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DN jan 2014: Pisarapporten:

”Katastrofal brist på lärare i NO-ämnen
och matematik”
“Kan förklara kunskapskris. Antalet sökande till lärarutbildningar i flera naturvetenskapliga ämnen är nu alarmerande lågt.
Flera åtgärder krävs. Vi föreslår bland annat en ettårig lärarutbildning för disputerade naturvetare, skriver elva medlemmar i
Vetenskapsakademiens skolarbetsgrupp. “
“I samband med den senaste Pisaundersökningen noterar Kungliga
vetenskapsakademin med stor oro den svaga rekryteringen av lärare
inom matematik, naturvetenskap och teknik. Vi ser med bestörtning
att det hösten 2013 fanns mycket få förstahandssökande till landets
lärar-utbildningar för grundskolans högstadium i dessa ämnen. I
ämnet kemi var det 12 sökande, i teknik 16 och i fysik 20. Våren 2014
finns det till biologi 3 och till matematik 24 förstahandssökande till
lärare i grund-skolans högstadium. Antalet förstahandssökande är inte
avgörande för hur många som kommer att läsa programmen men ger
en god bild av utbildningarnas attraktivitet.

ningsklockor ringt under lång tid. Lärarutbildningsutredningen skrev
till exempel redan 1999 att det är ”svårt att rekrytera till inriktningen
mot Ma/NO” och att ett ”stort antal 1–7-lärare i Sv/SO tvingas nu att
undervisa i NO-ämnena...”, och Skolverket konstaterade 2007 att bara
cirka 40 procent av de lärare som undervisade i NO hade utbildning
inom NO. En av orsakerna till detta är att det under 20 år inte funnits
fasta krav på behörighet och utbildning inom det ämne man
undervisar i för att anställas som lärare. Försämringen har accelererat
men ändå förblivit relativt osynlig på grund av bristande uppföljning.
Gymnasie-utredningen 2007 noterade till exempel att Skolverket inte
har fört statistik över vilken utbildning lärare har.
Inte förrän i våras, genom arbetet med legitimering av lärare, har
Skol-verket skapat sig en tydlig bild över läget. Situationen är
alarmerande och kan vara en del av förklaringen till dessa ämnens
nedgång i inter-nationella jämförelser. Siffrorna som tagits fram av
Skolverket visar vad högstadielärare har för utbildning i ämnen de
undervisar i (se faktaruta här intill).

I flera ämnen är det så få sökande att det inte kommer att ges några
kurser, nämligen kemi, teknik och fysik och därtill varken franska
eller tyska. Tillsammans med de andra problem som redan finns för
dessa ämnen framstår situationen som i det närmaste katastrofal.
Omfattande åtgärder måste till för att Sverige ska kunna leva vidare
som en kun-skapsnation med kompetens för teknisk och industriell
utveckling och naturvetenskapligt grundad samhällsbyggnad.

Regeringens framtidskommission skrev att det hade gått att förutsäga
behoven av lärare. Den här situationen hade alltså inte behövt uppstå.
Den skriver också: ”Att möta de framtida behoven av kompetens… är
en stor framtida utmaning”. Den utmaningen är nu ännu större och
den måste snarast antas. Den stora bristen på både utbildade lärare och
sökande till utbildningarna blir dessutom uppenbar samtidigt som vi
står inför stora pensionsavgångar. SKL och fackförbunden räknar med
att den totala lärarbristen kommer att röra sig om flera tiotusental
lärare inom tio år. Men situationen är olika i olika ämnen. Bland NOlärare på grundskolan går nu ungefär 350 i pension varje år samtidigt
som det utbildas färre än 30.

Dagens situation är resultatet av en negativ utveckling som flera
regeringar av olika politisk färg inte har tagit på allvar trots att var-

Lärarnas riksförbund befarar att kemi, fysik och teknik kommer
att ”utrotas” från den svenska skolan om inte krafttag tas nu. Dessa

ämnen ger inte bara nödvändiga redskap åt våra framtida ingenjörer
och forskare. De är också en viktig del av vårt kulturarv och centrala
för att förstå den moderna världsbilden. Ämnena är en självklar del av
en allmänbildning och kan med hjälp av kunniga och engagerade
lärare bli ett intellektuellt och spännande äventyr.

Vi stöder också förslaget att en oberoende expertutredning/kommission omedelbart tillsätts med bred expertis för att på vetenskaplig
grund föreslå konkreta åtgärder för att snabbt bryta den negativa utvecklingen i den svenska skolan.

Kravet på lärarlegitimation synliggör problemen och kan kanske på
sikt leda till högre löner och till att lärartjänster blir mer attraktiva.
Likaså kan olika initiativ för att snabbt utbilda ämneskunniga
personer i pedagogik och didaktik ha en viss effekt. Vår bedömning är
dock att detta inte räcker. Staten måste agera snabbt och kraftfullt för
att på ett tydligt sätt visa för unga människor att dessa ämnen är
viktiga och att samhället värdesätter att de väljer att bli lärare i dem.
Vi förslår att re-geringen snabbutreder till exempel följande åtgärder:

Bengt Gustafsson, professor emeritus Uppsala universitet
Jan-Eric Gustafsson, professor Göteborgs universitet
Thors Hans Hansson, professor Stockholms universitet
Sven-Olof Holmgren, professor emeritus Stockholms universitet
Per-Olof Hulth, professor emeritus Stockholms universitet
Lena Kjellén, professor Uppsala universitet
Per Kornhall, skolstrateg Upplands Väsby kommun
Dan Larhammar, professor Uppsala universitet
Britt Lindahl, lektor högskolan Kristianstad
Ulf Lindahl, professor emeritus Uppsala universitet
Elisabet Nihlfors, dekanus Uppsala universitet
Samtliga är medlemmar i Kungl. vetenskapsakademiens arbetsgrupp
Framtidens skola “

Insatser för att ge lärare arbetsförhållanden och löner som är
likvärdiga med andra karriärer inom samma ämnen.
Införande av en ettårig betald lärarutbildning för disputerade naturvetare (ett förslag som Vetenskapsakademien presenterat för regeringen).
Översyn av lärarutbildningarna, där varje lärar-/ämneskategori synas
för sig.
Vidgande av uppdraget om ämnesdidaktiskt centrum till ett uppdrag
att fortbilda och kompetensutveckla lärare, där man tar till vara de
erfarenheter och kunskaper som finns i de resurscentrum i
naturvetenskap som nu riskerar nedläggning.
Ytterligare en viktig del att foga till ovanstående punkter är att de
grundläggande villkoren i läraryrket måste förbättras. Den professionella friheten har beskurits, arbetsvillkoren försämrats och
lärarlönerna har halkat efter andra jämförbara yrken. Detta får givetvis
konsekven-sen att kvalificerade studenter väljer bort läraryrket.
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Sven Wimnell: klassifikationssystem för mänskliga
verksamheter.
	

 Systemet har följande avdelningar på högsta nivån:
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.
2. Religiösa verksamheter o d.
3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
4. Sambandsforskningsverksamheter. Infostruktur.
5. Naturforsknings- och matematikverksamheter.
6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
8. Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
9. Tidningar o d. Allmän geografi. Biografi. Allmän historia.
Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara 	
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Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och
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Kursplaner för några ämnen i gymnasiet.
Samhällskunskap.
Religionskunskap.
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Psykologi.
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CESAM - Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas
didaktik. Lärarutbildningsportalen.
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Utbildning för människornas roller. A1, A2, B1, B2.
Det behövs kunskaper om samhället och om individernas inre
verkligheter som inte finns i grundskolan: kunskaper om
filosofi och psykologi o d. Skolans religionsämne bör göras
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Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
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I det nya skolämnet Religion och levnadskunskap bör ingå om
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Religion och levnadskunskap.
Om religionernas ställning och behov av motvikt och
komplettering med kunskaper om filosofi och psykologi o d. 	

Ett skolämne Religion och levnadskunskap bör innehålla:
1. Religionskunskap.
2. Filosofihistoria.
3. Idé-och lärdomshistoria.
4. Vetenskapshistoria.
5. Utbildnings- och skolhistoria.
6. Skolverkets läroplan för grundskolan.
7. Arkiv-och bibliotekskunskap.
8. Individernas kunskaper och erfarenheter.
9. Framtidsplanering. För Sverige och världen för kroppsliga
och psykiska förhållanden och fysiska och sociala miljöer,
med samhällsbeskrivning, sambandsforskning och
demokratins krav.
10. Estetik och värderingar.
11. Livsåskådningar och världsåskådningar. Världsbilder.
12. Psykologi. Biologisk psykologi. Kognition. Utvecklingspsykologi.
13. Socialpsykologi.
14. Sociologi och informationskunskap.
15. Logik och vetenskapsteori.
16. Etik och moral.
Ämnet bör utformas i flera alternativ passade till utbildningsnivåerna. Enklare för lägre klasser och mer utvecklade för högre.
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Skolämnet Hemkunskap bör ökas på med mera.
Övningsuppgift i världsplanering. Samhällskunskapen
behöver förbättras.
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Vilka ämnen i grundskolan har mest betydelse för de 22
politikområdena?
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Hjälpmedel till förbättring av Samhällskunskapen.
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 Innehåll i: Sven Wimnell 8 april 2011 Statliga myndigheter
mm 	

 och några av deras webbkartor på Internet.
http://wimnell.com/omr40zg.pdf
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Förenta Nationernas Millenniedeklaration. Sammandrag.
FN:s Konvention om barnets rättigheter.
De mänskliga rättigheterna.
Rio-deklarationen om miljö och utveckling. Agenda 21. 1992.
Folkhälsomål.
INTERNATIONELLT SAMARBETE. Millenniemålen 190 länder mot minskad fattigdom.
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Innehåll i Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning och forskning.
http://wimnell.com/omr40zh.pdf	
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Norstedt: Sveriges historia.
Vänstervåg. Högervåg.
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Södertörns högskola.	

 Historia och samtidsstudier.
Politik och aktivt medborgarskap.
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Jul med smak av många kulturer.
Ge tills du dövat samvetet och ge sedan ännu mer.

229	


Hur förbättra välfärdsfördelningen?
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Förslag till riksdagsbeslut.

238	


En ny samhällstjänst vore vår tids bästa nyårslöfte.

Samhällplaneringens problem.
Frågan om utbildningar har nyligen behandlats i
Sven Wimnell 24 december 2013: Socialdemokraternas politik.
Krav om bättre politik och bättre information om politik. Krav
om bättre samhällsinformation och bättre skolundervisning.
http://wimnell.com/omr36-39zze.pdf
Där konstateras i början att undervisningen i skolorna måste förbättras
Kritik riktas i första hand mot ämnena religion, filosofi, psykologi ,
samhällskunskap och hemkunskap, och det lämnas förslag om
förbättringar. Rubriker i början:
Religion och levnadskunskap.
Ämneslärare saknar utbildning för att undervisa.
Tema SO.
Hur viktiga är SO-ämnena ur ett samhälleligt perspektiv?
Hur ser SO-undervisningen ut i praktiken?
Svenska Läromedel.
På vilket sätt kan läromedel styra undervisningen?
Hur viktigt är det att lärarna har ämnesdidaktiska kunskaper?
Hushållsverksamheter. Hemkunskap.
Det utvecklas sedan tämligen utförligt. Förslagen knyter an till
kunskaper som behövs för människornas viktiga roller.
Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara
faktorer :
	

Individens kroppsliga förhållanden, dvs individens kroppsliga
	

status och personliga hjälpmedel för de kroppsliga behoven.
	

Individens psykiska förhållanden, dvs individens olika
	

psykiska tillstånd och aktiviteter, 	

 individens inre verklighet.

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Individens fysiska miljö - fysiska samhälle. De fysiska
miljöerna gäller det fysiska i omgivningarna. De fysiska
miljöerna kan gälla:
* De fysiska miljöerna som estetiska objekt med kulturella
värden och funktioner.
* De fysiska miljöerna som materiella objekt med ekonomiska
värden och teknologiska funktioner.
Individens sociala miljö - sociala samhälle, dvs människornas
psykiska samspel, de sociala miljöerna.

Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga
avseendena igång av människornas verksamheter :
Individernas viljor.
Kollektiva viljor. (Politik).
Handlingar för kroppen (ekonomiska- teknologiska handlingar ).
Handlingar för psyket (informationshandlingar- kulturella
handlingar).
Verksamheterna påverkar varandra i en påverkanskedja utan slut
A.Huvudroll: allmän levnadsroll lekmannaroll-fritidsroll.
A1: 	

 att i största allmänhet leva med kropp och psyke i de 	

	

fysiska och sociala miljöerna med de möjligheter och 	

	

innanför de ramar som ges av de politiska styrningarna.
A2: 	

 att påverka de politiska styrningarna som direkt eller 	

	

indirekt styr individernas levnadsförhållanden, som beror 	

	

av de fyra ovan nämnda faktorerna.
B. Biroll: förvärvslivsroll-expertroll-yrkesroll.
B1: 	

 att hitta lämplig plats i de gemensamma förvärvslivssystemen
och göra arbetet med hänsyn till egna egoistiska krav.
B2: 	

att sköta arbetsuppgifterna i förvärvsarbetet med hänsyn 	

	

till vad de övriga samhällsmedlemmarna kan begära att få
	

uträttat i den gemensamma arbetsfördelningen.

Individer och samhällen planerar framtiden.
Planeringar går ut på att finna vad man bör vilja och innehåller fyra
planeringsmoment som kan redovisas på många olika sätt alltefter
omständigheterna i varje planeringsfall : 	

	

Hur var det ? 	

Hur är det ? 	

Hur kan det bli ?
Hur bör det bli ?

Kunskaper och erfarenheter från det förgångna.
Riktiga kunskaper om rådande 	

örhållanden.
Vilka alternativ är möjliga i framtiden ?
Vilket eller vilka alternativ bör man välja ?

Dessa frågor bör ställas ifråga om alla mänskliga verksamheter. Man
bör utforma svaren på frågorna om hur det bör bli med hänsyn till
effekterna, sedda i jämlikhetsperspektiv, på individernas levnadsvillkor, som ges av
psykiska och
kroppsliga förhållanden och av deras
fysiska och
sociala miljöer.	

 	

	

	

Vill man förbättra världen - göra världen till en bättre plats måste man arbeta på alla de fyra områdena om psykiska och
kroppsliga förhållanden och fysiska och sociala miljöer. De fyra
områdena påverkar varandra och direkt eller indirekt slutmålet:
tillfredsställelse för individen.
Ska man gemensamt kunna åstadkomma en bättre framtid i
världen måste man ha gemensamma framtidsvisioner, det kräver
gemensamma viljor och gemensamma planeringar. I en
demokrati är alla medansvariga för utvecklingen och får försöka
bilda sig uppfattningar och ta ställning och försöka påverka
verksamheter-na inklusive samverkansverksamheterna i lämplig
riktning. I en demokrati är det viktigt att alla medborgare är så

väl informerade att de kan delta i styrningarna mot framtiden.
Det ställer stora krav på informationssystemen.
Resonemangen leder till att man bör göra allt som är möjligt för att till
alla genom utbildning och information sprida ut kunskaper om världsförbättringsproblemen, dvs kunskaper om hur det var och är, kan bli
och bör bli. För att ha något att sprida ut måste man hålla igång forskningar, utredningar och planeringar. För att hålla ihop allt detta måste
man hålla igång även kontinuerliga planeringar om forskning, utredning, utbildning, information och planeringar.
Samhällsplaneringsprocessernas och beslutsprocessernas problem kan
ses som en mängd informationsproblem med ca 7 miljarder personers,
dvs världsbefolkningens, inre informationsproblem i psykiska processer och ett yttre informationsproblem med informationsutbyten mellan
alla dessa personer. Samhällsplanering innebär bl a konstruktion av
förslag till framtider, då det konstruktiva arbetet utförs i de psykiska
processerna med hjälp av kunskapsmaterial som tillkommer genom
både inre och yttre informationsflöden.
Förändringsprocesserna hålls igång av informationsflöden i och
mellan människorna, och därför övergår förändringsproblemen och
samhälls-planeringens problem i ett stort problem om produktion och
spridning av kunskaper och värderingar, som leder till handlingar som
förändrar världen.
Vill man förbättra världen bör man i första hand förbättra individernas
inre verkligheter och viljor och förbättra de politiska-demokratiska
styrningsprocesserna. Det kan man göra genom åtgärder på planerings-, forsknings-, utrednings-, utbildnings- och informationsområdena.

Arbetet om samhällsplaneringens problem vänder sig till dem som har
makten över förändrings- och fördelningsprocesserna på olika nivåer
och i synnerhet på de politiska nivåerna. Eftersom Sverige är en
demo-krati har i princip folket makten. Arbetet vänder sig därför till
folket, men då den s k representativa demokratin tillämpas har de
förtroende-valda politikerna makten och arbetet vänder sig därför
främst till dem.
Men det vänder sig också i hög grad till alla som på ledande sätt på
opolitiska nivåer medverkar vid förändring av individernas kroppsliga
och psykiska förhållanden och deras fysiska och sociala miljöer, och
de finns inom alla delar av systemet. Arbetet vänder sig i hög grad till
alla som sysslar med utbildning och information.

Före skolan, i skolan och efter skolan.
Människor föds in i en familj eller in hos annan vårdnadshavare. Vi
tas om hand, lär oss av omgivningen, får erfarenheter och bygger
omed-vetet upp kunskaper om världen och livet. Vi kan komma in i
ett överklasshem eller ett underklasshem och får uppfattningar efter
det. Vi lär oss av lekkamrater på hemmaplan och om vi får komma på
dagis och förskolor kan vi lära oss mer av alla som finns där, överoch under-klassbarn och deras vårdnadshavare kan träffas och lära av
varandra.
När det blir dags för skolan sätter där in processer som ger mer kunskaper och erfarenheter. Samtidigt fortsätter uppfostran i hemmet och
på fritiden. Under nio år i grundskolan och i tiden utanför skolan
formas vi ytterligare. Vid 16 års ålder ska vi vara rustade för livet.
Skolverkets läroplaner ger inte alltid tydliga uppgifter om vad som
ska läras ut. Det som nämns i dem är vanligen svävande, resultaten
för eleverna kan bli mycket olika.
Den allmänna debatten om skolan har på senare år varit mycket livlig.
En alltför stor del av eleverna kan inte läsa när grundskolan är
genom-gången och konsten att räkna är dålig, det nämns brister av
många slag. Betyg har diskuterats mycket, men innehållet i
utbildningarna nästan inte alls. Det upprepas ständigt att vi ska
konkurrera med ut-landet med goda kunskaper, vi ska bli en
kunskapsnation.
Men grundskolans uppgifter ligger inte i att ge kunskaper för yrkesverksamheter, det kommer ju på gymnasiet och högre skolor. Och där
inriktar man sig på yrkenas krav, inte på den viktiga rollen A2. Kunskaper för den viktiga uppgiften att påverka de politiska styrningarna
ska ges i grundskolan men nämns inte i debatten.

Ungdomsarbetslösheten är stor, många har efter grundskolan få möjligheter att få jobb och alla kan inte komma in på gymnasiet. Eleverna
i grundskolan får troligen lära sig för litet om arbetslivet och näringslivet och för litet om livet som vuxen: rollerna B1, B2 och A1. De
kun-skaper de får för rollen A2 är säkerligen alldeles för små.
I TV har 2012 och också något år tidigare visats program om bortskämda barn i åldrarna cirka 17- 23 år. Programmen har visat att de
från en äldre persons horisont varit otroligt okunniga ifråga om alla
rollerna A och B. Föräldrarna har haft del i det dåliga utfallet.
För överklassen har bristerna i grundskolan inte så stor betydelse, kan
istället vara en fördel enligt principen om att söndra och härska.
Underklassen borde sträva efter att förbättra innehållet i grundskolans
utbildningar.
Utbildningarna på gymnasiet, högskolor och universitet borde för
demokratins skull omfatta goda kunskaper för rollen A2.
När alla skolorn är genomgångna och människorna är ute i arbetslivet
finns problem med att få kunskaper om förändringar i kunskapsbehovet för alla rollerna A och B. Det behövs vidareutbildning i synnerhet
för yrkesrollerna och rollen A2 om att påverka de politiska styrningarna. Vidareutbildning för yrkesrollerna är något löntagar- och arbetsgivareorganisationer borde intressera sig för och utveckla.
Vilka borde ha ansvaret för vidareutbildningen för rollen A2 ? De
politiska partierna kan man tycka, men de kan inte väntas ge helt sanningsenliga besked. De vill förgylla den egna politiken, vanställa motståndarnas politik och ge vilseledande uppgifter om de politiska processerna. Man kan begära, att de politiska partierna ger sin syn på hur
partierna bör informera om politik och hoppas på att det blir bättre.
Professorerna i statsvetenskap borde uppmuntras att intressera sig för
denna vidareutbidning och på Internet lättillgängligt ge välgrundade
upplysningar om de politiska processerna, aktörer mm.

Hur får man nu tag i den information man
behöver? De enklaste bitarna.
Public service. Sveriges radio, SR, och Sveriges television, SVT ger
informationer. TV1 , TV2 och Kunskapskanalen är de vanligaste TVkanalerna med Rapport och Aktuellt mm. Kunskapskanalen visar
vissa program från Utbildningsradion UR. De som betalar TV-avgift
kan få tillgång till Barnkanalen, SVT24 och vanligen den privata
reklamkana-len TV4. Med abonnemang kan man få tillgång till
många andra kana-ler. I radion är P1 det viktigaste, men där finns
många andra kanaler. På hemsidan om samhällsplaneringens problem
finns radio och TV på område 7914.
En svaghet med radio och TV är att informationen inte lämnas i textformat. Det som framförs försvinner efter framförandet och man har i
huvudet inte minne som kan registrera tillräckligt väl. Man kan numera efteråt ibland på Internet få repriser, men det kompenserar inte bristen på skriven text. I information i skriven text kan man lätt läsa om
det man först inte uppfattat och förstått.
Arkiv och bibliotek ger tillgång till böcker och andra trycksaker o d.
På hemsidan om samhällsplaneringens problem finns på de 129 sidorna för olika verksamheter uppgifter om motsvarande områden hos
bibliotek som registrerar med bibliotekssystem SAB, DC och DK.
På hemsidan finns arkiv på område 101 och biliotek på 102.
Köpa böcker hos bokhandlare. Handel område 653, förlag 655.
Tidningar och tidskrifter finns på omåde 90. De är vanligen utgivna
av kommersiella eller intressestyrda företag och organisationer. Det

som står i dem måste bedömas med hänsyn till det. De vanliga dagstidningarna och många tidskrifter är för sin ekonomi beroende av
pengar från annonsörerna och utgivarna får akta sig för att stöta sig
med dem, inte stöta sig med den gren de sitter på.
Dagstidningarna har vanligen anknytning till någon politisk inriktning
och man måste beakta det när man läser. Sveriges största morgontidning DN beskriver sig som oberoende liberal. Den politiska hemvisten märks på ledarsidorna. DN har nästan ett monopol på debattartiklar och lär refusera många som vill in. När debattartiklar och andra
ariklar citeras betyder det inte ett medhåll med alla eller allt i dem.
Internet. Tidigare fanns på Internet många länksamlingar på olika
sätt uppställda efter system som täckte alla eller många informationsområden. De är nästan alla borta nu. Bland dem fanns det nedlagda
sverige.se som innhöll länkar till myndigheter o d.Vill man nu få tag
på länkar inom ett område har man mest bara att skriva in sökord på
Google och få deras länkar.
Statliga och kommunala myndigheter och organisationer, skolor och
utbildningsföretag o d och privata organisationer och företag, utredningsorganisationer, lobbyoranisationer o d och personer med
informa-tionsverksamhet har numer för det mesta hemsidor på
Internet. De som inte finns där vill inte synas. Det de informerar om
på hemsidorna är av skiftande kvalitet, det man vill dölja nämns inte.
Problemet är att hitta dem. Sök på Google.
Skolor. Viktiga informationsverksamheter bedrivs i skolor av alla slag
och på olika nivåer.
Sociala kontakter. I hemmet, bland kamrater och bekanta, på arbetsplaster, under fritidsverksamheter och resor o s v blir man utsatt för
informationer och informerar själv.

Sudiecirklar o d är ett sätt att skaffa sig kunskaper.
I det följande redovisas undersökningar om vad studieförbunden
bidrar med när det gäller att ge kunskaper.
Studieförbundens studiecirklar ger knappast kompensation för de
brister i grundskolan och i gymnasiet som påtalats förut här i
bör-jan. Där nämndes brister i ämnena NO, SO, Hemkunskap
och Religion/levnadskunskap.
Efter redovisningar om studieförbunden kommer sammanfattningar om utbildning och forskning samt redovisningar om internationella undersökningar om vuxnas kunskaper och om 15-åringars kunskaper enligt PISA-undersökningarna. Sedan om skolinspektionen och därefter om civilsamhället och kultursamhället.
De politiska partierna har ett digert arbete framför sig för att få
skolorna att fungera. Det behövs bättre lärarutbildningar, bättre
läroplaner och bättre organisation av skolutbildningarna.

Folkbildningsrådet och tio studieförbund.
Folkbildningsrådet är ett organ som administrerar statliga bidrag till
studieförbund. Det är nu tio studieförud som får sådana bidrag.
Det tio studieförbunden 	

	

	

	

 •	

 ABF	

 	

	

	

	

	

 •	

 Folkuniversitetet	

	

	

	

 •	

 Medborgarskolan	

	

	

	

 •	

 Studiefrämjandet	

	

	

	

 •	

 Studieförbundet Vuxenskolan	

	

 •	

 Kulturens Bildningsverksamhet	

	

 •	

 NBV Nykterhetsrörelsens	

Bildningsverksamhet	

	

	

 •	

 Sensus studieförbund	

	

	

	

 •	

 Studieförbundet Bilda	

	

	

 •	

 Ibn Rushd (studieförbund)	

 	


med anknytning till
LO, Socialdemokraterna
Universitet
Högern/moderaterna
Natur och milj	

ö mm
C, Fp, LRF
Musik och scenkonst
Nykterhet mm
Svenska kyrkan mm
Frikyrkor, katolskt mm
Muslimskt

Kort om Folkbildningsrådet.
Folkbildningsrådets uppgift är att fördela och följa upp statsbidrag till
folkhögskolor och studieförbund.
Folkbildningsrådet är en ideell förening med vissa myndighetsuppdrag givna av riksdagen 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 medlemmarna:
Folkbildningsförbundet
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO )
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Statsbidrag kan lämnas till folkhögskolor, studieförbund och studerandeorganisationer inom folkhögskolan.
Frågor om sådana bidrag prövas av Folkbildningsrådet.
Folkbildningsrådet skall även fullgöra andra uppgifter enligt denna
förordning. Förordning (2000:1451).
Statsbidragets syften
2 § Statens stöd till folkbildningen skall ha till syfte att
1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla
demokratin,
2. bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,
3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och
utbildningsnivån i samhället, och
4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.
Verksamheter inom följande områden utgör i särskilt hög grad motiv
för statens stöd:
1. den gemensamma värdegrunden; alla människors lika värde och
jämställdhet mellan könen,
2. det mångkulturella samhällets utmaningar,
3. den demografiska utmaningen,
4. det livslånga lärandet,
5. kulturen,
6. tillgängligheten och möjligheterna för personer med funktionshinder, och
7. folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa. Förordning
(2006:1499).
SCB:s webbportal för studieförbundsstatistik:
https://www.h2.scb.se/stu Tycks ha brutit samman

http://www.studieforbunden.se/studieforbund/statistikoch-fakta/verksamhetens-omfattning/
Studieförbund
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Så arbetar studieforbunden
Studieförbunden och föreningslivet
#864 (ingen titel)
Finansiering
Statistik och fakta
	

Verksamhetens omfattning
	

Vilka är deltagarna?
	

Vad säger deltagarna?
ABF
Folkuniversitetet
Ibn Rushd
Kulturens
Medborgarskolan
NBV
Sensus studieförbund
Studiefrämjandet
Studieförbundet Bilda
Studieförbundet Vuxenskolan
Kultur
Lediga folkbildningsjobb
Webbkarta

Verksamhetens omfattning
Antal aktiviteter
Under 2012 genomfördes i studieförbunden:
• 276 600 studiecirklar
• 59 600 aktiviteter inom verksamhetsformen ”annan folkbildning”
• 340 900 kulturprogram
Antal deltagare
Under 2012 hade studieförbunden:
• 1 747 100 deltagare i studiecirklar
• 707 800 deltagare i verksamhetsformen ”annan folkbildning”
• 1 798 510 deltagare i kulturprogram (Kultur kulturprogram)
Studiecirklarnas ämnesområden
Studiecirklar genomförs i hundratals olika ämnen. Här är de
ämnesområden som samlade flest deltagare under 2011:
Ämnesområde*
Andel av alla deltagare (procent)
– Musik, dans och dramatik 	

 	

	

	

– Humaniora (språk, historia, livsåskådning) 	

– Konsthantverk	

	

	

	

	

- Samhälls- och beteendevetenskap	

 	

	

– Personliga tjänster**	

	

	

	

– Lantbruk, trädgård, Skog och fiske	

	

	

– Bild- och formkonst 	

	

	

	

– Data	

	

	

	

	

	

	

– Övriga 	

	

	

	

	

	


32,7 %
18,6 %
10,8 %
6,7 %
6,0 %
5,3 %
4,2 %
3,4 %
2,3 %

Kulturprogrammens inriktning
Av de 340 900 kulturprogram som genomfördes 2012 var 129 200
föreläsningar och 123 500 sång/musik. Dessa två kategorier var de i
särklass vanligaste.
* Det kan vara svårt att ämnesklassificera studiecirklar. Här används
ämneskategorier anpassade till svensk utbildningsnomenklatur, med
vissa korrigeringar för att bättre spegla verksamheten i
studieförbunden.
** I ämnesområdet personliga tjänster inryms ämnen som matlagning,
turism, friskvård, konsumentkunskap etc.
Källa: Folkbildningsrådet
2012: Antalet arrangemang och antalet deltagare i
“folkbildning”:
Ämnes-Beteckning
ABF Summa samtliga ämnen

Antal Arr Antal deltagare
77 931 528 383
FU Folkuniversitetet
17 266 117 310
Mbsk Medborgarskolan
32 219 169 278
Sfr Studiefrämjandet !
!
!
!
40 538 225 083
SV Studieförundet Vuxenkolan ! !
!
51 190 354 901
KVB Kulturens bildningsverksamhet
1 749 8 657
NBV Nykterhetsrörelsens bildningsverksamh. 20 579 104 294
Sensus
18 179 125 939
Bilda
14 884 102 062
IR Ibn Rushd 	

	

	

	

	

	

2 039 11 187
Summa deltagare
1 747 094

Vilka ämnen deltagarna studerade framgår av en sammanställning på
83 sidor längre bort i det följande, grundad på SCBs statistik för 2012.

De fem första, stora, studieförbunden har i stort sett samma ämnen
som ABF, men det varierar, litet mindre eller litet mer på områdena.

Nationalencyklopedins beskrivning av
studieförbunden 6 januari 2014
ABF, Arbetarnas bildningsförbund, det äldsta och största av de nio
(fel 10) i Sverige verksamma studieförbunden. ABF har en
decentralistisk organisation och är verksamt i landets samtliga
kommuner. Förbundet skall enligt sina grundsatser bedriva "en fri och
frivillig bildningsverk-samhet grundad på jämlikhetens, solidaritetens
och demokratins prin-ciper".
ABF bildades 1912 som en samarbetsorganisation för bildningsarbete
inom arbetarrörelsens politiska och fackliga grenar och konsumentkooperationen. Initiativtagare var Rickard Sandler. Verksamheten har
folkrörelsekaraktär; deltagarna själva och deras demokratiskt uppbyggda organisationer bestämmer innehåll och arbetsformer.
Studiecirkeln är den dominerande verksamhetsformen; 2008 anordnades 91 330 studiecirklar med totalt 749 124 deltagare. Humaniora,
språk och konst var den största ämnesgruppen. Samma år organiserades 67 441 kulturprogram med över 4,8 miljoner deltagare. Lite drygt
hälften av verksamheten anordnades i samverkan med medlemsorganisationer. Till ABF är 59 riksorganisationer anslutna. Förutom grundorganisationerna är bostadskooperationen, hyresgäströrelsen och
organisationer för pensionärer, handikappade och invandrare anslutna
till förbundet. ABF ger ut tidskriften Fönstret med sex nummer per år
och med upplaga på ca 35 000 ex. Jfr folkbildning.
Folkuniversitetet grundades 1942 och blev 1947 ett av de erkända
studieförbunden. F. är ett samarbetsorgan för kursverksamheterna vid
universiteten i Uppsala, Stockholm, Lund, Göteborg och Umeå. Dessa
kursverksamheter är sedan 1960-talet stiftelser med resp. universitet

och studentkår samt Folkuniversitetsföreningen som stiftare. De har
varit ett uttryck för akademikers vilja att engagera sig i det fria folkbildnings- och vuxenutbildningsarbetet. F:s verksamhet är obunden av
politiska och religiösa uppfattningar samt klass- och gruppintressen.
F. arbetar genom studiecirklar, universitetscirklar, kort- och intensivkurser inom ett brett ämnesområde och genom kulturarrangemang.
Man utvecklade tidigt en rikstäckande språkundervisning med
infödda, specialutbildade lärare, senare kompletterad med
sommarkurser i ut-landet och med fasta utlandsskolor. Nära
förbunden med dessa aktivi-teter är F:s folkhögskola, Braheskolan på
Visingsö. Viktiga insatser har också gjorts inom undervisningen i
svenska för invandrare.
Ett pionjärarbete utfördes genom starten av F:s kvällsgymnasier, som
blev mönsterbildande för det kommunala vuxengymnasiet. Genom
bl.a. grundläggande skolor för konstnärlig utbildning och genom
Balettakademin har F. lämnat bidrag inom det estetiska studieområdet.
Förbundet har också engagerat sig i förmedling av forskningsinformation och populärvetenskap. Utanför universitetsorterna har F. ett flertal
lokalkontor, ledda från kursverksamheternas huvudkontor, numera F:s
regionkanslier.
Medborgarskolan, eg. Studieförbundet Medborgarskolan, bildades
1940 på initiativ av Högerns ungdomsförbund. År 1942 blev M. ett
självständigt studieförbund med Högerpartiet (sedan 1969 Moderata
samlingspartiet) och dess sidoorganisationer som medlemsorganisationer. Förbundets uppgift var att "intressera medborgare, särskilt ungdom, i alla yrken och samhällsklasser för fritt och frivilligt arbete i
studiecirklar och annan bildningsverksamhet". M. har ett brett ämnesutbud med tyngdpunkten på estetiska ämnen och språk. År 2003 redovisade förbundet totalt 22 800 studiecirklar med 195 000 deltagare
och 13 000 kulturarrangemang med 700 000 deltagare. Dessutom
finns kategorin annan gruppverksamhet (3 200 arrangemang med
35 000 deltagare).

Studiefrämjandet, Sfr, studieförbund med huvudinriktning på natur
och miljö, grundat 1959 genom ombildning av studieverksamheten
inom JUF (Jordbrukareungdomens förbund). Ett stort antal organisationer som ägnar sig åt friluftsliv, natur, miljö och djurskydd är anslutna till S., som 1998 hade 35 516 studiecirklar med 261 000 deltagare.
Den största andelen studiecirklar finns inom estetiska ämnen; naturvetenskap och teknik är också en stor ämnesgrupp, liksom samhällskunskap. S. ger ut tidningen Studiecirkeln fyra gånger om året i en
upplaga om ca 2 500 ex.
Studieförbundet Vuxenskolan, SV, studieförbund bildat 1967 genom
sammanslagning av Svenska Landsbygdens Studieförbund och Liberala Studieförbundet. S. bedriver studie-, bildnings- och kulturverksamhet över hela landet och har 300 lokalavdelningar. Ett 40-tal riksorganisationer har etablerat studiesamarbete med S.; Centerpartiet,
Folkpartiet liberalerna och Lantbrukarnas Riksförbund är grundorganisationer. S. har ett ämnesutbud med tyngdpunkt på estetiska ämnen,
språk, miljö, kultur och sociala frågor. Förbundet har också en omfattande erfarenhet av studiearbete med handikappade. S. är en av
landets största kulturprogramarrangör med sina ca 25 000 kulturarrangemang med drygt 2 miljoner deltagare. Antalet studiecirklar var
2007 ca 50 000 med ca 430 000 deltagare. Förbundet Vi Unga är S:s
juniororganisation. S. ger ut tidningen Impuls med tio nummer per år
med en upplaga på ca 30 000 ex.

Sensus studieförbund, före 2002 Sveriges kyrkliga studieförbund
(SKS); 2002 sammanslagen med KFUK-KFUM:s studieförbund och
2004 med TBV. S. erbjuder studiecirklar, utbildningar, kurser och
kulturarrangemang med fokus på livsfrågor och mångfald och samarbetar med såväl religiösa som fackliga och humanitära organisationer.
Förbundet har 33 medlemsorganisationer på riksnivå och ett stort
antal på regional nivå. S. bedriver sin verksamhet i samtliga av
Sveriges kommuner och arrangerar ca 20 000 studiecirklar årligen.
Bilda, egentligen Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle,
studieförbund bildat 1947 som Frikyrkliga studieförbundet; nuv.
namn sedan 2003. År 2009 hade Bilda 44 medlemsorganisationer,
dvs. fri-kyrkosamfunden och deras ungdomsförbund, ortodoxa och
öster-ländska kyrkor och ekumeniska organisationer. Förbundet
erbjuder studiecirklar, kulturprogram och annan bildningsverksamhet.
Tidskrif-ten Gyllene ax utgavs 1997–2000. Sedan 2005 utges
tidskriften :kolon med fyra nummer per år.

Kulturens studieförbund finns ej med i NE. (Musik och scenkonst)

Ibn Rushd [-ruʃt] (efter Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn
Rushd, se Averroës), studieförbund bildat 2001. Ibn Rushd är fr.o.m.
2008 ett statsbidragsberättigat studieförbund. Under förbundets första
tid samarbetade det med studieförbundet Sensus. Ibn Rushd verkar för
att stärka muslimer i Sverige och att ge ickemuslimer mer kunskap
om islam; dess vision är att islam skall vara en självklar del av
Sverige. Ibn Rushd samarbetar med merparten av de muslimska
föreningarna i Sverige.

NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, statsunderstött
studieförbund, bildat 1971 genom sammanslagning av IOGT:s, NTO:s
och Blåbandsrörelsens studieverksamheter. År 1997 hade NBV
21 551 cirklar med 157 296 deltagare. NBV har en femårig
studiesatsning på olika teman: En värld av skog, Drogerna världen
runt, Kulturer i världen, Demokrati världen över samt En värld i fred.

Förbundsstämman är högsta beslutande organ. Den väljer förbundsstyrelse och förbundsordförande. Förbundsrektor är Ibn Rushds
högsta verkställande tjänsteman. Ibn Rushd är uppbyggt av
förtroendevalda styrelser på regional nivå. Utöver den nationella
styrelsen finns fem distriktsstyrelser. På nationell nivå har Ibn Rushd
nio medlemsorga-nisationer, av vilka flertalet är muslimska.

Klassifikationssystem för verksamheter,
med ABFs studiecirklar 2012 inlagda.
Rött är klassifikationssystemet.
Svart är studiecirklarna. Arr är antalet arrangemang.
O....1 Psykologiska och filosofiska verksamheter
O....10 Övergripande samhällskunskap. Övergripande värderingar
O....101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
O....102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning
O....103 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar
O....104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband
O....105 Övergripande om forskning
O....106 Övergripande om ekonomiska verksamheter
O....107 Övergripande om kulturella verksamheter, utbildning o d.
O....108 Samhällskunskap.
O....109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
O....11/19 Individernas inre verkligheter.
kod
Ämnes-Beteckning
Antal Arr Antal deltagare
226z
Livsåskådning, filosofi, logik och etik
289
2 110
311x
Psykologi
92
566
313p
Politiska ideologier
595
4 306
O....11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.
O....12 Individens visioner, framtidsvisioner o d.
O....13 Individens känslor, värderingar od. Estetik.
O....14 Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
O....15 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d.
O....16 Individens logik. Vetenskpsteori o d.
O....17 Individens moral och uppfattningar om moral.
O....18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.

O....2 Religiösa verksamheter o d
O....20 Övergripande religiösa verksamheter o d
O....21 Allmän religionsvetenskap
O....22/28 Kristna religioner
O....29 Icke kristna religioner o d
221x
Annan utbildning i religion

628

3 729

O....3 Politikvetenskaper.Politiska verksamheter.
O....31 Statistik och demografi
O....32 Statsvetenskap
313z
Statsvetenskap / Internationella frågor
140
990
O....33 Nationalekonomi, internationell ekonomi
314z
Nationalekonomi och ekonomisk historia
21
136
O....34 Lagar o förordningar, traktat, juridik
380x
Annan utbildning i juridik och rättsvetenskap
93
682
O....35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.
O....351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
O....352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och mots utomlands)
O....353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
O....354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)
313o
EU-kunskap
20
173
O....36/39 Politiska krav och politiska planeringar:
313q
Socialpolitik
117
902
O....36...om individernas kroppsliga förhållanden.
O....37...om utbildning o d.
O....38...om fysiska miljöer o ekonomiska verks.
O....39...om sociala miljöer, nöjen, sport o d
O....4 Sambandsforskningsverksamheter.
O....40. 41- 49. Systemvetenskap. Infostruktur.

O....5 Naturforskning. Matematikverksamheter.
O....50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
460z
Matematik och naturvetenskap, allmän inriktning
48
300
469z
Matematik och övrig naturvetenskap
4
35
O....51 Matematik
461z
Matematik
444
2 743
O....52 Astronomi, rymdforskning
O....53 Fysik o d
441z
Fysik
18
120
O....54 Kemi o d
442z
Kemi
9
65
O....55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d
443z
Geovetenskap och naturgeografi
40
291
O....56 Paleontologi, arkeologi o d
225b
Arkeologi
3
22
O....57 Biologi,ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära, ärftlighet
421a
Biologi
61
474
422z
Miljövetenskap
39
244
O....58 Botanik.
421o
Botanik
85
585
O....59 Zoologi
421p
Zoologi
31
215
O....6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
O....60 Allmänt om teknologiska och ekonomiska verksamheter

O....61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverksamheter
421b
Näringslära
45
299
720z
Hälso- och sjukvård, allmän inriktning
1 957 16 471
721x
Medicin
29
240
723p
Annan omvårdnadsutbildning –
inriktning mot äldreomsorg
14
105
723r
Annan omvårdnadsutbildning –
inriktning mot funktionshindrade
8
49
726x
Annan utbildning inom terapi,
rehabilitering och kostbehandling
599
5 104
727x
Farmaci
9
52
769o
Alkohol-narkotika-tobak (Missbruksfrågor)
67
362
769p
Handikappfrågor
221
1 766
O....62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
520x
Annan bred utbildning i teknik
521x
Annan utbildning i maskinteknik
och verkstadsteknik
522x
Annan utbildning i energi- och elektroteknik
523d
Automation/Styr- och reglerteknik
523x
Datorteknik
524x
Annan utbildning i kemi- och bioteknik
525c
Fordonsteknik

130

731

14

56

19

115

10

98

191

1 149

2
196

8
1 165

O....63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske
621o
Husdjursskötsel
157 1 093
621x
Lantbruk
15
60
622x
Trädgård
30
830
623c
Skogsbruk
4
48
623o
Jakt, viltvård
134
993
624z
Fiske och vattenbruk
109
752
850z
Miljövård och miljöskydd, allmän inrktning
81
497
852z
Naturvård och djurskydd
58
487
859z
Miljövård och miljöskydd, övrig
eller ospecificerad inriktning
101
636
O....64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
O....641 Matlagning. 642 Måltider,servering, restauranger.
811o
Matlagning
2 440 16 403
O....643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
812z
Arrangörsskap (Turism, resor och fritid)
334
1 507
O....644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
O....645 Användning av inventarier o d.
814o
Konsument- och varukännedom
112
1 097
O....646 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
815x
Hår- och skönhetsvård
33
144
O....647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
O....648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
814a
Hushåll, boendekunskap och lokalvård
47
406
O....649 Personvård: barn, hemsjukvård o d .
760z
Socialt arbete och omsorg, allmän inriktning
96
774

O....65 Administration, distribution, kommunikation, organisation o d
O....651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning
480z
Data, allmän inriktning
481a
Systemvetenskap och programvaruteknik
481b
Datavetenskap och datalogi
482z
Datoranvändning
489z
Data, övrig eller ospecificerad inrktning
O....6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
313s
Kommunala frågor

1 315

8 892

21

124

7

38

2 588 17 791
131

766

118

903

8

44

O....6525-6529 Militära verksamheter
O....653 Handelsverksamheter.
340b
Handel och administration
O....654 Telekommunikationsverksamheter.
O....655 Förlagsverksamheter o d.
O....656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
840c
Utbildning för sjöfart
63
840x
Annan utbildning inom transporttjänster
366
O....657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
343z
Bank, försäkring och finansiering
10
344z
Redovisning,bokföring och beskattning
24

487
2 413

67
141

O....658 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling. Arbetsmarknad.
312p
Jämställdhetsfrågor
100
640
313t
Arbetsmarknadspolitik
20
140
340a
Ekonomutbildning/företagsekonomi
202
936
340x
Annan bred utbildning i företagsekonomi,
handel och administration
14
81
345a
Ledarskap, organisation och styrning
63
403
345x
Annan utbildning i ledning och administration
13
76
347o
Avtalsfrågor
48
485
347p
Fackliga frågor
831 7 973
347q
Företagsdemokrati/medbestämmande
40
304
347r
Arbetsliv, övriga ämnen/övrigt fackligt
32
236
347z
Arbetsplatsrelaterad utbildning
44
395
862z
Arbetsmiljö och arbetarskydd
234 2 129

O....66 Tillverkning av kemivaror o d
O....67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
O....68 Tillverkning av komplexvaror
O....69 Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar

O....659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.
342z
Marknadsföring
97

O....72 Formgivning av byggnader och anläggningar, arkitektur

O....66/68 Tillverkning av varor
540x
Materialkunskap och tillverkning, allmän inriktning 65
541x
Annan utbildning i tillverkning/hantering
av livsmedel
17
549z
Material och tillverkningsteknik,
övrig/ospec. Inriktning
23

434

279
99
148

O....7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
O....70 Allmänt om konst och kultur.
211b
Konstvetenskap och konsthistoria

127

992

O....71 Övergripande planering av fysiska miljöer. Klimat.
313r
Samhällsplanering
251 1 845
581x
Annan utbildning inom samhällsbyggnad
och arkitektur (kartritning)
38
300
850z
Miljövård och miljöskydd, allmän inrktning
81
497
852z
Naturvård och djurskydd
58
487
859z
Miljövård och miljöskydd, övrig
eller ospecificerad inriktning
101
636
422z
Miljövetenskap
39
244

O....73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
211q
Skulptur
16

104

O....74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning
214a
Modedesign
3
24
214b
Inredningsdesign
41
214
214x
Annan utbildning inom formgivning
36
233

215n
Knyppling
215o
Konsthantverkshistoria, förståelse
215p
Träslöjd
215q
Metallslöjd
215r
Keramik
215s
Porslinsmålning
215t
Vävning
215u
Konstsömnad
215v
Övrig textilslöjd
215x
Övrigt konsthantverk
215y
Klädsömnad - klädvård
O....75/76 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt,
211a
Bild- och formkonstnärlig utbildning
211o
Teckning
211p
Måleri
211r
Grafisk konst
211x
Annan utbildning inom bild- och formkonst
213c
Grafisk teknik och bokbinderi
213d
Illustration, reklam, grafisk formgivning och foto

70

529

87

599

1 241

7 566

341

2 431

771

5 579

296

1 919

1 612

10 831

874

6 244

2 344

16 964

2 548

17 766

647

4 302

O....77 Foto
211s
Film och fototeknik
O....78 Musik ( konserter o d 792)
212f
Körsång
212g
Solosång
212h
Sång och musik i grupp
212i
Instrumentalmusik - ensemble
212j
Piano (enskilt instrument) tangentspel
212k
Stränginstrument (enskilt instrument)
2121
Övriga enskilda instrument
212m
Improvisatorisk musik (rock, jazz etc)
212n
Musikteori
212o
Folkmusik

611

3 577

1 842

19 791

46

243

2 115

15 226

616

4 517

80

415

468

2 808

337

2 282

11 606 46 590
636

2 937

140

977

123

782

O....79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och verksamheter. Sport

143

823

O....7911-7913 Seder och bruk. Planering av sociala miljöer.
310a
Beteendevetenskap, allmän inriktning
152
1 163
310b
Samhälls- och beteendevetenskap,
allmän inriktning
1 880 13 218
312a
Sociologi
23
172
312b
Socialantropologi och etnologi
336
2 578
319z
Samhälls- och beteendevetenskap,
övrig eller ospecificerad utbildning
378 2 477

1 875 13 184
68

473

207

1 224

13

54

50

232

O....7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
213a
Medieproduktion, allmän inriktning
370
213b
Film-, radio- och TV-produktion
640
213x
Annan utbildning inom medieproduktion
177
O....792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
212a
Musik (för scenframställning)
1 270
212b
Teater och dramatik (för scenframställning)
2 284
212c
Musik-, dans-, film- och teatervetenskap/-historia
335
212p
Modern konstdans
723
212q
Balett, klassisk dans
18
212s
Övriga danser
589
212t
Koreografi
36
212x
Övrig scenisk konst
254
O....793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
212r
Folklig dans
999o
(Spel) och hobby

2 949
806

6 074
15 358
2 197
6 867
140
5 438
295
1 536

2 221

20 788

44

428

O....794 Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips
999o
Spel och (hobby)
44
O....795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.

1 495

428

O....7951 Socialvård o d.
760z
Socialt arbete och omsorg, allmän inriktning
761a
Barn och ungdom, allmän inriktning
761c
Fritidsverksamhet för barn och ungdom
769z
Socialt arbete och omsorg, övrig
eller ospecificerad inriktning

96

774

78

598

42

273

286

1 996

O....7952/7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer
O....7957 Undervisning o d.
080z
Läs- och skrivinlärning för vuxna
090z
Personlig utveckling
142o
Uppfostran / föräldrakunskap
142z
Pedagogik o metodik
149o
Cirkelledarutbildning (allmän ej ämnesinriktad)
149p
Cirkelledarutbildning teoretiskt ämne
149q
Cirkelledarutbildning praktiskt/estetiskt ämne
149r
Studieorganisatörsutbildning

56

327

153

1 100

64

438

113

776

63

468

12

95

3

30

7

59

O....7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
O....7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d
319o
Folkrörelser - intresseorganisationer
308
1 482
319p
Föreningskunskap
882
6 004

O....796/799 Sport, idrott o d.
813o
Friskvård
813p
Idrott
813q
Idrott och friskvård övrigt
813x
Idrott ospecificerat

2 503

21 523

24

242

195

1 622

2

13

O....8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
O....80 Språk.Språkliga verksamheter. 802/809 motsvarar 82/89.
222a
Allmän språkkunskap
och allmänt språkliga utbildningar
83
554
222b
Engelska
1 297 9 533
222c
Tyska
65
478
222d
Franska
110
900
222e
Spanska
378
2 771
222f
Ryska
41
300
222g
Svenska som främmande språk
1 051 8 343
222o
Klassiska språk (grekiska, latin)
17
131
222p
Finska (estniska, ungerska)
55
415
222q
Italienska
140
1 063
222x
Annan utbildning i främmande språk
648
4 084
223a
Svenska
562
4 118
223b
Modersmål andra än svenska
384
2 513
223o
Nordiska språk
20
145
223r
Teckenspråk
120
892

O....81 Litteraturvetenskap - historia. 812/819 motsvarar 82/89.
223c
Litteraturhistoria och litteraturvetenskap
579
4 171
O....82/89 Skönlitteratur på olika språk
223p
Skönlitteratur och svenska
2 295 17 168
223q
Skrivarcirkel
147
901
O....82 Engelsk skönlitteratur o d.
O....83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitteratur
O....84 Fransk skönlitteratur o d
O....85 Italiensk skönlitteratur o d
O....86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d
O....87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d
O....88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d
O....89 Skönlitteratur på orientaliska och övriga språk o d
O....9 Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.
O....90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen
320z
Journalistik och information, allmän inriktning
27
321b
Medie- och kommunikationsvetenskap
73

159
380

O....91 Allm. geografi, reseskildringar 913/919 motsvarar 93/99.
312c
Geografi (Kultur- och samhällsgeografi)
1 348 11 899
O....92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d
312o
Biografi, släktforskning

705

5 157

O....93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
225a
Historia
2 131 16 754
O....93 Allmänt om allmän historia. Världs- och forntidshistoria
O....94 Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i Europa
O....95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
O....96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
O....97 Medeltidens o nya tidens historia i Nord- o Mellanamerika
O....98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
O....99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden

Deltagare i studiecirklar i ABF 2012
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter 	

	

6 982
2. Religiösa verksamheter o d	

	

	

	

3 729
3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter.	

 	

2 883
4 Sambandsforskningsverksamheter.	

	

	

5. Naturforskning och matematikverksamheter.	

	

5 094
6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
60 Allmänt om teknologiska o ekonomiska verksamheter
61 Hälso- o sjukvårdsverksamheter, räddning o d.	

24 448
62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)	

	

3 322
63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske	

 5 396
64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning. Mat 20 331
651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning	

 	

27 671
6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning	

	

903
6525-6529 Militära verksamheter	

 	

	

	

653 Handelsverksamheter	

 	

	

	

	

44
654 Telekommunikationsverksamheter.
655 Förlagsverksamheter o d.
656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d
2 900
657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter	

208
658 Företagsekonomi, Arbetsförmedling. Arbetsmarknad 13 798
659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od
434
66/68 Tillverkning av varor 	

 	

	

	

	

526
69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar
7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
70 Allmänt om konst och kultur. 	

 	

	

	

71 Övergripande planering av fysiska miljöer. Klimat	

72 Formgivning byggnader och anläggningar, arkitektur
73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
74 Konsthantverk, formgivning bruksföremål.Inredning
75/76 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt
77 Foto 	

	

	

	

	

	

	

78 Musik ( konserter o d 792) 	

	

	

	


992
4 009
104
75 201
16 772
3 577
95 786

79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och verksamheter. Sport
7911-7913 Seder och bruk. Sociala miljöer	

 	

	

19 608
7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm	

 	

5 250
792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans	

 	

37 905
793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek	

	

	

21 216
794 Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips
428
7951 Socialvård o d	

 	

	

	

	

	

3 641
7952/7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer
7957 Undervisning o d	

	

	

	

	

3 293
7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d 7 486
796/799 Sport, idrott o d. 	

 	

	

	

	

23 400
8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
80 Språk. 802/809 motsvarar 82/89.	

	

	

	

36 240
81 Litteraturvetenskap - historia. 812/819 motsvarar 82/89. 4 171
82/89 Skönlitteratur på olika språk 	

 	

	

	

18 069
82 Engelsk o d. 83 Tysk, nederländsk, nordisk. 84 Fransk o d.
85 Italiensk o d. 86 Spansk, portuguisisk o d. 87 Grekisk, latinsk o d
88 Slavisk och baltisk o d 89. Orientaliska och övriga språk o d
9 Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.
90 Tidningar, tidkrifter, journalistik 	
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91 Allmän geografi, reseskildringar 	

	

	

	

11 899
92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d 	

	

5 157
93/99 Allmän historia 	

	

	

	

	

16 754
93 Allmänt om allmän historia. Världs- och forntidshistoria
94 Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i Europa
95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
97 Medeltidens o nya tidens historia i Nord- o Mellanamerika
98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden

ABF 2012. Det som mest intresserar.	


	


Antal deltagare

61 Hälso- o sjukvårdsverksamheter, o d.	

64 Hushållsarbeten. Matlagning
651 Datoranvändning o d	


	

 	


	


24 448
	


20 331

	

	


27 671

658 Företagsekonomi, Arbetsmarknad. Arbetsmiljö

13 798

74 Konsthantverk, formgivning, slöjd. Inredning
75/76 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt
77 Foto 	

	

	

	

	

	


	


75 201
16 772
3 577

78 Musik ( konserter o d 792) 	


	


	


95 786

7911-7913 Seder och bruk. Sociala miljöer	

 	


	


19 608

7914-7919 Film, radio, TV, mm	

	

	

	

792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans	

 	


5 250
37 905

793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek	


	


	


21 216

796/799 Sport, idrott o d. 	


	


	


	


	


23 400

80 Språk. 	


	


	


	


	


36 240

81 Litteraturvetenskap - litteraturhistoria. 	

 	

82/89 Skönlitteratur på olika språk 	

 	

	


	

	


4 171
18 069

91 Allmän geografi, reseskildringar 	

	


	


11 899

	

	


5 157
16 754

	


	


	


	


92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d 	

93/99 Allmän historia 	

	

	

	


	


ABF 2012. Det som minst intresserar.	


	


Antal deltagare

1. Psykologiska och filosofiska verksamheter 	

	

2. Religiösa verksamheter o d	

	

	

	

3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter.	

 	

4 Sambandsforskningsverksamheter.	

	

	

5. Naturforskning och matematikverksamheter.	

	

60 Allmänt om teknologiska o ekonomiska verksamheter
62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)	

	

63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske	

6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning	

	

6525-6529 Militära verksamheter	

 	

	

	

653 Handelsverksamheter	

 	

	

	

	

654 Telekommunikationsverksamheter.
655 Förlagsverksamheter o d.
656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d
657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter
659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od
66/68 Tillverkning av varor 	

 	

	

	

	

69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar

6 982
3 729
2 883
5 094
3 322
5 396
903
44
2 900
208
434
526
-

7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
70 Allmänt om konst och kultur. 	

 	

	

	

992
71 Övergripande planering av fysiska miljöer. Klimat	

4 009
72 Formgivning byggnader och anläggningar, arkitektur
73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
104
794 Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips
428
7951 Socialvård o d	

 	

	

	

	

	

3 641
7952/7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer
7957 Undervisning o d	

	

	

	

	

3 293
7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d 7 486
90 Tidningar, tidkrifter, journalistik 	
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Folkbildning 2012
Studiecirkelverksamhet redovisad per förbund och ämne.
Fördelning efter de kategorier som Folkbildningsrådet använder.

ABF
kod
Ämnes-Beteckning
Antal Arr Antal deltagare %
0
Allmän utbildning
209
1 427 0,3
1
Pedagogik och ledarutbildning
262
1 866 0,4
2
Humaniora, språk och konst
51 990 337 470 64
3
Samhälls- och beteendevetenskap, juridik,
handel, administration
9 105 67 547 13
4
Naturvetenskap, matematik och data
4 886 32 982 6
5
Teknik
705
4 148 0,8
6
Lant- och skogsbruk samt djursjukvård
549
3 776 0,7
7
Hälso- och sjukvård samt social omsorg
3 406 27 790 5
8
Tjänster
6 593 49 606 9
9
Okänd - övriga ämnen
226
1 771 0,3
Summa samtliga ämnen

77 931 528 383 100

FU Folkuniversitetet

Mbsk Medborgarskolan

kod
Ämnes-Beteckning
Antal Arr Antal deltagare %
0
Allmän utbildning
40
254
0,2
1
Pedagogik och ledarutbildning
8
49
0,1
2
Humaniora, språk och konst
14 361 99 275 85
3
Samhälls- och beteendevetenskap, juridik,
handel, administration
1 305 8 435 7
4
Naturvetenskap, matematik och data
450
3 156 3
5
Teknik
356 1 520
1,3
6
Lant- och skogsbruk samt djursjukvård
95
656
0,6
7
Hälso- och sjukvård samt social omsorg
76
529
0,5
8
Tjänster
564
3 380 2,9
9
Okänd - övriga ämnen
11
56
0,1

kod
Ämnes-Beteckning
Antal Arr Antal deltagare %
0
Allmän utbildning
130
639 0,4
1
Pedagogik och ledarutbildning
44
268 0,2
2
Humaniora, språk och konst
25 660 129 556 76,5
3
Samhälls- och beteendevetenskap, juridik,
handel, administration
1 970 10 848 6,4
4
Naturvetenskap, matematik och data
1 248 6 930 4,1
5
Teknik
159
745 0,4
6
Lant- och skogsbruk samt djursjukvård
972
5 319 3,1
7
Hälso- och sjukvård samt social omsorg
202
1 043 0,6
8
Tjänster
1 810 13 744 8,1
9
Okänd - övriga ämnen
24
186
0,1

Summa samtliga ämnen

Summa samtliga ämnen

17 266 117 310 100

32 219 169 278 100

Sfr Studiefrämjandet

SV Studieförundet Vuxenkolan

kod
Ämnes-Beteckning
Antal Arr Antal deltagare %
0
Allmän utbildning
41
897 0,4
1
Pedagogik och ledarutbildning
331
1 949 0,9
2
Humaniora, språk och konst
25 070 120 517 54
3
Samhälls- och beteendevetenskap, juridik,
handel, administration
2 490 12 741 5,7
4
Naturvetenskap, matematik och data
1 552 9 177 4,1
5
Teknik
366
1 720 0,8
6
Lant- och skogsbruk samt djursjukvård
8 378 64 194 28,5
7
Hälso- och sjukvård samt social omsorg
726
4 850 2,2
8
Tjänster
1 474 8 979 4
9
Okänd - övriga ämnen
10
59
0,1

kod
Ämnes-Beteckning
Antal Arr Antal deltagare %
0
Allmän utbildning
412
3 064 0,9
1
Pedagogik och ledarutbildning
862
5 547 1,6
2
Humaniora, språk och konst
35 017 233 990 66
3
Samhälls- och beteendevetenskap, juridik,
handel, administration
3 418 26 019 7,3
4
Naturvetenskap, matematik och data
2 398 16 399 4,6
5
Teknik
555
3 451 1
6
Lant- och skogsbruk samt djursjukvård
1 477 12 060 3,4
7
Hälso- och sjukvård samt social omsorg
2 567 18 733 5,3
8
Tjänster
4 334 34 409 9,7
9
Okänd - övriga ämnen
150
1 229 0,3

Summa samtliga ämnen

Summa samtliga ämnen

40 538

225 083 100

51 190 354 901 100

Kommentarer till Studieförbunden

I det följande behandlas:

Studieförbunden skyltar inte med sina ursprung. De menar alla att de
är opolitiska, men de som grundat förbunden har olika hemvist i den
politiska skalan. Under årens lopp har de olika förbundens ägare kompletterats och förbunden är idag inte alla som de var i början.
De tio förbunden har i listan ordnade så att de fem första är de stora
förbunden med ett brett innehåll som riktar sig till alla. Sedan kommer
förbund med mer speciell inriktning: Kulturen, nykterhetsrörelserna,
religiösa: svenska kyrkan mm, frikyrkor och katoliker o d, muslimer.

Folkrörelser enligt NE, Nationalencyklopedin
Folkbildning enligt NE

De fem första är ordnade i bokstavsordning och börjar med det
största, ABF, grundat 1912, underklassernas, folkets, förbund. Sedan
Folk-universitet, grundat 1942 av folk vid universiteten, akademiker,
och kanske överklasser. Därefter Medborgarskolan, grundad 1940 av
Högerns ungsomsförbund, nu moderater. Så Studiefrämjandet,
grundat 1959 av jordbrukareungdomar, nu med friluftsliv, natur, miljö
och djurskydd, och sist av de fem stora: Vuxenskolan, bildat 1967 av
landsbygdsförbund och nu i samarbete med centern, folkpartiet och
LRF.
Förbunden är numera också kommersiella företag som måste se till att
de “går runt”, och försöker stjäla kunder från varandra. Strukturen på
sortimentet av cirklar är ungefär samma i alla förbunden. Det skiljer i
mängder. Hur det är med kvaliteten på lärare och handledare får man
inte mycket information om. Och man kan förmoda att förbundens
klassbakgrund och religiösa bakgrund spelar roll för cirklarnas innehåll och kvalitet.
Förbundens cirklar 2012 finns redovisade på 83 sidor i slutet i det
följande. Där kan man studera hur olika förbunden är.
De har också kurser, utöver studiecirklarna, t ex för arbetslösa, som
inte redovisas här.

Därefter från Internet:
Folkrörelser Från Wikipedia folkrörelse
Om Folkbildningsrådet Startsida
Studieförbund Studieförbund - Wikipedia
Folkbildningsförbundet Folkbildningsförbundet
ABF Arbetarnas bildningsförbund START
Folkuniversitetet Här finns vi
Medborgarskolan Om Medborgarskolan
Studiefrämjandet http://www.studieframjandet.se/
Studieförbundet Vuxenskolan Om SV
Kulturens studieförbund START
NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet Om NBV
Sensus studieförbund Start
Studieförbundet Bilda http://www.bilda.nu
Ibn Rushd Studieförbund (muslimskt) START
Folkbildning 2012. Studiecirklar i tio förbund.
Folkhögskolornas intresseorganisation Hem
SCB. Huvudmeny.
SCB. Utbildning och forskning.
Universitet och högskolor. Utbildning och forskning.
Vuxnas kunskaper. Internationell undersökning.
PISA. Internationellt om 15-åringars kunskaper
Skolinspektionen
Civilsamhället.
Kultursamhället

http://www.ne.se/lang/folkrörelser
NATIONALENCYKLOPEDIN, 2014-01-06

Folkrörelser
folkrörelser, en i Sverige sedan sekelskiftet 1900 vanlig benämning
på massorganisationer i vilka från början det oppositionella draget i
för-hållande till stats- och samhällsinstitutioner var helt centralt. De
föd-des i breda lager under 1800-talets sista decennier, då på såväl
lands-bygd som i städer det kapitalistiska produktionssättet tagit
överhanden och skapat nya sociala grupper och konfliktmönster.
Redan under libe-raliseringen efter 1809 års statsvälvning hade
frivilliga, ofta högre-ståndsledda och samförståndspräglade
"associationer", som vidareut-vecklade 1700-talsinitiativ, brutit med
de månghundraåriga korporatio-nernas exklusivitet, men nu hade
dessa offentlighetsformer spelat ut sin roll som huvudalternativ. Fram
växte det än i dag existerande orga-nisationssystem där olika
intressegrupper ofta, och i hög grad i Sveri-ge, sökt sig fram till
kompromisslösningar.
Termen "folkrörelse" har skiftat innebörd beroende på yttre samhällsbetingelser, vilket måste bestämma varje definition. Ursprungsbetydelsen är 'folk i rörelse' mot förmenta missförhållanden, en innebörd
som fortfarande är den gängse i de flesta språk. Förledet "folk-" ville
markera att man utvecklat egna ideologier med målet att förändra stat
och samhälle (närbesläktade ord från samma tid är folkbeväpning,
folkrepresentation, folkriksdag, folknykterhet, folkbildning).
Den första folkliga massorganiseringen kom på det religiösa planet.
Till skillnad från grannländerna, där av olika skäl statskyrkan blev
andligen rymlig, kunde i Sverige väckelserörelserna inte hållas kvar
inom den enligt kritikerna "mumifierade" enhetskyrkan, så som denna
gestaltats i 1686 års kyrkolag (ett försök därtill var den 1856 bildade
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen; metodismen hade likaså 1830

lanserats som inomkyrkligt fromhetsalternativ). Baptismen, som först
lämnade enhetskyrkan, uppträdde mer allmänt och i organiserad form
från 1857, och en ny stor utbrytning kom 1878 med Svenska
Missions-förbundet, grundat av lågkyrkliga skikt. Importer i en
sammanväxande värld var vidare Frälsningsarmén (1882) och
Pingströrelsen (en av-söndring från Svenska baptistsamfundet (1913).
De konfessionella skillnaderna till trots står frikyrkofolket ofta kvar
som medlemmar i Svenska kyrkan.
Den folkliga nykterhetsrörelse som tog avstånd från det etablissemangsledda Svenska nykterhetssällskapet från 1837 hade likaså utländska förebilder, så framför allt den 1879 införda Godtemplarorden
(IOGT). Mer svensk, och mer låg- eller frikyrkligt anknuten, var
Sveriges blåbandsförening (1886). Närmast arbetarrörelsen stod den
religiöst neutrala Nykterhetsorden Verdandi (NOV, 1896).
Den fackliga och politiska arbetarrörelsen, som nådde Sverige från
kontinenten, skall förstås mot bakgrunden av att de vid seklets mitt
födda arbetareföreningarna, som var samtida med skråväsendets fall
och näringsfrihetens införande, utvecklats till ett kapitalägarnas
harmoniseringsinstrument. Lägre samhällsskikt grep själva initiativet,
och grunden var lagd för socialistiska partier (SAP 1889) och
fackföreningsrörelse (LO 1898).
Till de etablerades försök att lösa de sociala problemen, "arbetarfrågan", hör också de s.k. arbetarringarna, som snabbt slogs ut av den
folkledda och efter hand mindre utopiska och allt mer rent
ekonomiska konsumentkooperationen; jämförbara organisationer
ryms inom exempelvis bonde- och hyresgäströrelsen. Räknas den
tidiga kvinno-rörelsen till folkrörelserna, kommer man nära
ursprungsbetydelsen och det internationella språkbruket: en rörelse
som, när huvudmålet, röst-rätt, uppnåtts, väsentligt minskade i
betydelse. Idrottsrörelsen, som i Sverige knappast alls kritiserat
samhällsstrukturen, brukar också föras till denna kategori föreningar.

Det samhällssystem i vilket de ifrågasättande organisationerna föddes
förklarar att "folkrörelse" blivit ett honnörsord, som allehanda sammanslutningar gör anspråk på – ett svenskt särfall i det allmänna,
europeiska föreningsmönstret. Efter 1860-talets representationsreformer på statlig, regional och kommunal nivå, då korporativa former för
beslutsfattande trängdes undan av "personlighetsprincipen", kom
mycket av politisk aktivitet att kanaliseras in i de på just individuellt
medlemskap grundade folkrörelserna. Deras parlamentariska demokrati stod i en ojämlik tid modell för hur man ville se även offentliga
organ uppbyggda. På denna tidigt lagda föreningsgrund utvecklades
först senare det landsomfattande partiväsendet, som än i dag har att
"lyssna till rörelsen" (utvecklingen har i många stycken varit den omvända jämfört med grannländernas). Lägger man därtill den sociala
och ekonomiska roll detta rikstäckande och därmed nationsbyggande
organisationsliv från första stund spelat, där alternativa kulturmönster
ofta utvecklats till allmänt vedertagna normer, blir folkrörelsernas
starka och välrenommerade ställning i Sverige förståelig – även efter
det att de i stor utsträckning dragits in i maktapparaten och i viss mån
institutionaliserats, vilket lett till konflikter med nya samhällsrörelser.
Exemplen visar att ingen entydig och över tid giltig definition av
"folkrörelse" kan ställas upp. Bara genom att se dessa till gagnet rätt
olika massorganisationer i förhållande till vad de avlöste och i relation
till det samhälle de kämpade emot och vann inträde i kan själva
föreningsformen fångas som en bland flera tidsbundna historiska
kategorier i organisationsväsendets långa och i bestämda faser
indelade utveckling.
TORKEL JANSSON
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Folkbildning
folkbildning, samlingsbegrepp för människors insikter och
orientering på områden utanför deras egna specialiteter och
yrkeskunskaper. Folk-bildning avgränsas gentemot dels akademisk
specialisering, dels yrkesutbildning. Folkbildningens innehåll varierar
stort och har växlat i takt med samhällsutvecklingen och människors
behov och livsmål. I dagens högteknologiska informationssamhälle
har folkbildning fått en annan innebörd och andra förutsättningar: att
bidra till överblick och att ge klarhet i och struktur åt det kaotiska
informationsflödet, att vidga perspektiv och därigenom höja
livskvaliteten för den enskilde och öka toleransen inför det obekanta
inom kollektiv och samhälle. Helhetssyn på tillvaron är ett begrepp
med förankring i folkbildningens historia.
Aktiviteter med syftet att bygga ut och utveckla folkbildningen (folkbildningsarbete) bedrivs utanför det etablerade skolväsendet och bygger i väsentlig grad på självverksamhet. Folkbildningen kännetecknas
av ett icke-auktoritärt förhållningssätt mellan ledare och deltagare.
Studiecirkeln är en karakteristisk arbetsform. Historiskt sett har folkbildningsarbetet fyra grenar: folkbibliotek, folkhögskolor,
föreläsningsföreningar och studieförbund. I vår tid sker också insatser
på många andra områden – genom etermedierna, särskilt utbildningsradion, genom arbetsmarknadsutbildning, som inslag i företagens
personalutbildning etc.
LENNART THORSELL

Historia
I äldre tider svarade kyrkan för folkundervisningen (1686 års kyrkolag), och utom läs- och skrivundervisning omfattade denna främst
katekesundervisning. Med rötter i upplysningens utilism och framstegstro, i Kants filosofi och romantikens intresse för det genuint folkliga (Herder, Goethe) och med pedagogiska tillämpningar från Fichte
och Pestalozzi framfördes vid 1800-talets början program för
"folkets" bildning och förädling.
Överförda till Sverige kom folkbildningsidéerna att spela en stor roll i
kulturdebatten fr.o.m. 1830-talet. Genom sin insikt i de sociala problemen blev Geijer förkämpe för den allmänna folkskolan och för ökad
folkbildning, en ståndpunkt som tidigare förfäktats av C.A. Agardh,
naturforskare och sedermera biskop, Torsten Rudenschöld och bonderiksdagsmännen Nils Månsson ("ljusets bonde") och Per Sahlström
("Om folkundervisningen", 1833). Almqvist gjorde med sina "folkskrifter" och radikala debattinlägg en insats, likaså Frans Ewerlöf,
som 1834 grundade tidskriften "Läsning för folket". Fredrika Bremer
kräv-de bildningsmöjligheter även för kvinnorna.
Ungefär samtidigt som folkskolestadgan trädde i kraft (1842) organiserades de första bildningscirklarna (Stockholm, 1845) och arbetarföreningarna, som snart spreds till ett 30-tal platser och som präglades
av liberala idéer. Folkbildningen skulle påskynda en social utveckling
och verka klassutjämnande. Med 1860-talets samhällsreformer,
kommunallagarna och riksdagsordningen, blev folkbildningen i än
högre grad ett samhällsintresse.
Böndernas politiska frammarsch och arbetarklassens starka tillväxt,
ännu utan att medföra något samhällsinflytande, var förutsättningar
för folkliga initiativ, liksom emigrationen och kontakterna med USA,
som påverkade väckelse- och nykterhetsrörelserna. Folkhögskolorna

började verka 1868. Fr.o.m. 1872 utgår statsbidrag till skolor och
stipendier till studerande. De sökte inte bara sprida "nyttiga kunskaper" utan ville också ge en bred medborgarbildning.
En följd av folkskolereformen var att landet fick en ny grupp av kulturarbetare, folkskollärarkåren, som kom att betyda mycket för
folkbildningen. Med insikten att kunskaper är en förutsättning för
samhällsinflytande tog de folkrörelser som grundades efter 1800-talets
mitt upp folkbildningen på sitt program. Inom nykterhetsrörelsen
(IOGT) hölls föredrag, grundades bibliotek och startades studiecirklar.
Väckelserörelsens kolportörer och predikanter verkade i samma
riktning. En våg av nya initiativ från akademiskt håll präglades av
1880-talets radikalism. Stockholms Arbetareinstitut grundades 1880
av läkaren Anton Nyström för att i positivismens anda förmedla
veten-skapens landvinningar till en bred allmänhet. Universiteten tog
sig an uppgiften som kulturförmedlare genom sina sommarkurser
under 1890-talet, och studentföreningar som Verdandi och Studenter
och arbetare (i Uppsala) resp. D.U.G., "Den unge gubben" (i Lund)
höll föreläsningar och debatter, gav ut skrifter och inrättade bibliotek.
Folkbildningsförbundet grundades 1903, med föreläsnings- och
bokförmedling ut i bygderna, där föreläsningsföreningar växte upp.
Inom folkrörelserna tog bildningsarbetet ny fart efter sekelskiftet, då
Oscar Olsson utvecklade studiecirkelmetoden, som fick stor
spridning, och då allt flera kulturpersonligheter framgick ur de egna
leden: Dan Andersson, Fabian Månsson m.fl. Viktiga idégivare vid
denna tid var Viktor Rydberg, Ellen Key och Hans Larsson.
Folkhögskolorna blev bildningscentra för folkrörelserna, och flera av
dem fick en direkt rörelseanknytning, t.ex. Brunnsvik (1906),
Wendelsberg (1908) och Sigtuna (1916).

Inom arbetarrörelsen rådde till en början en kluven inställning till
folkbildningen. Många ansåg att målet, att förändra samhället radikalt,
krävde att man satsade på politisk handling och avstod från allt som
kunde splittra intresset för kampen. Andra ansåg att ökade kunskaper
och insikter främjade den politiska kampen. Grundandet av ABF 1912
markerade segern för den senare linjen. ABF fick snart mycket bred
anslutning från fackliga och politiska organisationer. Grundaren
Rickard Sandler hade redan på SSU-kongressen 1907 hävdat att folkbildningen var en förutsättning för socialismen – ett vapen i kampen.
Efter mönster av IOGT och ABF skapades bildningsorgan inom andra
folkrörelser, småningom även inom bonde- och tjänstemannarörelsen
etc., med bibliotek, studiecirklar och föreläsningar som viktigaste
arbetsformer.
Med vandringsbibliotek, studiecirklar och "flyttande folkhögskolekurser" nådde bildningsarbetet också ut till glesbygder, och korrespondensinstitut (t.ex. Brevskolan) kompletterade detta nätverk, liksom det
nya mediet radion. Under 1930-talets svåra arbetslöshetskris fyllde
bildningsorganisationer och folkhögskolor också en social uppgift. –
Efter studentinitiativ med föreläsarförmedling och kursverksamhet vid
universiteten (från 1933) bildades 1943 Folkuniversitetet, som blev
studieförbund 1947.
Reguljärt samhällsstöd till dessa former av folkbildningsarbetet infördes i större utsträckning på 1920-talet, enligt förslag i den utredning
(SOU 1924:5) som analyserade verksamhetens behov och föreslog
bidragsvillkor. Samhällets stöd byggdes ut ytterligare efter 1946 års
folkbildningsbetänkande (SOU 1946:68) som fastslog ett bidragssystem med stat, kommuner och landsting som bidragsgivare.
LENNART THORSELL

Nutid
Efter andra världskriget kom den stora expansionen för folkbildningsarbetet. En kungörelse 1947 fastställde bidragsvillkor etc. och därmed
de yttre ramarna för lång tid framåt. De stora skolreformerna under
1960-talet (nioårig grundskola, utvidgad gymnasieutbildning) förändrade starkt bildningsarbetets förutsättningar och innehåll. Det kunde
starta på en högre nivå och möta delvis nya behov. Samtidigt hade
folkhögskolan en period av stark tillväxt. De senaste decenniernas fria
bildningsarbete visar stor variation, från hembygds- och
släktforskning till datateknik, språkcirklar och internationella och
ideologiska studier – ofta i samverkan med museer och
hembygdsföreningar och med t.ex. Utbildningsradion.
Studieförbunden, de största bildningsorganisationerna, var 1999 elva,
med Folkbildningsförbundet som centralt samarbetsorgan och länsbildningsförbund som regionala samverkansorgan. De kommunaliserade biblioteken stöder på många sätt lokala kulturinitiativ och kulturaktiviteter, t.ex. författarbesök hos litteraturcirklar, konst- och musikprogram. Studieförbunden har på olika sätt sökt profilera sig och möta
nya behov, t.ex. genom inriktning på kulturskapande aktiviteter –
amatörteater, körsång, skrivar- och berättarcirklar – genom att organisera olika slags kulturgrupper och genom insatser för handikappade,
pensionärer och invandrare. Från tid till annan har debatten blossat
upp om folkbildningens innehåll och mål, särskilt efter 1968, då själva
bildningsbegreppet togs under omprövning. Ofta har den interna
diskussionen gällt kvalitetsfrågor, med kampanjer mot "skräpkultur"
och våldspornografi och andra uttryck för den kommersiella masskulturen. Man har stundom ställt frågan: Är "folkbildning" ett relevant
begrepp i dagens samhälle? Kan folkbildningsarbetet även i dag innebära en kulturförnyelse?

Folkbildningsorganisationerna spelar alltjämt en roll som kulturförmedlare, ofta i samverkan med kulturorgan och institutioner som
Film-centrum, Författarcentrum, Riksteatern, Nordiska museet och
andra museer samt etermedierna.
År 1991 ändrade riksdagen villkoren för statsbidragsgivningen från
den regelstyrning som gällt sedan 1947 till målstyrning. Skolöverstyrelsen avvecklades och ansvaret för fördelningen av statsbidraget
överfördes till Folkbildningsrådet, som bildats av Folkbildningsförbundet, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation och Landstingsförbundet. Rådet har som myndighetsuppgifter att fördela statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor samt att lämna budgetunderlag och utvärderingsrapport till regeringen. Under 1990-talets
stora arbetslöshet har folkhögskolor och studieförbund fått särskilda
medel för insatser på utbildningsområdet.
Folkbildningen har en viktig roll för att stärka varierande
värdegemen-skaper i ett pluralistiskt samhälle och minska klyftorna
mellan genera-tioner och samhällsklasser. Humanism, tolerans, social
rättvisa, inter-nationell solidaritet, miljövård etc. är nyckelord för allt
bildnings-arbete. Folkbildning bildar en motkraft till kulturens
kommersiali-sering, vill motverka passivitet och ge en grundval för
självständigt tänkande och ställningstagande i samhällsfrågorna; den
vill påverka attityder mot t.ex. invandrare och främmande kulturer i
riktning mot tolerans och öppenhet. Allt detta avser att bidra till att
stärka demo-kratin.
LENNART THORSELL
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Folkrörelser

Från Wikipedia folkrörelse

En folkrörelse har sin ursprungliga betydelse av att vara "folk i rörelse" mot vad som uppfattas som missförhållanden i samhället eller
världen. Betoningen ligger på kollektiv handling som på något sätt
försvarar eller önskar förändra sociala förhållanden, helst med en viss
uthållighet över tiden. I större delar av världen har begreppet denna
betydelse där olika synonymer till ordet folk och rörelser används som
people's movement, movimiento popular, jana andolan etc.
I akademiska sammanhang och i länder som Tyskland där begreppet
folk blivit misskrediterat används oftare begreppet sociala rörelser
med en liknande betydelse. I Finland används oftare begreppet medborgarrörelse. I den internationella kategoriseringen av begrepp på
engelska används allt oftare benämningen aktivism som samlande
term för folkrörelsers verksamhet.
Definitioner
En internationellt ofta använd definition av folkrörelser har formulerats av tysken Joachim Raschke :
"En social rörelse är en mobiliserande kollektiv aktör, som med viss
kontinuitet på grundval av en hög symbolisk sammanhållning och
svag rollspecificering genom olika organisations- och aktionsformer
arbetar för målet att genomföra eller förhindra grundläggande sociala
föränd-ringar eller återupprätta tidigare sociala förhållanden." Andrew
Jamison, den internationellt mest citerade folkrörelseforskaren i Sverige skriver tillsammans med Åsa Wettergren en liknande definition av
social rörelser:
"en social rörelse är ett slags organiserat (i lösa nätverk, grupper eller
organisationer) kollektivt handlande, vars aktörer delar vissa

grundläggande föreställningar om omvärlden, känner solidaritet med
varandra och befinner sig i konflikt med det etablerade systemet inom
det område där de verkar och framför sina protester. För att räkna som
social rörelse krävs att protesthandlingarna och den kollektiva identiteten som rörelsen etablerar uppvisar en viss varaktighet över tid."
Medan lekmannaforskaren Jan Wiklund som grundar sig på studier av
folkrörelser globalt under lång tid ger denna bild:
"Folkrörelserna bildas av de klasser och grupper av människor som
huvudsakligen drabbas av att staters och företags rutiner följs, dvs i
första hand de direkta producenterna. De är bärare av demokratin. De
har som främsta mål att försvara de direkta producenternas civila
samhälle, vardagskultur eller livsvärld, som stater och kapital lever på
och/eller inkräktar på. De försvarar deltagarnas intressen, definierat så
brett som möjligt i synnerhet när dessa kommer i konflikt med staternas och näringslivets intressen. Intressena kan se mycket olika ut under olika tidpunkter, bland annat beroende på vilka projekt som för
tillfället drivs av de andra aktörerna och beroende på vilka konsekvenser dessa har fått för folk i gemen. Folkrörelsernas medel är medlemmarnas ideella bidrag."
Det svenska och finlandssvenska begreppet folkrörelse
I Sverige har begreppet folkrörelser haft ett större genomslag än i något annat land och fått en delvis varierande betydelse. Svenska
Akademiens ordbok, SAOB, tar 1928 upp folkrörelse som "strävan
som omfattas av hela folket" alternativt "dess bredare lager", förutom
tidigare betydelse av "folkupplopp" och "revolution" eller vad som
idag oftast går under benämningen "kravall". Med tiden urlakades
dock begreppet på sitt bredare kollektiva och samhällskritiska sammanhang och betoning av rörelse ersattes med betoning av representativ organisation. Kvantitet blev viktigare än kvalitet, antal

medlemmar i en formell organisation viktigare än delaktighet i samhällsförändring. De rörelser som en gång startat genom uppror mot
statens makt över vem som hade rätt att predika eller strejker hade
genom omfattande väckelser bland folk i gemen därefter lyckats
skapa landsomfattande organisationer och delvis lyckats förändra
samhället. De tidigare samhällskritiska folkrörelserna integrerades
delvis i staten och fick formella möjligheter till inflytande.
Folkrörelsebegreppet gled därmed delvis över till att beteckna enbart
större rikstäckande orga-nisationer med formellt demokratiskt
inflytande för medlemmarna över organisationen. Under 1960-talet
började de mindre folkrörelser-na för fred och solidaritet verka för
nya former för deltagande och ett nytt uppsving för deltagande i
folkrörelserna, både gamla och nya, tog sin början. Detta ledde till två
konkurrerande bruk av begreppet folk-rörelse, en med betoning av det
kvalitativa innehållet i termer av folk i gemen som mobiliserades mot
den rådande samhällseliten och en mer fokuserad på kvantitet där
folkrörelse endast sågs som organisationer med ett stort antal
medlemmar. En vanlig definition enligt detta sist-nämnda synsätt är en
frivillig sammanslutning av ett större antal människor med
gemensamma intressen.
Detta är en skillnad i synen på folkrörelser som fortfarande är påtaglig
och gör att allt från fackföreningar och miljöaktivister till husockupanter eller publiken på stora sportevenemang använder sig av
begrep-pet om sig själva. Samtidigt har nya begrepp också vunnit
insteg. Fram till november 2009 heter det folkrörelsepolitik vilket då
den borgerliga regeringen ersatte med benämningen politik för det
civila samhället. I början av 1990-talet kunde en studie över
folkrörelserna komma fram till att gamla föreställningar inte längre
gällde. Det fanns organisa-tioner med mycket stor delaktighet, men
dessa inriktade sig mer på medlemmarnas sociala behov än
samhällsförändring medan personer som önskade samhällsförändring

hellre såg att denna samhällsföränd-ring bäst kunde skötas av
anställda. Organisationer eller rörelser som levde upp till idealet att
medlemmarna önskade och deltog i samhälls-förändrande verksamhet
tycktes bli allt färre och ha få medlemmar. Likafullt kunde dessa få
stort genomslag genom att på ett likartat sätt som i folkrörelserna
begynnelse på 1800-talet mobilisera samhällskri-tiska aktioner som
trädkramarnas ockupationer för att hindra ett motor-vägsbygge på
Västkusten 1987 eller den globala rättviserörelsens
toppmötesprotester.
Parallellt med folkrörelsebegreppet har det på senare år vuxit fram en
större mängd begrepp med likartad eller överlappande betydelse som
sociala rörelser, enskilda organisationer eller icke-statliga
organisationer, ofta använt utan översättning med sin engelska förkortning NGO, frivilligorganisationer och civila
samhällsorganisationer, ofta efter angloamerikansk teoretisk förebild.
Kännetecknande för dessa nya begrepp förutom sociala rörelser är att
de tömts på demokratiskt innebörd och inte som folkrörelsebegreppet
måste innefatta antingen att den kollektivt organiserade rörelsen måste
stå under representativt demokratiskt inflytande från sina medlemmar
eller direktdemokratiskt inflytande från de aktiva. Istället för krav på
demokratiskt inflytande står självständighet från staten eller
vinstdrivande företag. Därmed likställs organisationer där det saknas
möjligheter till demokratiskt inflytande som Greenpeace, frivilligorganisationer där de aktiva saknar inflytande över verksamhetens planering eller stiftelser med olika former för demokratiska folkrörelser.
De olika synsätten på begreppet folkrörelse och civilsamhället har
dock öppnat för kritiska synsätt som tidigare saknats i Sverige. Erik
Amnå varnar för

"civilsamhället som ideologiskt projekt, som alltid älskas för sin
åtråvärda, partiska nytta, om för vitt skilda ideologiska projekt. Det
handlar om en kamp om begreppen.
- Å ena sidan som av skandinavisk socialdemokratins demokratiskt
sakraliserade folkrörelser med åtföljande demonisering av civilsamhällets sociala frivilligarbete. - Å andra sidan av borgerlighetens,
numera alliansregeringens haussade civilsamhällen med åtföljande
skuldbeläggning av åtminstone betydande delar av 'folkrörelseSverige'."
Lars Trädgård ger också en kritisk bild som till lika delar kritiserar
vänsterns och högerns syn på civila samhället och folkrörelser:
"Folkrörelsernas ursprungliga framgång byggde på att de skapade
gemenskap utifrån individens dröm om frihet och emancipation.
Vänsterns stora svaghet, dess fäbless för att förledas av sin egen
retorik om kollektivism och solidaritet, kombinerad med en blindhet
för människans lust efter individuell suveränitet och oberoende, reducerade civilsamhället till ytterligare en omöjlig utopi om gemenskap
utan plats för frihetssträvande individer. …
I Timbros variant kom civilsamhället å andra sidan med tiden att alltmer tappa sin anknytning till marknaden, just den sfär där individens
frihet värnas som mest."
I finlandssvenskan behölls den äldre betydelsen av ordet folkrörelse
kopplat till folkupplopp in på 1900-talet. Storstrejken som inledde
inbördeskriget 1918 fick benämningen folkrörelse och efter arbetarrörelsens nederlag kom ordet folkrörelse ur bruk. Istället användes
den mer juridiska termen medborgarrörelse där ordet utgår från staten
som organisation och inte de breda folklagrens deltagande eller
samhällsklasser självständiga från staten. I Norge och Danmark har
begreppet gräsrotsrörelse en betydelse som i Sverige ofta ingår i folkrörelsebegreppet eller benämns aktionsgrupper medan folkrörelsebe-

greppet i dessa grannländer står mycket svagare än i Sverige, starkast
är det på nynorsk som folkerørsle.
Folkrörelser i svensk historia
Begreppet användes i svenska språket första gången 1797 och betecknade då närmast samhällsomstörtande folkresningar, en betydelse begreppet fortsatte att ha långt in på 1800-talet. De folkliga upproriska
strävandena kom ofta till uttryck genom uppror som Stora Daldansens
bondeprotest mot kriget mot Ryssland 1743 eller bondeuppror mot
tvångsutskrivningar till nytt krig mot Ryssland 1811 som nådde in
höjdpunkt med Klågerupskravallerna eller den framväxande urbana
medelklassens oro för tillbakagång till kungligt envälde vilket ledde
till Fersenska mordet 1810. Kravaller och upplopp tilltog under 1800talet både bland de breda folklagren och bland en alltmer orolig urban
medelklass och tog sig uttryck som Crusenstolpekravallerna 1838,
marsoroligheterna 1848 i Stockholm och uppror mot statens monopol
på predikan eller hungerkravaller på många platser runtom i Sverige
med en höjdpunkt i Jönköping 1855.
Organiserade folkrörelser tog vid denna tid sin början, ofta ledda av
samhällseliten eller medelklassen och med modesta krav och uttryckligen som ett sätt att leda in protester i mindre samhällskritiska banor.
Detta genom bildandet av föreningar främst från 1840-talet och
framåt för arbetarnas bildning, välgörenhet, måttligt drickande men
också skandinavismens studentrörelse som för en kort tid gjorde
oppositio-nella röster hörda och skarpskytteföreningar som
organiserade klubbar runtom i landet. Skarpskytterörelsen var väl
beväpnad med delvis mer modern utrustning än försvaret och stod
under liberalt inflytande i del-vis konflikt med det konservativa
Sverige som anklagades för efter-gifter mot Ryssland. Den liberala
rörelsen förde till marsoroligheterna i Stockholm 1864 i protest mot
bristande solidaritet med broderlandet Danmark i dess krig med

Preussen. Det ledde till kravaller med stenkastning som polisen ingrep
mot med vattenspruta och batong]. Skarpskytterrörelsen ledde till att
mötesfriheten infördes i Sverige då riksdagen ändrade lagarna med
motiveringen att möten redan ordnades på eget initiativ runtom i
landet och det därför var bäst att anpassa lagarna efter rådande
praktik.

fredsföreningar, engagemang för boernas sak i kriget mot England
och i protester mot belgiske kung Leopolds grymma kolonial-välde i
Kongo men också genom aktivt deltagande i internationella
organisationer och möten för fackföreningar, kooperativ, olika kristna
kyrkor och nykerhetsorganisationer som knöt allt starkare band över
nationsgränserna.

På 1880-talet skedde en omvälvning inom det organiserade folkrörelselivet i Sverige med Sundsvallsstrejken 1879 som inledande
större händelse. Den svenska måttfulla traditionen sattes åt sidan och
ersattes av mer tydliga uttryck för de breda folklagren och en mer
tydlig ideologisk hållning i samhällsfrågor. Ofta i form av
direktimport från andra länder. Bortsopade blev de alltmer avsomnade
nykter-hetsföreningarna för måttfullt drickande. Istället kom
godtemplarord-nar från USA där personliga löften om total
avhållsamhet väckte till liv en mäktig folkrörelse som blev en central
kraft i mobilisering av de breda folklagrens deltagande i samhällslivet,
inte minst kulturellt med byggande av egna nykterhetsloger runtom i
landet. Arbetarklassen frigjorde sig från de liberala organisationerna
för arbetare och bildade egna fackföreningar och olika
arbetarorganisationer istället. Från Tyskland via Danmark kom den
marxistiska socialdemokratiska rörelsen. Från England
Frälsningsarmén och den kooperativa rörelsen som fick genomslag
både bland arbetarna och bönderna. Från Dan-mark folkhögskolor för
att skola bönder och andra i självorganisering, kulturell frigörelse och
de behov som kommunala självstyret och kooperativ verksamhet
behövde. Det uppstod också en rad organisa-tioner kring frågor som
allmän rösträtt, kvinnans rättigheter, idrott, fred, vegetarianism och
naturvård, ibland med bred uppbackning från många samhällsklasser,
ibland som i frågan om naturvård främst bland överklassen och
medelklassen. Internationella frågor började också göra sig gällande
om än i mindre skala. Det tog sig uttryck genom bildandet av

Det demokratiska genombrottet
Tre rörelser spelade en särskilt viktig roll för Sveriges
demokratisering under 1800- och tidigt 1900-tal]:
	

 •	

 Väckelserörelsen
	

 •	

 Nykterhetsrörelsen
	

 •	

 Arbetarrörelsen
Dessa tre folkrörelser kom ofta att benämnas "folkrörelser" och idag
de klassiska folkrörelserna eller de gamla folkrörelserna. Dessa hade
en landsomfattande verksamhet som bar fram det demokratiska genombrottet tillsammans med rösträttsföreningar och gemensamma
demonstrationer på första maj och andra tillfällen som enade olika
samhällsgrupper och rörelser och partipolitiska strävanden. Partier var
ofta organiserade efter samma principer som folkrörelser med
socialdemokraterna som det tidigaste exemplet följt av frisinnade män
och kvinnor med bas i frikyrkorörelsen som senare uppgick i
Folkpartiet och Bondeförbundet, idag Centerpartiet.
Idrottsrörelsen, som uppstod några årtionden efter de klassiska folkrörelserna, uppfyller till viss del samma kriterier som dessa, exempelvis genom sin anslutning till en demokratisk organisationsstruktur och
genom sin strävan att bidra till nationens och folkets förkovran.
Idrottsrörelsen nämnes därför ibland i samma sammanhang, utan att
därför räknas till de ovan tre nämnda.
Folkrörelser under folkhemmets framväxt.

Efter det demokratiska genombrottet i samband med
hungerkravallerna 1917 med vad som samtidigt uppfattades som ett
löfte eller hot från ryska revolutionen avtog folkrörelserna roll som
samlande kraft för samhällsförändring. Istället tog parlamentarismen
eller partiorganiseringen över i högre grad rollen som bärare av iden
om allmän samhällsförändring medan folkrörelsernas roll blev mer
specialiserad. Under 1920-talet fortsatte Sverige att vara ett mycket
aktivt folkrörelseland vilket uttrycktes i ett mycket stort deltagande i
strejker, fortsatt vidareutveckling av kulturell verksamhet med de
breda folklagren genom organisering av studieförbund och
distribution av arbetarförfattares verk och framväxten av en modern
feministisk rörelse som Fogelstadsgruppen.
Men under det svenska folkhemmets framväxt och glansdagar från
1930-talet till 1970-talet förekom ett allt intimare samarbete mellan
staten och vissa organisationer med stora medlemsantal. En motsättning växte fram mellan ett behov av allt starkare centralisering av
folkrörelserna för att dessa skulle kunna bli effektivare förhandlare
med motparten i form av näringslivet eller i en alltmer anpassad roll
som samhällsbevarare av sunda nyktra vanor eller frikyrklig fridsamhet snarare än samhällskritisk väckelse. Ett tydligt uttryck för detta
blev Saltsjöbadsavtalet 1938 mellan LO och Svenska
arbetsgivarföreningen SAF. Inom arbetarrörelsen kom ett allt
tydligare uttryck för motsättning mellan det storskaliga effektiva
organisations-tänkandet och ett mer kulturellt synsätt som betonade
individernas växande i kollektivet men också mellan reformism och
socialt partner-skap med näringslivet och revolutionära strömningar
som kommunism och anarkism.
De alltmer välorganiserade större folkrörelserna kunde dock utmana
andra samhällskrafter som vinstdrivande företag på många områden.
De samarbetade för kollektiva lösningar inom till exempel handel och

fritidsverksamhet som skulle vara "icke-kommersiella" alternativ till
vanliga företags produkter. Några av de organisationer som i detta
sammanhang kallas folkrörelser var KF, Friluftsfrämjandet, Svenska
Turistföreningen, Reso, ABF, HSB och RLF. För att försvara löntagarnas ekonomiska intressen intog fackförbunden en central roll
redan från 1880-talet.
Folkrörelser efter andra världskriget och idag
Under andra världskriget och strax därefter började en ny generation
folkrörelser så svagt träda fram med rötterna hos den kvinnliga fredsrörelsen, Internationella arbetslagsrörelsen,
världsungdomsfestivalrörelsen, begynnande protester mot apartheid
och de oppositionella inom arbetarrörelsen, kyrkan och på annat håll
som stått emot den svenska samlingsregeringens anpassningspolitik
gentemot nazismen. Dessa svaga rännilar byggde i hög grad på
internationellt engagemang och mynnade först ut i ett större folkrörelseuppsving 1960 i kampen mot apartheid, svenskt atomvapen och
för omställning av försvaret till u-hjälp. Detta följdes av alltmer
växan-de engagemang i olika frågor som kampen mot USAimperialismen under Vietnamkriget, sociala frågor som sexuella
rättigheter, solidaritet med tredje världen, miljö, kvinnors rättigheter
och feminism, folkmusik och alternativa livsstilar. De politiskt
dominerande blev solidaritetsrörelsen, kvinnorörelsen, miljörörelsen
och fredsrörelsen. De kom att kallas nya folkrörelser utifrån
internationella förebilder vilket var något missvisande i Sverige.
Sveriges folkrörelsekultur kännetecknas av mycket stabila
organisationer som ofta är de äldsta fortfarande aktiva i världen inom
sin rörelse som Fredrika Bremerförbundet eller Svenska Freds- och
Skiljedomsföreningen. Dessa föreningar har ofta intagit en central roll
också i framväxten av vad som benämns nya folkrörelser.

Idag använder nya folkrörelser som globala rättviserörelsen eller
gayrörelsen termen folkrörelse om sig själv och indelningen i nya och
gamla folkrörelser är inte lika tydlig. Sverige intar fortfarande en
särställning internationellt genom att antalet medlemmar är större i
folkrörelsernas organisationer och föreningslivet än i andra länder.
Nya organisationsformer där deltagarna eller de som betalar
verksamheten saknar demokratiskt inflytande har fått ett växande
inflytande. Folkbildningen har alltmer frigjort sig från de folkrörelser
som de ursprungligen skulle vara ett kolletivt demokratiskt redskap
för. Fortfarande finns ett ideal om att folkrörelser och föreningar är ett
demokratiskt samarbete mellan likvärdiga medlemmar som
tillsammans styr verksamheten, om än åtskilligt naggat i kanten men
starkare än i andra länder.
Folkrörelsebegreppet är fortfarande i vitt bruk även utanför de
klassiska folkrörelserna. Det förekommer att aktiva i många olika
rörelser betecknar sig själva som folkrörelser. Exempelvis
fredsrörelsen, solidaritetsrörelser, gayrörelsen, den globala
rättviserörelsen, handikapprörelsen, hembygdsrörelsen,
kvinnorörelsen, miljörörelsen och scoutrörelsen.
Se mer påWikipedia folkrörelse
Sidan ändrades senast den 8 september 2013 kl. 21.28.
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Historik
Folkbildningsrådet bildades den 19 april 1991 vid ett telefonsammanträde med representanter för Folkbildningsförbundet (FBF),
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) och
Landstingsförbundet.
Redan hösten 1990 påbörjades en diskussion med Utbildningsdepartementet om formerna för statsbidragsfördelningen till studieförbund
och folkhögskolor. Bakgrunden var dels Folkhögskolekommitténs
förslag om inrättandet av ett Statens Folkbildningsråd, dels regeringens beslut att avveckla Skolöverstyrelsen den 1 juli 1991.
Statsbidrag till studieförbund
Statsbidrag till folkhögskolor

Folkbildningsrådets uppgift är att fördela och följa upp statsbidrag till
folkhögskolor och studieförbund.

Senast uppdaterad: 2013-10-25

Folkbildningsrådet är en ideell förening med vissa myndighetsuppdrag givna av riksdagen och regeringen. Folkbildningsrådet
fördelar statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor, lämnar
budgetunderlag och årsredovisningar till regeringen samt följer upp
och utvärderar folkbildningens verksamhet.

Folkbildningsrådet har tre medlemmar som tillsammans
representerar svensk folkbildning.
Folkbildningsrådets högsta beslutande organ är representantskapet.
De tre medlemmarna är:
Folkbildningsförbundet (FBF) - representerar de tio
studieförbunden
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) - representerar de
folkhögskolor som har landsting och regioner som huvudmän.
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) representerar de folkhögskolor som har folkrörelser och andra
organisationer som huvudmän.
	

 	

Senast uppdaterad: 2012-12-18

Folkbildningsrådet arbetar även med vissa uppdrag från medlemmarna:
Folkbildningsförbundet
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO )
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Medlemsorganisationer

Förordning (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen
“ Svensk författningssamling 1991:977
Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas.
Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen.
Förordning (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen
SFS nr: 1991:977
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1991-06-13
Ändrad: t.o.m. SFS 2011:311
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet
Innehåll
Övergångsbestämmelser
Inledande bestämmelser
1 § Statsbidrag kan enligt denna förordning lämnas till folkhögskolor, studieförbund och studerandeorganisationer inom folkhögskolan.
Frågor om sådana bidrag prövas av Folkbildningsrådet.
Folkbildningsrådet skall även fullgöra andra uppgifter enligt denna
förordning. Förordning (2000:1451).
Statsbidragets syften
2 § Statens stöd till folkbildningen skall ha till syfte att
1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla
demokratin,

2. bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin
livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutveck-lingen,
3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och
utbildningsnivån i samhället, och
4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.
Verksamheter inom följande områden utgör i särskilt hög grad motiv
för statens stöd:
1. den gemensamma värdegrunden; alla människors lika värde och
jämställdhet mellan könen,
2. det mångkulturella samhällets utmaningar,
3. den demografiska utmaningen,
4. det livslånga lärandet,
5. kulturen,
6. tillgängligheten och möjligheterna för personer med funktionshinder, och
7. folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa. Förordning
(2006:1499).
Folkbildningsrådets uppgifter
3 § Folkbildningsrådet skall besluta vilka som skall få statsbidrag
enligt denna förordning och fördela tillgängliga medel mellan dem.
Folkbildningsrådet skall varje år lämna årsredovisning och budgetunderlag till regeringen. Rådet skall härvid följa de föreskrifter och
anvisningar som regeringen meddelar.
Rådet skall kontinuerligt följa upp och utvärdera verksamheten i förhållande till de syften som anges i 2 § och de villkor som föreskrivits
för att statsbidrag skall utgå. Förordning (1998:973).

4 § Rådet skall lämna regeringen sådana sakuppgifter om verksamheten och sådan verksamhetsredovisning som behövs för uppföljning
och utvärdering, i enlighet med de föreskrifter och anvisningar som
regeringen meddelar.
Villkor för statsbidrag
5 § Verksamheten skall ha den inriktning som anges i 2 § första
stycket.
Statsbidrag får inte användas till verksamheter med kommersiellt
syfte. Förordning (1992:737).
Särskilda villkor för statsbidrag till folkhögskolor
6 § En folkhögskola ska ha en ansvarig styrelse. Styrelsen får vara
gemensam för flera folkhögskolor.
Allmänna kurser, avsedda främst för dem som saknar grundskole- och
gymnasieutbildning, ska årligen utgöra minst 15 procent av
verksamheten.

I varje studiecirkel eller kulturaktivitet skall det finnas en ledare som
är godkänd av en lokal studieförbundsavdelning.
Beslut om statsbidrag
9 § Beslut om statsbidrag skall innehålla uppgifter om
bidragsbeloppet, de villkor som är förenade med bidraget och
ordningen för utbetalning.
Återkrav
9 a § Folkbildningsrådet får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka
ett statsbidrag om
1. mottagaren av statsbidraget genom att lämna oriktiga uppgifter eller
på annat sätt har förorsakat att statsbidraget har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp,
2. statsbidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett
detta,
3. statsbidraget inte används för det ändamål det har beviljats, eller
4. villkor i beslutet om statsbidrag inte har följts. Förordning
(2006:1499).

Till en allmän kurs som ger en behörighet motsvarande den som kan
fås genom skolväsendet får endast den som fyller 18 år senast under
det kalenderår kursen börjar eller som är äldre antas. Trots detta får en
folkhögskola till undervisningen anta en yngre elev som går ett
introduktionsprogram i gymnasieskolan. Förordning (2011:311).

Revision
10 § Staten skall beredas möjlighet att utse en revisor i
Folkbildningsrådet. Folkbildningsrådet skall ersätta staten för
kostnaderna för denna revision.

7 § Undervisningen skall vara avgiftsfri.

Överklagande
11 § Folkbildningsrådets beslut i bidragsärenden får inte överklagas.

Särskilda villkor för statsbidrag till studieförbund
8 § Studiecirkelverksamhet med gemensamma, planmässigt bedrivna
studier skall utgöra basen för verksamheten.

Övergångsbestämmelser
1991:977

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.
2. Föreskriften i 6 § tredje stycket skall tillämpas först på antagning
till kurser som påbörjas efter den 1 juli 1992.
4. Utöver vad som följer av 1--8 §§ skall Folkbildningsrådet fördela
de ytterligare medel som regeringen anvisar för reglering av de
förskott på statsbidrag som för redovisningsåret 1990/91 har lämnats
enligt folkhögskoleförordningen (1977:551), förordningen (1981:518)
om statsbidrag till studiecirklar m. m. och förordningen (1981:519)
om statsbidrag till kulturverksamhet i folkbildningen m. m. För denna
reglering skall bestämmelserna i de nu upphävda förordningarna
tillämpas.
1998:973
1. Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 1998.
2. De nya föreskrifterna i 2 § skall tillämpas första gången vid
Folkbildningsrådets beslut om statsbidrag för år 1999.

Alla beslut kring statsbidraget till studieförbunden publiceras här på
vår hemsida.

“ Regler för statsbidrag
Givetvis finns många olika regler kring statsbidraget till
studieförbund. Det är Folkbildningsrådets styrelse som beslutar dessa
regler.
Kriterier för statsbidrag
Varje år i december beslutar Folkbildningsrådets styrelse om villkor,
kriterier och fördelning för kommande års statsbidrag till
studieförbund.
Den 11 december fastställde Folkbildningsrådets styrelse dokumentet
Statsbidrag till studieförbund 2014 - Villkor, kriterier och
fördelning som reglerar hur statsbidraget får användas.

2011:311
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
2. Vid tillämpningen av förordningen ska ett individuellt program
jämställas med ett introduktionsprogram.”

Ändringar i dokumentet jämfört med tidigare år

Det är Folkbildningsrådets styrelse som beslutar om fördelningen
av statsbidraget till studieförbunden.
I november gör styrelsen en preliminär fördelning av statsbidraget för
kommande år. Och i december fastställer Folkbildningsrådets styrelse
de kriterier och fördelningsprinciper som ska gälla för statsbidraget
för studieförbunden för kommande år.

	

 	


En slutlig fördelning av statsbidraget görs i februari.

	

 	


	

 	


	

 	


Avgränsningar avseende annan folkbildningsverksamhet. (sid
6) Studieförbund kan inte planlägga och rapportera mer än 480
timmars annan folkbildningsverksamhet per år i samma grupp.
Annan folkbildningsverksamhet på distans. (sid 6) Även för
annan folkbildning på distans ska det finnas en dokumentation
av arrangemangets planering, i form av arbetsplan eller
liknande.
Årsredovisning. (sid 13) Tidigare års krav på
verksamhetsrapportering i årsredovisningen har tagits bort. Ny
text om systematiskt kvalitetsarbete.
Verksamhetsrapportering. (sid 14) Ny rubrik och nytt innehåll.

Återkrav av statsbidrag
Folkbildningsrådets styrelse får besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka ett statsbidrag om:

	

 	

	

 	


Riktlinjer för beredning av och beslut om återkrav av medel
Riktlinjer för prövning av statsbidrag till nya bidragsmottagare

Senast uppdaterad: 2013-12-20 “
	

 1.	

	

 2.	

	

 3.	

	

 4.	


mottagaren av statsbidraget genom att lämna oriktiga uppgifter
eller på annat sätt har förorsakat att statsbidraget har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp,
statsbidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har
lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren
borde ha insett detta,
statsbidraget inte används för det ändamål det har beviljats,
eller
villkor i beslutet om statsbidrag inte har följts.

Nytt studieförbund? Överta verksamhet? Gå ihop? Dags att
avveckla?
Det finns ett flertal andra tillfällen när Folkbildningsrådets styrelse gör
en prövning av statsbidraget. Det är
	

 	

vid ansökan om att starta nytt studieförbund
	

 	

vid ansökan om att överta statsbidrag för befintlig verksamhet
	

 	

vid samgående mellan studieförbund
	

 	

vid infasning, avveckling och utfasning av
statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet
Läs mer om dessa regler i dokumentet "Riktlinjer för prövning av
statsbidrag".
Ansökan ska vara Folkbildningsrådet tillhanda senast 1 mars 2014. Vi
lägger upp ansökningsformuläret inom kort här på webbplatsen.
	

 	


Statsbidrag till studieförbund 2014 - Villkor, kriterier och
fördelning

Studieförbund - Wikipedia

Studieförbund
Studieförbund är organisationer som ägnar sig åt folkbildning genom
verksamhetsformerna studiecirklar, mötesserier, projekt och
arrangemang/evenemang vars syfte är att bibringa deltagarna kunskap
i ett brett perspektiv.
Studieförbunden ingår vanligen i en folkrörelse tillsammans med sina
huvudmän, delar deras ideologi och arrangerar kurser som passar dem
som är engagerade i rörelsen.
Studieförbunden har profiler och inriktningar som präglas av de organisationer de samverkar med och av att de har sin tillhörighet i skilda
delar av det civila samhället. ABF är sprunget ur arbetarrörelsen,
Folkuniversitetet ur universitetens studerandeföreningar, Ibn Rushd ur
den muslimska rörelsen, NBV ur nykterhetsrörelsen, Sensus ur den
kristna kyrkan, Studiefrämjandet ur frilufts- och miljörörelsen,
Studieförbundet Bilda ur den frikyrkliga rörelsen, Studieförbundet
Vuxenskolan ur landsbygdsrörelsen, Kulturens Bildningsverksamhet
ur amatörkulturföreningar och Medborgarskolan grundades av
dåvarande Högerpartiet.
Varje år genomför studieförbunden c a 300 000 studiecirklar och når
över två miljoner deltagare. De enskilt största ämnena är konst/musik/
media, humaniora samt samhälls- och beteendevetenskap.
Studiecirkeln, den lilla gruppen som lär tillsammans, är grunden i
folkbildningen. Det är ett pedagogiskt koncept som funnits i Sverige
sedan strax efter sekelskiftet 1900.
Studieförbunden är tillsammans Sveriges största kulturarrangör. De
250 000 publika kulturprogram som arrangeras lockar varje år 15
miljoner besökare.
Folkbildningsförbundet är studieförbundens intresseorganisation.

Studieförbund enligt Folkbildningsrådet
Det finns idag tio studieförbund i Sverige.
	

 •	

 ABF
	

 •	

 Folkuniversitetet
	

 •	

 Ibn Rushd (studieförbund)
	

 •	

 Kulturens Bildningsverksamhet
	

 •	

 Medborgarskolan
	

 •	

 NBV
	

 •	

 Sensus studieförbund
	

 •	

 Studiefrämjandet
	

 •	

 Studieförbundet Bilda
	

 •	

 Studieförbundet Vuxenskolan
Övriga studieförbund
	

 •	

 Al Ghazali-institutet (Islamiskt)
	

 •	

 TBV ingår nu i Sensus
	

 •	

 SISU Idrottsutbildarna
	

 •	

 KFUK-KFUMs Studieförbund ingår nu i Sensus
Externa länkar
•	

 Statistik över studieförbundens verksamhet
	

 •	

 Folkbildningsförbundets webbplats
Sidan ändrades senast den 16 december 2013 kl. 00.09.
Folkbildningsförbundet är de tio svenska studieförbundens
intresseorganisation. Förbundet bildades 1903. Till en början bedrev
Folkbildningsförbundet egen folkbildningsverksamhet, bland annat
genom att arrangera föreläsningar och sprida litteratur genom mobila
boklådor.
Folkbildningsförbundet är en av huvudmännen för
Folkbildningsrådet, som bildades 1991 och som har i uppdrag att
fördela statsbidraget till folkbildningen och följa upp dess
användning.

Folkbildningsförbundet
Folkbildningsförbundet

Startsida Om oss Vår verksamhet Folkbildning Om studie-förbunden
Medlemsservice Podd

Folkbildningsförbundet är en av huvudmännen för Folkbildningsrådet som bildades 1991 och som har i uppdrag att fördela statsbidraget
till folkbildningen och följa upp dess användning.
Folkbildningsförbundet är medlem i EAEA (European Association for
the Education of Adults) och ICAE (International Council for Adult
Education).

Om oss
Folkbildningsförbundet är de tio studieförbundens intresseorganisation.

Om studieförbunden
Studieförbund

Tio studieförbund med 374 medlems- och samverkansorganisationer,
närmare 280 000 studiecirklar och nästan 341 000 kulturprogram per
år samlas i Folkbildningsförbundet för att stärka folkbildningens idé
och dess ställning i samhället.
Folkbildningsförbundet är en naturlig och neutral mötesplats för
kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan studieförbunden. Utmaningarna för studieförbunden är flera: att ha en fortsatt stark lokal
närvaro – trots att de kommunala anslagen minskat kraftigt på senare
år, att nå fler människor med folkbildningens pedagogik och metodik,
att skapa mellanmänskliga möten, demokratiska arenor och kulturell
verksamhet.

Så arbetar studieforbunden
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Lediga folkbildningsjobb

Vi arbetar med att synliggöra folkbildningen och dess viktiga roll i
samhället. Vi är också studieförbundens förhandlingspart och ingår
gemensamma avtal.
Folkbildningsförbundet arbetar med etik- och kvalitetsfrågor för att
skapa den legitimitet som folkbildningen behöver för att bevara och
stärka sin ställning.
Folkbildningsförbundet bildades 1903 och har sedan starten haft till
uppgift att agitera för folkbildningens sak. Till en början bedrev
Folkbildningsförbundet egen folkbildningsverksamhet, bland annat
genom att arrangera förläsningar och sprida litteratur genom mobila
boklådor.

Studieförbund
Studieförbunden är Sveriges största mötesplats för bildning och
kultur. Studieförbunden finns över hela landet. Hit söker sig
människor i alla åldrar för att lära och utvecklas tillsammans med
andra.
Studiecirklarna är det som studieförbunden är mest kända för. Varje år
anordnas drygt 276 000 cirklar med nästan 1,8 miljoner deltagare,
varav ca. 664 000 är unika deltagare (varje person räknad endast en
gång oavsett hur många studiecirklar personen deltagit i under året).
Många fler deltar i studieförbundens kulturverksamhet.
Studieförbunden bygger på folkbildningens idéer. I centrum står
människans nyfikenhet, kreativitet och lust att lära tillsammans med
andra. Att delta i en studiecirkel är alltid frivilligt.
De tio studieförbunden har olika profil och inriktning. Tillsammans
har de över 374 medlems- eller samverkande organisationer på central
nivå
Studieförbundens medlemsorganisationer 2013. På så sätt
möter de människors skilda behov. I studieförbunden möts människor
– i det som förenar och som skiljer. Det blir många möten varje dag.
Möten som utvecklar Sverige.

Folkbildning
Idégrund och människosyn
Pedagogik
Historia
Framtid
Webbkarta
Studieförbunden är en del av svensk folkbildning. Till
folkbildningens organisationer räknas förutom studieförbunden
även folkhögskolorna.
Vad är då utmärkande för folkbildning? Trots en bred och skiftande
verksamhet, finns gemensamma nämnare:
• Frivilligt att delta
Folkbildningen utgår från människors egen vilja att söka kunskap och
insikt. Det är alltid frivilligt att delta i studieförbundens cirklar och
kulturprogram.

Tio studieförbund
De tio studieförbunden har olika profil och idégrund. Längre ner i
navigeringen på den här sidan ger de en kort presentation av sig
själva. Vill du veta mer – kan du också besöka studieförbundens egna
webbplatser via länkarna här nedanför.

• Bildning har ett egenvärde
Inom folkbildningen behöver man inte lära för något särskilt syfte.
För många är det just lusten att lära och det personliga intresset som
styr. Och inom folkbildningen är det skäl nog.

ABF Folkuniversitetet Ibn Rushd Kulturens Medborgarskolan
NBV Sensus studieförbund Studiefrämjandet
Studieförbundet Bilda Studieförbundet Vuxenskolan

• Lärande i gemenskap
Folkbildning är lärande i gemenskap. Studiecirkeln är det främsta
uttrycket för detta. En liten grupp som genom studier, samtal och
samarbete bildar sig – och når de mål de själva har satt upp.

• Frihet
I folkbildningen bestämmer människor själva vad, hur och när de ska
lära. Friheten gäller även studieförbunden – som är självständiga
organisationer med olika profil och inriktning.
• Stark anknytning till folkrörelserna
Folkbildning och folkrörelser hänger ihop. De flesta studieförbund har
folkrörelser som medlemmar. En stor del av alla cirklar och
kulturprogram genomförs i samarbete med föreningar.
Studieförbunden bidrar genom det till civilsamhällets utveckling och
förnyelse.
Webbkarta Folkbildningsförbundet
FFF- Podcast
Remisser
Kraft, mod och nya mål
Psykiatriveckan 2013
Test
Allmänhetens attityder till studieförbunden 2013
Läge för dialog – men hur är läget?
Välkomna till våra seminarier – och till studieförbundens!
Folkbildning mot rasism
Svensk folkmusik är också romsk
Romska arbeten med breda kontaktnät
Sensus studieförbund, Luleå
Studieförbundet Vuxenskolan, Västerbotten

Studiefrämjandet, Umeå
Ibn Rushd Studieförbund
ABF Dala Finnmark
Kulturens Bildningsverksamhet, Stockholm
NBV Halland
Medborgarskolan, Mälardalen
Studieförbundet Bilda
Folkuniversitet, Kristianstad
Vad är rasism?
Den nya kulturpolitiken
Kommunikationsplan för kommunkontakter 2013-2015
Kommunikationsplattform 2013-2014
Kulturen i studieförbunden
Musik betyder
Läge för dialog
Med en röst
Världens mest nyfikna folk
Folkbildningssigillet
UTB_Standardmall
UTB_innehåll-widget
UTB_Menybild-innehåll
UTB_Menybild-innehåll-widget
UTB_bilder
Startsida
Om oss
Styrelse

Medarbetare
Samverkansgrupper
Styrdokument
Verksamhetsberättelser
Samarbetspartners och medlemskap
Länsbildningsförbund
Lediga tjänster
Ny test
Vår verksamhet
Verksamhetsidé
Fokus: Unga utan arbete
Arbetslivsforskaren: Utbildning är kanske
inte allt
Arbetslivsforskaren: Olikhet skapar
kreativitet
David, 23 - Vägen ut
Linus & Johanna - Unga Kalmar
Rami, 22 - På G
Jessica, 24 - Kortkurs gav jobb
Folkbildningsförbundets kalendarium
Folkbildningspolitik
Internationellt
Etik och kvalitet
Etikdelegationen
Kvalitetsgruppen
Gemensamma avtal

Förhandlingsdelegationen
Datasamverkan/Gustav
Projekt
Skrifter om folkbildningens idé och framtid
Lunchseminarier 2010-2011
Digital delaktighet
Film Folkbildare 90+
Krönikor
Valideringsgruppen
Folkbildning
Idégrund och människosyn
Pedagogik
Historia
Framtid
Studieförbund
Så arbetar studieforbunden
Studiecirkel
Kulturprogram
Annan folkbildningsverksamhet
Uppdrag för utveckling och välfärd
Studieförbunden och föreningslivet
Finansiering
Statistik och fakta
Verksamhetens omfattning
Vilka är deltagarna?

Vad säger deltagarna?
ABF
Folkuniversitetet
Ibn Rushd
Kulturens
Medborgarskolan
NBV
Sensus studieförbund
Studiefrämjandet
Studieförbundet Bilda
Studieförbundet Vuxenskolan
Kultur
Kulturpolitik
Musik
Lediga folkbildningsjobb
Medlemsservice
Opinionsbildning
Artiklar och debatt
Material
Lokalt
Skåne
Södermanland
Västernorrland
Avtal
Stipendium & bidrag
Almedalen 2013

Kontakt
Press
Pressmeddelande
Dokument
Bilder och logotyper på MyNewsDesk
Almedalen
Folkbildningen i Almedalen 2013
Bildningsdueller på Bambuser
Bilder från Almedalen 2013
In English
Folders and material
Webbkarta
Etik
Om webbplatsen
Kvalitet
Folkbildningens samhällsroll
Datasamverkan/Gustav
More Sharing Services
Share |
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print
fbf@studieforbunden.se

Vår verksamhet. Folkbildningsförbundet.
Fokus: Unga utan arbete
Verksamhetsidé
Folkbildningsförbundets kalendarium
Folkbildningspolitik
Etik och kvalitet
Gemensamma avtal
Datasamverkan/Gustav
Projekt
Tio studieförbund samlas i Folkbildningsförbundet.
Folkbildningsförbundet är en intresseorganisation som ska stärka
folkbildningens idé och studieförbundens ställning i samhället.
Våra prioriterade områden är:
• Etik och kvalitet
• Folkbildningspolitisk kommunikation och omvärldsbevakning
• Förhandlingar och avtal
På följande sidor kan du läsa mer om våra olika verksamhetsområden
och hur vi jobbar med dem.
Start

ABF Arbetarnas bildningsförbund.
START
ABF DÄR DU BOR
KURSER OCH STUDIECIRKLAR
EVENEMANGSKALENDERN
PRESS & NYHETER
OM ABF
ABFPLAY
KONTAKT
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


ABF Play
ABFs historia
About ABF in other languages
Dans, teater, scenkonst
Film och tv
Folkbildning
Fönstret - ABFs tidning
Idéprogram för ABF
Internationellt
Lediga tjänster
Medlemsorganisation
Musik
Om webbplatsen
Organisation
Projekt
Teckenspråk
Tillgänglighet
Verksamhetsberättelse 2012

Sveriges ledande studieförbund
Vi finns i alla landets kommuner och erbjuder studiecirklar,
kurser, föreläsningar och kulturarrangemang.
Varje år deltar 750 000 personer i ABFs cirkel- och kursverksamhet,
nära 700 000 besöker våra föreläsningar och över två miljoner tar del
av musik- och teaterverksamheten.
Sök bland ABFs cirklar och kurser
Var och en har sin egen relation till ABF, och det är precis så det ska
vara. ABF utgår från varje individs intressen och behov. Vi vill ge
människor chansen att förverkliga sina drömmar, skapa och ta del av
kultur, och bilda sig en uppfattning om olika samhällsfrågor. Vi vill ge
mest till dem som har fått minst.
Läs ABFs idéprogram
Studiecirkeln är grunden i ABFs verksamhet. I en studiecirkel träffas
man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något
tillsammans. Studiecirkeln kan handla om nästan vad som helst. Man
kan till exempel studera engelska, diskutera miljöfrågor, lära sig spela
gitarr eller göra film.
Läs mer om studiecirkeln
Inom ABF finns 32 000 cirkelledare. En del är anställda och leder
flera cirklar varje år, medan andra är cirkelledare på sin fritid inom
någon av ABFs medlems- och samarbetsorganisationer eller i en
cirkel de startat på eget initiativ. Den gemensamma drivkraften är att
de brinner för sitt ämne och för folkbildningens idé.
Läs mer om cirkelledaren och hur du själv kan bli en
ABF består av 59 medlemsorganisationer och 54 organisationer med
samarbetsavtal. ABF är partipolitiskt obundet, men våra värderingar
sammanfaller med arbetarrörelsens. Grundarna är
Socialdemokraterna, LO och Konsumentkooperationen.
Läs mer om ABFs historia
Läs mer om hur ABF är organiserat

Folkuniversitetet
http://www.folkuniversitetet.se/
	

 	

Kurser & utbildningar (6615)
Skolor
Starta studiecirkel
Arbetsmarknad
Personalutbildning
	

 	

Här finns vi
Om Folkuniversitetet
Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och
vuxenutbildning i hela Sverige. Vår idé är att genom kunskap och
skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv.
Kortfakta och årsöversikt
Fakta om Folkuniversitetet
Årsöversikt 2012
Kunskap förändrar
Vi anser att kunskap har ett värde i sig, för den enskilde och för
samhällsutvecklingen i stort. Folkuniversitetet ska vara en naturlig
mötesplats för människors fria kunskapssökande – för lärande,
kulturupplevelser och möjlighet till reflektion.
Öppet för alla
Vi menar att det behövs många olika utvecklingsvägar för att det
livslånga lärandet ska komma alla människor till del. Folkbildningstanken – alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap –
genomsyrar vår pedagogik, vår organisation och våra värderingar.
Folkuniversitetets utgångspunkt är att varje människa har behov av
kunskap och vårt breda kursutbud är tillgängligt för alla. När vi
planerar och genomför vår verksamhet utgår vi alltid från individens
behov.

Med ett vetenskapligt förhållningssätt
Vi har ett nära samarbete med universiteten. Kurserna och det
pedagogiska tänkandet präglas av ett vetenskapligt förhållningssätt
och av vår framväxt ur den akademiska världen. Att förmedla
forskningsinformation och göra den tillgänglig för allmänheten är en
viktig uppgift för oss.
Internationellt perspektiv
Internationella kunskaper och erfarenheter utvecklar och berikar vår
verksamhet i Sverige. Idéer och inspiration får vi bland annat genom
samarbetet med våra skolor i Europa och genom vårt engagemang i
internationella nätverk.
Det fristående studieförbundet
Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och
vuxenutbildning på ett 100-tal orter i Sverige. Vi uppbär statsbidrag
för de delar av verksamheten som är folkbildningsarbete.
Folkuniversitetet drivs i stiftelseform och utan vinstintresse.
Folkuniversitetet är partipolitiskt obundet och fristående från religiösa
och fackliga intressen.
Folkuniversitetet består av fem olika stiftelser med säte i Lund,
Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. Därtill finns ett gemensamt
förbundskansli. I våra styrelser sitter representanter från universiteten,
studentkårerna och Folkuniversitetsföreningen.
Vi arbetar med
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Forskningsinformation och föreläsningar
	

 	

Arbetsmarknadsuppdrag
	

 	

Personalutbildningar
	

 	

Internationella språkexamina och digitala språktester

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	


Språk utomlands
Estetiska skolor och hantverkslinjer
Yrkeshögskoleutbildningar
Gymnasieskolor
Komvux, sfi och särvux
Folkhögskolor och montessoriskolor

Folkuniversitetet ur ett historiskt perspektiv
Genom framväxandet av nya universitet och högskolor vid 1900-talets
början växte samtidigt tanken på att sprida kunskap från universiteten
vidare till allmänheten. Studenter började arrangera egna studiecirklar
för människor som inte läste på universitetet. Huvudsakligen anordnades kurser och föreläsningar inom språk, historia och litteratur.
Med hjälp av universitet och studentkårer bildades studie- ledarföreningar för att samordna verksamheten. 1942 bildades
Folkuniversitetet som fick status som studieförbund 1947. Under 60talet omorganise-rades verksamheten till stiftelse- form med
studentkårerna och univer-siteten som huvudmän.
Under åren har Folkuniversitetets verksamhet växt till att idag omfatta
i stort sett hela utbildningsområdet, men fortfarande är utbildning i
språk och spridandet av forskningsinformation särskilt viktiga delar
av Folkuniversitetets verksamhet.
Folkuniversitetet består av fem olika stiftelser med säte i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. Därtill finns ett gemensamt
förbundskansli. I våra styrelser sitter repre-sentanter från universiteten, studentkårerna och Folkuniversitetsföreningen.

Medborgarskolan
Om Medborgarskolan
Kurser och föreläsningar
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Projekt och samarbete
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Historik
Kvalitetspolicy
Lediga jobb
Miljöpolicy
Om folkbildning
Om våra kursledare
Organisation
Verksamhetsidé
Verksamhetstyper

Det är något speciellt med våra kursledare!
Medborgarskolan finns över hela landet och våra kurser och
kulturaktiviteter engagerar varje år närmare en miljon deltagare. Vår
verksamhet är öppen för alla. Vår ambition är att stimulera till
kunskapssökande, eget skapande och samhällsengagemang.
Vi förenar trivsamma lärandeformer med höga krav på kvalitet och
kompetens. Våra kursledare får högsta betyg för sin kunnighet i vår
nyligen genomförda undersökning - de får också högsta betyg för sin
förmåga att inspirera och entusiasmera. Vi är alltid noggranna när vi
rekryterar våra ledare och har höga ambitioner när det gäller deras
vidareutbildning.
Medborgarskolan har förutom kurser och kulturaktiviteter även
skolverksamhet som sträcker sig från förskola till kvalificerade
eftergymnasiala utbildningar. Vi har även utbyte med framstående
språkskolor i flera länder och utbildningar för näringslivet.
Ett studieförbund med humanistisk värdegrund

Medborgarskolan är ett studieförbund med humanistisk värdegrund.
Vi sätter individen i centrum och tar hänsyn till varje individs behov,
förutsättningar och önskemål. Vi utgår från att utveckling sker i
samverkan med andra. Vi anser att grunden för goda relationer mellan
människor är ömsesidig respekt. Humanism innebär förståelse för
oliktänkande och för andra kulturer. Medborgarskolan arbetar för en
ökad öppenhet för internationell samverkan och kulturell mångfald.
Medlemsorganisationer
Medborgarskolan har ett antal centralt anslutna
medlemsorganisationer: Moderata Samlingspartiet, Fria Moderata
Studentförbundet, Moderata ungdomsförbundet, Aktiv Ungdom,
Förbundet Aktiva Seniorer och Rojalistiska föreningen.
Medborgarskolans organisation
Medborgarskolan är uppdelad i åtta regioner, där varje region består
av ett regionkontor och ett antal lokalkontor. Verksamhet bedrivs i 229
av 290 kommuner landet över och drygt 8000 ledare genomför varje
år utbildningar i hundratals olika ämnen. Medborgarskolans
huvudkontor ligger i Uppsala.

Det påstås att idén till Medborgarskolans symbol kom till vid Gimo
damm, där en sten kastades i vattnet för att manifestera
studieförbundets tillkomst. Ringarna på vattnet fick symbolisera hur
kunskapen genom studiecirkeln sprids från den lilla gruppen ut över
det stora samhället.
Medborgarskolan hade Gimoskolan som bas och centralt kansli fram
till 1948. Då flyttade huvudkontoret till Uppsala, där det ligger än
idag.
De första åren bedrevs verksamheten i blygsam omfattning som ett
korrespondensinstitut för samhällsstudier. Till en början förekom inte
några studiecirklar utanför medlemsorganisationerna. Under
verksamhetsåret 1941/42 genomfördes 264 cirklar med 2912
deltagare.
En fältorganisation började dock tidigt byggas upp och
Medborgarskolans verksamhet tog fart på allvar under 1950-talet. Vid
40-års jubileet 1980 omfattade verksamheten 40000 cirklar med
330000 deltagare. Medborgarskolan var redan då ett av de största
studieförbunden med en bred och omfattande verksamhet.

Senast uppdaterad: 8 juli 2010

Idag finns Medborgarskolan över hela landet och engagerar varje år
omkring en miljon deltagare i olika kurser och kulturaktiviteter.

Historik

Senast uppdaterad: 29 juni 2010

Studieförbundet Medborgarskolan föddes den 29 november 1940 på
Gimo Herrgård. Gimo ägdes vid denna tid av dåvarande Högerpartiet
och initiativtagare till studieförbundets tillkomst var Henry Jarild och
Folke Kyling. Dessa två blev också rektor respektive ordförande i det
nyskapade studieförbundet.

Studiefrämjandet från Wikipedia.
Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund (2012).
Studiefrämjandet är partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende.
Organisationen grundades 1959.
Studiefrämjandet har 19 medlemsorganisationer: Adoptionscentrum,
Friluftsfrämjandet, Fältbiologerna, Skog och Ungdom, , JordbrukareUngdomens Förbund, Jordens Vänner, Musik- och
Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation, Naturskyddsföreningen,
Riksförbundet Hem och Skola, 4H, Svenska Brukshundklubben,
Svenska Jägareförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska
Turistföreningen, Sveriges Hundungdom, Sveriges Ornitologiska
Förening, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sverok och
Koloniträdgårdsförbundet Dessutom står de bakom Valla
Folkhögskola i Linköping.
Studiefrämjandet är en ideell förening, med trestegsorganisation Avdelningar på lokal nivå, Distrikt på regional nivå och utöver det ett
förbund som leds av en förbundsstyrelse.
Som Sveriges största studieförbund på musik har de musikhus,
replokaler och konserter över hela landet. Dessutom har de många
festivalscener, bland annat på Sweden Rock och Putte i Parken
Studiefrämjandet driver en scen, där de band verkligen är på väg får
möjlighet att visa upp sig. Nemis, New Music In Sweden, finns i hela
landet och de flesta festivalscenerna faller under denna beteckning. På
Sweden Rock Festival driver Studiefrämjandet en helt egen scen
under NEMIS-flagg. Exempel på band som spelat på Nemis:
Corroded, Sonic Syndicate, Ammotrack och Billion Dollar Babies.
Livekarusellen som drivs av Studiefrämjandet tillsammans med
Sveriges fritidgårdar är landets största musiktävling med omkring 600
deltagande band i tävlingar som genomförs över hela landet. Varje år
arrangeras en riksfinal. År 2013 genomfördes denna på KB i Malmö.

Studiefrämjandets hemsida
http://www.studieframjandet.se/
Hoppsan!
Sidan du sökte http://www.studieframjandet.se/Ovrigt/OmStudieframjandet/ finns inte längre. Den kan ha blivit borttagen
eller flyttats.
Välkommen att leta i vårt sök ovan – där hittar du aktuella kurser och
aktiviter nära dig. Vill du hitta Studiefrämjandet på din ort? Välj bara
din kommun här ovanför!
Vänliga hälsningar Studiefrämjandet
Riksförbundet
http://www.studieframjandet.se/
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Hitta oss på Facebook
Studiefrämjandet
Djur & natur
Upplev naturen på vintern - följ med oss ut på fågelskådning och
naturguidningar.
Dans & rörelse
Kurser i tango, vals, balett, street och mycket mer....
Jakt & fiske
Läs Jägarskolan hos oss eller lär dig mer om fiske!
Hälsa för kropp & själ
Bli piggare och ta vara på dig själv i vintermörkret. Prova meditation,
yoga eller mindfullness.
Konst, design & hantverk
Skaparlust? Prova på att sy, måla, bygga, gjuta eller snickra!
Musik
Börja spela ett instrument eller återuppta spelningen där du en gång
slutade! Eller kanske testa inspelningsteknik?
Hund & husdjur
Har du en vild hund? Eller tänker du skaffa valp? Välkommen till
våra kurser i lydnad, agility och annat matnyttigt för hundägare.

Studieförbundet Vuxenskolan.
Vårt utbud
Organisation/Förening
Jobba hos SV
Starta studiecirkel
Om SV
Ämnesområden
Ekonomi
Beteendevetenskap
Djur, natur, jakt
Hantverk & konsthantverk
Historia, konst- etc.
Humaniora
Hälsa & välbefinnande
IT & Data
Kommunikation, information
Konst, konsthantverk & design
Mat & dryck
Media, foto, film, grafisk formgivning
Miljö
Musik, dans, teater
Navigation & sjöliv
Pedagogik
Samhälle
Släktforskning
Språk
Teknik
Trädgård, hus och hem

Om Studieförbundet Vuxenskolan.
Organisationen
Verksamheten
Berättelsen om SV
SVs verksamhetsberättelse
SV tycker
Organisationer SV samarbetar med
Pressrum
Kvalitetspolicy
Miljöpolicy
Tillgänglighetspolicy
Privacy policy
Impuls
Se SVs instruktionsfilmer
Gå en distanskurs hos SV
Folkbildningspodden
Sokratespriset
SVs författarpris
Om cookies på sv.se
Kontakt
SVs förbundskansli
E-post: info@sv.se
Tel:08-587 686 00 (om du surfar via mobiltelefon, klicka på telefonnumret för att ringa)
SVs förbundsstyrelse
Vill du ställa din fråga via ett frågeformulär? Gå till frågeformuläret

SVs avdelningar
Kontaktuppgifter till din närmaste lokala SV-avdelning hittar du till
höger i den oranga rullgardinsmenyn ("lokala avdelningar"). Välj den
kommun du bor i i listan. Du kan också klicka här för att komma till
en lista över våra 32 avdelningar.
SVs Värdegrund och Vision
SV hävdar alla människors lika värde och rättigheter.
Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt
liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön.
SVs vision är en värld som präglas av hållbar utveckling. Genom att
öka alla människors inflytande och delaktighet, stärker vi demokratin.
SV är mångfaldens studieförbund som ger varje människa möjligheter
att växa.
SV är den mest pådrivande och engagerade lokala kraften för
utveckling av föreningsliv, kultur och samhälle.
Vår vision förverkligar vi genom att erbjuda kreativa mötesplatser
som ger människor möjligheter till kunskap, reflektion, bildning och
samhällsengagemang. Dels för den enskilda människan och dels för
grupper av människor med gemensamma behov och värderingar.
Läs vårt idéprogram "Många små steg till ett hållbart samhälle"

Studieförbundet Vuxenskolan.
IdéprogramMånga små steg till ett hållbart samhälle
innehåll _____________	

2
Idéprogrammet i korthet __ 3
Människosyn ____________ 4
Bildningssyn_____________ 5
Demokratisyn____________ 7
Kultursyn _______________ 7
Hållbar utveckling ________ 9
Miljö __________________ 11
Förnya och
utveckla demokratin _____ 13
Mångfald ______________ 15
Global utveckling________ 17
Lokal utvecklingskraft ____ 19
Idéprogrammet i korthet
Studieförbundet Vuxenskolans, SVs, uppdrag är att ge människor redskap att upptäcka sina egna möjligheter och få kraft och motivation att
utvecklas i samspel med andra. Folkbildningen stärker oss som människor och utvecklar vår demokratiska syn. I takt med att världen förändras och människans behov av att öka sina kunskaper växer, förstärks folkbildningens uppdrag. Det livslånga lärandet blir allt viktigare för varje människas utveckling och i detta ligger nya och spännande utmaningar för SV.
I idéprogrammet beskriver vi vår syn på människan, bildning,
demokrati

och kultur. Det berättar om det demokratiska samhälle vi verkar för,
de idéer vi som studieförbund avser att driva och den uppgift vi ser att
folkbildningen har i det framtida samhällsbygget. Den sammanfattas i
vår vision och värdegrund.

människor möts, lär sig nya saker och vidgar sina perspektiv frigörs
en drivkraft som stärker samhället. Ett öppet och demokratiskt
samhälle är förutsättningen för samhällets och människans fortsatta
utveckling.

I idéprogrammet står arbetet för en hållbar samhällsutveckling i fokus.
För SV är hållbar utveckling samspelet mellan ekologisk, ekonomisk
och social hållbarhet. Ökad kunskap, bildning och engagemang samt
lokal förankring är grundstenar i bygget av ett hållbart samhälle. Detta
är en spännande utmaning för folkbildningen.

SV tar avstånd från främlingsfientlighet, diskriminering, rasism, våld,
mobbning samt intolerans, såväl kulturellt som religiöst.

Folkbildningen kan aldrig vara passiv och fri från värderingar. För att
fullgöra vår uppgift att vara ifrågasättande och agerande måste folkbildningen stå fri i förhållande till stat och kommun när det gäller mål
och arbetssätt.
Värdegrund
SV hävdar alla människors lika värde och rättigheter.
Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt
liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön.
Människosyn
Utgångspunkten för SV är respekten för människans frihet. Varje
människa har unika särdrag, egenskaper och drömmar att förverkliga.
Alla människor oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder ska återkommande få möjligheter
att växa och utvecklas.
I en värld där gränser får allt mindre betydelse ökar samspelet mellan
människor vilket i sin tur föder nya tankar och idéer utvecklas. När

Bildningssyn
SVs bildningssyn utgår ifrån att människors lärande sker i mötet med
det nya och okända, tolkat utifrån egna och andras erfarenheter. I vår
bildningssyn ligger att möta människor på individens egna villkor.
Bildning är en process som formar våra tankar och personligheter. Det
räcker alltså inte med över föring av information för att få kunskap.
Informationen behöver värderas, integreras, förstås och mogna till
insikt. Den pedagogik som studiecirkeln erbjuder är ett effektivt verktyg för att uppnå detta.
I goda miljöer är lärandet en ständigt pågående process där deltagarna
har huvudinflytandet. Ämnet är angeläget och atmosfären trygg. Det
fria och frivilliga folkbildningsarbetet tillgodoser viktiga behov av
bildning och personlig utveckling samtidigt som det ger plats för gemenskap och glädje samt bidrar till att utveckla demokratin.
SV utgår från att all kunskap har lika värde, oavsett om det gäller
yrkes kunskap, vetenskaplig kunskap, kunskap vi förvärvar i
vardags-livet eller konst närlig kunskap. Viss kunskap överförs
genom talade eller skrivna ord medan annan bäst förs vidare genom
seder och bruk eller genom eget lärande och skapande.

Kompetens är förmågan att tillämpa kunskap, erfarenheter, färdigheter
och attityder på ett relevant sätt. Den tillgodogör vi oss genom
teoretisk utbildning, men också genom erfarenheter från arbetslivet,
förenings och samhällsarbete. SV och folkbildningen är en aktiv part
i att stärka och skapa helhet i människors olika kompetenser. Detta är
en viktig del i individens rätt till ett livslångt lärande.
Demokratisyn
En central uppgift för SV är att försvara och utveckla demokratin.
Demokrati måste ständigt erövras. En fungerande demokrati bygger
på en ständigt pågående dialog mellan människor. Det behövs många
mötesplatser i vardagen, där det finns möjlighet att finna ny kunskap,
bryta åsikter och tankar samt skaffa sig redskap för att påverka samhällsutvecklingen. I centrum för detta står människans rätt att vara en
aktiv samhällsmedborgare. Civil samhällets mångfald är en
grundsten i vårt demokratiska samhällssystem.
Kultursyn
SVs kultursyn har ett tydligt bildningsperspektiv och utgår ifrån att en
fri och självständig kultur är av grundläggande betydelse för
samhälls-utvecklingen. Den värnar yttrandefrihet och mångfald, ger
möjligheter till delaktighet och skapar arenor för kritiska och
självständiga diskus-sioner, vilket är en förutsätt ning för en levande
demokrati.
Alla människor har rätt till ett spännande kulturutbud och eget
skapan-de oavsett var i landet man bor. Att visa sitt skapande för
andra män-niskor är ett sätt att göra sin röst hörd i det offentliga
samtalet. Fler kulturarenor behövs för att många människor ska kunna
producera och göra sin kultur offentlig. Det gäller inte minst
nyskapande och ut-manande kulturformer. SV är en viktig lokalt

förankrad kulturarrangör där både amatören och den professionella
kulturutövaren ska ges möjlighet att uttrycka sig.
Kulturen är en kraftkälla både för personlig hälsa och utveckling samt
för tillväxt i samhället. Ett rikt lokalt kulturliv kan vara en avgörande
faktor för var människor väljer att bo och verka eller var företag väljer
att etablera sig. Lokalt förankrad kultur ger identitet och självkänsla.
Kulturtraditioner ger historiska och kulturella rötter åt människor.
Äld-re tiders kulturyttringar är värda att vårda och bevara som
kunskaps-bank för nu tidens och framtidens kulturskapare.
Folkbildningen och övriga civilsamhället är samtidigt starka aktörer i
förnyelsen av kultur-livet och en garant för att kulturen får en bred
förankring.
Vision
SVs vision är en värld som präglas av hållbar utveckling.
Genom att öka alla människors inflytande och delaktighet, stärker vi
demokratin.
SV är mångfaldens studieförbund som ger varje människa möjligheter
att växa.
SV är den mest pådrivande och engagerade lokala kraften för
utveckling av föreningsliv, kultur och samhälle.
Hållbar utveckling
SVs vision om ett hållbart samhälle bygger på inställningen att
mänsk-lig verksamhet inte ska äventyra kommande generationers
möjligheter att leva, utvecklas och förverkliga sina drömmar. Ett
hållbart samhälle kan bara uppnås på demokratisk väg, med hjälp av
fria, delaktiga män-niskor i en marknadsekonomi som bygger på
hänsyn till människor och miljö.

En hållbar utveckling innebär att de grundläggande mänskliga behoven kan tillgodoses överallt på jorden inom ramen för en ekologiskt
hållbar resursanvändning.
En hållbar utveckling är vägen till ett samhälle där alla människor har
samma möjligheter att fullt ut vara aktiva medborgare. Det kräver att
utanför skapet minskar och att många människor deltar i det demokratiska arbetet. Omställningen till en hållbar samhällsutveckling
ställer stora krav på männi skor, stater, företag och organisationer att
använda jordens resurser mer effektivt och på ett rättvist sätt. Men det
ställer också krav på att vi tar tillvara de resurser som varje människa
bär på. Det kräver kunskap, insikt och engagemang.
Miljö
Naturens resurser utsätts för allt större tryck från mänsklig verksamhet. Det märks bland annat i förändringar i ozonlagret, en minskande
biologisk mång fald, växthuseffekt och försurning. Naturens långsiktiga produktionskraft i åkrar, skogar, hav och sjöar minskar på många
håll samtidigt som antalet män niskor som ska leva av dessa resurser
ständigt ökar. Det vilar ett ansvar på nu levande generationer att styra
in på en väg som ger en ekologiskt hållbar om sättning av naturens
resurser.
Den globala uppvärmningen är det mest omfattande miljöproblemet
idag, inte minst för att det i sin tur förvärrar många andra miljöproblem. Klimatsys temet klarar inte dagens belastning, utsläppen av
växthusgaser måste därför anpassas till vad naturen tål. De allvarliga
effekter som inträffar trots utsläpps begränsning behöver hanteras
gemensamt.

Människor världen över har rätt att kräva ett politiskt ledarskap med
för måga att sluta gemensamma överenskommelser för att komma
tillrätta med klimatproblemen. Det vilar också ett ansvar på den enskilde individen att ge nom ställningstaganden och egna förändringar
engagera sig i klimatfrågans utmaningar – och dess möjligheter.
SV ser som sin uppgift att höja kunskapen och insikten om
miljöfrågor och ge människor möjligheter att själva bidra till en bättre
miljö genom aktiva och medvetna val.
SV ska vara en pådrivande kraft i klimat och miljöfrågor och anpassa
sin egen verksamhet så att den inte tär på ändliga resurser.
Förnya och utveckla demokratin
Demokratin kan aldrig tas för given. Ännu idag lever huvuddelen av
världens befolkning i politiska system som kan betraktas som ofullständiga demokratier eller rena diktaturer. Det är endast i öppna samhällen, som står upp för grund läggande fri och rättigheter, som demokratin får sin livskraft.
Människors delaktighet och möjlighet till inflytande behövs i det
demokratiska arbetet. Varje människa har ett ansvar för att bidra till
och utveckla det demokratiska samhället. Fler människor behöver
göra sin röst hörd och ha verklig möjlighet att påverka beslut.
Fullständig demokrati kräver jämlika villkor mellan män och kvinnor.
Trygghet, frihet och personlig integritet är förutsättningar för det öppna demokratiska samhället. Bekämpningen av terrorism och annan
brottslighet syftar till att slå vakt om detta. Människors integritet
måste alltid försvaras. För att värna individen krävs därför både en
lagstift-ning som skyddar den personliga integriteten och det öppna
demokra-tiska samhället. SV ser det som sin uppgift att upplysa om,

stärka och utveckla diskussionen kring integritet så att fler människor
ska se vär-det i sin egen och andras integritet.

respektfulla möten mellan människor. Inom SV ska normer prövas
och ifrågasättas.

Ett offensivt samhällsstöd på alla nivåer är avgörande för folkbildningens roll som bildningsbyggare. Lika viktigt är att samhället bidrar
till att garantera samlingslokaler som är tillgängliga för alla medborgare, både i byn och i stadsdelen.

Sveriges demokrati och välfärd hade aldrig varit så stark om vi inte
tagit till oss kunskap, kompetens och teknik från andra länder. Sverige
idag behöver i större utsträckning ta till vara mångfaldssamhällets
resurser. Den som har erfarenhet från andra delar av världen bidrar
med nya metoder och tänkesätt. Vi är övertygade om att detta ger
framgång och utveckling såväl i näringslivet och det civila samhället
som i offentlig verksamhet.

Världen krymper. Avstånden i tid och rum minskar mellan människor.
En öppnare värld skapar möjligheter för individen att utvecklas.
Arbetsmarknaden blir alltmer global och inte minst ungdomar väljer
att studera eller arbeta i andra länder. Det är positivt eftersom det
innebär att vi växer och utvecklas.
Den digitala utvecklingen öppnar nya möjligheter och världar av bildning, kunskap och underhållning. På nätet växer ett lärande som på
många sätt liknar folkbildningens: det är fritt och frivilligt, behovs
och intressestyrt och med ett tydligt underifrånperspektiv. För SV,
som en offensiv folkbildnings organisation, är det en självklarhet att
beja-ka denna utveckling och samtidigt medverka till att
bildningsperspek-tivet utvecklas.
SV ser också som sin uppgift att medverka till att de nätbaserade
mötesplat serna blir tillgängliga för alla. Möjligheten till delaktighet
på nätet får inte grusas av odemokratiska krafter, ekonomiska
förutsät-tningar eller brist på kunskap.
Mångfald
Genom att ifrågasätta och pröva existerande normer skapar vi insikt
och kon takt mellan människor. Det öppna och inkluderande
samhälle vi eftersträvar förutsätter eftertanke, nyfikenhet och

Sverige är i dag ett samhälle där många människor står utanför arbets
marknaden och lever i utanförskap, vilket också lett till stora ”utanförskapsområden”, framförallt i storstadsregioner. Det är en särskild prioritering och utmaning för SV att vara en resurs för ett ökat samhällsengagemang i dessa områden och därmed bidra till ökad integration i
samhället.
SV ska vara en mötesplats för mångfald, där förståelse för olikheter
utvecklas. I SV står den enskilda människan i fokus. Utveckling sker
när människor möts och idéer får brytas.
Global utveckling
Resursfördelning mellan länder är central för utvecklingen av ett
hållbart samhälle. Jorden kan föda hela sin befolkning, men det
förutsätter en jämnare fördelning av resurserna inom jordbruk och
livsmedelsproduktion.
En ekonomisk hållbar utveckling kräver inte bara resurseffektivisering
utan även långsiktighet, något som förutsätter goda internationella relationer. I takt med att världens länder blir alltmer beroende av
varand-ra ökar behovet av internationella ekonomiska

överenskommelser. Den privata äganderätten ska stärkas och
försvaras, inte minst i fattiga län-der där transnationella företag
skaffat sig stor makt på bekostnad av lokala bönder och urbefolkning.
Handel bidrar till ökad välfärd i världen. Människor som möts och
handlar med varandra sprider idéer och kunskap och bidrar därmed till
en demokratisk utveckling.
Studiecirkeln är en effektiv arbetsmetod för kunskapssökande och
demo kratiarbete. Den pedagogik som studiecirkeln står för är folkbildningens bidrag i arbetet med att stärka den lokala utvecklingskraften i världen.
Lokal utvecklingskraft
Hela Sverige har rätt att utvecklas. Det gäller såväl storstaden som
mindre tät orter och landsbygd. Utveckling handlar både om rätt till
likvärdiga förutsätt ningar vad gäller exempelvis bostäder, service,
kommunikation och utbildning som att ta till vara den kraft som
människorna i det lokala samhället utgör. Ett förbättrat klimat för
entreprenörer, ökad småskalighet, stimulans av den sociala ekonomin
och en lokalt förankrad kulturverksamhet skapar tillväxt och frigör
därmed resurser för utveckling. Folkbildningen är en nyckel i detta
arbete.
Civilsamhället och den ideella sektorns roll som det nav kring vilket
det lokala samhällslivet snurrar blir allt viktigare. På många orter runt
om i landet innebär den demografiska situationen att det inom en snar
framtid uppstår ett kraftigt behov av arbetskraft för att klara vård och
service på många orter i landet. Likartade problem finns också i andra
delar av Europa. Konkurrensen om arbetskraft kommer att bli stor. En
stark lokal utveckling med ett väl fungerande civilsamhälle är en
betydande konkurrensfördel för de orter som vill utvecklas.

SV erbjuder människor redskap för att själva, och i samverkan med
andra, bli aktiva och drivande för utveckling av det lokala samhället. I
kraft av vår starka lokala närvaro och förankring har vi ett särskilt
ansvar att vara en central aktör i detta arbete.
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Vill din förening samarbeta?
Blankett för ansökan om samarbete finns här:
Ansökan samarbete
Kulturens samarbetsföreningar måste ställa sig bakom Kulturens
kvalitetspelare.
Kulturens kvalitetspelare

KULTURENS ÄR STUDIEFÖRBUNDET FÖR
KULTURUTÖVARE
Kulturens bedriver folkbildningsverksamhet inom musik, dans, teater/
drama, filmskapande, bild och form, etc.
Kulturens arbetar med föreningar. Alla tillgängliga medel används för
att stödja och utveckla den ideella kulturen. Kulturens är partipolitiskt
och religiöst obundet.
Kulturens består av ett huvudkansli och fem regioner.
Kulturens är ny input. Sveriges nyaste studieförbund. En ny kraft rakt in i folkbildningssverige

Läs om Kulturens erbjudande till föreningar här.
Läs om Kulturens Program för Inspiration & Kompetens här.

Utdrag ur stadgar för Kulturens Bildningsverksamhet:
Kulturens ska bedriva fri och frivillig folkbildningsverksamhet.
Kultu-rens ska bedriva studiecirkelverksamhet och andra
folkbildningsakti-viteter. Med kultur som medel ska Kulturens främja
demokrati, jäm-likhet, jämställdhet, kreativitet och kulturell mångfald.
Kulturens skall ha särskild fokus på ideella kulturutövares behov av
utveckling både av verksamheternas kvalitet och deras omfattning.
Kulturens har ett särskilt ansvar för att öka förståelse och samverkan
mellan olika verksamhetsinriktningar, stimulera kunskapsutveckling
och på olika sätt verka för kulturens utveckling.
Kulturens vill främja allas möjlighet att delta i kulturverksamheter
och själva vara skapande.
Målgruppen för Kulturens är utövare av kultur i hela landet som söker
lärande och utveckling i folkbildningens anda

MEDLEMSORGANISATIONER
Teater, musik, drama, dans, foto, film, bild, design, litteratur
- vi välkomnar föreningar och organisationer inom kultur.
Frihet och utveckling - det är folkbildning för oss.
Kulturens är från början bildat av sex amatörkulturorganisationer.
Våra stiftarorganisationer är:
Riksförbundet Unga Musikanter
Riksförbundet för Folkmusik och Dans
Svenska Folkdansringen
Sveriges Körförbund
Sveriges Orkesterförbund
Sveriges Spelmäns Riksförbund
Våra andra medlemmar:
Sveriges Film-och Videoförbund
Svensk Jazz
UpSweden
Kontaktnätet Riksorganisation för ideella kulturföreningar
Kammarmusikförbundet RSK
Riksförbundet Visan i Sverige
Föreningen Sveriges Körledare
Ung Media
Gå gärna in på deras hemsidor och läs mer om vad de gör!

NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, Om NBV
Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, NBV
•
Redan 1894 bildades Godtemplarordens Studieförbund,
ett av tre som 1971 blev NBV. 2014 fyller vi alltså 120 år.
•

NBV är nykterhetsrörelsens organ för ett fritt och
frivilligt folkbildningsarbete.

•

NBV vill genom folkbildning få människor och idéer att
växa. Vår bildningssyn grundar sig på människors lust
att lära och vilja till förändring.

•

NBV ägs av 20 ideella organisationer som
tillsammans representerar över 130 000 medlemmar.

•

NBVs ideologiska profilfrågor är folkhälsa, alkohol och
andra droger, integration och internationellt.

•

NBV är partipolitiskt neutralt och religiöst obundet.

•

NBV har 15 avdelningar med kontor på över 60 platser
i landet.

•

NBV har ett representationskontor i Bryssel där vi
arbetar med att skapa nätverk inom folkbildnings- och
folkhälsofrågor.

•

NBV växer! De senaste fyra åren har vår verksamhet ökat
med 50 procent.

Sidan uppdaterad 21 mars 2013

STADGAR
NBV:s stadgar Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet
(NBV) bildades 1971 genom sammanslagning av
Blåbandsrörelsens Studieförbund (bildat 1909),
Godtemplarordens Studieförbund (bildat 1894) och
Nationaltemplarordens Studieförbund (bildat 1904).
Studieförbundet är en sammanslagning av organisationer inom
nykterhetsrörelsen.
Grundsats
NBV, som vilar på helnykter och demokratisk grund, samt är
partipolitiskt och religiöst obunden, vill genom ett fritt och frivilligt folkbildnings- och kulturarbete inom och utom nykterhetsrörelsen erbjuda alla möjlighet till ökad kunskap, samt göra
kulturvärden tillgängliga för alla.
§ 1 Uppgift
Uppgiften är att tillsammans med sina medlemmar ge alla tillgång till bildning och kultur genom:
att bedriva ett fritt och frivilligt folkbildningsarbete, på helnykter grund, riktat till alla
att främja studier kring samhä1ls- och livsåskådningsämnen,
särskilt frågor kring alkohol och andra droger, ett hållbart samhälle, befolkningens hälsa, livsfrågor, demokrati, trafiksäkerhet
samt integrations- och internationella frågor
att för deltagarna i förbundets verksamhet medvetandegöra
medlemsorganisationernas mål och uppgifter, samt att
stimulera och utveckla nykterhetsrörelsens medlemmar för
insatser i rörelsens och samhällets tjänst.

Medlemsorganisationer
BHKRF Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige
Box 353
541 28 Skövde
0500-48 14 86
info@bihsavezzena.com
http://www.bhkrf.se/
BHRF Bosnien-Hercegovinas Riksförbund
Box 2293
600 02 Norrköping
011-16 66 22
bhrf.info@bhsavez.org
http://www.bhsavez.org
BIS Bosniakiska Islamiska Samfundet
Slåttervägen 44
461 61 Trollhättan
036-16 38 38
kontakt@izb.se
http://www.izb.se
Bosniskhercegovinsk-Svenska Kvinnoförbundet i Sverige,
BHSKF
Skaraborgsvägen 21, V pl.3
506 30 Borås
bskrf@hotmail.com
http://www.bssz.se
IOGT-NTO
Box 12825
112 97 Stockholm
08-672 60 00
http://www.iogt.se

JUNIS, IOGT-NTO:s Juniorförbund
Box 12825
112 97 Stockholm
08-672 60 00
info@jun.org
http://www.junis.org
Unga KRIS, Kriminellas Revanch i samhällets Ungdomsförbund
076-028 64 08 (Kristoffer Johansson - förbundsordförande)
076-028 63 96 (Jimmy Hägg - Vice förbundsordförande)
076-028 64 06 (Anne-Sofie Persson - förbundssekreterare)
ungakris@kris.a.se
http://www.ungakris.a.se
KRIS Kriminellas Revansch i Samhället
Box 3256
103 56 Stockholm
08-642 00 06
info@kris.a.se
http://www.kris.a.se
Länkens Kamratförbund
Hvidehusvägen 3
466 95 Sollebrunn
0322-453 32
MHF Motorförarnas Helnykterhetsförbund
Hammarby Fabriksväg 25
120 33 Stockholm
08-555 765 55
info@mhf.se
http://www.mhf.se

MHF-Ungdom
Hammarby Fabriksväg 25
120 33 Stockholm
08-555 765 55
info@mhf-ungdom.se
http://www.mhf-ungdom.se

Sveriges Lärares Nykterhetsförbund, SLN
c/o Ali Jerremalm
Brahusvägen 7
507 70 Gånghester
alijerremalm@hotmail.com

NSF Nykterhetsrörelsens Scoutförbund
Box 12825
112 97 Stockholm
08-672 60 80
info@nsf.scout.se
http://www.nsf.scout.se

Sveriges Blåbandsförbund
Princess Hall
Dag Hammarskjöldsväg 14
115 27 Stockholm
08-667 62 52
kansliet@blabandet.se
http://www.blabandet.se

Riksförbundet Hälsofrämjandet
Hälsans Hus
Fjällgatan 23 B 1 trp
116 28 Stockholm
08-643 05 04
info@halsoframjandet.se
http://www.halsoframjandet.se

Sveriges Blåbandsungdom
Princess Hall
Dag Hammarskjöldsväg 14
115 27 Stockholm
08-667 62 52
kansliet@sbu.nu
http://www.sbu.nu

SAN Sveriges Akademikers Nykterhetsförbund
c/o Ulf Wallin
Ekelidsvägen 1
459 31 Ljungskile
0522-29267
http://www.sverigesakademikersnykterhetsforbund.se

Tempel Riddare Orden TR
T.f. Stor Mästare
Per Fredheim
Götgatan 35
856 31 Sundsvall

SFF Svenska Frisksportförbundet
Stensund
619 91 Trosa
0156-532 10
kansliet@frisksport.se
http://www.frisksport.se

UNF Ungdomens Nykterhetsförbund
Box 12825
112 97 Stockholm
08-672 60 00
http://www.unf.se
Sidan uppdaterad 3 januari 2013

NBV är ett studieförbund vars mål är att få människor att tillsammans
utvecklas utifrån sina idéer, intressen och drömmar. Vi vill skapa
mötesplatser för mångfald. En förutsättning för detta är att erbjuda
nyktra mötesplatser, där ingen känner sig begränsad på grund av att
det serveras alkohol.
NBV är partipolitiskt neutralt och religiöst obundet och har en historia
som sträcker sig tillbaka till 1894 då IOGT:s studieförbund bildades.
NBV har kontor över hela landet, och i Bryssel.
Vårt Brysselkontor är en plattform för folkbildning och politiskt
påverkansarbete i Bryssel för våra medlemsorganisationer, men är
också en resurs för föreningar och andra som vill lära sig mer om EUpolitik.
NBV:s fokusområden är:
Folkhälsa
Integration
Internationellt
Alkohol och andra droger
Här kan du hämta hem NBVs årsskrift 2012 där vi presenterar vår
verksamhet.
Klicka här för pdf-fil.
Här kan du hämta hem ett material som beskriver hur du och din
förening kan samverka med NBV. I första hand riktar sig material till
föreningar inom NBVs medlemsorganisationer. Klicka här för pdf-fil.
Sidan uppdaterad 28 augusti 2013

Folkhälsa
Vi vill inspirera till hälsosamma val. Vi vill också skapa
förutsättningar för detta, både på individ- och samhällsnivå.
Folkhälsa handlar om hela befolkningens hälsotillstånd, att skapa
gynnsamma förutsättningar och miljöer - socialt, kulturellt, fysiskt,
politiskt, ekonomiskt och emotionellt. Studiecirkeln kan i sig just
vara en mötesplats för detta.
I studiecirkeln ges också möjlighet att utveckla de egna hälsosamma
valen kring hur vi umgås, motionerar, äter, löser konflikter och väljer
våra intressen.
Vad är viktigt för dig? Låt dig inspireras av Självkänsla nu,
Vänskaps-koden och andra upplyftande material tillsammans med
andra.
Integration
I mötet mellan olika grupper av människor - mellan generationer,
kulturer och åldrar kan integrationen ta form. Detta kan ske när
vi tar till oss av andras erfarenheter och vågar rubba våra tankar,
åsikter och vanor.
För oss är dessa möten viktiga. Därför värnar vi om en mångfald i vår
verksamhet. Detta märks särskilt genom våra medlemsorganisationer
med dess olika bakgrunder, som t ex de traditionella nykterhetsorganisationerna, Kriminellas Revansch i Samhället och flera bosniska
organisationer. Det märks också genom vår personal som besitter
unika kunskaper utifrån den mångfald som deras bakgrunder utgör.
I mångfalden öppnar sig nya möjligheter, men också nya utmaningar.
Vi har studiecirklar för de flesta.

Internationellt
Utifrån ett globalt perspektiv vill vi verka för ett lokalt
engagemang. Vi har genom åren haft en rad studiesatsningar med
internationell prägel såsom Schyst resande och Världens vatten vårt vatten.
Genom kunskap och engagemang kan vi åstadkomma förändringar
även i andra delar av världen. Vill du vara med och förändra världen?
Ta då hjälp av 100 sätt att rädda världen, Världens baksmälla eller
Torsksverige. Engagera dig för en bättre miljö med hjälp av
våra studiematerial!
Vårt kontor i Bryssel har inspirerat många till fortsatt engagemang för
en bättre värld. Läs mer om vårt Brysselkontor.
Alkohol och andra droger
Vi vill verka för människors delaktighet i samhället. Eftersom
alkohol och andra droger kan vara hinder för detta, vill vi
inspirera till drogfria miljöer.
När Sveriges befolkning höll på att supa ihjäl sig på 1800-talet
bildades nykterhetsrörelsen som en motpol till fattigdom och
passivisering.
I Sverige lever vart femte barn, 385 000, i familjer som har en
riskfylld alkoholkonsumtion. Förutom det mänskliga lidandet kostar
missbruk och beroende samhället 150 miljarder kronor, enligt den
statliga missbruksutredningen 2011.
Vi vill tillsammans med våra medlemsorganisationer verka för
drogfria miljöer, där människor kan utbyta tankar, idéer och inspireras
till att förverkliga sina drömmar.
Starta en studiecirkel!
Sidan uppdaterad 23 januari 2012

Verksamhet
NBVS FOKUS
STUDIECIRKLAR
KULTUR
COACH BOARD GAME
EU-ARBETE
OMVÄRLDSBEVAKNING
2013-4 Nyhetsbrev Alkohol
2013-3 Nyhetsbrev Överenskommelser
2013-2 Nyhetsbrev På spaning
2013-1 Nyhetsbrev Tecken i tiden
2012-4 Nyhetsbrev Folkbildning
2012-3 Nyhetsbrev Mötesplatser
2012-2 Nyhetsbrev Våra äldre

Sensus studieförbund
Start
Om Sensus
Samarbeten
För ledare
Kontakta oss
Vad händer i din kommun?
ÄMNESOMRÅDEN:
Arbetsmiljö, juridik
Dans, teater
Data, teknik
Diplomutbildningar
Ekonomi
Film, foto
Friluftsliv
Friskvård, hälsa
Föreningsutveckling
Hem, trädgård
Historia
Kommunikation
Konst, hantverk
Ledarskap, HR
Litteratur, skrivande
Mat, dryck
Miljö, klimat
Musik
Mänskliga rättigheter, lika behandling
Pilgrim
Relationer, familj
Rättvis handel
Samtal om livet
Språk
Tro, religion
Yh-utbildningar

Sensus historia
Sensus studieförbund är framväxt ur tre olika studieförbund:
• KFUK-KFUMs studieförbund som grundades 1929.
• Sveriges Kyrkliga Studieförbund som grundades 1930 av Svenska
kyrkan.
• Tjänstemännens Bildningsverksamhet, TBV som grundades 1935
av tjänstemannarörelsen.
De tre studieförbunden har gått samman i två omgångar 2002 och
2004 och verkar nu under namnet Sensus studieförbund.
Genom våra samgåenden har vi ritat om den svenska
studieförbundskartan. Under lång tid har studieförbunden organiserats
utifrån intressen och ideologiska inriktningar såsom partipolitik,
religion, nykterhet, facklig tillhörighet och idrott. Men människor
följer inte längre folkrörelsernas upptrampade stigar i sitt sökande
efter kunskap och efter tillfällen för lärande och kulturupplevelser.
Vår övertygelse är att folkbildningen måste förnyas. Historien om
Sensus är en berättelse om folkbildning i utveckling och förändring.
Mer om historien bakom Sensus
KFUK-KFUMs studieförbund
Historien om KFUK-KFUMs studieförbund är egentligen historien
om två studieförbund. Från 1957 samarbetade man med EFSS,
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens Studieförbund – bildat 1948.
1978 gick studieförbunden ihop. Verksamheten var mycket nära
knuten till medlemsorganisationerna på klassiskt folkrörelsevis.
Medlemmar i studieförbundet var KFUK-KFUM-rörelsens olika
organisationer i Sverige samt EFS, Evangeliska FosterlandsStiftelsen. I båda rörelserna finns folkbildningstanken inbyggd i
organisationernas grundläggande identitet, och hos båda rörelserna

uppstod tanken på ett studieförbund i ett engagemang för och från
unga människor.
Sveriges Kyrkliga Studieförbund, SKS
Ett antal kyrkliga ungdomsorganisationer valde 1930 att på initiativ av
bland andra Svenska Kyrkans Diakonistyrelse och tillsammans med
andra kyrkliga organisationer bilda ett studieförbund. Biskoparna
stödde idén, bland annat för att närma Svenska kyrkan till
folkrörelserna och deras arbetssätt.
Namnet blev Sveriges Kyrkliga Bildningsförbund, vilket 1947
ändrades till Sveriges Kyrkliga Studieförbund, SKS. Under 1960-talet
frigjordes studieförbundet från kyrkan och blev en självständig
organisation.
Som medlemsorganisationer tillkom med åren Svenska
Scoutförbundet, Katolska kyrkan och ett antal organisationer med
humanitär och social inriktning.
I januari 2002 togs namnet Sensus studieförbund.
Tjänstemännens Bildningsverksamhet, TBV
TBV bildades 1935 av DACO, De Anställdas Centralorganisation,
som bildades för att stödja organiseringen av tjänstemän och ta
tillvara denna grupps intressen i arbetslivet, och som 1944 ersattes av
TCO.
Syftet var att stödja de fackliga organisationernas behov av utbildning
för medlemmarna i föreningskunskap, facklig ideologi, talarträning
osv. Man anordnade tidigt kompetensutvecklande kurser, vilket var en
utveckling av folkrörelsetraditionen. TBV formades tidigt till ett av
det nya samhällets första kunskapsföretag.
TBV var med och formade den svenska vuxenutbildningen både på
gymnasie- och universitetsnivå. År 1948 anordnades de första
universitetscirklarna. Studiecirkeln som pedagogisk modell visade sig
fungera bra även för högre studier.
TBV:s medlemsförbund TCO och ett antal av dess fackförbund, valde
2004 i samband med samgåendet med Sensus att bli samarbetsparter
till Sensus.

Samgåenden
I maj 2002 gick KFUK-KFUMs studieförbund och Sensus
studieförbund samman under namnet Sensus studieförbund. I oktober
2004 gick Sensus samman med TBV, och också denna gång valdes
Sensus studieförbund som namn för studieförbundet. Förutom namnet
har även Sensus organisation och stadgar utgjort grunden för
samgåendena.
Om Sensus
Vision och programförklaring
Organisation
Om folkbildning
Sensus historia
Villkor för deltagaren
Förtroendevalda
Arbeta i Sensus
Hemsidans tillgänglighet
Press/Formgivare
Sensus film
Vi erbjuder mötesplatser
Sensus erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap
och har ett brett utbud av kurser och utbildningar över hela landet.
Dessutom erbjuder vi över 30 000 kulturprogram varje år.
Vi är ett studieförbund som lyfter fram livsfrågor, mångfald och
globala frågor
Vi har verksamhet över hela landet och den spänner över många
områden från dans, teater och musik till samtalsgrupper,
ledarutveckling och yrkesutbildningar.
Vi kontaktas både av enskilda personer som är intresserade av att göra
något tillsammans med andra och av organisationer som vill starta en
verksamhet ihop med oss.

Vision och programförklaring
Sensus idé
Vi ger möjlighet till utveckling och lärande i mänskliga möten och
genom kulturupplevelser.
Vi erbjuder den nyskapande mötesplatsen, där människor stärker sin
kompetens, vågar överskrida sina gränser och flyttar perspektiven in i
framtiden.
Sensus vision
Varje människa uppfattar sig som lärande och skapande med ansvar
och kraft att påverka sin livsmiljö.
Det lokala och globala samhället präglas av tillit eftersom varje
människas kapacitet tas tillvara.
Organisationer och arbetsplatser utvecklas med engagerad och
kompetent medlemskraft och medarbetarkraft.
Sensus programförklaring
Vi ger människor möjlighet att växa. Nya kunskaper och färdigheter
behövs för att klara nya utmaningar i livet. För att kunna påverka
framtiden behövs ökade insikter – om sig själv och om samhällets
normer och strukturer. Varje människa ska ha möjlighet till livskraft
och livsmakt.
Vi erbjuder lärande på djupet. Vi vill inte förenkla och vi väjer inte för
de stora frågorna. Därför finns livsfrågor och mångfald i vårt utbud
likaväl som utbildningar för yrkeslivet.
Vår syn på kunskap och lärande utgår från individens erfarenhet. När
människor möts i dialog prövas egna synsätt och åsikter. Det gör

kunskapssökandet till en personlig utmaning.
Vi utgår från att hela människan och hennes kapacitet behövs...
...för att skapa engagemang och ansvarstagande för demokrati och
omvärld
...för att skapa goda och hälsosamma arbetsplatser och andra miljöer
...för att skapa medlemskraft i organisationer
Vår pedagogik har gedigen grund i folkbildningen. Den har utformats
under decennier genom att vi har mött människors behov. I nära
samspel med organisationer och företag har vi utvecklat idéer,
metoder och utbildningar. Vi ligger i framkant med metoder som
bygger på människans lust att uppleva, lära, skapa och utvecklas.
Sensus utgångspunkter
Sensus är en idéburen organisation som arbetar med demokrati,
bildning och kultur. Vi verkar i hela landet och i nära samspel med
våra medlemsorganisationer. Vår verksamhet ska vara tillgänglig för
var och en som vill delta.
Sammanfattningsvis hävdar Sensus att...
...alla människor är unika och har lika värde
...alla människor har förmåga att utvecklas
...samtal, reflektion och möjlighet till eget skapande är sätt att värna
och fördjupa demokratin.
Sensus riksförbund verksamhetsberättelse
2009-2010
2011-2012

Studieförbundet Bilda

http://www.bilda.nu

Från Wikipdia:
Studieförbundet Bilda, med kortformen Bilda, tidigare kallat
Frikyrkliga Studieförbundet, är ett av Sveriges tio studieförbund.
Förbundet grundades 1947. Bilda arbetar med folkbildning; det vill
säga studiecirklar, kurser och kulturprogram, med livstolkning, kultur
och musik, dialog med mera som huvudprofiler.
Bildas syfte och uppdrag formuleras så här i stadgarna:
Studieförbundet Bilda ska med kristen livsåskådning som grund
bedriva folkbildningsarbete som svarar mot behov i kyrka och
samhälle.
Verksamheten sker i egen regi eller tillsammans med medlemsorganisationerna, där ett kultur- och bildningsarbete finns. Bilda får ett
årligt statligt stöd på 60 miljoner kronor, vilket har kritiserats hårt av
både Humanisternaoch Simon Wiesenthal-centret. Stödet utgör
ungefär 70% av inkomsterna.
I Jerusalem driver Bilda ett studiecenter - Swedish Christian Study
Centre (SCSC).

Bilda har haft flera omorganisationer genom åren och fick sitt
nuvaran-de namn, helt utskrivet Studieförbundet Bilda för kyrka och
samhälle, i april 2003 och sin nuvarande organisation 1 januari 2007.
Organisation
Bilda är organiserat i åtta regioner, som täcker samtliga Sveriges län.
Varje region är en egen juridisk enhet, med egna lokala medlemsorganisationer och regionstyrelse. Varje region har kontor på olika orter,
ofta på centralorter i de län man verkar i.
Förbundskansliet finns i Älvsjö, där bl a Bildas förbundsrektor har sin
arbetsplats.
Bildas förbundsordförande och förbundsstyrelse väljs vid förbundsstämman, som äger rum vartannat år jämna årtal. Till stämman
skickas ombud från Bildas regionstyrelser, samt från de centrala
medlemsorga-nisationerna. För närvarande är förbundsordförande för
Bilda Erik Amnå, professor i statskunskap vid Örebro universitet.
Bildas organisatoriska uppdelning i regioner
•	


Historia
Bilda grundades som Frikyrkliga Studieförbundet 19 augusti 1947 av
de tre frikyrkliga ungdomsförbunden Metodistkyrkans Ungdomsförbund, Svenska Baptisternas Ungdomsförbund och Svenska Missionskyrkans Ungdom (samtliga idag inordnade i equmenia).
De kristna organisationer i Sverige som vanligtvis benämns frikyrkor
följdes på 1990-talet av de Ortodoxa kyrkorna i Sverige och därefter
av Stockholms katolska stift 2010.
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Bilda Nord - Västerbottens län och Norrbottens län
Bilda Mittsverige - Västernorrlands län och Jämtlands län
Bilda GävleDala - Dalarnas län och Gävleborgs län
Bilda Svealand - Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län
och Södermanlands län
Bilda Öst - Gotlands län, Stockholms län och Uppsala län
Bilda Väst - Hallands län och Västra Götalands län
Bilda Sydöst - Kalmar län, Jönköpings län och Östergötlands
län
Bilda Syd - Skåne län, Blekinge län och Kronobergs län

Verksamhet

Kritik och antisemitism

Bilda sammanfattar sitt folkbildningsarbete i fem profilområden:
Kultur, Dialog, Bildning och kultur i frikyrkorna, Katolsk bildning
och kultur och Ortodox bildning och kultur. Verksamheten sker i egen
regi och tillsammans med medlemsorganisationer och andra
samverkans-partner, både nationellt och lokalt. Till exempel
Credoakademin och Ny Generation.

I mars 2012 anordnade Bilda utställningen The holy land – Det håliga
landet i Immanuelskyrkan i Stockholm, en konstutställning av pastorerna Stefan Sjöblom och Larz Lindqvist. Ett av verken återfanns
även på affischen. På den syntes ett sargat Israel-Palestina omringat av
judar avbildade som gnagande råttor, varav en också bar på ett
maskingevär. Många besökare gjorde associationer till Nazityskland
och hur judar där framställdes som skadedjur. Teckningen togs bort
och affischen gjordes om, men flera andra verk kritiserades också för
att vara antisemitiska karikatyrer och Bilda ifrågasattes från flera håll,
både i Sverige och internationellt.

Abortmotstånd
Bilda tar sällan ställning i större frågor eftersom dess medlemsorganisationer har olika ståndpunkter, men det finns också undantag. Förbundet har t.ex tillsammans med abortmotståndarna Respekt - Katolsk
rörelse för livet tagit fram eget abortkritiskt utbildningsmaterial.
Kreationism och vetenskapsmotstånd
Utöver medlemsorganisationerna samarbetar förbundet också med
Svenska Evangeliska Alliansen och Livets Ord. Tillsammans med just
Svenska Evangeliska Alliansen och Livets Ord, samt Genesis - det
svenska centret för Intelligent Design och 23 andra religiösa organisationer finansierade Bilda 2007 även seminarierna Utmaningen från
Humanisterna och Hur bemöter vi hotet från Humanisterna? med
Stefan Gustavsson som huvudtalare. Kampanjen drev en
kreationistisk och bibeltrogen linje riktad mot Humanisterna och
universitetsvärldens vetenskaplig metoder.
Åke Green
Bilda har sedan han 2005 friades för hets mot folkgrupp kontinuerligt
finansierat och organiserat många av pastor Åke Greens predikan och
föreläsningar.[9][10]

Rabbinen Abraham Cooper vid Simon Wiesenthal-centret krävde att
utställningen skulle stoppas och att det svenska statliga stödet till
förbundet dras in,[3] samtidigt som den hyllades i nynazistisk media.
De ortodoxa kyrkornas samarbetsorganisation Sankt Ignatios riktade
hård kritik mot Bilda och utställningen, och deras representant Fader
Misha Jaksic lämnade omeddelbart Bildas styrelse i protest.
Efter all negativ uppståndelse fattades beslutet att avsluta
utställningen i förtid, men kritiken fortsatte trots det.[16] Sankt
Ignatios skrev bland annat i sin protest att det inträffade också passade
in i ett mönster som de tidigare mött i Bilda.[
Swedish Christian Study Centre
Sedan 1991 driver Studieförbundet Bilda Swedish Christian Study
Centre (SCSC) i Jerusalem.
Syftet med centret är att erbjuda en plats för enskilda och grupper att
mötas och studera. Hit går studiegrupper från Sverige, för att studera
frågor som exempelvis Mellanösternkonflikten, icke-våld,

klimatfrågor, kvinnors organisering, religionens roll. En särskild
betoning i centrets verksamhet är kontakten med de lokala kyrkorna.
Mötet med de lokala kyrkorna i Jerusalem innebär för svenska kristna
besökare att möta de egna rötterna, men också att möta en kristen
kultur med en annan historia och en annan aktuell situation än den
svenska.
Medlemsorganisationer
Huvudman för Studieförbundet Bilda är de kristna organisationer i
Sverige som vanligtvis benämns frikyrkor, men också de Ortodoxa
kyrkorna och Stockholms katolska stift ingår. 2010 räknade Bilda 52
centrala medlemsorganisationer sprungna ur de tre frikyrkofamiljerna.
Trossamfund och deras ungdoms- och närstående organisationer
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equmenia
Evangeliska Frikyrkan
Frälsningsarmén
Frälsningsarméns Sångare och Musikanter
Frälsningsarméns Ungdom
Metodistkyrkan i Sverige
Metodistkyrkans Sångarförbund
Metodistkyrkans Ungdomsförbund
Pingst – fria församlingar i samverkan
PingstUng
Stiftelsen Pingstförsamlingarnas skol- och kursverksamhet
Svenska Alliansmissionen
Svenska Alliansmissionens Ungdomsförbund
Svenska Baptistsamfundet
Svenska Baptisternas Kvinnoförbund
Svenska Baptisternas Sångarförbund
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Svenska Baptisternas Ungdomsförbund
Svenska Frälsningsarmén
Svenska Frälsningsarméns Ungdom
Svenska Missionskyrkan
Svenska Missionskyrkans Musikkårsförbund
Svenska Missionskyrkans Sångarförbund
Pastorernas Riksförbund inom Svenska Missionskyrkan

Ortodoxa kyrkor
	

 •	

 Armeniska Apostoliska kyrkan
	

 •	

 Etiopiska ortodoxa tewahdokyrkan – Ärkestiftet i Sverige
	

 •	

 Grekisk-ortodoxa kyrkan
	

 •	

 Ikonsällskapet
	

 •	

 Koptiska ortodoxa kyrkan
	

 •	

 Koptiska ortodoxa ungdomsförbundet
	

 •	

 Makedonska Ortodoxa kyrkan
	

 •	

 Rumänska ortodoxa stiftet i Norra Europa
	

 •	

 Ryska Ortodoxa kyrkan
	

 •	

 Serbisk-ortodoxa kyrkan
	

 •	

 Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige
	

 •	

 Syrisk-ortodoxa kyrkans ungdomsförbund
	

 •	

 Syrisk-ortodoxa ärkestiftet i Sverige och övriga Skandinavien
	

 •	

 Ungdoms Initiativet inom Syrisk-ortodoxa Ärkestiftet i
Sverige och övriga Skandinavien
Katolska kyrkor]
	

 •	

 Stockholms katolska stift
	

 •	

 Sveriges Unga Katoliker

Ekumeniska organisationer
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Allkristna Dövmissionen
Förbundet för kristen humanism och samhällssyn
Föreningen kristna lärare
Föreningen Furuboda
Föreningen Syskonbandet
Hela Människan
Kristna synskadades förening – Syskonbandet
Kristliga Esperantoförbundet
Kristna Fredsrörelsen
Kristna Publicistförbundet
Kristna Studentrörelsen i Sverige (KRISS)
Lärarnas Missionsförening
Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG)
S:t Lukas
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Sveriges Kristna Handikappförbund

Övriga organisationer
	

 •	

	

 •	

	

 •	


KRIK – Kristen Idrottskontakt
Sport for life
Syrianska Assyriska Akademiker i Sverige

Ibn Rushd Studieförbund Ett muslimskt studieförbund
START
OM IBN RUSHD
PROJEKT OCH KAMPANJER
NÄTVERK OCH SAMARBETEN.
FÖR CIRKELLEDARE
KALENDARIUM
NYHETSARKIV
KONTAKT
VÅRA DISTRIKT
NORRA
MITT
GSU
VÄSTRA	

Information om Ibn Rushd studieförbund på
SÖDRA	

Svenska | Engelska | Somaliska | Turkiska | Bosniska
ÖSTRA
Välkommen till Ibn Rushd Studieförbund
Vår hemsida är under konstruktion och information kommer därför
att uppdateras allteftersom. Vi hoppas dock att ni finner den
information ni söker. Är det så att ni saknar någon information
eller har några frågor så hör gärna av er till vår
kommunikationsansvarig! Ni är varmt välkomna!
Ibn Rushd är ett muslimskt studieförbund som är öppet för alla.
Studieförbundet har varit självständigt sedan 2008 och vi har en rikstäckande verksamhet från Skåne i söder till Norrbotten i norr. Vi vill
använda folkbildningen som bas för att bli en aktiv del i samhällsbyggandet och att vara en stark aktör i det civila samhället.
Det är inbyggt i folkbildningens idé att den förändras över tiden, i takt
med att människornas och samhällets behov skiftar. Det gäller såväl
ämnen som arbetsformer. Folkbildningen har numera växt till en bred
folklig verksamhet.

En av grundbultarna inom folkbildningen är att tillgodose folkrörelser
med metoder för att skapa samhällsförändring och ge dess
medlemmar de kunskaper som behövs för att kunna vara delaktiga i
samhällsbyggandet.
Ibn Rushd studieförbund vill vara en folkbildningsresurs i framkanten
av samhällsutvecklingen. Vi vill verka för att säkerställa demokrati
och mänskliga rättigheter och arbetar aktivt för att stärka den svenskmuslimska identiteten. Det gör vi genom att engagera oss i samhällsdebatten, producerar studiematerial och erbjuder ett brett utbud av
seminarier, studiecirklar och kulturarrangemang.
Vi är ett studieförbund som arbetar med majoriteten av de muslimska
föreningarna i Sverige. Vi omfamnar den mångfald i både språk och
kultur som finns i Sverige idag och ser ett stort värde i att vår
organisa-tion består av densamma. Vi har en unik mångfald bland
våra anställda och styrelser och vi vill gärna bredda den ännu mer.
Tillsammans med våra medlemsföreningar strävar vi mot ett rättvist
samhälle men också för att islam ska erkännas som en självklar del av
Sverige. Studieförbundet är uppkallat efter filosofen Ibn Rushd eller
Averroes som han oftast kallas i västerländska sammanhang. Han var
en erkänd filosof och vetenskapsman i Andalusien och tillbringade en
stor del av sitt författarskap med att ifrågasätta kunskapsproduktioner.
Detta arv är studieförbundet Ibn Rushd stolta över att få förvalta och
vi tror på att det är en viktig beståndsdel i vår strävan för ett rättvist
och tolerant samhälle.
Vi vill använda folkbildningen som bas för att bli en aktiv del i samhällsbyggandet och att vara en stark aktör i det civila samhället.
Vi tror på den fria viljan att dela och söka kunskap.
Vi har därför satt igång en kampanj för att väcka ett intresse för dels
folkbildningen,men också för studieförbundet i sig. Och vi söker dig
som delar vår värdegrund och som gärna är generös med sina kunskaper. Tillsammans kan vi utvecklas och ta folkbildningen till nya
dimensioner dimensioner.

Folkbildning 2012

211a
Bild- och formkonstnärlig utbildning

123

782

Studiecirkelverksamhet redovisad per förbund och ämne

211b
Konstvetenskap och konsthistoria

127

992

211o
Teckning

143

823

211p
Måleri

1 875

13 184

211q
Skulptur

16

104

211r
Grafisk konst

68

473

211s
Film och fototeknik

611

3 577

211x
Annan utbildning inom bild- och formkonst

207

1 224

212a
Musik (för scenframställning)

1 270

6 074

212b
Teater och dramatik (för scenframställning)

2 284

15 358

212c
Musik-, dans-, film- och teatervetenskap/-historia

335

2 197

212f
Körsång

1 842

19 791

212g
Solosång

46

243

ABF
kod
Ämnes-Beteckning

Antal Arr

080z
Läs- och skrivinlärning för vuxna
090z
Personlig utveckling
0
Allmän utbildning
142o
Uppfostran / föräldrakunskap
142z
Pedagogik o metodik
149o
Cirkelledarutbildning (allmän ej ämnesinriktad)
149p
Cirkelledarutbildning teoretiskt ämne
149q
Cirkelledarutbildning praktiskt/estetiskt ämne
149r
Studieorganisatörsutbildning
1
Pedagogik och ledarutbildning

56
153
209
64
113
63
12
3
7
262

Antal deltagare
327
1 100
1 427
438
776
468
95
30
59
1 866

212h
Sång och musik i grupp

2 115

15 226

212x
Övrig scenisk konst

254

1 536

212i
Instrumentalmusik - ensemble

616

4 517

213a
Medieproduktion, allmän inriktning

370

1 495

212j
Piano (enskilt instrument) tangentspel

80

415

213b
Film-, radio- och TV-produktion

640

2 949

212k
Stränginstrument (enskilt instrument)

468

2 808

213c
Grafisk teknik och bokbinderi

13

54

2121
Övriga enskilda instrument

337

2 282

213d
Illustration, reklam, grafisk formgivning och foto

50

232

212m
Improvisatorisk musik (rock, jazz etc)

11 606 46 590

213x
Annan utbildning inom medieproduktion

177

806

212n
Musikteori

636

2 937

214a
Modedesign

3

24

212o
Folkmusik

140

977

214b
Inredningsdesign

41

214

212p
Modern konstdans

723

6 867

214x
Annan utbildning inom formgivning

36

233

212q
Balett, klassisk dans

18

140

215n
Knyppling

70

529

212r
Folklig dans

2 221

20 788

215o
Konsthantverkshistoria, förståelse

87

599

212s
Övriga danser

589

5 438

215p
Träslöjd

1 241

7 566

212t
Koreografi

36

295

215q
Metallslöjd

341

2 431

215r
Keramik

771

5 579

222f
Ryska

41

215s
Porslinsmålning

296

1 919

222g
Svenska som främmande språk

215t
Vävning

1 051 8 343

1 612

10 831

215u
Konstsömnad

222o
Klassiska språk (grekiska, latin)

17

131

874

6 244

215v
Övrig textilslöjd

222p
Finska (estniska, ungerska)

55

415

2 344

16 964

215x
Övrigt konsthantverk

222q
Italienska

140

1 063

2 548

17 766

215y
Klädsömnad - klädvård

222x
Annan utbildning i främmande språk

648

4 084

647

4 302

221x
Annan utbildning i religion

223a
Svenska

562

4 118

628

3 729

222a
Allmän språkkunskap
och allmänt språkliga utbildningar

223b
Modersmål andra än svenska

384

2 513

83

554

223c
Litteraturhistoria och litteraturvetenskap

579

4 171

222b
Engelska

1 297

9 533

223o
Nordiska språk

20

145

222c
Tyska

65

478

223p
Skönlitteratur och svenska

2 295

17 168

222d
Franska

110

900

223q
Skrivarcirkel

147

901

222e
Spanska

378

2 771

223r
Teckenspråk

120

892

300

225a
Historia

2 131

16 754

313p
Politiska ideologier

595

4 306

225b
Arkeologi

3

22

313q
Socialpolitik

117

902

226z
Livsåskådning, filosofi, logik och etik

289

2 110

313r
Samhällsplanering

251

1 845

2
Humaniora, språk och konst

51 990 337 470

313s
Kommunala frågor

118

903

310a
Beteendevetenskap, allmän inriktning

152

313t
Arbetsmarknadspolitik

20

140

313z
Statsvetenskap / Internationella frågor

140

990

314z
Nationalekonomi och ekonomisk historia

21

136

319o
Folkrörelser - intresseorganisationer

308

1 482

319p
Föreningskunskap

882

6 004

378

2 477

1 163

310b
Samhälls- och beteendevetenskap,
allmän inriktning

1 880

13 218

311x
Psykologi

92

566

312a
Sociologi

23

172

312b
Socialantropologi och etnologi

336

2 578

312c
Geografi (Kultur- och samhällsgeografi)

1 348

11 899

319z
Samhälls- och beteendevetenskap,
övrig eller ospecificerad utbildning

312o
Biografi, släktforskning

705

5 157

320z
Journalistik och information, allmän inriktning

27

159

312p
Jämställdhetsfrågor

100

640

321b
Medie- och kommunikationsvetenskap

73

380

313o
EU-kunskap

20

173

340a
Ekonomutbildning/företagsekonomi

202

936

340b
Handel och administration

8

44

3
Samhälls- och beteendevetenskap, juridik,
handel, administration

340x
Annan bred utbildning i företagsekonomi,
handel och administration

9 105

67 547

14

81

421a
Biologi

61

474

342z
Marknadsföring

97

434

421b
Näringslära

45

299

343z
Bank, försäkring och finansiering

10

67

421o
Botanik

85

585

344z
Redovisning,bokföring och beskattning

24

141

421p
Zoologi

31

215

345a
Ledarskap, organisation och styrning

63

403

422z
Miljövetenskap

39

244

345x
Annan utbildning i ledning och administration

13

76

441z
Fysik

18

120

347o
Avtalsfrågor

48

485

442z
Kemi

9

65

347p
Fackliga frågor

831

7 973

443z
Geovetenskap och naturgeografi

40

291

347q
Företagsdemokrati/medbestämmande

40

304

460z
Matematik och naturvetenskap, allmän inriktning

48

300

347r
Arbetsliv, övriga ämnen/övrigt fackligt

32

236

461z
Matematik

444

2 743

347z
Arbetsplatsrelaterad utbildning

44

395

469z
Matematik och övrig naturvetenskap

4

35

380x
Annan utbildning i juridik och rättsvetenskap

93

682

480z
Data, allmän inriktning

1 315

8 892

481a
Systemvetenskap och programvaruteknik

21

124

541x
Annan utbildning i tillverkning/hantering
av livsmedel

481b
Datavetenskap och datalogi

17

99

7

38

549z
Material och tillverkningsteknik,
övrig/ospec. Inriktning

482z
Datoranvändning

2 588

17 791

23

148

489z
Data, övrig eller ospecificerad inrktning

766

581x
Annan utbildning inom samhällsbyggnad
och arkitektur (kartritning)

131

38

300

4
Naturvetenskap, matematik och data

4 886

32 982

5
Teknik

705

4 148

520x
Annan bred utbildning i teknik

130

731

621o
Husdjursskötsel

157

1 093

621x
Lantbruk

15

60

622x
Trädgård

30

830

623c
Skogsbruk

4

48

623o
Jakt, viltvård

134

993

624z
Fiske och vattenbruk

109

752

6
Lant- och skogsbruk samt djursjukvård

549

3 776

720z
Hälso- och sjukvård, allmän inriktning

1 957

16 471

521x
Annan utbildning i maskinteknik
och verkstadsteknik

14

56

522x
Annan utbildning i energi- och elektroteknik

19

115

523d
Automation/Styr- och reglerteknik

10

98

523x
Datorteknik

191

1 149

524x
Annan utbildning i kemi- och bioteknik

2

8

525c
Fordonsteknik

196

1 165

540x
Materialkunskap och tillverkning, allmän inriktning 65

279

721x
Medicin
723p
Annan omvårdnadsutbildning –
inriktning mot äldreomsorg

29

14

240

105

811o
Matlagning

2 440

16 403

812z
Arrangörsskap (Turism, resor och fritid)

334

1 507

813o
Friskvård

2 503

21 523

813p
Idrott

24

242

723r
Annan omvårdnadsutbildning –
inriktning mot funktionshindrade

8

49

726x
Annan utbildning inom terapi,
rehabilitering och kostbehandling

599

5 104

813q
Idrott och friskvård övrigt

195

1 622

727x
Farmaci

9

52

813x
Idrott ospecificerat

2

13

760z
Socialt arbete och omsorg, allmän inriktning

96

774

814a
Hushåll, boendekunskap och lokalvård

47

406

761a
Barn och ungdom, allmän inriktning

78

598

814o
Konsument- och varukännedom

112

1 097

761c
Fritidsverksamhet för barn och ungdom

42

273

815x
Hår- och skönhetsvård

33

144

769o
Alkohol-narkotika-tobak (Missbruksfrågor)

67

362

840c
Utbildning för sjöfart

63

487

769p
Handikappfrågor

221

1 766

840x
Annan utbildning inom transporttjänster

366

2 413

850z
Miljövård och miljöskydd, allmän inrktning

81

497

852z
Naturvård och djurskydd

58

487

769z
Socialt arbete och omsorg, övrig
eller ospecificerad inriktning

286

1 996

7
Hälso- och sjukvård samt social omsorg

3 406

27 790

859z
Miljövård och miljöskydd, övrig
eller ospecificerad inriktning

101

636

862z
Arbetsmiljö och arbetarskydd

234

2 129

8
Tjänster

6 593

49 606

999o
Spel och hobby

44

428

999z
Okänd

182

1 343

9
Okänd - övriga ämnen

226

1 771

Summa samtliga ämnen

77 931 528 383

211x
Annan utbildning inom bild- och formkonst

FU Folkuniversitetet
090z
Personlig utveckling
0
Allmän utbildning

212a
Musik (för scenframställning)
40

254

142o
Uppfostran / föräldrakunskap

212c
Musik-, dans-, film- och teatervetenskap/-historia

142z
Pedagogik o metodik
1
Pedagogik och ledarutbildning
211a
Bild- och formkonstnärlig utbildning
211b
Konstvetenskap och konsthistoria
211o
Teckning
211p
Måleri
211q
Skulptur
211r
Grafisk konst
211s
Film och fototeknik

212b
Teater och dramatik (för scenframställning)

212f
Körsång
8

49

212g
Solosång
212h
Sång och musik i grupp
212i
Instrumentalmusik - ensemble
212j
Piano (enskilt instrument) tangentspel
212k
Stränginstrument (enskilt instrument)
212l
Övriga enskilda instrument
212m
Improvisatorisk musik (rock, jazz etc)
212n
Musikteori

212o
Folkmusik

214b
Inredningsdesign

212p
Modern konstdans

214x
Annan utbildning inom formgivning

212q
Balett, klassisk dans

215o
Konsthantverkshistoria, förståelse

212r
Folklig dans

215p
Träslöjd

212s
Övriga danser

215q
Metallslöjd

212t
Koreografi

215r
Keramik

212x
Övrig scenisk konst

215s
Porslinsmålning

213a
Medieproduktion, allmän inriktning

215t
Vävning

213b
Film-, radio- och TV-produktion

215u
Konstsömnad

213c
Grafisk teknik och bokbinderi

215v
Övrig textilslöjd

213d
Illustration, reklam, grafisk formgivning och foto

215x
Övrigt konsthantverk

213x
Annan utbildning inom medieproduktion

215y
Klädsömnad - klädvård

214a
Modedesign

221x
Annan utbildning i religion

222a
Allmän språkkunskap och allmänt språkliga utbildningar

223b
Modersmål andra än svenska

222b
Engelska

223c
Litteraturhistoria och litteraturvetenskap

222c
Tyska

223p
Skönlitteratur och svenska

222d
Franska

223q
Skrivarcirkel

222e
Spanska

223r
Teckenspråk

222f
Ryska

225a
Historia

222g
Svenska som främmande språk

226z
Livsåskådning, filosofi, logik och etik

222o
Klassiska språk (grekiska, latin)

2
Humaniora, språk och konst

222p
Finska (estniska, ungerska)

310a
Beteendevetenskap, allmän inriktning

222q
Italienska

310b
Samhälls- och beteendevetenskap, allmän inriktning

222r
Kontakttolk

311x
Psykologi

222x
Annan utbildning i främmande språk

312a
Sociologi

223a
Svenska

312b
Socialantropologi och etnologi

14 361 99 275

312c
Geografi (Kultur- och samhällsgeografi)

343z
Bank, försäkring och finansiering

312o
Biografi, släktforskning

344z
Redovisning,bokföring och beskattning

312p
Jämställdhetsfrågor

345a
Ledarskap, organisation och styrning

313q
Socialpolitik

345x
Annan utbildning i ledning och administration

313z
Statsvetenskap / Internationella frågor

347r
Arbetsliv, övriga ämnen/övrigt fackligt

319o
Folkrörelser - intresseorganisationer

347z
Arbetsplatsrelaterad utbildning

319p
Föreningskunskap

380x
Annan utbildning i juridik och rättsvetenskap

320z
Journalistik och information, allmän inriktning

3
Samhälls- och beteendevetenskap, juridik,
handel, administration

321b
Medie- och kommunikationsvetenskap
340a
Ekonomutbildning/företagsekonomi
340b
Handel och administration
340x
Annan bred utbildning i företagsekonomi, handel och administration
342z
Marknadsföring

421a
Biologi
421b
Näringslära
421o
Botanik
421p
Zoologi
422z
Miljövetenskap

1 305

8 435

441z
Fysik

523x
Datorteknik

442z
Kemi

525c
Fordonsteknik

443z
Geovetenskap och naturgeografi

549z
Material och tillverkningsteknik, övrig/ospec. Inriktning

460z
Matematik och naturvetenskap, allmän inriktning

581X
Annan utbildning inom samhällsbyggnad
och arkitektur (kartritning)

461z
Matematik

5
Teknik

469z
Matematik och övrig naturvetenskap

621o
Husdjursskötsel

480z
Data, allmän inriktning

622x
Trädgård

481a
Systemvetenskap och programvaruteknik

623o
Jakt, viltvård

482z
Datoranvändning

624z
Fiske och vattenbruk

489z
Data, övrig eller ospecificerad inrktning
4
Naturvetenskap, matematik och data
520x
Annan bred utbildning i teknik
522x
Annan utbildning i energi- och elektroteknik

356 1 520

6
Lant- och skogsbruk samt djursjukvård
450

3 156

95

656

720z
Hälso- och sjukvård, allmän inriktning
726x
Annan utbildning inom terapi, rehabilitering och kostbehandling
760z
Socialt arbete och omsorg, allmän inriktning

769o
Alkohol-narkotika-tobak (Missbruksfrågor)

850z
Miljövård och miljöskydd, allmän inrktning

769p
Handikappfrågor

859z
Miljövård och miljöskydd, övrig eller
ospecificerad inriktning

769z
Socialt arbete och omsorg, övrig eller ospecificerad inriktning
7
Hälso- och sjukvård samt social omsorg
811o
Matlagning
812z
Arrangörsskap (Turism, resor och fritid)
813o
Friskvård
813p
Idrott
813q
Idrott och friskvård övrigt
814a
Hushåll, boendekunskap och lokalvård
814o
Konsument- och varukännedom
840c
Utbildning för sjöfart
840x
Annan utbildning inom transporttjänster

76

529

8
Tjänster

564

3 380

9
Okänd - övriga ämnen

11

56

Summa samtliga ämnen

17 266 117 310

999o
Spel och hobby
999z
Okänd

211q
Skulptur

Mbsk Medborgarskolan
080z
Läs- och skrivinlärning för vuxna

211r
Grafisk konst

090z
Personlig utveckling

211s
Film och fototeknik

090za
Tala och presentera
0
Allmän utbildning

211x
Annan utbildning inom bild- och formkonst
130

639

142o
Uppfostran / föräldrakunskap

212ab
Songwriting & Komposition

142z
Pedagogik o metodik

212b
Teater och dramatik (för scenframställning)

149r
Studieorganisatörsutbildning
1
Pedagogik och ledarutbildning
211a
Bild- och formkonstnärlig utbildning
211b
Konstvetenskap och konsthistoria
211o
Teckning
211p
Måleri

212a
Musik (för scenframställning)

212ba
Övrig Teater
44

268

212c
Musik-, dans-, film- och teatervetenskap/-historia
212f
Körsång
212g
Solosång
212gb
Sång för nybörjare
212gc
Jazz, Blues, Pop & Soul

212gd
Klassiskt & Opera

212m
Improvisatorisk musik (rock, jazz etc)

212ge
Övrig Sång

212n
Musikteori

212gf
Sång

212o
Folkmusik

212h
Sång och musik i grupp

212p
Modern konstdans

212i
Instrumentalmusik - ensemble

212pa
Jazzdans

212j
Piano (enskilt instrument) tangentspel

212q
Balett, klassisk dans

212k
Stränginstrument (enskilt instrument)

212r
Folklig dans

212ka
Gitarr & Elbas

212ra
Danser från övriga världen

212kb
Stråkinstrument

212rb
Afrikansk dans

212kc
Gitarr & Elbas

212rc
Linedance

212l
Övriga enskilda instrument

212rd
Orientalisk dans

212la
Trummor & Slagverk

212s
Övriga danser

212lb
Blåsinstrument

212sa
Streetdance & Breaking

212sb
För Kropp & Själ

213x
Annan utbildning inom medieproduktion

212sc
Dans

213xa
Ljudteknik

212sd
Showdans

213xb
Övrig Musikprod & Komp

212se
Streetdance

213xc
Musikproduktion & Komposition

212t
Koreografi

214a
Modedesign

212u
Mim, pantomim

214b
Inredningsdesign

212x
Övrig scenisk konst

214x
Annan utbildning inom formgivning

212xa
Övrig Musik

215n
Knyppling

212xb
Musik

215o
Konsthantverkshistoria, förståelse

213a
Medieproduktion, allmän inriktning

215p
Träslöjd

213b
Film-, radio- och TV-produktion

215q
Metallslöjd

213c
Grafisk teknik och bokbinderi

215r
Keramik

213d
Illustration, reklam, grafisk formgivning och foto

215s
Porslinsmålning

215t
Vävning

222bd
Engelska, konversation A2 - C1

215u
Konstsömnad

222be
Engelska, special

215v
Övrig textilslöjd

222c
Tyska

215x
Övrigt konsthantverk

222ca
Tyska, nybörjare

215xa
Glashantverk

222cb
Tyska, fortsättning A1 - C1

215xb
Möbeltapetsering

222cc
Tyska, repetition A1, A2, B1, B2

215y
Klädsömnad - klädvård

222cd
Tyska, konversation A2 - C1

221x
Annan utbildning i religion

222d
Franska

222a
Allmän språkkunskap och allmänt språkliga utbildningar

222da
Franska, nybörjare

222b
Engelska

222db
Franska, fortsättning A1 - C1

222ba
Engelska, nybörjare

222dc
Franska, repetition A1, A2, B1, B2

222bb
Engelska, fortsättning A1 - C1

222dd
Franska, konversation A2 - C1

222bc
Engelska, repetition A1, A2, B1, B2

222de
Franska, special

222e
Spanska

222q
Italienska

222ea
Spanska, nybörjare

222qa
Italienska, nybörjare

222eb
Spanska, fortsättning A1 - C1

222qb
Italienska, fortsättning A1 - C1

222ec
Spanska, repetition A1, A2, B1, B2

222qc
Italienska, repetition A1, A2, B1, B2

222ed
Spanska, konversation A2 - C1

222qd
Italienska, konversation A2 - C1

222ee
Spanska, special

222qe
Italienska, special

222f
Ryska

222r
Kontakttolk

222g
Svenska som främmande språk

222x
Annan utbildning i främmande språk

222ga
Svenska för invandrare, nybörjare

222xa
Japanska

222gb
Svenska för invandrare, fortsättning A1 - C1

222xb
Arabiska

222gc
Svenska för invandrare, konversation A2 - C1

222xc
Kinesiska

222o
Klassiska språk (grekiska, latin)

222xd
Portugisiska

222p
Finska (estniska, ungerska)

222xe
Thailändska

222xf
Grekiska

310b
Samhälls- och beteendevetenskap, allmän inriktning

223a
Svenska

311x
Psykologi

223b
Modersmål andra än svenska

312c
Geografi (Kultur- och samhällsgeografi)

223c
Litteraturhistoria och litteraturvetenskap

312o
Biografi, släktforskning

223o
Nordiska språk

312p
Jämställdhetsfrågor

223p
Skönlitteratur och svenska

313o
EU-kunskap

223q
Skrivarcirkel

313p
Politiska ideologier

223r
Teckenspråk

313r
Samhällsplanering

225a
Historia

313s
Kommunala frågor

225b
Arkeologi

319p
Föreningskunskap

226z
Livsåskådning, filosofi, logik och etik

319z
Samhälls- och beteendevetenskap,
övrig eller ospecificerad utbildning

2
Humaniora, språk och konst
310a
Beteendevetenskap, allmän inriktning

25 660 129 556

320z
Journalistik och information, allmän inriktning
321b
Medie- och kommunikationsvetenskap

340a
Ekonomutbildning/företagsekonomi

421p
Zoologi

340x
Annan bred utbildning i företagsekonomi, handel och administration

422z
Miljövetenskap

342z
Marknadsföring

441z
Fysik

343z
Bank, försäkring och finansiering

442z
Kemi

344z
Redovisning,bokföring och beskattning

443z
Geovetenskap och naturgeografi

345a
Ledarskap, organisation och styrning

460z
Matematik och naturvetenskap, allmän inriktning

345x
Annan utbildning i ledning och administration

461z
Matematik

347r
Arbetsliv, övriga ämnen/övrigt fackligt

469z
Matematik och övrig naturvetenskap

380x
Annan utbildning i juridik och rättsvetenskap

480z
Data, allmän inriktning

3
Samhälls- och beteendevetenskap, juridik,
handel, administration

481b
Datavetenskap och datalogi

421a
Biologi
421b
Näringslä
421o
Botanik

1 970

10 848

482z
Datoranvändning
489z
Data, övrig eller ospecificerad inrktning
4
Naturvetenskap, matematik och data

1 248

6 930

520x
Annan bred utbildning i teknik

624z
Fiske och vattenbruk

521x
Annan utbildning i maskinteknik och verkstadsteknik

6
Lant- och skogsbruk samt djursjukvård

522x
Annan utbildning i energi- och elektroteknik

720z
Hälso- och sjukvård, allmän inriktning

523x
Datorteknik

721x
Medicin

525c
Fordonsteknik

723p
Annan omvårdnadsutbildning –
inriktning mot äldreomsorg

541x
Annan utbildning i tillverkning/hantering av livsmedel

723r
Annan omvårdnadsutbildning –
inriktning mot funktionshindrade

549z
Material och tillverkningsteknik, övrig/ospec. Inriktning

726x
Annan utbildning inom terapi,
rehabilitering och kostbehandling

581x
Annan utbildning inom samhällsbyggnad
och arkitektur (kartritning)
5
Teknik
621o
Husdjursskötsel
621x
Lantbruk
622x
Trädgård
623o
Jakt, viltvård

159

745

760z
Socialt arbete och omsorg, allmän inriktning
761a
Barn och ungdom, allmän inriktning
761c
Fritidsverksamhet för barn och ungdom
769o
Alkohol-narkotika-tobak (Missbruksfrågor)
769p
Handikappfrågor

972

5 319

769z
Socialt arbete och omsorg, övrig eller ospecificerad inriktning

840c
Utbildning för sjöfart

7
Hälso- och sjukvård samt social omsorg

840ca
Förarintyget, Sjöliv

202

1 043

811o
Matlagning

840cb
Kustskepparintyget, Sjöliv

812z
Arrangörsskap (Turism, resor och fritid)

840cc
Kombinerat förar- och kustskepparintyg, Sjöliv

813oa
Yoga

840ce
Navigation för fartygsbefäl klass VIII

813ob
Pilates

840cf
Seglarintyg 1, Sjöliv

813oc
Qi Gong

840ck
VHF/SRC

813p
Idrott

840cl
Utsjöskepparen

813q
Idrott och friskvård övrigt

840cm
Radarintyg

813x
Idrott ospecificerat

840cr
Fritidsskepparen

814a
Hushåll, boendekunskap och lokalvård

840cs
Sjösportskolan

814o
Konsument- och varukännedom

840ct
Övrigt inom navigation

815x
Hår- och skönhetsvård

840d
Utbildning för luftfart

840x
Annan utbildning inom transporttjänster
850z
Miljövård och miljöskydd, allmän inrktning
852z
Naturvård och djurskydd
862z
Arbetsmiljö och arbetarskydd
8
Tjänster

1 810

13 744

9
Okänd - övriga ämnen

24

186

Summa samtliga ämnen

32 219 169 278

999o
Spel och hobby
999z
Okänd

Sfr Studiefrämjandet

142ol
Föräldrar emellan Rädda Barnen

080z
Läs- och skrivinlärning för vuxna

142om
Föräldrar i nytt land

080zz
Läs och skrivinlärning för vuxna

142oo
Tid för föräldrarskap

090z
Personlig utveckling

142oq
Adoption

090zz
Personlig utveckling

142or
Barn och ungdomspsykologi

0
Allmän utbildning

41

897

142os
Studieplanering vid köksbordet

142o
Uppfostran / föräldrakunskap

142ot
Familjeverkstan

142oa
Människans barn

142oz
Uppfostran föräldrakunskap

142oc
Växa tillsammans

142za
Ledarutbildning

142og
Om barn UR

142ze
MCU Musikcirkell utb

142oi
Värdegrundsfrågor

142zh
Titta vad jag kan

142oj
Skolkunskap livskunskap

142zi
TCU Teatercirkell utb

142ok
Barnen i våra hjärtan

142zj
Naturguidning

142zk
Utomhuspedagogik

211p
Måleri

142zl
Regelteori

211pz
Måleri

142zm
Spelstrategier

211r
Grafisk konst

142zz
Pedagogik o metodik

211rb
Estetisk data

1
Pedagogik och ledarutbildning

331

1 949

211rc
Web formgivning

211a
Bild- och formkonstnärlig utbildning

211rz
Grafisk konst

211az
Bild och formkonstnärlig utbildning

211s
Film och fototeknik

211b
Konstvetenskap och konsthistoria

211sa
Naturfoto

211ba
Filmförståelse

211sb
Digitalt foto

211bz
Konstvetenskap och konsthistoria

211sc
Videoteknik

211o
Teckning

211sz
Film och fototeknik

211oa
Bildspråk

211x
Annan utbildning inom bild- och formkonst

211oz
Teckning

211xz
Annan utbildning inom bild och formkonst

212a
Musik (för scenframställning)

212bk
Improvisation

212az
Musik för scenframställning

212bl
Smink och mask

212b
Teater och dramatik (för scenframställning)

212bm
Teater ljus

212ba
Teaterhistoria förtåelse

212bn
Teater ljud

212bb
Teaterformer förståelse

212bo
Scenografi

212bc
Utövande teater

212bp
Dramaturgi

212bd
Kroppens poesi

212br
Barnteater

212be
Dockteater

212bs
Rollspel

212bf
Musikteater

212bt
Lajv

212bg
Teaterprojekt Från vision t föreställn

212bz
Teater och dramatik för scenframställning

212bh
Teaterprojekt

212c
Musik-, dans-, film- och teatervetenskap/-historia

212bi
Teaterkostym

212cz
Musik dans film och teatervetenskap historia

212bj
Skapande dramatik bakom kulisserna

212f
Körsång

212fz
Körsång

212ka
Klaffgitarr

212g
Solosång

212kz
Stränginstrument enskilt instrument

212ga
Röst och talvård teknik

212l
Övriga enskilda instrument

212gz
Solosång

212la
Blåsinstrument

212h
Sång och musik i grupp

212lb
Slaginstrument

212ha
Visor

212lz
Övriga enskilda instrument

212hz
Sång och musik i grupp

212m
Improvisatorisk musik (rock, jazz etc)

212i
Instrumentalmusik - ensemble

212ma
Jazzmusik

212ia
Stråkensemble ej folkmusik

212mb
Rock popmusik

212iz
Instrumentalmusik ensemble

212mc
Rockmusik improvisation

212j
Piano (enskilt instrument) tangentspel

212md
Musikakuten

212jz
Piano enskilt instrument tangentspel

212me
Ljudteknik

212k
Stränginstrument (enskilt instrument)

212mf
Inspelningsteknik

212mg
Musikproduktion

212p
Modern konstdans

212mh
Midi Datormusik HIP HOP studier

212pa
Jazzdans

212mi
Musikprojekt

212pb
Fridans

212mj
Övrigt

212pz
Modern konstdans

212mz
Improvisatorisk musik rock jazz etc

212q
Balett, klassisk dans

212n
Musikteori

212qz
Balett klassisk dans

212na
Allmän musiklära

212r
Folklig dans

212nb
Musikkomposition

212ra
Orientalisk dans

212nc
Rockens text

212rb
Afrikans dans

212nz
Musikteori

212rc
Latinamerikansk dans

212o
Folkmusik

212rz
Folklig dans

212oa
Stråkensemble folkmusik

212s
Övriga danser

212oz
Folkmusik

212sa
Streetdance

212sz
Övriga danser

213dz
Illustration reklam grafisk formgivning och foto

212t
Koreografi

213xz
Annan utbildning inom medieproduktion

212tz
Koreografi

214a
Modedesign

212u
Mim, pantomim

214az
Modedesign

212x
Övrig scenisk konst

214b
Inredningsdesign

212xz
Övrig scenisk konst

214bz
Inredningsdesign

213a
Medieproduktion, allmän inriktning

214x
Annan utbildning inom formgivning

213az
Medieproduktion allmän inriktning

214xz
Annan utbildning inom formgivning

213b
Film-, radio- och TV-produktion

215n
Knyppling

213bz
Film radio och TV produktion

215nz
Knyppling

213c
Grafisk teknik och bokbinderi

215o
Konsthantverkshistoria, förståelse

213cz
Grafisk teknik och bokbinderi

215oz
Konsthantverkshistoria förståelse

213d
Illustration, reklam, grafisk formgivning och foto

215p
Träslöjd

215pa
Instrumentbygge

215v
Övrig textilslöjd

215pz
Träslöjd

215va
Stickning

215q
Metallslöjd

215vb
Folkdräktssömnad

215qz
Metallslöjd

215ve
Batik

215r
Keramik

215vf
Tygtryck

215rz
Keramik

215vz
Övrig textilslöjd

215s
Porslinsmålning

215x
Övrigt konsthantverk

215sz
Porslinsmålning

215xb
Växtfärgning

215t
Vävning

215xd
Skinn och läder

215ta
Bildvävning

215xe
Korgmåleri

215tz
Vävning

215xg
Figurmålning

215u
Konstsömnad

215xh
Bygga scenografi

215uz
Konstsömnad

215xi
Modellbygge

215xj
Spelskapande

222d
Franska

215xk
Redesign

222dz
Franska

215xz
Övrigt konsthantverk

222e
Spanska

215y
Klädsömnad - klädvård

222ez
Spanska

215yz
Klädsömnad klädvård

222f
Ryska

221x
Annan utbildning i religion

222fz
Ryska

221xa
Religionshistoria

222g
Svenska som främmande språk

221xz
Annan utbildning i religion

222ga
Svenska för invandrare

222a
Allmän språkkunskap och allmänt språkliga utbildningar

222gz
Svenska som främmande språk

222az
Allmän språkkunskap och allmänt språkliga utbildningar

222oz
Klassiska språk grekiska latin

222b
Engelska

222pz
Finska estniska ungerska

222bz
Engelska

222q
Italienska

222cz
Tyska

222qz
Italienska

222x
Annan utbildning i främmande språk

223oz
Nordiska språk

222xz
Annan utbildning i främmande språk

223p
Skönlitteratur och svenska

223a
Svenska

223pz
Skönlitteratur och svenska

223aa
Samiska

223q
Skrivarcirkel

223ab
Dokumentation

223qa
Skrivarkurs

223az
Svenska

223qz
Skrivarcirkel

223b
Modersmål andra än svenska

223r
Teckenspråk

223bz
Modersmål andra än svenska

223ra
Kontakt med tecken

223c
Litteraturhistoria och litteraturvetenskap

223rz
Teckenspråk

223ca
Barnlitteratur

225a
Historia

223cb
Biografi Poesi

225aa
Kulturhistoria bygd stad

223cz
Litteraturhistoria och litteraturvetenskap

225ac
Nordisk mytologi

223o
Nordiska språk

225ad
Seder och bruk

225az
Historia

310bf
Hållbar utveckling

226z
Livsåskådning, filosofi, logik och etik

310bg
Omställning

226za
Idé och lärdomshistoria

310bh
Permakultur

226zb
Livsåskådningsfrågor

310bz
Samhälls och beteendevetenskap allmän inriktning

226zz
Filosofi logik och etik

311x
Psykologi

2
Humaniora, språk och konst

25 070 120 517

311xz
Psykologi

310a
Beteendevetenskap, allmän inriktning

312a
Sociologi

310az
Beteendevetenskap allmän inriktning

312aa
Socialkunskap

310b
Samhälls- och beteendevetenskap, allmän inriktning

312ab
Kvinnofrågor

310ba
Svenskt samhällsliv för invandrare

312ac
Familjeliv

310bb
Invandrarkunskap

312ad
Att söka sitt ursprung

310bd
Bioteknik genteknik

312ae
Samhällskunskap arbetslivsorientering

310be
Ekobyar

312b
Socialantropologi och etnologi

312bz
Socialantropologi och etnologi

312oz
Biografi släktforskning

312c
Geografi (Kultur- och samhällsgeografi)

312p
Jämställdhetsfrågor

312ca
Sverige

312pz
Jämställdhetsfrågor

312cb
Landskap t ex STF´s årsböcker

313oa
Jordbrukspolitik och internationell solidaritet

312cc
Norden utom Sverige

313oz
EU kunskap

312cd
Övriga Europa

313p
Politiska ideologier

312cf
Asien

313pz
Politiska ideologier

312cg
Afrika

313q
Socialpolitik

312ci
Sydamerika

313qz
Socialpolitik

312ck
Kartor och kartografi

313r
Samhällsplanering

312cl
Kulturlandskapet

313rz
Samhällsplanering

312cz
Geografi Kultur och samhällsgeografi

313sz
Kommunala frågor

312o
Biografi, släktforskning

313t
Arbetsmarknadspolitik

313ta
Arbetsmiljö

313zs
Utvecklingssamarbete

313td
Företagsdemokrati medbestämmande

313zt
Freds och konfliktfrågor

313z
Statsvetenskap / Internationella frågor

313zu
Heligt vatten om vattenfrågor

313za
Afrika

313zz
Statsvetenskap Internationella frågor

313zc
Sydamerika

314z
Nationalekonomi och ekonomisk historia

313zj
Demokratifrågor

314zz
Nationalekonomi och ekonomisk historia

313zk
Jämställdhetsfrågor

319o
Folkrörelser - intresseorganisationer

313zl
Globala miljöfrågor

319oz
Folkrörelser intresseorganisationer

313zm
Hälsofrågor ex hiv aids

319p
Föreningskunskap

313zn
Mänskliga rättigheter

319pa
Föreningsutveckling

313zo
Barns rättigheter

319pb
Ekonomin i föreningen

313zp
FN studier

319pd
Evenemangskunskap

313zq
Maten och miljön inkl genmanipulation

319pf
Friluftsfrämjandet

319pg
Kretsen i arbete SFT idébank

321b
Medie- och kommunikationsvetenskap

319ph
Mötet

321bz
Medie och kommunikationsvetenskap

319pi
Att arbeta i projekt

340a
Ekonomutbildning/företagsekonomi

319pk
Mot nya mål

340az
Ekonomutbildning företagsekonomi

319pl
Så blir styrelsen ett vinnande lag

340bz
Handel och administration

319pm
Föreningsteknik SKK

340x
Annan bred utbildning i företagsekonomi, handel och administration

319pn
Ung Förening

340xz
Annan bred utbildning i företagsekonomi handel och administration

319po
Informationsprojekt för föreningar

342z
Marknadsföring

319pz
Föreningskunskap

342zz
Marknadsföring

319z
Samhälls- och beteendevetenskap, övrig
eller ospecificerad utbildning

343zz
Bank försäkring och finansiering

320z
Journalistik och information, allmän inriktning
320za
Journalistik
320zb
Information kommunikation media

344z
Redovisning,bokföring och beskattning
344zz
Redovisning bokföring och beskattning
345a
Ledarskap, organisation och styrning

345az
Ledarskap organisation och styrning

380xn
Upphovsrätt

345x
Annan utbildning i ledning och administration

3
Samhälls- och beteendevetenskap, juridik,
handel, administration

345xz
Annan utbildning i ledning och administration
347oz
Avtalsfrågor
347qz
Företagsdemokrati medbestämmande
347rz
Arbetsliv övriga ämnen övrigt fackligt
347zz
Arbetsplatsrelaterad utbildning
380x
Annan utbildning i juridik och rättsvetenskap
380xb
Jaktvårdsområden
380xe
Fisketillsyn
380xk
Plan och bygglagen naturresurslagen
380xl
Familjelagen
380xm
Vardagsjuridik

421a
Biologi
421aa
De fyra stora rovdjuren
421ac
Fjäll
421ae
Mykologi ex Svampar i naturen
421af
Ekologi
421ag
Fältbiologi
421ai
Närnatur
421az
Biologi
421b
Näringslära
421bz
Näringslära
421o
Botanik

2 490

12 741

421ob
Naturens köksträdgård

422z
Miljövetenskap

421oz
Botanik

422zz
Miljövetenskap

421pa
Ornitologi

441z
Fysik

421pb
Fåglarnas liv

441za
Astronomi

421pc
Fåglarnas ekologi

441zb
Energistudier

421pd
Etologi läran om djurens beteende

441zz
Fysik

421pe
Entomologi läran om insekter

442z
Kemi

421pg
Vildsvin

442zz
Kemi

421ph
Djur övrigt

443zz
Geovetenskap och naturgeografi

421pi
Börja skåda fågel

460z
Matematik och naturvetenskap, allmän inriktning

421pk
Fågelbon holkar

460za
Väder och klimat

421pl
Ringmärkning

460zb
Överlevnadsteknik

421pz
Zoologi

460zc
Upptäck naturen för hk

460ze
Naturskydd

481bz
Datavetenskap och datalogi

460zf
I sol och regn För hk

482z
Datoranvändning

460zi
Allemansrätten

482zz
Datoranvändning

460zk
Allemansrätt och turism

489z
Data, övrig eller ospecificerad inrktning

460zl
Närnatur

489za
GPS teknik

460zz
Matematik och naturvetenskap allmän inriktning

489zz
Data övrig eller ospecificerad inrktning

461z
Matematik

4
Naturvetenskap, matematik och data

461zz
Matematik

520x
Annan bred utbildning i teknik

469z
Matematik och övrig naturvetenskap

520xa
Tryckteknik

469zz
Matematik och övrig naturvetenskap

520xz
Annan bred utbildning i teknik

480z
Data, allmän inriktning

521x
Annan utbildning i maskinteknik och verkstadsteknik

480zz
Data allmän inriktning

521xz
Annan utbildning i maskinteknik och verkstadsteknik

481az
Systemvetenskap och programvaruteknik

522x
Annan utbildning i energi- och elektroteknik

1 552

9 177

522xz
Annan utbildning i energi och elektroteknik

549zz
Material och tillverkningsteknik övrig ospec Inriktning

523x
Datorteknik

581x
Annan utbildning inom samhällsbyggnad
och arkitektur (kartritning)

523xa
Programmering
523xz
Datorteknik
524x
Annan utbildning i kemi- och bioteknik
524xz
Annan utbildning i kemi och bioteknik
525c
Fordonsteknik
525cz
Fordonsteknik
540x
Materialkunskap och tillverkning, allmän inriktning
540xz
Materialkunskap och tillverkning allmän inriktning
541x
Annan utbildning i tillverkning/hantering av livsmedel
541xz
Annan utbildning i tillverkning hantering av livsmedel
549z
Material och tillverkningsteknik, övrig/ospec. Inriktning

581Xz
Annan utbildning inom samhällsbyggnad
och arkitektur
5
Teknik
621o
Husdjursskötsel
621oa
Häst allmänt
621oc
Valp hund
621od
Lydnad hund
621oe
Spår Eftersök hund
621of
Sök hund
621og
Övriga bruksgrenar hund
621oh
Apportering hund

366

1 720

621oi
Agility hund

622xc
Stadsodling

621oj
Freestyle hund

622xd
Koloniträdgård

621ok
Uppfödarutbildning hund

622xz
Trädgård

621ol
Instruktör hund

623c
Skogsbruk

621om
Funktionärsutbildning hund

623ca
Levande skog

621on
Hälsovård Skötsel hund

623cb
Kulturmiljövård i skogen

621oo
Hund övrigt

623cz
Skogsbruk

621op
Tävlingsledare inom SBK

623o
Jakt, viltvård

621os
Rallylydnad

623od
Jägarskolan

621oz
Husdjursskötsel

623oe
Biotopvård

621xb
Ekologisk odling

623of
Eftersöksjakt

622x
Trädgård

623og
Fältvilt 1 Fältvilt 2

622xa
Naturens köksträdgård

623oh
Högviltvård och högviltjakt

623ok
Jaktskytte

624zh
Sommarfiske

623om
Fällor och fällfångst

624zz
Fiske och vattenbruk

623on
Bly eller järn

6
Lant- och skogsbruk samt djursjukvård

623oo
Viltvård i samverkan

720z
Hälso- och sjukvård, allmän inriktning

623op
Kunskap och jakt

720za
Barnavård

623os
Säkrare jakt

720zc
Folkhälsa

623oz
Jakt viltvård

720zz
Hälso och sjukvård allmän inriktning

624z
Fiske och vattenbruk

721x
Medicin

624za
Sportfiske för alla

721xz
Medicin

624zb
Sportfiske

723pz
Annan omvårdnadsutbildning ? inriktning mot äldreomsorg

624zc
Flugfiske

726x
Annan utbildning inom terapi, rehabilitering och kostbehandling

624zd
Fiskebiologi

726xa
Näringslära

624zg
Vinterfiske

726xz
Annan utbildning inom terapi rehabilitering och kostbehandling

8 378

64 194

760z
Socialt arbete och omsorg, allmän inriktning

769of
Våga börja prata

760za
Socialpolitik

769oz
Alkohol narkotika tobak Missbruksfrågor

760zb
Övriga sociala ämnen

769pc
Neuropsykiatriska funknedsättningar

760zc
Mot främlinghsfientlighet om kulturmöten

769pd
Hund för alla

760zd
Om mobbing

769pz
Handikappfrågor

760zz
Socialt arbete och omsorg allmän inriktning

769zz
Socialt arbete och omsorg övrig eller ospecificerad inriktning

761a
Barn och ungdom, allmän inriktning

7
Hälso- och sjukvård samt social omsorg

761az
Barn och ungdom allmän inriktning

811o
Matlagning

761c
Fritidsverksamhet för barn och ungdom

811oa
Från skott till styckning

761cz
Fritidsverksamhet för barn och ungdom

811ob
Från styckning till gryta

769o
Alkohol-narkotika-tobak (Missbruksfrågor)

811oc
Fisken efter fångsten

769oa
Alkohol

811od
Hemkunskap

769oc
Narkotika

811oe
Näringslära konsumentkunskap

726

4 850

811of
Det vilda köttet

814a
Hushåll, boendekunskap och lokalvård

811og
Styckning tillvaratagande av kött

814az
Hushåll boendekunskap och lokalvård

811oz
Matlagning

814o
Konsument- och varukännedom

812z
Arrangörsskap (Turism, resor och fritid)

814oz
Konsument och varukännedom

812zz
Arrangörsskap Turism resor och fritid

815x
Hår- och skönhetsvård

813o
Friskvård

815xz
Hår och skönhetsvård

813ob
Livskraft

840ca
Navigering

813oc
Friluftsliv

840cz
Utbildning för sjöfart

813oz
Friskvård

840x
Annan utbildning inom transporttjänster

813pz
Idrott

840xa
Flyglära

813q
Idrott och friskvård övrigt

840xb
Transport

813qz
Idrott och friskvård övrigt

840xc
Förarbevis snöskoter

813x
Idrott ospecificerat

840xd
EU moped

840xz
Annan utbildning inom transporttjänster

850zo
Lokala miljöstudier

850z
Miljövård och miljöskydd, allmän inrktning

850zp
Skolans utemiljö

850za
Återanvändning återvinning återbruk

850zr
Ekologi börjar hemma

850zb
Miljövård

850zz
Miljövård och miljöskydd allmän inriktning

850zc
Klimat

852z
Naturvård och djurskydd

850zg
Handla miljövänligt

852za
Fiskevårdsprojekt Sportfiskarna

850zh
Samhällsorganisation hushållsberedskap

852zb
Friskare vatten friskare fisk

850zi
Energistudier

852zd
Fågelskydd

850zj
Alternativ samhällsutveckling

852ze
Djurrättsfrågor

850zk
Trafik på miljöns villkor

852zg
Ängs och hagmarker

850zl
Energieffektivisering

852zh
Inventeringsteknik

850zm
Miljö hälsa mat

852zz
Naturvård och djurskydd

850zn
Kretslopp miljöarbete

859z
Miljövård och miljöskydd, övrig eller ospecificerad inriktning

859ze
Klimatfrågor
859zz
Miljövård och miljöskydd övrig eller ospecificerad inriktning
862zz
Arbetsmiljö och arbetarskydd
8
Tjänster

1 474

8 979

9
Okänd - övriga ämnen

10

59

Summa samtliga ämnen

40 538 225 083

999o
Spel och hobby
999z
Okänd

SV Studieförundet Vuxenkolan

149o
Cirkelledarutbildning (allmän ej ämnesinriktad)

080z
Läs- och skrivinlärning för vuxna

149p
Cirkelledarutbildning teoretiskt ämne

090z
Personlig utveckling

1
Pedagogik och ledarutbildning

0
Allmän utbildning

412

3 064

211a
Bild- och formkonstnärlig utbildning

142o
Uppfostran / föräldrakunskap

211b
Konstvetenskap och konsthistoria

142oa
Föräldraverksamhet (olika ämnen)

211o
Teckning

142ob
Föräldrakraften

211p
Måleri

142z
Pedagogik o metodik

211q
Skulptur

142za
Läsa lättläst LL

211r
Grafisk konst

142zc
Allas barnbarn

211s
Film och fototeknik

142zd
LÄSK, Läs och skriv

211x
Annan utbildning inom bild- och formkonst

142ze
Barnen och språket

212a
Musik (för scenframställning)

142zi
Att starta självhjälpsgrupper

212b
Teater och dramatik (för scenframställning)

862

5 547

212ba
Drama i grupp

212o
Folkmusik

212c
Musik-, dans-, film- och teatervetenskap/-historia

212p
Modern konstdans

212f
Körsång

212q
Balett, klassisk dans

212g
Solosång

212r
Folklig dans

212h
Sång och musik i grupp

212s
Övriga danser

212ha
Sång och musik i grupp för afatiker

212t
Koreografi

212hb
Musik som verktyg

212u
Mim, pantomim

212i
Instrumentalmusik - ensemble

212x
Övrig scenisk konst

212j
Piano (enskilt instrument) tangentspel

213a
Medieproduktion, allmän inriktning

212k
Stränginstrument (enskilt instrument)

213b
Film-, radio- och TV-produktion

212l
Övriga enskilda instrument

213c
Grafisk teknik och bokbinderi

212m
Improvisatorisk musik (rock, jazz etc)

213d
Illustration, reklam, grafisk formgivning och foto

21n
Musikteori

213x
Annan utbildning inom medieproduktion

214a
Modedesign

215y
Klädsömnad - klädvård

214b
Inredningsdesign

221x
Annan utbildning i religion

214x
Annan utbildning inom formgivning

222a
Allmän språkkunskap och allmänt språkliga utbildningar

215n
Knyppling

222b
Engelska

215o
Konsthantverkshistoria, förståelse

222c
Tyska

215p
Träslöjd

222d
Franska

215q
Metallslöjd

222e
Spanska

215r
Keramik

222f
Ryska

215s
Porslinsmålning

222g
Svenska som främmande språk

215t
Vävning

222o
Klassiska språk (grekiska, latin)

215u
Konstsömnad

222p
Finska (estniska, ungerska)

215v
Övrig textilslöjd

222q
Italienska

215x
Övrigt konsthantverk

222r
Kontakttolk

222x
Annan utbildning i främmande språk

225ac
Rikshistoria på hemmaplan

223a
Svenska

225ad
Arns medeltid

223b
Modersmål andra än svenska

225b
Arkeologi

223c
Litteraturhistoria och litteraturvetenskap

226z
Livsåskådning, filosofi, logik och etik

223o
Nordiska språk

2
Humaniora, språk och konst

223p
Skönlitteratur och svenska

310a
Beteendevetenskap, allmän inriktning

223pa
Bildglädje och läslust

310b
Samhälls- och beteendevetenskap, allmän inriktning

223q
Skrivarcirkel

310ba
Säker Person

223qa
Livsbilder (skrivarcirklar)

310bb
Säker Gård

223r
Teckenspråk

311x
Psykologi

225a
Historia

311xa
Handbok för stödpersoner

225aa
Den svenska historie

311xb
Vittnesstödshandboken

225ab
Hantverk och gamla arbeten

311xc
Närhet som gör ont, om våld mot närstående

35 017 233 990

312a
Sociologi

313pn
Politik i praktiken

312b
Socialantropologi och etnologi

313q
Socialpolitik

312c
Geografi (Kultur- och samhällsgeografi)

313r
Samhällsplanering

312o
Biografi, släktforskning

313ra
Levande bygder

312p
Jämställdhetsfrågor

313s
Kommunala frågor

313o
EU-kunskap

313t
Arbetsmarknadspolitik

313of
EU-ur landsbygds- och lantbruksperspektiv

313z
Statsvetenskap / Internationella frågor

313p
Politiska ideologier

313zc
Uganda- en reserapport

313pa
LIVSKRAFT - i hela landet

313zd
Afrika nästa - rapport från studieresa till Kenya o Uganda

313pd
Liberal ideologi

313ze
FN-Globalt uppdrag

313pi
Valhandbok

319o
Folkrörelser - intresseorganisationer

313pj
Politiken som hantverk

319oa
Från ord till handling

313pl
Demokrati stavas vi!

319oc
Centerns idéprogram

319od
Kvinnokraft på landet

340ab
Kooperation

319oe
Ny väg

340b
Handel och administration

319p
Föreningskunskap

340x
Annan bred utbildning i företagsekonomi,
handel och administration

319pa
Våga leda
319pc
Styrelsen i ideell förening
319pd
SPF-kunskap, stadgar och handlingsprogram
319pf
Att vara med
319pg
Lokalt ledarskap
319z
Samhälls- och beteendevetenskap, övrig
eller ospecificerad utbildning

342z
Marknadsföring
343z
Bank, försäkring och finansiering
343za
Lär dig spara i aktier
344z
Redovisning,bokföring och beskattning
344za
Databokföring
345a
Ledarskap, organisation och styrning

320z
Journalistik och information, allmän inriktning

345x
Annan utbildning i ledning och administration

321b
Medie- och kommunikationsvetenskap

347o
Avtalsfrågor

321ba
Internet och banken via Internet

347q
Företagsdemokrati/medbestämmande

340a
Ekonomutbildning/företagsekonomi

347r
Arbetsliv, övriga ämnen/övrigt fackligt

347z
Arbetsplatsrelaterad utbildning

443z
Geovetenskap och naturgeografi

380x
Annan utbildning i juridik och rättsvetenskap

460z
Matematik och naturvetenskap, allmän inriktning

3
Samhälls- och beteendevetenskap, juridik,
handel, administration

461z
Matematik

421a
Biologi
421b
Näringslära
421o
Botanik
421p
Zoologi
422z
Miljövetenskap
422za
Odla ekologiskt, studieplan
422zd
Ekologisk mat i storkök matlagning
422ze
Djurhälsa och livsmedelskvalitet
441z
Fysik
442z
Kemi

3 418

26 019

469z
Matematik och övrig naturvetenskap
480z
Data, allmän inriktning
481a
Systemvetenskap och programvaruteknik
481b
Datavetenskap och datalogi
482z
Datoranvändning
489z
Data, övrig eller ospecificerad inrktning
4
Naturvetenskap, matematik och data

2 398

520x
Annan bred utbildning i teknik
521x
Annan utbildning i maskinteknik och verkstadsteknik
522x
Annan utbildning i energi- och elektroteknik

16 399

522xa
Energi och miljö

621xa
Bin till Nytta och Nöje

523d
Automation/Styr- och reglerteknik

621xb
Biodlingens grunder

523x
Datorteknik

621xc
Drottningodling för vanligt folk

524x
Annan utbildning i kemi- och bioteknik

621xd
Drottningodling i praktiken med Bisnurran

525c
Fordonsteknik

622x
Trädgård

540x
Materialkunskap och tillverkning, allmän inriktning

622xa
Med gröna fingrar - trädgård

541x
Annan utbildning i tillverkning/hantering av livsmedel

622xb
Trädgård att längta till

549z
Material och tillverkningsteknik, övrig/ospec. Inriktning

623c
Skogsbruk

581x
Annan utbildning inom samhällsbyggnad
och arkitektur (kartritning)

623cc
Motorsågskörkortet nivå A+B
623cd
Röjsågskörkortet nivå RA+RB

581xa
Den svenska gården
5
Teknik
621o
Husdjursskötsel
621x
Lantbruk

555

3 451

623o
Jakt, viltvård
623oa
Jaktskytteboken
623ob
Jägarexamen/Jägarskolen

624z
Fiske och vattenbruk
6
Lant- och skogsbruk samt djursjukvård

727xa
Läkemedel i det moderna samhället
1 477

12 060

760z
Socialt arbete och omsorg, allmän inriktning

720z
Hälso- och sjukvård, allmän inriktning

761a
Barn och ungdom, allmän inriktning

721x
Medicin

761c
Fritidsverksamhet för barn och ungdom

723p
Annan omvårdnadsutbildning – inriktning mot äldreomsorg

769o
Alkohol-narkotika-tobak (Missbruksfrågor)

723q
Annan omvårdnadsutbildning – inriktning mot psykiskt
utvecklingsstörda

769p
Handikappfrågor

723qa
Ta vara på det friska
723r
Annan omvårdnadsutbildning – inriktning mot funktionshindrade
723ra
(Att bistå vid) Schizofreni
723rb
Tecken förstås
723rc
Stöd och service till funktionshindrade
726x
Annan utbildning inom terapi, rehabilitering och kostbehandling
727x
Farmaci

769pa
Fibromyalgi
769pb
Kommunikationshjälpmedel för afatiker
769pc
Vi som talar om ...
769pd
Att frigöras tillsammans
769pe
Samtalscirkel om Parkinsons sjukdom
769pf
Demensförbundet Anhörigbok - studiehandledning
769pg
Språklig stimulans i studeicirklar med afatiker- metodhandl

769pi
Att komma överens på jobbet

814a
Hushåll, boendekunskap och lokalvård

769pj
Att leva med afasi

814aa
Se om ditt hus

769pk
Idéresan, idéer för dig som arb m stud.c.för pers. med demens

814o
Konsument- och varukännedom

769z
Socialt arbete och omsorg, övrig eller ospecificerad inriktning

815x
Hår- och skönhetsvård

7
Hälso- och sjukvård samt social omsorg

840c
Utbildning för sjöfart

2 567

18 733

811o
Matlagning

840x
Annan utbildning inom transporttjänster

811oa
Matpraktikan

850z
Miljövård och miljöskydd, allmän inrktning

812z
Arrangörsskap (Turism, resor och fritid)

850za
Hållbar utveckling (olika material)

813o
Friskvård

850zd
Landsbygdsboendet

813p
Idrott

850ze
Det kretsar kring bonden/Jordbruket och Agenda 21

813pa
Fjällvandring

850zg
Mat och miljö 8 olika material)

813q
Idrott och friskvård övrigt

850zh
Vår bit av jorden

813x
Idrott ospecificerat

850zi
Solfångarcirklar (olika material)

850zj
Miljöredovisning för svenskt jordbruk
852z
Naturvård och djurskydd
859z
Miljövård och miljöskydd, övrig eller ospecificerad inriktning
859zc
Folk och miljö
862z
Arbetsmiljö och arbetarskydd
8
Tjänster

4 334

34 409

9
Okänd - övriga ämnen

150

1 229

Summa samtliga ämnen

51 190 354 901

999o
Spel och hobby
999z
Okänd

212j
Piano (enskilt instrument) tangentspel

KVB Kulturens bildningsverksamhet
142z
Pedagogik o metodik

212n
Musikteori

149r
Studieorganisatörsutbildning
1
Pedagogik och ledarutbildning
211b
Konstvetenskap och konsthistoria
211p
Måleri
211s
Film och fototeknik
212a
Musik (för scenframställning)
212b
Teater och dramatik (för scenframställning)
212c
Musik-, dans-, film- och teatervetenskap/-historia
212f
Körsång
212h
Sång och musik i grupp
212i
Instrumentalmusik - ensemble

212o
Folkmusik
7

41

212p
Modern konstdans
212q
Balett, klassisk dans
212r
Folklig dans
212s
Övriga danser
212x
Övrig scenisk konst
213b
Film-, radio- och TV-produktion
215n
Knyppling
215o
Konsthantverkshistoria, förståelse
215p
Träslöjd
215t
Vävning

215v
Övrig textilslöjd

8
Tjänster

215x
Övrigt konsthantverk

999o
Spel och hobby

215y
Klädsömnad - klädvård

999z
Okänd

223c
Litteraturhistoria och litteraturvetenskap
223q
Skrivarcirkel
2
Humaniora, språk och konst

1 171

6 601

479

1 612

1

3

319p
Föreningskunskap
320z
Journalistik och information, allmän inriktning
342z
Marknadsföring
3
Samhälls- och beteendevetenskap, juridik,
handel, administration
489z
Data, övrig eller ospecificerad inrktning
4
Naturvetenskap, matematik och data
812z
Arrangörsskap (Turism, resor och fritid)

1

6

9
Okänd - övriga ämnen

90

394

Summa samtliga ämnen

1 749

8 657

NBV Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet
080z
Läs- och skrivinlärning för vuxna

211s
Film och fototeknik

090z
Personlig utveckling
0
Allmän utbildning

211x
Annan utbildning inom bild- och formkonst
517

2 860

142o
Uppfostran / föräldrakunskap

212c
Musik-, dans-, film- och teatervetenskap/-historia

149q
Cirkelledarutbildning praktiskt/estetiskt ämne

211a
Bild- och formkonstnärlig utbildning
211b
Konstvetenskap och konsthistoria
211o
Teckning
211p
Måleri
211q
Skulptur

212a
Musik (för scenframställning)
212b
Teater och dramatik (för scenframställning)

142z
Pedagogik o metodik

1
Pedagogik och ledarutbildning

211r
Grafisk konst

212f
Körsång
72

420

212g
Solosång
212h
Sång och musik i grupp
212i
Instrumentalmusik - ensemble
212j
Piano (enskilt instrument) tangentspel
212k
Stränginstrument (enskilt instrument)
212l
Övriga enskilda instrument

212m
Improvisatorisk musik (rock, jazz etc)

214a
Modedesign

212n
Musikteori

214b
Inredningsdesign

212o
Folkmusik

214x
Annan utbildning inom formgivning

212p
Modern konstdans

215n
Knyppling

212r
Folklig dans

215o
Konsthantverkshistoria, förståelse

212s
Övriga danser

215p
Träslöjd

212t
Koreografi

215q
Metallslöjd

212x
Övrig scenisk konst

215r
Keramik

213a
Medieproduktion, allmän inriktning

215s
Porslinsmålning

213b
Film-, radio- och TV-produktion

215t
Vävning

213c
Grafisk teknik och bokbinderi

215u
Konstsömnad

213d
Illustration, reklam, grafisk formgivning och foto

215v
Övrig textilslöjd

213x
Annan utbildning inom medieproduktion

215x
Övrigt konsthantverk

215y
Klädsömnad - klädvård

223c
Litteraturhistoria och litteraturvetenskap

221x
Annan utbildning i religion

223o
Nordiska språk

222a
Allmän språkkunskap och allmänt språkliga utbildningar

223p
Skönlitteratur och svenska

222b
Engelska

223q
Skrivarcirkel

222d
Franska

223r
Teckenspråk

222e
Spanska

225a
Historia

222f
Ryska

226z
Livsåskådning, filosofi, logik och etik

222g
Svenska som främmande språk

2
Humaniora, språk och konst

222p
Finska (estniska, ungerska)

310a
Beteendevetenskap, allmän inriktning

222q
Italienska

310b
Samhälls- och beteendevetenskap, allmän inriktning

222x
Annan utbildning i främmande språk

311x
Psykologi

223a
Svenska

312a
Sociologi

223b
Modersmål andra än svenska

312b
Socialantropologi och etnologi

2 557

63 317

312c
Geografi (Kultur- och samhällsgeografi)
312o
Biografi, släktforskning
312p
Jämställdhetsfrågor
313o
EU-kunskap
313p
Politiska ideologier
313q
Socialpolitik
313r
Samhällsplanering
313s
Kommunala frågor
313t
Arbetsmarknadspolitik
313z
Statsvetenskap / Internationella frågor
314z
Nationalekonomi och ekonomisk historia
319o
Folkrörelser - intresseorganisationer
319p
Föreningskunskap

319z
Samhälls- och beteendevetenskap, övrig
eller ospecificerad utbildning
320z
Journalistik och information, allmän inriktning
321b
Medie- och kommunikationsvetenskap
340a
Ekonomutbildning/företagsekonomi
340b
Handel och administration
340x
Annan bred utbildning i företagsekonomi,
handel och administration
342z
Marknadsföring
343z
Bank, försäkring och finansiering
344z
Redovisning,bokföring och beskattning
345a
Ledarskap, organisation och styrning
345x
Annan utbildning i ledning och administration
347q
Företagsdemokrati/medbestämmande
347r
Arbetsliv, övriga ämnen/övrigt fackligt

347z
Arbetsplatsrelaterad utbildning

469z
Matematik och övrig naturvetenskap

380x
Annan utbildning i juridik och rättsvetenskap

480z
Data, allmän inriktning

3
Samhälls- och beteendevetenskap, juridik,
handel, administration

481a
Systemvetenskap och programvaruteknik

421a
Biologi
421b
Näringslära
421o
Botanik
421p
Zoologi
422z
Miljövetenskap
441z
Fysik
442z
Kemi
443z
Geovetenskap och naturgeografi
460z
Matematik och naturvetenskap, allmän inriktning
461z
Matematik

2 416

12 339

482z
Datoranvändning
489z
Data, övrig eller ospecificerad inrktning
4
Naturvetenskap, matematik och data

802

520x
Annan bred utbildning i teknik
521x
Annan utbildning i maskinteknik och verkstadsteknik
522x
Annan utbildning i energi- och elektroteknik
523x
Datorteknik
525c
Fordonsteknik
540x
Materialkunskap och tillverkning, allmän inriktning
541x
Annan utbildning i tillverkning/hantering av livsmedel

4 148

549z
Material och tillverkningsteknik, övrig/ospec. Inriktning
5
Teknik

469

761a
Barn och ungdom, allmän inriktning
2 105

761c
Fritidsverksamhet för barn och ungdom

621o
Husdjursskötsel

769o
Alkohol-narkotika-tobak (Missbruksfrågor)

621x
Lantbruk

769p
Handikappfrågor

622x
Trädgård

769z
Socialt arbete och omsorg, övrig
eller ospecificerad inriktning

623c
Skogsbruk

7
Hälso- och sjukvård samt social omsorg

623o
Jakt, viltvård

811o
Matlagning

624z
Fiske och vattenbruk
6
Lant- och skogsbruk samt djursjukvård

812z
Arrangörsskap (Turism, resor och fritid)
493

2 323

720z
Hälso- och sjukvård, allmän inriktning
723r
Annan omvårdnadsutbildning –
inriktning mot funktionshindrade

813o
Friskvård
813p
Idrott
813q
Idrott och friskvård övrigt

726x
Annan utbildning inom terapi, rehabilitering och kostbehandling

813x
Idrott ospecificerat

760z
Socialt arbete och omsorg, allmän inriktning

814a
Hushåll, boendekunskap och lokalvård

1 199

6 283

814o
Konsument- och varukännedom
815x
Hår- och skönhetsvård
840c
Utbildning för sjöfart
840x
Annan utbildning inom transporttjänster
850z
Miljövård och miljöskydd, allmän inrktning
852z
Naturvård och djurskydd
859z
Miljövård och miljöskydd, övrig eller ospecificerad inriktning
862z
Arbetsmiljö och arbetarskydd
8
Tjänster

2 037

10 414

9
Okänd - övriga ämnen

17

85

Summa samtliga ämnen

20 579 104 294

999o
Spel och hobby
999z
Okänd

211q
Skulptur

Sensus
080z
Läs- och skrivinlärning för vuxna

211r
Grafisk konst

090z
Personlig utveckling
0
Allmän utbildning

211s
Film och fototeknik
251

1 789

142o
Uppfostran / föräldrakunskap

212a
Musik (för scenframställning)

142z
Pedagogik o metodik

212b
Teater och dramatik (för scenframställning)

149o
Cirkelledarutbildning (allmän ej ämnesinriktad)

212c
Musik-, dans-, film- och teatervetenskap/-historia

149q
Cirkelledarutbildning praktiskt/estetiskt ämne
1
Pedagogik och ledarutbildning
211a
Bild- och formkonstnärlig utbildning
211b
Konstvetenskap och konsthistoria
211o
Teckning
211p
Måleri

211x
Annan utbildning inom bild- och formkonst

212f
Körsång
523

3 69

212g
Solosång
212h
Sång och musik i grupp
212i
Instrumentalmusik - ensemble
212j
Piano (enskilt instrument) tangentspel
212k
Stränginstrument (enskilt instrument)

212l
Övriga enskilda instrument

213x
Annan utbildning inom medieproduktion

212m
Improvisatorisk musik (rock, jazz etc)

214b
Inredningsdesign

212n
Musikteori

214x
Annan utbildning inom formgivning

212o
Folkmusik

215n
Knyppling

212p
Modern konstdans

215o
Konsthantverkshistoria, förståelse

212q
Balett, klassisk dans

215p
Träslöjd

212r
Folklig dans

215q
Metallslöjd

212s
Övriga danser

215r
Keramik

212t
Koreografi

215s
Porslinsmålning

212x
Övrig scenisk konst

215t
Vävning

213a
Medieproduktion, allmän inriktning

215u
Konstsömnad

213b
Film-, radio- och TV-produktion

215x
Övrigt konsthantverk

213d
Illustration, reklam, grafisk formgivning och foto

215y
Klädsömnad - klädvård

221x
Annan utbildning i religion

223c
Litteraturhistoria och litteraturvetenskap

222a
Allmän språkkunskap och allmänt språkliga utbildningar

223p
Skönlitteratur och svenska

222b
Engelska

223q
Skrivarcirkel

222c
Tyska

223r
Teckenspråk

222d
Franska

225a
Historia

222e
Spanska

226z
Livsåskådning, filosofi, logik och etik

222g
Svenska som främmande språk

2
Humaniora, språk och konst

222o
Klassiska språk (grekiska, latin)

310a
Beteendevetenskap, allmän inriktning

222p
Finska (estniska, ungerska)

310b
Samhälls- och beteendevetenskap, allmän inriktning

222q
Italienska

311x
Psykologi

222x
Annan utbildning i främmande språk

312a
Sociologi

223a
Svenska

312c
Geografi (Kultur- och samhällsgeografi)

223b
Modersmål andra än svenska

312o
Biografi, släktforskning

14 876 104 185

312p
Jämställdhetsfrågor

340b
Handel och administration

313p
Politiska ideologier

340x
Annan bred utbildning i företagsekonomi, handel och administration

313q
Socialpolitik

342z
Marknadsföring

313r
Samhällsplanering

343z
Bank, försäkring och finansiering

313s
Kommunala frågor

344z
Redovisning,bokföring och beskattning

313t
Arbetsmarknadspolitik

345a
Ledarskap, organisation och styrning

313z
Statsvetenskap / Internationella frågor

345x
Annan utbildning i ledning och administration

319o
Folkrörelser - intresseorganisationer

347p
Fackliga frågor

319p
Föreningskunskap

347q
Företagsdemokrati/medbestämmande

319z
Samhälls- och beteendevetenskap,
övrig eller ospecificerad utbildning

347r
Arbetsliv, övriga ämnen/övrigt fackligt

320z
Journalistik och information, allmän inriktning
321b
Medie- och kommunikationsvetenskap
340a
Ekonomutbildning/företagsekonomi

347z
Arbetsplatsrelaterad utbildning
380x
Annan utbildning i juridik och rättsvetenskap
3
Samhälls- och beteendevetenskap, juridik,
handel, administration

747

4 857

421a
Biologi

523x
Datorteknik

421b
Näringslära

525c
Fordonsteknik

421o
Botanik

540x
Materialkunskap och tillverkning,
allmän inriktning

422z
Miljövetenskap

541x
Annan utbildning i tillverkning/hantering
av livsmedel

443z
Geovetenskap och naturgeografi

549z
Material och tillverkningsteknik,
övrig/ospec. Inriktning

461z
Matematik
480z
Data, allmän inriktning

581x
Annan utbildning inom samhällsbyggnad
och arkitektur (kartritning)

482z
Datoranvändning

5
Teknik

489z
Data, övrig eller ospecificerad inrktning
4
Naturvetenskap, matematik och data

621o
Husdjursskötsel
333

520x
Annan bred utbildning i teknik
521x
Annan utbildning i masknteknik och verkstadsteknik
522x
Annan utbildning i energi- och elektroteknik

2 055

621x
Lantbruk
622x
Trädgård
623c
Skogsbruk
623o
Jakt, viltvård

168

1 005

6
Lant- och skogsbruk samt djursjukvård

31

194

7
Hälso- och sjukvård samt social omsorg

720z
Hälso- och sjukvård, allmän inriktning

811o
Matlagning

723p
Annan omvårdnadsutbildning inriktning mot äldreomsorg

812z
Arrangörsskap (Turism, resor och fritid)

723q
Annan omvårdnadsutbildning –
inriktning mot psykiskt utvecklingsstörda
723r
Annan omvårdnadsutbildning –
inriktning mot funktionshindrade
726x
Annan utbildning inom terapi, rehabilitering
och kostbehandling
760z
Socialt arbete och omsorg, allmän inriktning
761a
Barn och ungdom, allmän inriktning
761c
Fritidsverksamhet för barn och ungdom
769o
Alkohol-narkotika-tobak (Missbruksfrågor)
769p
Handikappfrågor
769z
Socialt arbete och omsorg, övrig eller ospecificerad inriktning

361

2 417

813o
Friskvård
813p
Idrott
813q
Idrott och friskvård övrigt
813x
Idrott ospecificerat
814a
Hushåll, boendekunskap och lokalvård
814o
Konsument- och varukännedom
840c
Utbildning för sjöfart
850z
Miljövård och miljöskydd, allmän inrktning
852z
Naturvård och djurskydd
859z
Miljövård och miljöskydd, övrig eller ospecificerad inriktning

862z
Arbetsmiljö och arbetarskydd
8
Tjänster

751

5 099

9
Okänd - övriga ämnen

138

639

Summa samtliga ämnen

18 179 125 939

999o
Spel och hobby
999z
Okänd

Bilda

211b
Konstvetenskap och konsthistoria

080z
Läs- och skrivinlärning för vuxna

211o
Teckning

090z
Personlig utveckling

211p
Måleri

0
Allmän utbildning

514

4 119

211s
Film och fototeknik

142o
Uppfostran / föräldrakunskap

211x
Annan utbildning inom bild- och formkons

142z
Pedagogik o metodik

212a
Musik (för scenframställning)

149o
Cirkelledarutbildning (allmän ej ämnesinriktad)

212b
Teater och dramatik (för scenframställning)

149o1
Diakoniutbildning

212c
Musik-, dans-, film- och teatervetenskap/-historia

149o2
MODutbildning

212f
Körsång

149o3
Lära för att leda - utbildning

212g
Solosång

149p
Cirkelledarutbildning teoretiskt ämne

212h
Sång och musik i grupp

1
Pedagogik och ledarutbildning
211a
Bild- och formkonstnärlig utbildning

300

2 022

212i
Instrumentalmusik - ensemble
212j
Piano (enskilt instrument) tangentspel

212k
Stränginstrument (enskilt instrument)

213c
Grafisk teknik och bokbinderi

212l
Övriga enskilda instrument

213d
Illustration, reklam, grafisk formgivning och foto

212m
Improvisatorisk musik (rock, jazz etc)

213x
Annan utbildning inom medieproduktion

212n
Musikteori

213x1
Ljudutbildning

212o
Folkmusik

214a
Modedesign

212p
Modern konstdans

214b
Inredningsdesign

212q
Balett, klassisk dans

214x
Annan utbildning inom formgivning

212r
Folklig dans

215o
Konsthantverkshistoria, förståelse

212s
Övriga danser

215p
Träslöjd

212t
Koreografi

215q
Metallslöjd

212x
Övrig scenisk konst

215r
Keramik

213a
Medieproduktion, allmän inriktning

215s
Porslinsmålning

213b
Film-, radio- och TV-produktion

215t
Vävning

215u
Konstsömnad

223a
Svenska

215v
Övrig textilslöjd

223b
Modersmål andra än svenska

215x
Övrigt konsthantverk

223c
Litteraturhistoria och litteraturvetenskap

215y
Klädsömnad - klädvård

223o
Nordiska språk

221x
Annan utbildning i religion

223p
Skönlitteratur och svenska

222a
Allmän språkkunskap och allmänt språkliga utbildningar

223p1
Poesi och lyrik

222b
Engelska

223q
Skrivarcirkel

222d
Franska

223r
Teckenspråk

222e
Spanska

225a
Historia

222f
Ryska

225b
Arkeologi

222g
Svenska som främmande språk

226z
Livsåskådning, filosofi, logik och etik

222q
Italienska

2
Humaniora, språk och konst

222x
Annan utbildning i främmande språk

310a
Beteendevetenskap, allmän inriktning

12 668 86 039

310b
Samhälls- och beteendevetenskap, allmän inriktning

340a
Ekonomutbildning/företagsekonomi

311x
Psykologi

342z
Marknadsföring

312b
Socialantropologi och etnologi

345a
Ledarskap, organisation och styrning

312c
Geografi (Kultur- och samhällsgeografi

345x
Annan utbildning i ledning och administration

312o
Biografi, släktforskning

347q
Företagsdemokrati/medbestämmande

312p
Jämställdhetsfrågor

347r
Arbetsliv, övriga ämnen/övrigt fackligt

313p
Politiska ideologier

380x
Annan utbildning i juridik och rättsvetenskap

313r
Samhällsplanering

3
Samhälls- och beteendevetenskap, juridik,
handel, administration

313z
Statsvetenskap / Internationella frågor
319o
Folkrörelser - intresseorganisationer
319p
Föreningskunskap
319z
Samhälls- och beteendevetenskap, övrig eller ospecificerad utbildning
321b
Medie- och kommunikationsvetenskap

421a
Biologi
421b
Näringslära
421o
Botanik
442z
Kemi
460z
Matematik och naturvetenskap, allmän inriktning

546

3 926

469z
Matematik och övrig naturvetenskap

581x
Annan utbildning inom samhällsbyggnad
och arkitektur (kartritning)

480z
Data, allmän inriktning

5
Teknik

482z
Datoranvändning

199

21

177

621o
Husdjursskötsel

489z
Data, övrig eller ospecificerad inrktning
4
Naturvetenskap, matematik och data

37

622x
Trädgård
127

520x
Annan bred utbildning i teknik
521x
Annan utbildning i maskinteknik och verkstadsteknik
522x
Annan utbildning i energi- och elektroteknik
523d
Automation/Styr- och reglerteknik
523x
Datorteknik
525c
Fordonsteknik
540x
Materialkunskap och tillverkning, allmän inriktning
549z
Material och tillverkningsteknik, övrig/ospec. Inriktning

826

623c
Skogsbruk
623o
Jakt, viltvård
624z
Fiske och vattenbruk
6
Lant- och skogsbruk samt djursjukvård
720z
Hälso- och sjukvård, allmän inriktning
723p
Annan omvårdnadsutbildning – inriktning mot äldreomsorg
726x
Annan utbildning inom terapi, rehabilitering och kostbehandling
760z
Socialt arbete och omsorg, allmän inriktning
761a
Barn och ungdom, allmän inriktning

761c
Fritidsverksamhet för barn och ungdom

840c
Utbildning för sjöfart

769o
Alkohol-narkotika-tobak (Missbruksfrågor)

840x
Annan utbildning inom transporttjänster

769p
Handikappfrågor

850z
Miljövård och miljöskydd, allmän inrktning

769z
Socialt arbete och omsorg, övrig eller
ospecificerad inriktning

852z
Naturvård och djurskydd

7
Hälso- och sjukvård samt social omsorg

297

2 161

859z
Miljövård och miljöskydd, övrig eller
ospecificerad inriktning

811o
Matlagning

8
Tjänster

812z
Arrangörsskap (Turism, resor och fritid)

999o
Spel och hobby

813o
Friskvård
813p
Idrott
813q
Idrott och friskvård övrigt
813x
Idrott ospecificerat
814a
Hushåll, boendekunskap och lokalvård
814o
Konsument- och varukännedom

372

2 576

9
Okänd - övriga ämnen

2

17

Summa samtliga ämnen

14 884 102 062

IR Ibn Rushd

214a
Modedesign

080z
Läs- och skrivinlärning för vuxna

215o
Konsthantverkshistoria, förståelse

090z
Personlig utveckling

215v
Övrig textilslöjd

0
Allmän utbildning

34

177

142o
Uppfostran / föräldrakunskap
1
Pedagogik och ledarutbildning

215y
Klädsömnad - klädvård
221x
Annan utbildning i religion

4

19

222a
Allmän språkkunskap och allmänt språkliga utbildningar

211b
Konstvetenskap och konsthistoria

222b
Engelska

211s
Film och fototeknik

222d
Franska

212a
Musik (för scenframställning)

222g
Svenska som främmande språk

212b
Teater och dramatik (för scenframställning)

222x
Annan utbildning i främmande språk

212c
Musik-, dans-, film- och teatervetenskap/-historia

223a
Svenska

212r
Folklig dans

223b
Modersmål andra än svenska

213b
Film-, radio- och TV-produktion

223p
Skönlitteratur och svenska

225a
Historia

340a
Ekonomutbildning/företagsekonomi

226z
Livsåskådning, filosofi, logik och etik

340b
Handel och administration

2
Humaniora, språk och konst

1 405

8 037

342z
Marknadsföring

310a
Beteendevetenskap, allmän inriktning

345a
Ledarskap, organisation och styrning

310b
Samhälls- och beteendevetenskap, allmän inriktning

347r
Arbetsliv, övriga ämnen/övrigt fackligt

312a
Sociologi

3
Samhälls- och beteendevetenskap, juridik,
handel, administration

312o
Biografi, släktforskning
312p
Jämställdhetsfrågor
313p
Politiska ideologier
313t
Arbetsmarknadspolitik
319p
Föreningskunskap
319z
Samhälls- och beteendevetenskap,
övrig eller ospecificerad utbildning
321b
Medie- och kommunikationsvetenskap

422z
Miljövetenskap
442z
Kemi
443z
Geovetenskap och naturgeografi
460z
Matematik och naturvetenskap, allmän inriktning
461z
Matematik
480z
Data, allmän inriktning
481b
Datavetenskap och datalogi

288

1 448

482z
Datoranvändning
4
Naturvetenskap, matematik och data

811o
Matlagning
136

704

813o
Friskvård

520x
Annan bred utbildning i teknik

813q
Idrott och friskvård övrigt

522x
Annan utbildning i energi- och elektroteknik

813x
Idrott ospecificerat

525c
Fordonsteknik

814a
Hushåll, boendekunskap och lokalvård

5
Teknik

9

55

840x
Annan utbildning inom transporttjänster

621x
Lantbruk

852z
Naturvård och djurskydd

622x
Trädgård

8
Tjänster

6
Lant- och skogsbruk samt djursjukvård

4

22

100

455

999z
Okänd

720z
Hälso- och sjukvård, allmän inriktning

9
Okänd - övriga ämnen

4

17

769o
Alkohol-narkotika-tobak (Missbruksfrågor)

Summa samtliga ämnen

2 039

11 187

769p
Handikappfrågor
7
Hälso- och sjukvård samt social omsorg

55

253

Folkhögskolornas intresseorganisation
Hem
RIO
Verksamhet
För medlemmar
Nyhetsbrev
Kontakt
Våra medlemmar Publicerad 05 juni 2012
Det finns 150 folkhögskolor i Sverige, spridda från Norrbotten i norr
till Skåne i söder. 43 folkhögskolor tillhör regioner och landsting.
Inom RIO-familjen finns 107 folkhögskolor som alla tillhör organisationer, föreningar och stiftelser. Därmed blir rörelsefolkhögskolorna
en del av Folkrörelsesverige och kan fungera som mötesplatser för
aktiva medborgare och stöd för sina huvudmän, varje skola med sin
egen profil och sin inriktning.
RIOs 107 medlemsskolor
Albins folkhögskola Alma folkhögskola Arbetarrörelsens
folkhögskola Axevalla folkhögskola Bergslagens folkhögskola
Birkagårdens folkhögskola Bona folkhögskola Bosöns
idrottsfolkhögskola Botkyrka folkhögskola Braheskolan-Visingsö
folkhögskola Brunnsviks folkhögskola Dalkarlså folkhögskola
Edelviks folkhögskola Eslövs folkhögskola Finska folkhögskolan
stiftelse Folkhögskolan Hvilan Folkhögskolan i Angered Framnäs
folkhögskola Fridhems folkhögskola Furuboda folkhögskola Färnebo
folkhögskola Geijerskolan Glimåkra folkhögskola Glokala
Folkhögskolan Hagabergs folkhögskola Hellidens folkhögskola
Helsjöns folkhögskola Hjo Folkhögskola Hjälmareds folkhögskola
Hyllie Park folkhögskola Hållands folkhögskola Hällefors
folkhögskola Härnösands folkhögskola Hästsportens folkhögskola

Jakobsbergs folkhögskola June folkhögskola Jämshögs folkhögskola
Kaggeholms folkhögskola Kalix folkhögskola Karlskoga
folkhögskolaKista folkhögskola Kvarnby folkhögskola
Kvinnofolkhögskolan Leksands folkhögskola Lidingö folkhögskola
Liljeholmens folkhögskola Lillsved Gymnastik o idrottsfolkhögskola
Litorina folkhögskola
Ljungskile folkhögskola Långholmens folkhögskola Malmfältens
folkhögskola Malmö folkhögskola Mariannelunds folkhögskola
Marieborgs folkhögskola Markaryds folkhögskola Medlefors
folkhögskola Mellansels folkhögskola MKFC- Stockholms
Folkhögskola Mo Gård folkhögskola Mullsjö folkhögskola Munka
folkhögskola Nordens folkhögskola Biskops-Arnö Nordiska
folkhögskolan Nyköpings folkhögskola Oskarshamns folkhögskola
PRO:s folkhögskola Runö folkhögskola Röda korsets folkhögskola
S:t Sigfrids folkhögskola S:ta Birgitta folkhögskola S:ta Maria
folkhögskola Scouternas folkhögskola Sigtuna folkhögskola Sjöviks
folkhögskola Skarpnäcks folkhögskola Skeppsholmens folkhögskola
Skurups folkhögskola Solviks folkhögskola Sommenbygdens
folkhögskola Stadsmissionens folkhögskola Stensunds folkhögskola
Strömbäcks folkhögskola Sundbybergs folkhögskola Sunderby
folkhögskola Sundsgårdens folkhögskola Sverigefinska folkhögskolan
Södertörns folkhögskola Södra Stockholms folkhögskola Södra
Vätterbygdens folkhögskolaTollare folkhögskola Tornedalens
folkhögskola Vadstena folkhögskola Valjevikens folkhögskola Valla
folkhögskola Wendelsbergs folkhögskola Viskadalens folkhögskola
Vårdinge By Folkhögskola Väddö folkhögskola Västanviks
folkhögskola Västerås folkhögskola Ågesta Folkhögskola Ädelfors
folkhögskola Älvsby folkhögskola Önnestads folkhögskola Örebro
folkhögskola Österlens folkhögskola Östra Grevie folkhögskola

Vad är RIO?
Publicerad 07 maj 2012
RIO är intresseorganisation för de 107 folkrörelse-,
organisations-, stiftelse- och föreningsägda folkhögskolorna i
Sverige. RIO ingår som en av tre medlemsorganisationer i
Folkbildningsrådet. Till Folkbild-ningsrådet hör de tre
medlemsuppdragen;Folkbildningsnätet för studieförbund och
folkhögskolor samt Folkhögskolornas informa-tionstjänst och
Folkhögskolornas studeranderättsliga råd för RIOs folkhögskolor och
de offentligägda folkhögskolorna, var och en med egna
styrgrupper. Folkhögskolornas internationella uppdrag, FOLAC Learning for Active Citizenship är ett samarbete mellan RIO och OFI,
de Offentligägda folkhögskolornas intresseorganisation. RIO har
ansvaret för FOLACs kansli.

styrelse in riksdagsledamöter från kultur- och utbildningsutskottet till
en träff för att berätta om goda exempel från folkhögskolor, informera
om aktuella folkhögskolefrågor och redovisa folkhögskolornas behov.
Just nu arbetar RIO med
att synliggöra och stärka rörelsefolkhögskolornas profilering av
huvudmannaskapet
att få folkhögskolan erkänd som en egen, självständig och likvärdig
skolform vid sidan av det offentliga skolsystemet
att folkhögskolorna tar plats i de regionala kompetensplattformarna

RIO har till uppgift att bevaka, främja och tillvarata medlemmarnas,
de rörelseägda folkhögskolornas intressen. Med sin förankring i det
civila samhällets organisationer bidrar de folkrörelseägda
folkhögskolorna till demokratiutvecklingen i samhället. Där skapas
möteslatser för människor som får möjligheter att lära och stärka sina
förutsättningar för att själva påverka sina liv.

Vi för samtal med riksdagsledamöter och regeringsmedlemmar om
frågor som påverkar folkhögskolornas verksamhet och där
folkhögskolorna kan göra viktiga insatser:
• Folkhögskolornas ekonomiska villkor
• Folkhögskolornas ställning som egen fri och självständig skolform
med rätt att ge deltagare omdöme och möjligheter till vidare studier
på högre nivåer
• Deltagarnas möjligheter att studera
• Arbetsmarknad och socialpolitik
• Demokratiutveckling
• Folkhögskolor som både del av och stöd till den ideella sektorn.

RIO verkar för starka och livskraftiga folkhögskolor
Publicerad 05 juni 2012

RIOs verksamhetsberättelse 2011
RIOs verksamhetsplan för 2011-2012

Det gör vi genom utbildningsverksamhet och service till våra
medlemmar, men också genom att se till att folkhögskolan som egen
skolform synliggörs för politiker och myndigheter på framförallt
riksnivå, men även på regional nivå.

Tillsammans med OFI, de Offentligägda folkhögskolornas
intresseorganisation, har RIO gett FOLAC (Folkbildning – Learning
for Active Citizenship) i uppdrag att delta i arbetet för bättre villkor
för vuxnas lärande utanför högskolor och universitet på internationell
nivå, inom Europa i samarbete med EAEA (European Association for
the Education of Adults) och globalt genom samarbete med ICAE
(International Council of Adult Education). Lär mer om FOLACs
arbete här.

Vi skriver svar på remisser, skrivelser och debattartiklar i media. RIOs
medlemsskolor ordnar regionala möten mellan RIOs medlemsskolor,
riksdags-, landstings- och regionpolitiker. Varje år bjuder RIOs

SCBs statistik.

Från SCB 10 januari 2014.

Sök
Statistik efter ämne
Arbetsmarknad
Befolkning
Boende, byggande och bebyggelse
Demokrati
Energi
Finansmarknad
Handel med varor och tjänster
Hushållens ekonomi
Hälso- och sjukvård
Jord- och skogsbruk, fiske
Kultur och fritid
Levnadsförhållanden
Miljö
Nationalräkenskaper
Näringsverksamhet
Offentlig ekonomi
Priser och konsumtion
Rättsväsende
Socialförsäkring m.m.
Socialtjänst m.m.
Transporter och kommunikationer
Utbildning och forskning
Statistikdatabasen
Artiklar
Pressmeddelanden
Publiceringskalender
Publikationer
Historisk statistik
Bibliotek
Regional statistik och kartor
Internationell statistik
Övriga källor till svensk statistik
Temaområden

Utbildning och forskning. Från SCB 10 januari 2014.
Statistiken belyser hela utbildningsväsendet i Sverige: förskola,
grund-skola, gymnasieskola, olika former av vuxenutbildning,
högskoleut-bildning och forskning samt övergången från skola till
arbetsliv. SCB har också en omfattande uppdragsverksamhet - dvs.
skräddarsydda statistikprodukter som betalas av användarna /
kunderna - i anslutning till produktionen av den officiella statistiken.
Analyser och prognoser om utbildning och arbetsmarknad
Analyser om utbildning och arbetsmarknad	
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Sysselsättningsprognos	

	

	

	

	

	

SCB
Trender och prognoser om utbildning och arbetsmarknad	
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Befolkningens utbildning
Befolkningens studiedeltagande	
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Befolkningens utbildning	

 	

	

	

	

	

SCB
Deltagare i svenskundervisning för invandrare (sfi)	

	

	

SCB
Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter	

	

SCB
Distansutbildning i högskolan	

	

	

	

	

SCB
Elevpaneler för longitudinella studier
SCB

Folkhögskolan vår- och höstterminen	
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Folkhögskoleuppföljning	

	

	

	

	

	

SCB
Forskarexaminerades arbetsmarknad	

	

	

	

	

SCB
Förskollärare	

 	

	

	

	

	

	

	

SCB
Gymnasieungdomars studieintresse	
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Högskolestuderandes levnadsvillkor	
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Högutbildade utrikes födda	
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Högutbildades arbetsmarknad	
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Inträdet på arbetsmarknaden	

 	

	

	

	

	

SCB
Kostnader för utbildningsväsendet	
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Lärarförsörjningen	
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Nybörjare i komvux	

 	

	

	

	

	

	

SCB
Personalutbildningsstatistik	

 	

	

	

	

	

SCB
Svensk utbildning i internationell statistik	

 	

	

	

SCB
Tiden mellan gymnasieskolan och universitetet/högskolan	

	

SCB
Undersökningen om vuxnas deltagande i utbildning	
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Ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning	
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Utbildningsstatistisk årsbok	
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Utländska doktorander 2013	
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Forskning
Forskning och utveckling i offentlig sektor	

 	

	

	

SCB
Forskning och utveckling i Sverige - översikt, internationella
jämförelser mm	

	

	

	

	

	

	

SCB
Forskning och utveckling inom den privata icke-vinstdrivande
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Statliga anslag till forskning och utveckling	

	

	

	

SCB
Högskoleväsende
Doktorander och examina i
högskoleutbildning på forskarnivå	

Universitetskanslersämbetet
Ekonomisk statistik för universitet
och högskolor	

	

	

	

Universitetskanslersämbetet

Genomströmning och resultat i
högskoleutbildning på grundnivå och
avancerad nivå	
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Internationell studentmobilitet i
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Universitetskanslersämbetet
Personal vid universitet och högskolor
Universitetskanslersämbetet

Gymnasieskolan: slutbetyg	

 	

	

	

	

Gymnasieskolan: Sökande och antagna	

	

	

Komvux: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat	


Studenter och examina i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå
Universitetskanslersämbetet
Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå
Universitetskanslersämbetet
Utländsk bakgrund för studenter och
doktorander på universitet och högskolor
Universitetskanslersämbetet
Årsrapport för universitet och högskolor
Universitetskanslersämbetet
Skolväsende och barnomsorg
Annan pedagogisk verksamhet: Barn och personal
per 15 oktober	

	

	

	

	

	

	

Barn, elever och personal riksnivå - Sveriges officiella
statistik om förskola, skola och vuxenutbildning	

 	

Fritidshem: Elever och personal per 15 oktober	

	

Förskola: Barn och personal per 15 oktober	
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Grundskolan: elever per 15 oktober	
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Kostnader riksnivå - Sveriges officiella statistik om
förskola, skola och vuxenutbildning	

	

	

	

Nationella prov gymnasieskolan: resultat	
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Svenska utlandsskolor: elever, lärare och
utbildningsresultat	

 	

	

	

	

	

Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober	

Utbildning i svenska för invandrare: elever, kursdeltagare
och utbildningsresultat	

	

	

	

	

Utbildningsresultat riksnivå - Sveriges officiella statistik
om förskola, skola och vuxenutbildning. Del 1	

	

Studiestöd
Beviljning av studiestöd	

(CSN)
Återbetalning av studiestöd
(CSN)
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Centrala studiestödsnämnden
Centrala studiestödsnämnden

Artiklar
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Störst utbildningsgap mellan könen i glesbygd
	

 	

Unik undersökning om vuxnas kunskaper
	

 	

Fler utrikes födda väntas arbeta 2035
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Visa alla artiklar
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Välfärd - SCB:s tidskrift om arbetsliv, demografi och välfärd
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Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga 	

avseendena igång av människornas verksamheter.
Människorna påverkar genom verksamheter i fyra olika roller.
Individer och samhällen planerar framtiden.
De nio verksamhetsområdena har delats upp så att det blir 	

129 verksamhetsområden
Två sidor med de 129 områdena.
Klassifikationssystem för verksamheter.
Universitetens fakulteter, ämnen o d.
Högskoleverkets undervisningsämnen, forskningsämnen och 	

yrkesexamina.
Människorna har olika behov av information i de olika 	

rollerna.
Bilder med samband mellan områdena 1-9
Den fundamentala påverkanskedjan.
Schema med politiska och opolitiska planeringar.
Schema över påverkans -och förändringdproblem.
Bild med pilar för påverkan mellan olika områden.
Klassifikationssystemet för verksamheter och 	

	

bibliotekssystem
Kort om skillnader mellan klassifikationssystemet för 	

verksamheter och bibliotekssystemen DC, DK och SAB.
Forskningen om Samhällsplaneringens problem.

	

	

	

	

	


I fortsättningen redovisas universitetens och högskolornas
verksamheter på sidor enligt klassifikationssystemet för
verksamheter. På sidorna för de olika områdena är 	

införda deras ämnen. När det är få sådana noteringar
anges de inte i innehållsförteckningen.

Universitet och högskolor. Utbildning och
forskning.

	


Innehåll i: Sven Wimnell 10 april 2012:
Universitet och högskolor. Utbildning och forskning.
http://wimnell.com/omr40zh.pdf
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Samhällsplaneringens problem.
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En planeringsfilosofi med ett klassifikationssystem för 	

mänskliga verksamheter
Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna 	

förbättra världen? Det är människornas verksamheter 	

som avgör världens framtid. För framtidsplaneringen
har arbetats fram en planeringsfilosofi och ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter som ska ge bättre
underlag för kunskaper om verksamheterna och deras 	

samband - för bättre demokrati och bättre framtid i en 	

gemensam värld.
(Se även Sven Wimnells hemsida http://wimnell.com)
Systemets avdelningar på högsta nivån.
Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara 	

faktorer.
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39	

	

40	

40	

42	

43	

44	

45	

	

46	


48	


1 	


Psykologiska och filosofiska verksamheter

Sida Område
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54	

 	

Från forskning.se 17 februari 2012.
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Forskarutbildning.
70	
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 Övergripande om ekonomiska verksamheter.
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 Övergripande filosofier om utbildning o d.
72	

 	

Högskoleverkets Webbkarta.
77	

 	

Universitet och högskolor i Sverige.
82	

 	

Ämnesområden och ämnen vid högskolor och universitet.
92	

 	

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011.
104	
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107	
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108	
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läggande högskoleutbildning och forskarutbildning.	

111	
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och avancerad nivå
113	

 	

Enskild huvudman med enbart examenstillstånd för 	

	


	

psykoterapeututbildning.
114	

 	

Ordnade efter verksamhetsområden.
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Universitetens fakulteter, institutioner, avdelningar o d och
	

	

ämnen är i det följande fördelande på
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mets områden.
119	

 	

Högskolornas institutioner o d.
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Högskolan i Borås http://www.hb.se/
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Högskolan i Gävle http://www.hig.se/
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Högskolan i Halmstad http://www.hh.se/
122	

 	

Högskolan i Skövde http://www.his.se/
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Malmö högskola http://www.mah.se/
123	

 	

Mälardalens högskola http://www.mdh.se/
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Södertörns högskola http://www.sh.se
124	

 	

Högskolan i Jönköping http://www.hj.se/
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Högskolan Dalarna http://www.du.se/
127	

 	

Högskolan Kristianstad http://www.hkr.se/
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Högskolan på Gotland http://www.hgo.se/
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Högskolan Väst http://www.hv.se/
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 Samhällskunskap.	
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Universitetens samhällsvetenskapliga och humanistiska
	

	

	

	

fakulteter, avdelningar o d.
131	

 109 	

 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
131	

 	

Universitetens ämnen om lärdomshistoria od.
132	

 11/19 Individernas inre verkligheter.
133	

 11 	

 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.
134	

 12 	

 Individens visioner, framtidsvisioner o d.
135	

 13	

 Individens känslor, värderingar od. Estetik.
136	

 14	

 Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
137	

 15 	

 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d.

138	

139	

140	
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Universitetens ämnen om psykologi.
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 Individens logik. Vetenskpsteori o d.
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 Individens moral och uppfattningar om moral.
18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.
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Religiösa verksamheter o d.
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 Övergripande religiösa verksamheter o d.
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 Allmän religionsvetenskap.
22/28 Kristna religioner.
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 Icke kristna religioner o d.
	

 	

Skolor i område 2:
	

 	

Teologiska Högskolan, Stockholm.
	

 	

Örebro Teologiska Högskola.
	

 	

Newmaninstitutet. 	

	

 	

Johannelunds teologiska högskola.
Universitetens ämnen om religion.
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Politikvetenskaper. Politiska verksamheter.
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Politikvetenskaper:
Statistik och demografi
Stockholms universitet.Statistiska Intitutionen
Uppsala universitet. Statistiska institutionen
Statsvetenskap
Göteborgs universitet
Statsvetenskapliga institutionen http://www.pol.gu.se/
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Linnéuniversitetet Statsvetenskap
Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen
Om institutionen
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Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen
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172	
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Umeå universitet. Statsvetenskap
Uppsala universitet. Statsvetenskapliga institutionen
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 Nationalekonomi, internationell ekonomi
	

 	

Göteborgs universitet.Nationalekonomi med statistik, Inst
	

 	

Nationalekonomi vid andra universitet
34 	

 Lagar o förordningar, traktat, juridik

178

Göteborgs universitet Handelshögskolan Juridiska
institutionen http://www.law.gu.se/
Lunds universitet Juridiska fakulteten Om fakulteten

	

180	

 	

 	

182	

 	

 	

184	

 	

 	

187	

 	

 	

	

189	

189	

190	


	

 	

35 	

351 	

352 	
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 353 	

191	

 354 	

192	
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Stockholms universitet Juridiska fakulteten
www.juridicum.su.se
Umeå universitet. Juridik
Uppsala universitet. Juridiska fakulteten
Politiska verksamheter:
De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.
Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
Kommun- och landstingsfullmäktige (och motsvarande
utomlands)
Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)

36/39 Politiska krav och politiska planeringar:
36...	

 om individernas kroppsliga förhållanden.
37...	

 om utbildning o d.
38...	

 om fysiska miljöer o ekonomiska verks.
39...	

 om sociala miljöer, nöjen, sport o d
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 Sambandsforskningsverksamheter.
195	

 40. 	

 Systemvetenskap. Infostruktur. 41- 49.
196	

 	

 	

Omvärldsanalys
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Naturforskning. Matematikverksamheter.

198	

199	

200	
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202	

203	
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Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
Matematik
Astronomi, rymdforskning
Fysik o d
Kemi o d
Geologi, meteorologi, hydrologi o d
Paleontologi, arkeologi o d
Biologi,ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära,
ärftlighet
Botanik.
Zoologi
Universitetens fakulteter och avdelningar för
naturvetenskap och matematik.
Göteborgs universitet
Naturvetenskapliga fakulteten Naturvetenskap
Linnéuniversitetet Institutionen för naturvetenskap (NV)
Lunds universitet. Naturvetenskap
Stockholms universitet. www.science.su.se
Naturvetenskapliga fakulteten
Uppsala universitet. http://www.uu.se/
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Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
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 60 	

 Allmänt om teknologiska och ekonomiska
	

 verksamheter
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 61 	
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242	

 	

 	


Hälso- o sjukvårdsverksamheter, räddning od.
Veterinärverksamheter.
Karolinska institutet 	

 http://ki.se/
Ersta Sköndal högskola http://www.esh.se/
Röda Korsets Högskola http://www.rkh.se/
Sophiahemmet Högskola
http://www.sophiahemmethogskola.se/
Ericastiftelsen 	

 http://www.ericastiftelsen.se/	
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Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi
http://www.cbti.se
Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning 	

http://www.sapu.se/
Evidens AB 	

http://www.evidens4u.se
Tidigare fristående Lärosäten
Universitetens ämnen om sjukvård o d.

251	
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256	

 	

 	

265	

273	

 	

 	


Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
Kungl. Tekniska högskolan (KTH) http://www.kth.se/
KTH Biblioteket (14 mars 2012)
Chalmers tekniska högskola 	

http://www.chalmers.se/

284	

 	

 	


Luleå tekniska universitet http://www.ltu.se/

292	

 	

 	

305	

 	

 	


Blekinge tekniska högskola http://www.bth.se/
Universitetens ämnen om teknik o d.

306	

309	

313	

	


Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske
Sveriges lantbruksuniversitet http://www.slu.se/
Gammelkroppa skogsskola	

http://www.gammelkroppa.pp.se/
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651 	


341 	

342	

343	

345	

345	

345	


Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
Matlagning. 642 Måltider,servering, restauranger.
Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
Användning av inventarier o d.	

 	

	

Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
Personvård: barn, hemsjukvård, allm. hushållsarbete.

Administration, distribution, kommunikation, 	

o d
Handelshögskolan i Stockholm http://www.hhs.se/
Andra handels-och ekonomiskolor.
Kontorsarbete o d. Datoranvändning
Universitetens avdelningar på området.
6520-6524 	

Opolitisk offentlig civil förvaltning.
6525-6529 	

Militära verksamheter
	

 	

Försvarshögskolan http://www.fhs.se/sv/
653 	

 Handelsverksamheter.
654 	

 Telekommunikationsverksamheter.
655 	

 Förlagsverksamheter o d.
656 	

 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
657 	

 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
658 	

 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling.
	

 Arbetsmarknad.
	

 	

Universitetens avdelningar på området.
659 	

 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.
66/68 Tillverkning av varor
66 	

 Tillverkning av kemivaror o d
67 	

 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
68 	

 Tillverkning av komplexvaror

346	

 69 	

 Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar

348 7	

 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
349	

 	

 	

Verksamheter om de fysiska och sociala miljöerna ingår i
	

 område 7.
352	

 70 	

 Allmänt om konst och kultur.
353	

 	

 	

Universitetens avdelningar o d i området.
354	

 71 	

 Övergripande planering av fysiska miljöer. Klimat
355	

 	

 	

Universitetens avdelningar o d i området.
356	

 72 	

 Formgivning av byggnader och anläggningar, 	

arkitektur
360	

 73 	

 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
361	

 74 	

 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning
362	

 	

 	

Konstfack	

 http://www.konstfack.se/
365	

 	

 	

Beckmans Designhögskola 	

 http://www.beckmans.se/
368	

 75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto
371	

 	

 	

Kungl. Konsthögskolan http://www.kkh.se/
373	
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 Musik ( konserter o d 792)
375	

 	

 	

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm http://www.kmh.se/
378	

 	

 	

Stockholms Musikpedagogiska Institut
	

	

 	

www.smpi.se
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Universitetsämnen på området
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 79 	

 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och
	

 verksamheter. Sport
382	

 	

 	

Universitetsämnen på området.
383	

 7911-7913 	

Seder och bruk .
385	

 7914-7919 	

Film, radio, TV, offentliga fester mm.
386	

 	

 	

Dans- och cirkushögskolan http://www.doch.se
389	

 792 	

 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
390	
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395	


	

 	

	

 	

	

 	

793 	

794 	


Operahögskolan i Stockholm
http://www.operahogskolan.se/
Stockholms dramatiska högskola 	

 http://www.stdh.se/
Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips
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795	

 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
7951 	

Socialvård od.
	

 	

Universitetens avdelningar o d i området.	

	

7952-7956 	

Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer
7957 	

Undervisning o d. Forskning.
	

 	

Universitetens ämnen om ubildning o d.
	

 	

Den svenska högskolan. Adresslista.
	

 	

Universitet och högskolor. Ordnade efter
verksamhetsområden.
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Universitet och högskolor som är verksamma inom flera
olika områden.
Göteborgs universitet http://www.gu.se/
Karlstads universitet http://www.kau.se/
Linköpings universitet http://www.liu.se/
Linnéuniversitetet http://lnu.se/
Lunds universitet http://www.lu.se/

435	

 	

 	

437	

443	

451	

458	


Mittuniversitetet http://www.miun.se/
Stockholms universitet http://www.su.se/
Umeå universitet http://www.umu.se/
Uppsala universitet http://www.uu.se/
Örebro universitet http://www.oru.se/

463 	

478	


Högskolan i Borås http://www.hb.se/
Högskolan i Gävle http://www.hig.se/

486	

500	


Högskolan i Halmstad http://www.hh.se/
Högskolan i Skövde http://www.his.se/

507	


Malmö högskola http://www.mah.se/

525	


Mälardalens högskola http://www.mdh.se/537	


	


Södertörns högskola http://www.sh.se

	


559	

 	

 	

Högskolan i Jönköping http://www.hj.se/
583	

 	

 	

Högskolan Dalarna http://www.du.se/
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 Högskolan Kristianstad http://www.hkr.se/
627	

 	

 	

635	

 	

 	


Högskolan på Gotland http://www.hgo.se/
Högskolan Väst http://www.hv.se/

639	

 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
640	

 7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d
641	

 796-799 Sport, idrott o d.
642	

 	

 	

Gymnastik- och idrottshögskolan
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 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
646	

 	

 	

Universitetens ämnen om språk o litteratur.
647	

 80 	

 Språk.Språkliga verksamheter. 802-809 motsvarar
	

 82-89.
652	

 81 	

 Litteraturvetenskap - historia. 812-819 motsvarar
	

 82-89.
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 82/89 Skönlitteratur på olika språk
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 Engelsk skönlitteratur o d.
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84 	

 Fransk skönlitteratur o d
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87 	

 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d
	

88 	

 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d
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 Skönlitteratur på orientaliska och övriga språk o d
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Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.
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 90 	

 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen
661	

 	

 	

Universitetens ämnen om journalistik o d
662	
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 Allmän geografi, reseskildringar 913-919 motsvarar
	

 93-99.
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Universitetens ämnen om geografi.
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 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d
666	

 93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
670	

 93 	

 Allmänt om allmän historia. Världs- och
	

 forntidshistoria
670	

 94 	

 Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i
	

 Europa
670	

 95 	

 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
670	

 96 	

 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
670	

 97 	

 Medeltidens o nya tidens historia i Nord- och
	

 Mellanamerika
670	
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 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
670	

 99 	

 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden
671	

 	

 	

Universitetens ämnen om historia.

SCB 10 januari 2014

Intervju: Unik undersökning om vuxnas
kunskaper.
Sverige har deltagit i den största internationella undersökningen
hittills om vuxnas kunskaper, PIAAC. Förberedelserna var omfattande
för att resultatet ska kunna jämföras mellan totalt 24 länder. Även för
SCB:s fältintervjuare har det varit ett annorlunda sätt att arbeta.
Sedan tidigare finns det flera internationellt jämförbara undersök
ningar för skolelevers kunskaper, men ingen undersökning om vuxnas
färdigheter har tidigare genomförts i så många länder samtidigt. Förutom räkning och läsning undersöktes även problemlösningsförmåga
med hjälp av dator, vilket var helt nytt i sammanhanget.
PIAAC har också varit en annorlunda undersökning för SCB att genomföra. Förberedelserna har varit omfattande och pågått i tre år
innan undersökningen genomfördes 2011–2012.
– Samma frågor har använts i alla länder, och jämförbarheten är
viktig. Därför har ett internationellt konsortium på uppdrag av OECD
grans-kat alla översatta frågor. Vissa övningar har fallit bort på grund
av kul-turella skillnader i de olika länderna, säger SCB-statistikern
Lotta Larsson, som är nationell projektledare för PIAAC.
Eftersom den tekniska utvecklingen har varit så stor de senaste decennierna krävs det en viss nivå på kompetens och färdigheter för att
vara väl rustad för arbetsmarknaden och samhället. Därför är information om befolkningens kunskapsnivå viktig som underlag för politiska beslut. Undersökningen ger även information om vilka grupper i
befolkningen som har höga respektive låga genomsnittliga färdigheter.
Intervjuerna har genomförts med hjälp av dator, men om personen
inte har haft tillräckliga datorkunskaper så har han eller hon fått
genomföra läs- och räkneövningar i ett pappershäfte.

Uppgifterna gick bland annat ut på att läsa en tidningsartikel om läkemedel, räkna ut rabatten på en TV-apparat och bjuda in till fest via ett
e-postprogram. Totalt tog de 1,5–2 timmar att lösa och det har stundtals varit tufft att få folk att ställa upp och avsätta tiden, trots en liten
present i form av ett presentkort.
– I synnerhet i Stockholm var det svårt att få utvalda personer att
ställa upp. I slutskedet fick vi även rikta in oss på att nå personer med
korta-re utbildning eftersom vi hade för få svarande i den gruppen.
Intervjuarna har också fått jobba väldigt flexibelt när det gäller mötes
platser för att anpassa sig till uppgiftslämnarnas villkor.
– Några intervjuer genomfördes på bibliotek, i husvagnar och till och
med i bilen, säger Lotta Larsson.
PIAAC är en väldigt resurskrävande undersökning för de delagande
länderna, och ambitionen är därför att göra om den vart tionde år. Men
redan 2016 publiceras resultat för nio länder som i efterhand valt att
vara med i den första omgången av PIAAC. Det finns redan ett stort
intresse från forskarvärldens sida:
– Det är två forskningsprojekt på gång, det ena handlar om hur man
förlorar, behåller och utvecklar sina färdigheter samt hur arbete och
deltagande i lärandeaktiviteter påverkar detta. Det andra handlar om
skillnader och likheter mellan de nordiska länderna, säger Lotta
Larsson.
Intervju: Teresia Dunér
Artikeln bygger på
Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter (Med
tabeller)
Tema: Utbildning 2013:2 Den internationella undersökningen av
vuxnas färdigheter (Här kan man få en lång PDF på svenska)
OECD Skills outlook 2013 (Engelska)

Tema: Utbildning 2013:2 Den internationella undersökningen av
vuxnas färdigheter
Sverige är ett av 23 länder som har deltagit i en internationell undersökning av vuxnas färdigheter (PIAAC). Den har genomförts för att
ge information om i vilken utsträckning den vuxna befolkningen, i
åldrar-na 16–65 år, har de färdigheter som behövs i samhället och hur
dessa används på jobbet och hemma. Genom undersökningen skattas
tre grundläggande förmågor: att läsa, räkna och lösa problem med
hjälp av informationsteknologi. Undersökningen samordnas av
Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).
Resultaten från PIAAC visar att Sverige står sig väl i jämförelse
med de 20-tal länder som har deltagit. Sverige ligger över genomsnittet för de deltagande länderna i läsning och räkning och högst när
det gäller andelen med goda kunskaper i att lösa problem via IT/dator.
Det pekar på att stora delar av den vuxna befolkningen i Sverige har
de färdiheter som behövs för ett aktivt deltagande i samhället och på
arbetsmarknaden.
PDF: http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
UF0546_2013A01_BR_00_A40BR1302.pdf
Serie:
A40 Temarapporter
Artikelnummer: A40BR1302
Språk: Svenska
Standardnummer: urn:nbn:se:scb-2013-a40br1302_pdf
Se mer information:
Utbildning och forskning
Färdiga tabeller och diagram:
Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter
Andel av den vuxna befolkningen (16–65 år) per kunskapsnivå i
problemlösningsförmåga med hjälp av internet/dator 2013-12-09
Genomsnittliga poäng i räknefärdigheter 2013-12-09
Genomsnittliga poäng i läsfärdigheter 2013-11-27

PIAAC – Den internationella undersökningen av vuxnas
färdigheter. Förord
Den snabba tekniska utvecklingen under de senaste decennierna har
påverkat nästan varje aspekt av livet idag. Utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik har förändrat hur vi kommunicerar
med varandra, hur vi köper varor och tjänster och hur vi arbetar för att
nämna några exempel. Det har också lett till en förändring av de
grundläggande färdig- heter som behövs för att kunna delta aktivt i
samhället och arbetslivet. Att läsa och räkna behövs i de flesta sammanhang. Idag krävs även förmåga att använda persondatorer, smarta
telefoner och internet för att hantera information och utföra arbetsuppgifter.
Sverige är ett av 23 länder som har deltagit i den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter (PIAAC). Undersökningen ger
information om i vilken utsträckning den vuxna befolkningen har de
grundläggande färdigheter som krävs för att klara sig i samhället och
arbetslivet. Under- sökningen ger stora möjligheter till analyser av
skillnader i färdigheter mellan olika grupper av befolkningen och
mellan länder. Det är även av intresse att studera samband mellan
grundläggande färdigheter och personers situation på arbetsmarknaden, hälsa och möjligheter att delta i livslångt lärande.
I rapporten redovisas vuxna svenskars grundläggande färdigheter när
det gäller att läsa, räkna samt lösa problem med hjälp av IT och dator.
Det görs även en jämförelse av resultaten med övriga länder som har
genomfört undersökningen. Dessutom beskrivs skillnader i
färdigheter mellan olika grupper av den vuxna befolkningen i Sverige.
Rapporten har utarbetats av Ann-Charlott Larsson som varit den
svenska projektledaren för undersökningen tillsammans med Anna
Eriksson, båda vid enheten för statistik om utbildning och arbete.
Statistiska centralbyrån i oktober 2013
Inger Eklund	
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Inledning
Den snabba tekniska utvecklingen under de senaste decennierna har
påverkat nästan varje aspekt av livet idag. Speciellt utvecklingen av
informa- tions- och kommunikationsteknik har förändrat hur vi kommunicerar med varandra, hur vi köper varor och tjänster och hur vi
arbetar, för att nämna några exempel.
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De tekniska, sociala och ekonomiska förändringarna har i sin tur ändrat efterfrågan på kompetens. Utvecklingen har också medfört en förskjutning i vad som anses vara grundläggande färdigheter som individer behöver i sin vardag. Kunskaper i att läsa och räkna behövs i de
flesta sammanhang; utbildning, arbete, socialt liv, kontakter med myndigheter osv. Att förstå och ta till sig text och numerisk information är
färdigheter som är avgörande för social och ekonomisk delaktighet.
Förmågan att använda persondatorer, smarta telefoner och internet för
att hantera information har blivit nödvändig i vardagen. Tillämpning
av informations- och kommunikationsteknik genomsyrar
klassrummet, arbetsplatsen, hemmet och social interaktion i
allmänhet. Allt fler yrken kräver mer kunskaper än tidigare i att
använda datorer för att utföra arbetsuppgifter.
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Sverige är ett av 23 länder som har deltagit i en internationell undersökning av vuxnas färdigheter (PIAAC). Den har genomförts för att
ge information om i vilken utsträckning den vuxna befolkningen, i
åld-rarna 16–65 år, har de färdigheter som behövs i samhället och hur
dessa används på arbetet och hemma. Undersökningen samordnas av
Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).
Genom undersökningen skattas tre grundläggande förmågor: att läsa,
räkna och lösa problem med hjälp av informationsteknologi.
Denna publikation ger en överblick av vuxna svenskars
grundläggande färdigheter samt en jämförelse med resultaten från

andra länder som också har genomfört undersökningen. En
omfattande internationell rapport publiceras på engelska av OECD
(http://skills.oecd.org/skillsoutlook.html ) . De nordiska länderna och
Estland samarbetar också för att ta fram en nordisk PIAAC-rapport
som kommer att pub-liceras under våren 2015. Det finns dessutom
både nationella och nor-diska forskningsprojekt påbörjade för djupare
analyser av det om-fattande PIAAC- materialet.
Huvudsakliga resultat
Resultaten från PIAAC visar att Sverige står sig väl i jämförelse med
övriga länder. Sverige ligger över genomsnittet för de deltagande
länderna i läsning och räkning och högst när det gäller andelen med
goda kunskaper i att lösa problem via IT/dator. Det pekar på att stora
delar av den vuxna befolkningen i Sverige har de färdigheter som
behövs för ett aktivt deltagande i samhället och på arbetsmarknaden.
Detta talar även för att Sverige har konkurrensfördelar gentemot
många andra länder.
Resultaten visar att arbetskraften är bra rustad och har en god förmåga
att använda sig av dagens datorbaserade teknik. Sverige är ett av de
länder som har högst deltagande i utbildning och livslångt lärande.
Det kan ha bidragit till att Sverige faller väl ut i undersökningen.
Samtidigt finns det en ganska stor andel av den svenska befolkningen
som uppvisar en låg nivå inom de olika kunskapsområdena. I denna
grupp ingår dels många med kort utbildning och dels många utrikes
födda. Eftersom undersökningen har genomförts på svenska kan en
del av de sämre resultaten bland utrikes födda bero på otillräckliga
kun-skaper i svenska språket, snarare än på bristande kunskaper i att
läsa, räkna och lösa problem via IT/dator. Oavsett orsak finns det en
risk att grupperna med låg kunskapsnivå har sämre möjligheter att
delta aktivt i arbetslivet och i samhället.

Svenska befolkningen står sig väl vid en internationell jämförelse
I undersökningen mäts färdigheter i att läsa, räkna och lösa problem
med hjälp av IT/dator. Inom samtliga områden tilldelas personer
poäng på en skala från 0 till 500.
Kopplingen mellan poäng och kunskapsnivåer
Skalorna från 0 till 500 har delats in i olika kunskapsnivåer, definierade av bestämda poängintervall och av svårighetsgraden på
uppgifter-na inom dessa intervall. För läs- och räknefärdigheter
kopplas poängen till sex kunskapsnivåer, från lägre än nivå 1 till nivå
5. För att hamna på exempelvis nivå 3 krävs en poäng mellan 276 och
325. För pro-blemlösningsförmåga kopplas poängen till fyra
kunskapsnivåer, från lägre än nivå 1 till nivå 3. För att hamna på nivå
2 krävs en poäng mellan 291 och 340.
Figur 1 ger en sammanställning av den genomsnittliga poängen för
varje land samt visar hur den förhåller sig till genomsnittet för OECD
totalt. Dessutom visas hur stor andel av den vuxna befolkningen som
presterar på nivå 2 och 3 på problemlösningsskalan samt hur detta
förhåller sig till resultatet för OECD. Cypern, Frankrike, Spanien och
Italien har inte genomfört problemlösningsdelen av undersökningen
och det finns därför inga resultat för dessa länder.
Endast fyra länder ligger över OECD-genomsnittet inom alla tre
kunskaps- områden; Finland, Nederländerna, Sverige och Norge.
Irland, Polen och USA ligger istället under OECD-snittet inom
samtliga tre områden (Figur 1).
Genomsnittspoängen i läsfärdighet för alla deltagande länder är 273.
Skillnaden mellan Japan, som har högst snittpoäng, och Italien som
ligger lägst, är 46 poäng. När det gäller räknefärdigheter är genomsnittspoängen för alla länder 269. Här är det 42 poängs skillnad
mellan det högsta värdet (Japan) och landet med lägst genomsnitt
(Spanien). Den genomsnittliga poängen i Sverige är 279 för både läsoch räkne-

färdigheter och den ligger över genomsnittet för OECD. Skillnaderna
är statistiskt säkerställda (Med statistiskt säkerställd skillnad avses här
att skillnaden i genomsnittliga poäng mellan Sverige och genomsnittet
för OECD med 95 procents sannolikhet skiljer sig från noll dvs.
Sveri-ge ligger över genomsnittet.).
Om man jämför de nordiska länderna framgår att Finland har högre
genomsnittlig poäng inom läs- och räknefärdigheter än Sverige, Norge
och Danmark. När det gäller räknefärdigheter ligger Sverige, Norge
och Danmark på jämförbara nivåer. Danmark ligger på lägre genomsnittlig poäng än Sverige och Norge för läsfärdigheter. Även dessa
skillnader är statistiskt säkerställda.
Sverige har högst andel som är bra på att lösa problem i IT-miljö
Datorkunskaper varierar kraftigt mellan länderna. I Sverige klarade
nio av tio vuxna av att genomföra övningarna med hjälp av dator,
vilket var det högsta resultatet bland samtliga deltagande länder.
Sverige ut-märker sig även när det gäller själva
problemlösningsförmågan. Cirka 44 procent av den vuxna
befolkningen uppvisade en god nivå av pro-blemlösning
(kunskapsnivå 2 eller 3), vilket är den högsta andelen av alla länder.
Flera länder följer tätt efter, bl.a. Nederländerna, Finland och Norge.
Genomsnittet för OECD ligger betydligt lägre, på 34 procent. Det
finns också länder där bara runt 20-25 procent presterar på nivå 2 eller
högre (Polen, Irland och Slovakien). Dessa länder har samtidigt en
stor andel som inte hade tillräckliga datorkunskaper eller som valde
att inte göra datorövningarna.
Även om Sverige står sig väl i internationell jämförelse ligger mer än
var fjärde vuxen person i Sverige under kunskapsnivå 1 på skalan för
problemlösningsförmåga, inklusive de som av olika skäl inte har genomfört datorövningarna. Motsvarande andel för OECD-länderna
sammantaget är hela 38 procent.

Figur 1 Genomsnittlig poäng för läs- och räknefärdigheter samt
andelen vuxna som ligger på kunskapsnivå 2 och 3 i
problemlösning med hjälp av IT/datorI Figur 1 har länderna rangordnats
efter genomsnittliga poäng i läsfärdigheter.
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19 länder bättre än Sverige.
Pojkar och lågpresterande elever tappar mest
I matematik är nedgången lika stor bland låg- och högpresterande
elever. I läsförståelse och naturvetenskap är det däremot främst de
lågpresterande eleverna som tappat mest.
PISA 2012 visar också att pojkar har försämrat sina resultat i större
utsträckning än flickor i såväl matematik som läsförståelse och
naturvetenskap.
Likvärdighet försämrats i läsförståelse och naturvetenskap
Ett av de viktigaste målen i den svenska skolan är att erbjuda en
likvärdig utbildning till alla elever oavsett social bakgrund och
ekonomiska möjligheter. När PISA mäter likvärdighet med matematik
i fokus är likvärdigheten oförändrad jämfört med 2003. Resultatet blir
dock ett annat med läsförståelse och naturvetenskap i fokus. Då visar
PISA att likvärdigheten har försämrats i Sverige.

Svenska 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och
naturvetenskap fortsätter att försämras. Det visar resultaten från
PISA 2012. Utmärkande är framförallt att resultaten försämrats
ytterligare i samtliga tre kunskapsområden mellan 2009 och 2012.
För första gången presterar svenska elever under OECD-genomsnittet i såväl matematik som läsförståelse och naturvetenskap.

Digitala prov
I PISA 2012 har en del elever även gjort digitala prov i matematik och
läsförståelse. Dessa test visar att svenska elever är sämre än OECDgenomsnittet på den digitala provdelen i matematik, men relativt
bättre jämfört med det pappersbaserade provet. I digitala
matematikprovet presterar pojkar bättre än flickor.

I PISA 2012 är matematik huvudämne för andra gången vilket har
möjliggjort jämförelser av matematikens utveckling i skolan sedan
2003. Vidare har trendanalyser kunnat göras i alla tre ämnen då detta
är den femte PISA-undersökningen.
I PISA 2000 och 2003 presterade svenska 15-åringar över OECDgenomsnittet i samtliga tre kunskapsområden. Sett över tid har
svenska 15-åringars genomsnittliga resultat försämrats mest jämfört
med alla andra OECD-länder. I PISA 2012 presterar 25 av 34 länder
bättre än Sverige i matematik och i naturvetenskap och i läsförståelse
presterar

65 länder deltar i PISA 2012
Från Sverige har knappt 4 700 15-åringar fördelade på 209 skolor
besvarat frågorna. Av dessa har cirka 2 500 också gjort ett digitalt
prov. Utöver proven besvarade eleverna en enkät med bland annat
frågor om sin bakgrund, sitt lärande samt engagemang och
motivation. Dessutom har skolornas rektorer fått besvara frågor om
t.ex. lärandemiljö, lärarnas kompetens och engagemang samt
elevernas inställning och beteende. Undersökningen genomfördes
mars 2012.
Senast granskad: 2013-12-03
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PISA 2012, sammanfattning av rapport 398
Sammanfattning av den internationella studien PISA (Programme for
International Student Assessment) som undersöker elevers kunskaper
i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. PISA 2012 är den
femte PISA-undersökningen sedan starten år 2000. I denna rapport
presente-ras och analyseras de svenska resultaten i förhållande till
andra länder och med ett speciellt fokus på hur resultaten har
förändrats över tid, både från ett kunskapsperspektiv och ett
likvärdighetsperspektiv. I Sverige var det knappt 4 700 15-åringar
fördelade på 209 skolor som deltog i undersökningen. Av dessa har
cirka 2 500 också gjort ett digi-talt prov. Varje elev fick arbeta med ett
två timmar långt prov som bestod av såväl öppna frågor som
flervalsfrågor.De flesta eleverna gick i grundskolans årskurs 9. Ett
fåtal gick i årskurs 8 eller i gymnasiesko-lan.

Sökord: PISA, Internationella studier, matematik, läsning,
naturvetenskap, OECD, 15-åringar
Rapporten i pdf format, här är den: visa-enskild-publikation

Statistik & utvärdering PISA 2012
Skolverket ansvarar för den officiella statistiken om förskola, skola,
fritidshem, vuxenutbildning, annan pedagogisk verksamhet och
svensk utbildning i utlandet. Skolverket ansvarar också för Sveriges
deltagan-de i internationella studier och nationella utvärderingar.
Genom natio-nell uppföljning, studier, analyser, utvärderingar och
deltagande i internationella studier fördjupar vi kunskapen om
förskola, skola och vuxenutbildning.
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PISA 2012. 15-åringars kunskaper i
matematik, läsförståelse och naturvetenskap RESULTATEN I KONCENTRAT
Förord
År 2012 deltog Sverige för femte gången i OECD:s internationella
studie PISA (Programme for International Student Assessment). PISA
genomförs vart tredje år och undersöker genom prov och enkäter elevernas kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. De
kunskaper och färdigheter som prövas är nära relaterade till vardagslivet och av betydelse i det vuxna livet. PISA syftar också till att öka
förståelsen för orsakerna till och konsekvenserna av observerade
skillnader i kunskaper.
Jämförande internationella studier som PISA, TIMSS och PIRLS kan,
eftersom de genomförs i ett större sammanhang, bidra till att den
nationella bilden vidgas och berikas.1 Till skillnad från de nationella
proven är de internationella studierna konstruerade för att kunna mäta
kunskapsutvecklingen över tid, vilket ger värdefull information om
det svenska skolsystemet. PISA har väckt stor uppmärksamhet runt
om i världen. Resultaten har diskuterats och analyserats och fått olika
kon- sekvenser i olika utbildningssystem. Efter PISA 2000 har många
dis-kussioner i till exempel Danmark och Tyskland förts om förändringar i skolsystemet. Polen är ett land där genomgripande reformer
skedde i början av 2000-talet och där reformernas genomslag vad
gäller både kunskaper och likvärdighet började visa sig redan i PISA
2006. Landet tillhör numera ett av de bättre presterande OECD-länderna. I Sverige har PISA medverkat till att uppmärksamma en negativ utveckling för svenska elevers kunskapsresultat och har därigenom
bidragit till en diskussion om kopplingen mellan tidigare genomförda
reformer och behovet av eventuella ytterligare förändringar i det
svenska skolsystemet.

I PISA 2012 är matematik huvudområde. Senaste gången matematik
var huvudområde var i PISA 2003, vilket innebär att jämförelser över
tid i första hand görs med 2003 som referenspunkt. Dessutom fokuserar många av frågorna i elevenkäten på matematikämnet, vilket ger
möjlighet till en fördjupad bild av bland annat elevers intresse, inställning och tankar kring matematik.
I denna sammanfattande rapport ges en övergripande bild av de huvudsakliga och särskilt intressanta resultaten från PISA 2012 som
baseras på den nationella rapporten PISA 2012 – 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap samt OECD:s internationella rapporter om PISA 2012, Vol. I – IV. 2
Utöver de tre kunskapsområdena matematik, läsförståelse och naturvetenskap, genomfördes i PISA 2012 även en problemlösningsdel
samt datorbaserade prov i matematik och läsning. Resultaten från de
digita-la proven redovisas i huvudrapporten medan resultaten i
problemlös-ning kommer att publiceras under 2014.
Anders Auer på Skolverkets enhet för resultatutvärdering har skrivit
den sammanfattande rapporten. PISA 2012 har på Skolverkets
uppdrag genomförts av Mittuniversitetet i samarbete med Stockholms
univer-sitet. Mittuniversitetet har haft det övergripande ansvaret och
även an-svarat för naturvetenskap medan Stockholms universitet
ansvarat för matematik och läsförståelse. Magnus Oskarsson har varit
nationell projektledare och tillsammans med K-G Karlsson ansvarat
för natur-vetenskap. Ulf Fredriksson har ansvarat för läsförståelse
medan Astrid Pettersson ansvarat för matematik.
Skolverket vill rikta ett stort tack till alla som arbetat med PISA 2012
och framför allt till de cirka 4700 elever som deltagit och till deras
lärare och rektorer!
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Snarare än att utvärdera elevers kunskaper i relation till de deltagande
ländernas kursplaner avser PISA att mäta kunskaper och färdigheter
som bedöms vara nära relaterade till vardagslivet och avbetydelse i
det vuxna livet. Det livslånga lärandet, att eleverna fortsätter att lära
sig under hela livet betonas. Stor vikt läggs i PISA vid elevernas
förmåga att sätta in kunskaper i ett sammanhang. Elevernaska kunna
förstå pro-cesser, tolka och reflektera över information samt lösa
problem. Den centrala frågeställningen är i vilken grad 15-åringar på
ett konstruktivt sätt klarar att analysera, resonera och föra fram sina
tankar och idéer.
PISA syftar också till att öka förståelsen förorsakerna till och konsekvenserna av observerade skillnader i förmåga. Genom att undersöka
dessa samband i internationella jämförande studier kan länderna upptäcka sina egna systems starka och svaga sidor, vilket i förlängningen
kan leda till en förbättrad skola.
Vilka deltog i PISA 2012?
Totalt deltog 65 länder eller regioner i PISA 2012, däribland samtliga
34 OECD-länder. I denna rapportpresenteras av utrymmesskäl endast
resultat förde 34 OECD-länderna, samt för ett urval av ytterligare nio
länder. För en komplett resultatredovisning med alla länder hänvisas

till den internationella rapporten. 5) I tabell 1 redovisas de deltagande
länderna.
Ungefär 510 000 15-åriga elever testades. Dessa representerar drygt
28 miljoner 15-åringar i de 65 ländernas skolor. I Sverige deltog drygt
4 700 elever från 209 skolor. De flesta eleverna gick i grundskolans
årskurs nio. Ett fåtal elever gick i årskurs åtta och i gymnasieskolan.
Hur genomförs PISA?
PISA genomförs vart tredje år. Vid varje tillfälle är ett kunskapsområde i fokus, men alla tre kunskapsområden undersöks varje gång,
vilket möjliggör jämförelser över tid. Vid första mättillfället, i PISA
2000, var läsförståelse huvudområde. I PISA 2003 var det matematik
och i PISA 2006, naturvetenskap. I PISA 2009 var det återigen
läsförståelse och i PISA 2012, som denna rapport handlar om, är det
dags för matematik att vara huvudområde igen.
Varje elev som testas får göra ett två timmar långt prov med papper
och penna som består av öppna frågor och flervalsfrågor. Cirka 2 500
elever har också gjort digitala prov i läsförståelse och matematik. 6)
Utöver provet får eleverna besvara en enkät med frågor om bland
annat sin bakgrund, sitt lärande samt engagemang och motivation.
Dessutom får skolornas rektorer besvara frågor om till exempel
lärandemiljö, lärarnas kompetens och engagemang samt elevernas
inställning och beteende.
Hur ska resultaten tolkas?
PISA mäter elevernas förmågor i de olika kunskapsområdena på en
kontinuerlig skala. Uppgifterna är av varierande svårighetsgrad och
kan relateras till olika poäng på denna skala. Skalan för matematik
utvecklades i PISA 2003 så att genomsnittspoängen för alla OECDländer som då deltog (29 länder) fixerades till 500 poäng och så att
cirka två tredjedelar av alla elever presterade mellan 400 och 600
poäng. Resultaten i matematik för 2012 mäts på samma skala och
enskilda länders resultat kan därmed jämföras med resultaten från
2003. Genomsnittet för de 34 OECD-länderna i PISA 2012 är 494

poäng i matematik. I läsförståelse bygger alla resultat på den skala
som utvecklades i PISA 2000 då läsförståelse var huvudområde för
första gången och då fixerades OECD-genomsnittet till 500 poäng
(baserat på 27 länder). I PISA 2012 är OECD-genomsnittet i läsförståelse 496 poäng. Naturvetenskap var huvudområde i PISA 2006 och
då fixerades genomsnittet för de 30 deltagande OECD-länderna till
500 poäng. Genomsnittet för de 34 OECD-ländersom deltog i PISA
2012 är 501poäng.
Resultaten i varje kunskapsområde har också klassificerats efter olika
nivåer av kunnande, såkallade prestationsnivåer eller läsnivåer när det
gäller läsförståelse, vilket gör det möjligt att se hur stor andel av ett
lands 15-åringar som presterar på en viss kunskapsnivå. Observera att
dessa nivåer inte motsvarar betygsnivåer enligt svenska betygskriterier utan har bestämts av de expertgrupper som arbetar med PISA
inom varje kunskapsområde.
I PISA undersöks inte bara elevers resultat i de olika
kunskapsområde-na utan även deras intresse och attityder till det
kunskapsområde som står i fokus, vilket i PISA 2012 är matematik.
Dessutom ställs frågor om upplevt klassrums- och skolklimat, både
till elever och till skol-ledare. När elever och skolledare bedömer egna
eller andras intressen, förmågor och skolklimat är det viktigt att
komma ihåg att dessa skatt-ningar görs i olika sociala och kulturella
sammanhang. Sambanden som beskrivsbör inte heller ses som kausala
(orsak – verkan). Det kan vara så att en elevs intresse för matematik
medför att eleven presterar bättre i matematik, men det kan också vara
så att eleven får ett ökat intresse för matematik därför att han eller hon
presterar bra i ämnet. Däremot är det rimligt att säga att intresse
samvarierar starkt med prestation och att elever som är intresserade
tenderar att prestera bra.
Eftersom PISA-resultaten bygger på en urvalsundersökning finns en
statistisk osäkerhet i de skattade medelvärdena. Detta innebär att även
om ett lands uppmätta medelvärde är högre än ett annat lands, är det
inte säkert att landets 15-åringar har en statistiskt säkerställd högre

grad av matematisk förmåga. För att kunna uttala sig om detta måste
hänsyn också tas till den statistiska osäkerheten. De länder som skiljer
sig i medelvärde efter att hänsyn tagits till den statistiska osäkerheten
sägs ha signifikant skilda resultat. Genomgående i rapporten används
fem procent som signifikansnivå.
Disposition
I denna rapport sammanfattas resultaten för matematik på sidorna 8–
11, läsförståelse på sidorna12–13 och naturvetenskap på sidorna 14–
15. Vidare redovisas resultaten ur ett könsperspektiv på sidorna 16–17
och utifrån migrationsbakgrund på sidorna 18–19. Likvärdighet
utifrån några olika aspekter belyses på sidorna 20–24 och på sidan 25
ges en översikt över hur likvärdigheten i Sverige har förändrats under
2000-talet utifrån resultaten i PISA. På sidorna 26–27 presenteras
kortfattat något om skolmiljö och elevers inställning till matematik
samt hur dessa faktorer samvarierar med resultaten i matematik.
Slutligen sam-manfattas resultaten tillsammans med en slutdiskussion
på sidorna 28–38, där Sveriges resultat sätts in i ett
utbildningspolitiskt perspektiv
________________________
3 I PISA 2012 definieras 15-åringar som de elever som är födda 1996.
4 I PISA 2012 ingår även kunskapsområdet problemlösning men
resultaten från det området kommer att publiceras 2014.
5 Se OECD (2013 a–d).
6 Resultaten från de digitala proven i läsförståelse och matematik
presenteras i den nationella huvudrapporten, Skolverket (2013a).
Fortsättningen: se originalet visa-enskild-publikation

Tabell 1 Deltagande länder i PISA 2012.
OECD-länder
Australien Japan Spanien
Belgien Kanada Storbritannien
Chile Luxemburg Sverige
Danmark Mexiko Sydkorea
Estland Nederländerna Tjeckien
Finland Norge Turkiet
Frankrike Nya Zeeland Tyskland
Grekland Polen Ungern
Irland Portugal USA
Island Schweiz Österrike
Israel Slovakien
Italien Slovenien
Övriga deltagande länder/regioner
vars resultat presenteras i denna rapport
Hongkong-Kina Macao-Kina Singapore
Lettland Ryssland Taiwan
Litauen Shanghai-Kina Vietnam
Övriga deltagande länder/regioner
vars resultat inte presenteras i denna rapport
Albanien Indonesien Qatar
Argentina Jordanien Rumänien
Brasilien Kazakstan Serbien
Bulgarien Kroatien Thailand
Colombia Liechtenstein Tunisien
Costa Rica Malaysia Uruguay
Cypern Montenegro
Förenade Arabemiraten Peru

Sammanfattning av Sveriges resultat i PISA 2012 och i
ett längre perspektiv
Tabell 5 summerar resultaten från PISA 2012 utifrån vilka länder som
presterar bättre respektive sämre än OECD-genomsnittet samt hur de
förhåller sig till Sveriges resultat för de tre områdena; läsförståelse,
matematik och naturvetenskap.
Sveriges resultat i PISA 2012
* Svenska 15-åringar presterar signifikant lägre än OECD-genomsnittet inom samtliga trekunskapsområden.
* I matematik presterar 25 av 34 OECD-länder signifikant bättre än
Sverige. I läsförståelse presterar19 OECD-länder signifikant bättre än
Sverige och i naturvetenskap presterar 25 OECD-ländersignifikant
bättre än Sverige.
* 18 OECD-länder, däribland Finland, Danmarkoch Norge, presterar
alla signifikant bättre än Sverige inom samtliga tre kunskapsområden.
* De asiatiska länderna/regionerna (Japan, Sydkorea, Singapore,
Shanghai-Kina och Hongkong-Kina) dominerar stort i toppen. Av icke
asiatiska länder tillhör förutom Finland och Kanada numera även
Estland och Polen några av de högst presterande OECD-länderna
inom samtliga kunskapsområden.
Sveriges resultat jämförtmed tidigare PISA-undersökningar
Svenska 15-åringars genomsnittliga resultat har försämrats inom
samtliga tre områden jämfört med den senaste PISA-undersökningen
år 2009. Dessutom har resultaten försämrats i såväl matematik jämfört
med 2003, i läsförståelse jämfört med år 2000 som i naturvetenskap
jämfört med år 2006, det första året som respektive kunskapsområde
var huvudområde i PISA.
* I PISA 2000 och 2003 var svenska 15-åringars resultat inom samtliga områden signifikant över OECD-genomsnittet. Nu 2012, är det
genomsnittliga resultatet signifikant lägre inom samtliga områden
jämfört med ett genomsnittligt OECDland.

Att svenska elever inte bara försämrat sina resultat i absoluta mått
utan även relativt andra länder illustreras tydligt i figur 10 där
Sveriges relativa position beräknats i förhållande till de sammanlagt
25 länder som deltagit i samtliga fem PISA-undersökningar (i
samtliga tre kun-skapsområden). Figuren visar att Sveriges resultat
var över genom-snittet (0 på denvertikala axeln) i början av 2000-talet
för att sedan sjunka kontinuerligt. I PISA 2012 ligger resultaten i alla
tre kunskaps områden ungefär 0,7 standardavvikelser under
landgenomsnittet.
Figur 10 Sveriges relativa (standardiserade) position jämfört med
genomsnittet för de 25 länder som deltagit i samtliga fem PISAundersökningar, i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. 32)

_________________________
32 Den standardiserade positionen (Z-värdet) för Sverige beräknas som: (Sveriges
medelvärde – genomsnittet för de 25 ländernas
medelvärden)/standardavvikelsen för de 25 ländernas medelvärden. Avståndet till nollinjen är
därmed uttryckt som standardavvikelser.

Se Appendix för en lista på de länder som ingår i beräkningen.

Avslutande diskussion
Den övergripande trenden
Svensk skola befinner sig i ett allvarligt läge när det gäller kunskapsutvecklingen. PISA 2012 bekräftar och förstärker bilden som föregående internationella kunskapsundersökningar, PISA 2009, PIRLS
2011och TIMSS 2011, tillsammans har påvisat, nämligen att svenska
grundskoleelevers kunskaper i läsförståelse, matematik och
naturveten -skap harförsämrats under de senaste decennierna.
Det som utmärker resultaten från PISA 2012 är framförallt att resultaten försämrats ytterligare i samtliga tre områden under en så kort
tidsperiod som tre år. I tidigare PISA-undersökningar har resultatnedgången blivit signifikant först när den har mätts över en något längre
tidsperiod. Dessutom innebär den senaste beskrivningen av kunskapsläget enligt PISA att svenska elever nu för första gången presterar
under OECD-genomsnittet i samtliga tre kunskapsområden. I den
första PISA-studien, år 2000, presterade svenska 15-åringar över
OECDgenomsnittet i samtliga tre kunskapsområden. Sverige är också
det land som har haft den sämsta resultatutvecklingen av samtliga
deltagande länder.
Den årskull 15-åringar som PISA 2012 representerar är i huvudsak
samma årskull som deltog i TIMSS 2011, då som årskurs 8-elever.
TIMSS 2011visade på en signifikant nedgång för svenska årskurs 8elever i matematik jämfört med fyra år tidigare. I naturvetenskap var
däremot resultaten oförändrade, vilket ingav vissa förhoppningar om
att den negativa resultattrenden kanske var på väg att vända eller
åtminstone plana ut. PISA ger inget stöd för att så skulle vara fallet.
En nyligen publicerad internationell undersökning av vuxnas

kunskaper, PIAAC 2013, visar att vuxna svenskar (16–65 år) står sig
väl i en internationell jämförelse vad gäller färdigheter i läsning,
räkning och problemlösning med hjälp avdator. 34) Men
undersökningen visar också att Sveriges resultat i jämförelse med
övriga länder inte är riktigt lika bra när det gäller åldersgruppen 16–
24 år, en åldersgrupp som innehåller årskullarna som deltog i PISA
2003, 2006 och 2009. Resultaten från PIAAC motsäger därmed inte
resultaten från PISA.
En liten ljuspunkt är att de svenska resultaten på de digitala proven i
matematik och läsförståelse är något bättre, relativt andra länder,
jämfört med resultaten på de pappersbaserade proven. 35) Framförallt
är resultaten för lågpresterande elever bättre och skillnaden i resultat
mellan flickor och pojkar är också mindre på det digitala läsprovet
jämfört med det pappersbaserade läsprovet. Jämfört med 2009 har
däremot resultaten i digital läsförståelse försämrats.
PISA-studiens relevans
Går det att lita på att PISA-resultaten verkligen speglar det reella kunskapsläget bland landets15-åringar? Alla internationella kunskapsundersökningar bygger på representativa urval och det finns därmed
alltid en statistisk osäkerhet som gör att ett visst mått av försiktighet
bör iakttas när slutsatser utifrån enskilda resultat ska dras. Men här
syns en utveckling som följer ett tydligt mönster inte bara genom de
fem PISA-undersökningarna, utan dessutom genom de tre TIMSS
respektive två PIRLS-mätningarna, vilka täcker ungefär samma tidsperiod. Ur ett statistiskt perspektiv är därmed resultaten tillförlitliga.
Men hur väl reflekterar de kunskaper som PISA mäter målen i de
svenska kursplanerna? Ur ett teoretiskt perspektiv finns inga garantier
för att så är fallet då PISA kan sägas bygga på en ”global läroplan”.

Detta innebär att forskare, som utsetts av de deltagande länderna, tagit
fram ett ramverk utifrån kriterier om vilka kunskaper och förmågor
som anses vara relevanta för att kunna delta som samhällsmedborgare
i det vuxna livet. 36) I praktiken är det självklart så att även de
svenska kursplanerna bygger på en idé om vilka förmågor och
kunskaper som är viktiga i det fortsatta livet. De jämförande analyser
som gjorts av PISA:s ramverk och de svenska kursplanerna, samt de
båda ramver-kens konkretisering i form av nationella prov och
provuppgifter visar också på en god överensstämmelse. 37) PISA:s
mätinstrument har således god överensstämmelse med målen i
svenska kursplaner. Det betyder att även måluppfyllelsen enligt de
svenska kursplanerna i läs-förståelsedelen i svenska, i matematik och i
de naturvetenskapliga ämnena med all sannolikhethar försämrats.
Genomförandet av PISA
En aspekt att titta närmare på är den kontext i vilken PISA-undersökningen genomförs. PISA är ur elevsynvinkel ett så kallat low-stake
prov, eftersom resultatet inte har någon inverkan på betygen. Det
genomförs under vårterminen i årskurs 9, en period då eleverna också
ska genomföra ett antal nationella prov, som med motsvarande terminologi kan kallas för high-stake prov, i olika ämnen. Det är rimligt att
anta att elever anstränger sig mer på ämnesproven än i internationella
kunskapsmätningar som inte är betygsgrundande. 38) Enligt PISA
2012 är Sverige ett av de länder där antalet prov ökat sedan 2003,
vilket betyder att PISA-proven 2012 genomfördes i en betydligt
”prov-tätare miljö”. Förutom de tidigare nationella proven i svenska,
mate-matik och engelska har det sedan 2010 tillkommit nationella
prov i naturvetenskapliga ämnen. Alla nationella prov genomförs på
vårter-minen i årskurs 9 – under samma period som PISA. Det finns
en möj-lighet att detta har haft en negativ påverkan på elevernas
engagemang och motivation vid provets genomförande.

Motivationsaspekter i sam-band med internationella kunskapsprov är
av betydelse och något som behöver studeras mera djupgående. Men
även om denna hypotes är relevant utgör den knappast mer än en
delförklaring till de sjunkande resultaten.
Att fler nationella prov endast kan utgöra en delförklaring till de
sjunk-ande resultaten stöds av att resultatnedgången sannolikt
påbörjades redan under1990-talet, innan de nya proven infördes, och
att resultat-nedgången i stort sett är lika tydlig i TIMSS som
genomförs i årskurs 8 – där inga nationella prov alls genomförs. 39)
Sammantaget, utifrån befintlig empiri, är det därmed svårt att ifrågasätta att den nedåtgående trenden i elevers uppmätta resultat till stora
delar verkligen speglar en försämring i elevers reella kunskaper, så
som de mäts i PISA och andra internationella undersökningar.
På vilket sätt har resultaten försämrats?
Resultatbilden i de kunskapsområden som PISA mäter har kontinuerligt försämrats. Sett över en längre tidsperiod finns ett tydligt mönster
inom såväl matematik som läsförståelse och naturvetenskap, nämligen
att pojkar försämrat sina resultat i större utsträckning än flickor. När
det gäller resultatutvecklingen för hög- respektive lågpresterande
elever ser dock utvecklingen lite olika ut mellan kunskapsområdena. I
matematik finns en svag tendens till att de högpresterande eleverna
har försämrat sina resultat i något större utsträckning ände
lågpresterande. I läsförståelse och naturvetenskapfinns däremot en
tydlig trend att det är de lågpresterande eleverna som försämrat sina
resultat mest. Detta mönster är speciellt tydligt i läsförståelse.
Likvärdighetens utveckling över tid beror på vilket ämne som
undersöks

I PISA 2012 har likvärdigheten analyserats utifrån fem indikatorer,
varav fyra baseras på resultaten i matematik (huvudområde). Indikatorerna är totalvariation i matematikresultat, mellan skolvariation i
matematikresultat, betydelsen av elevens socioekonomiska bakgrund
för resultat i matematik, betydelsen av skolans socioekonomiska
sammansättning för resultaten i matematik och skolsegregation med
avseende på socioekonomisk sammansättning (ej ämnesbaserat). Inte i
någon av indikatorerna syns några signifikanta förändringar jämfört
med PISA 2003. Denna bild överensstämmer inte med motsvarande
bild från PISA 2009, då likvärdighetsindikatorerna baserades på resultaten i läsförståelse för tidsperioden 2000–2009 och som både
visade på en sämre nivå av likvärdighet, relativt OECD, och en försämrad likvärdighet över tid.
Beror skillnaderna mellan PISA 2009 och PISA 2012 på att tidsperioderna inte är identiska eller står orsaken att finna i skillnader mellan
kunskapsområdena? Det lutar åt det senare. Skillnaden gäller framförallt utvecklingen av den totala variationen i elevresultat samt resultatskillnaderna mellan skolor som fortsätter att öka i läsförståelse och
naturvetenskap. Det är svårt att förklara vad denna skillnad mellan
kunskapsområden i PISA 2012 kan bero på. En möjlig förklaring till
skillnaderna i totalvariation mellan läsförståelse och matematik skulle
kunna vara att läsförståelse inte bara är en förmåga som utvecklas i
skolan utan även i hemmet, medan matematik är en aktivitet som är
mer koncentrerad till skolan. Läsintresserade elever utvecklar då sin
läsning även utanför skolan medan det sannolikt är mindre vanligt att
matematikintresserade elever ägnar sig åt matematik på fritiden. Om
elever lär sig mindre i skolan drabbar det alla ungefär lika mycket i
matematik medan de läsintresserade eleverna inte förlorar lika mycket
som de som inte läser utanför skoltid.

Skolverket har i tidigare rapporter slagit fast att likvärdigheten i den
svenska grundskolan har försämrats. 40) Slutsatserna baseras på
analyser av betygsutvecklingen och resultaten i läsförståelse i PISA
2009. Dessa slutsatser står fast, även om PISA 2012visar på en delvis
annorlunda utveckling vad gäller matematikområdet. Det finns
därmed all anledning att fortsätta följa utvecklingen av likvärdighet
noggrant, utifrån såväl betygen som resultaten från de internationella
kunskaps-mätningarna.
Vad kan ligga bakom denförsämrade resultatutvecklingen?
För att kunna förbättra resultaten i svensk skola är en ökad förståelse
för möjliga orsaker bakom resultatnedgången väsentlig. Som redan
framhållits i tidigare rapporter från Skolverket går det inte att peka ut
en isolerad förklaringsfaktor till den utveckling som skett vad gäller
svenska elevers kunskaper under de senaste decennierna. Det är
många faktorer som spelar in och det är svårt att fastställa kausalitet
mellan enskilda förändringar och resultatutvecklingen. I den följande
texten diskuteras några mer eller mindre rimliga hypoteser, utan att
för den skull nödvändigtvis hävda att alla kan verifieras utifrån
empiriskt grundade analyser. Det krävs ytterligare studier och
forskning innan det går att få en tydligare bild av orsakerna bakom
utvecklingen.
Har gruppsammansättningen av elever som genomför PISA
förändrats på ett sätt som medför en nedgång i resultat?
Andelen elever med utländsk bakgrund har visserligen ökat, från
ungefär 12 till 15 procent, men detta bidrar endast mycket marginellt
till resultatnedgången. För infödda elever, eller elever med svensk
bakgrund, är resultatnedgången mellan 2003 och 2012 i stort sett lika
stor som för hela elevpopulationen. I övrigt har inga förändringar i
gruppsammansättningen skett. En ökad andel elever med utländsk

bakgrund kan därmed inte mer än ytterst marginellt förklara den resultatnedgång som svenska elever generellt uppvisar. Detta är väsentligt
att slå fast.
Ämnesproblem eller systemproblem?
De kunskapsmätningar som görs i de internationella studierna och i de
nationella ämnesutvärderingarna är indelade i ämnesområden. Detta
påverkar sannolikt diskussionen om skolans utveckling och de
insatser som görs. Men är det specifika problem inom
matematikämnet som till exempel bristande matematikintresse hos
eleverna som ligger bakom resultatnedgången eller finns det mer
grundläggande systemproblem i svensk skola? Det faktum at talla tre
kunskapsområden i PISA visar på i stort sett samma resultatutveckling
tyder på att ämnesspecifika orsa-ker endast kan vara en delförklaring
till bakomliggande resultatned-gång, det handlar snarare om mer
generella trender eller systemeffek-ter. Detta kan i sin tur också
innebära att det finns risk för att enbart ämnesmässiga satsningar inte
kommer att ge önskvärd effekt på resul-tatutvecklingen.
Samtidigt ska det sägas att det finns vissa ämnesspecifika mönster och
skillnader. Som tidigare nämnts ser likvärdighetsutvecklingen lite
olika ut beroende på vilket kunskapsområde i PISA som studeras.
Resultaten i andra ämnen som exempelvis engelska följer inte heller
samma utveckling som PISA:s kunskapsområden visar. Svenska
elevers kunskaper i engelska är i jämförelse med jämngamla elever i
andra länder mycket goda. Även när det gäller kunskaper om demokrati och samhällsfrågor klarar sig svenska elever bra och det syns
inga tecken på att dessa kunskaper skulle ha försämrats över tid.41)
Kan skolvals- och friskolereformen ha medverkat till sämre
kunskaper?

Under den senaste 20-årsperioden har det svenska skolsystemet
genomgått flera systemförändringar och det ligger nära till hands att
koppla samman dessa med resultatutvecklingen. Skolverket har inte
utvärderat skolvals- och friskolereformerna, men mycket talar för att
skolsegregationen, utifrån såväl resultat som socioekonomisk
samman- sättning, har påverkats negativt av skolvalet. 42) En
konsekvens är ökade skillnader mellan olika skolors genomsnittliga
resultat. I Skol-verkets rapport från 2012 påvisades också en kraftigt
ökad mellanskol-variation sedan slutet av 1990-talet och fram till
2011. Analyserna har baserats på såväl betygen som resultaten i
läsförståelse i PISA 2000–2009. 43)
När det gäller hur den generella kunskapsnivån har påverkats av dessa
större systemförändringar finns det inga entydiga forskningsresultat.
44) Att utvärdera reformernas effekt på resultaten är metodologiskt
komplicerat, givet de problem och begränsningar som finns i data och
frågan är om det någonsin kommer att gå att få fram ett entydigt resultat. Det är till exempel mycket svårt att avgränsa effekter av en specifik reform när flera reformer genomförs under samma tidsperiod och
det är också komplicerat att separera effekter av reformer i relation till
andra samhälleliga förändringar. 45)
På internationell nivå finns det inte något empiriskt samband mellan
andelen fristående skolor och genomsnittliga resultat. Länder med
många fristående skolor presterar inte bättre än länder med få fristående skolor, enligt PISA. Däremot tenderar skolsystem med en större
andel fristående skolor att vara mer segregerade. 46) PISA 2012 kan
inte påvisa att den socioekonomiska skolsegregationen i Sverige ökat,
men det visar däremot andra forskningsresultat som utgått från registerdata. 47)

Vilken betydelse har kommunaliseringen?
Inte heller effekterna av överföringen av ansvar till kommunerna i
början av 1990-talet kan med säkerhet bedömas. Skolverket har berört
detta tema utifrån olika perspektiv. En studie från 2011 visar att det
kommunala ansvarstagandet upplevs som oklart på kommunnivå.
Studien ger en bild av en osäkerhet inom kommunerna för var i den
kommunala organisationen ansvaret ligger. Detta kan naturligtvis få
konsekvenser för ett uthålligt och målinriktat utvecklingsarbete. 48)
I en nyligen utgiven rapport av Skolverket framförs att det finns stora
variationer mellan kommuner i fråga om tilldelning av resurser till
skolverksamheten och fördelning av resurser mellan skolor.
Rapporten drar också slutsatsen att fördelningen av resurser utifrån
skolornas socioekonomiska förutsättningar är otillräcklig, även om
medveten-heten bland kommunerna om detta har ökat över tid. 49)
Några säkra besked om betydelsen av dessa större systemförändringar
kan alltså inte ges. Men det är samtidigt svårt att – mot bakgrund av
Sveriges negativa kunskapsutveckling sedan 2000 (eller ännu
tidigare) – tro att införande av alla dessa reformer inte har haft någon
form av påverkan på resultaten. 50)
Har införandet av det målrelaterade betygsystemet bidragit till
att kravnivån sjunkit och därmed bidragit till de försämrade
resul-taten?
Förutom ovan nämnda reformer av system och organisation skedde
även under samma period en reform som var kopplad direkt till själva
undervisningen. En ny läroplan (Lpo94) infördes i mitten av 1990talet, vilket bland annat innebar en övergång från ett relativt till ett
målrelaterat betygssystem. 51) Inte heller effekterna av detta kan med
säkerhet fastställas. När det gäller betygssystemet har en del forskare

föreslagit att detta kan ha lett till att lärarna fokuserar mer på att få
elever över godkändgränsen, vilket samtidigt inneburit lägre prioritet
på högre förmågor. 52) Ensådan hypotes skulle kunna förklara varför
även de högpresterande eleverna i matematik försämrat sina resultat i
minst lika stor utsträckning som de lågpresterande eleverna. Men
någon empirisk studie som kan ge stöd för denna hypotes saknas ännu
Har ett ökat inslag av differentiering/nivågruppering lett till
ökade skillnader mellan hög- och lågpresterande elever och lägre
genom-snittliga resultat?
Denna hypotes har redan framförts i bland annat Skolverkets rapport
”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?”. Forskning visar att
elever påverkas av sin omgivning (kamrateffekter) samt att lärare
tenderar att sänka förväntningarna på mer lågpresterande elevgrupper.
53) Det finns ett visst stöd för att nivågruppering kan vara negativ på
så sätt att de lågpresterande förlorar mer än vad de högpresterande
vinner. 54) Men det är svårt att säga om nivågruppering som fenomen
har blivit vanligare med tiden. Enligt PISA 2012 har nivågrupperingen
i matematikämnet snarare minskat jämfört med 2003 medan annan
forskning pekarpå att det blivit vanligare. 55)
Men oavsett nivågruppering på klassnivå kan kamrateffekter även
verka på skolnivå. Mycket tyder på att högpresterande och mer studiemotiverade elever tenderar att lämna skolor med många
lågpresterande elever, vilket leder till ökade resultatskillnader mellan
skolor. 56) Genom förekomsten av kamrateffekter och
lärarförväntningar för-stärks dessa skillnader ytterligare. I
förlängningen riskerar detta att leda till minskad likvärdighet, men
kan också leda till minskade genomsnittliga kunskapsresultat om det
är så att elever i lågpresteran-de skolor förlorar mer än vad elever i
högpresterande skolorvinner på sin omgivning.

Har undervisningens kvalitet försämrats?
Enligt samfälld forskning är det som sker i klassrummet, eller annorlunda uttryckt kvaliteten i undervisningen, den enskilt mest betydelsefulla faktorn för elevers lärande och kunskapsutveckling. 57) Det är
svårt att mäta undervisningens kvalitet, men det är ändå rimligt att
anta att undervisningens kvalitet påverkas av en rad direkta och
indirekta faktorer. Hit hör rekryteringen till läraryrket,
lärarutbildningen, de förutsättningar lärarna får för undervisningen,
hur mycket tid lärare får för förberedelser, pedagogiskt stöd och
kollegial samverkan etcetera. Forskare har också visat att lärarnas
självständighet har minskat och att läraryrkets status har påverkats
negativt. 58) Konsekvenserna av denna utveckling för de försämrade
elevresultaten bör belysas vidare.
Enligt TIMSS 2011 och PIRLS 2011 är svenskalärare minst nöjda
med arbetsvillkoren i hela EU/OECD. Enligt samma undersökningar
är Sverige också det EU/OECD-land där lärarna är minst nöjda med
sitt yrkesval. 59) Men det finns ingen empiri som entydigt kopplar
ihop dessa faktorer till kunskapsutvecklingen. Det finns däremot
anledning att i framtiden vidare studera hur lärares utbildning,
arbetssituation och yrkesstatus påverkar vad som sker i klassrummet.
Har det skett en ökad individualisering i form av eget arbete och
en förskjutning av ansvar från lärare till elev?
En aspekt av själva undervisningen är kopplad till en ökad
individuali-sering av undervisningen och elevers ökade egna arbete.
Denna hypo-tes lyftes fram som en av orsakerna till den generella
resultatned-gången i Skolverkets kunskapsöversikt från 2009. 60)
Resonemanget bygger på antagandet att individuella arbetsformer
tagit allt mer tid i anspråk medan undervisning i helklass fått mindre
utrymme. Eleverna har därmed blivit mer utlämnade till sig själva och

sin egen förmåga att söka kunskap och uppnå målen. Det finns behov
av ytterligare studier som belyser hur elevernas eget arbete har ökat
över tid och framför allt konsekvenserna av detta.
Har omvärldsfaktorer såsom värderingsförskjutningar och läsvanor på fritiden påverkat kunskapsutvecklingen på ett negativt
sätt?
En annan typ av förklaringar har att göra med hur eleverna bedömer
nyttan av de kunskapsområden som mäts i PISA. Något förenklat går
det att säga att matematik, naturvetenskap och läsförståelse är traditionella skolämnen som inte alltid upplevs som relevanta för elevernas
vardag, fritid och framtid. Andra ämnen – som upplevs som mer
relevanta för ungdomarna – har inte samma negativa resultatbild. Det
gäller exempelvis engelska och digital läsförståelse. Det skulle enligt
denna tes delvis kunna handla om att förändringar i ungdomars värderingar som leder till att traditionella ämneskunskaper inte uppfattassom attraktiva eller viktiga för framtiden. Hur skolan förmår möta
dessa förändringar är givetvis en central fråga.
Ett annat sätt att formulera tesen är att säga att undervisningen inte
anpassats till elevernas förändrade krav och intressen. En sådan tes
måste dock byggas under med mer övertygande empiri som också
belägger förändringar och hur skolan hanterar dessa. 61) Det måste
vidare förklaras varför Sverige har tappat så mycket mer än de flesta
andra länder. Även andra länders elever exponeras för i stort sett
samma samhällsutveckling.
En ytterligare omvärldsrelaterad förklaringshypotes är elevernas
förändrade fritidsvanor, exempelvis har datoranvändningen ökat och
läsvanorna förändrats. Både PIRLS och PISA tyder på att svenska
elever läser mindre på fritiden.

Resultatutvecklingen kan påverkas
Den svenska resultatutvecklingen är bekymmersam och i
internationell jämförelse unik. I den internationella jämförelsen finns
länder som återkommande ligger på en hög nivå. Hit hör länder som
Sydkorea, Japan och även Finland, som fortfarande presterar bra även
om landet försämrat sina resultat sedan 2006. Andra länder har lyckats
förbättra resultaten från en låg till hög nivå under den tolvårsperiod
somPISA mäter. Till denna grupp av länder hör exempelvis Tyskland,
Polen och Estland. En tredje grupp av länder har lyckats plana ut en
negativ ut-veckling, exempelvis Norge i framför allt läsförståelse och
natur-vetenskap. Dessutom visar PISA att det går att kombinera höga
kun-skapsresultat med god likvärdighet. Finland, Estland och Kanada
utgör här goda exempel.
Slutsatsen av dessa länderjämförelser är att utvecklingen går att
påverka. Om andra länder kan uppnå både goda kunskapsresultat och
god likvärdighet borde det också vara möjligt för Sverige. Det är
viktigt att försöka lära av de systemjämförelser som kan göras i de
internationella studierna. På vilket sätt organiseras undervisningen i
de länder som i kunskapsmätning efter kunskapsmätning ligger på
höga resultatnivåer och med goda värden på likvärdighetsindikatorer?
Vilka förändringar har de länder gjort som antingen lyckats förbättra
sina resultat eller som lyckats hejda en nedåtgående trend? Hur är
sats-ningarna utformade och hur relevanta är de för det svenska
skolsyste-met?
Skolverkets bedömning
Ett stort antal beslut om förändringar i den svenska grundskolan har
fattats under de senaste åren i syfteatt vända den utveckling som framkommit i tidigare studier och som nu bekräftas ytterligare av PISA
2012. Det handlar främst om nya kursplaner, förändrat betygssystem

med nya betygssteg samt en ny lärarutbildning. Genomslag för reformer tar docktid och det är för tidigt att se eventuella effekter av dessa
reformer, vilket bland annat konstateras i delbetänkande av
utredningen om förbättrade resultat i grundskolan. 62) Delbetänkandet
betonar också att det kommer att behövas fortsatt uthålligt stöd för att
de beslutade reformerna ska resultera i bättre kunskapsresultat. Skolverket delar denna uppfattning och menar att detta är en förutsättning
för att uppnå en varaktig förbättring.
Mot bakgrund av resultaten från PISA 2012 och det samlade kunskapsläget om den svenska skolan vill Skolverket betona vikten av att
huvudmän och skolor ges långsiktiga förutsättningar för sitt lokala
utvecklingsarbete. Därtill behöver reformerna löpande följas upp, utvärderas och justeras för att motverka oönskade effekter.
Skolans huvudmän bör öka sina ansträngningar för skolans kompetensförsörjning. Som tidigare påpekats är det som sker i klassrummet
avgörande för elevers lärande. Detta sätter fokus på vilka förutsättningar lärarna får för att utföra sitt arbete, vilka strategier i undervisningen som har stor potential och vilka utvecklingsinsatser på lokal
och nationell nivå som behövs för att ge bestående positiva effekter
för kvaliteten i undervisningen. Huvudmän och skolor måste skapa
för-utsättningar för lärarna att ta ansvar för det professionella
innehållet i den pedagogiska yrkesutövningen.
Skolverket har tidigare framfört att skolvalsreformen sannolikt har
bidragit till de ökade resultatskillnaderna mellan skolor och därmed
till försämrad likvärdighet. Skolan har genomgåtts tora förändringar
sedan skolvalsreformen sjösattes, men dess konsekvenser har inte
analyserats samlat. Skolverket anser att det bör ske en översyn över

hur skolvals-systemet kan förenas med en förstärkt likvärdighet så att
alla skolor utvecklas till bra skolor.
Likvärdigheten är ett ansvar även för kommunala och enskilda huvudmän. Skolverket vill betona att resurser i form av stöd, skickliga lärare
och rektorer måste sättas in där de bäst behövs. För att motverka de
ökade skillnaderna mellan elever och skolor krävs att huvudmän har
en mer medveten användning av tillgängliga resurser och att de även
på andra sätt arbetar för ökad likvärdighet.
En nationell ansträngning för höjda kunskapsresultat i skolan förutsätter en bred och gemensam uppslutning från staten, kommuner och
fristående skolor samt de professionella i skolan.
________________________
34 PIAAC (Programme for International Assessment in Adult
Competences). Se SCB (2013) respektive OECD (2013e).
35 Se Skolverket (2013a) för en presentation av resultaten från de
digitala proven.
36 Dessa förslag till ramverk diskuteras och godkänns sedan av PISA
Governing Board.
37 Se Skolverket (2006b, 2006c).
38 Se Eklöf (2010, 2013).
39 Skolverket (2009).
40 Skolverket (2012a, 2013c).
41 Enligt resultaten i ICCS 2009 och ESLC 2011, se Skolverket
(2010b, 2012b).
42 Böhlmark & Holmlund (2010), Östh m.fl. (2012).
43 Skolverket (2010a, 2012a).
44 En nyutgiven forskningsrapport baserad på svenska data finner
inget stöd för att ökad valfrihet av skola skulle ha påverkat resultatutvecklingen

när det gäller betyg och nationella prov, i varken negativ eller positiv
riktning. Wondratschek m.fl. (2013).
45 Skolverket (2009).
46 OECD (2011).
47 Se Böhlmark & Holmlund (2010), s. 15, Böhlmark & Holmlund
(2012), kap 3.3 och Fredriksson & Vlachos (2011) kap 6.4. IFAU har i
uppdrag att utvärdera de större reformernas effekter (inklusive valfrihetsreformen och friskolereformen). Uppdraget ska redovisas i
decem-ber 2014.
48 Skolverket (2011).
49 Skolverket (2013b).
50 För närvarande pågår en statlig utredning med syfte att utvärdera
effekterna av kommunaliseringen. Utredningen, som leds av Leif
Lewin, ska redovisas i januari 2014.
51 Skolverket (1994).
52 Fredriksson & Vlachos (2011).
53 Se bland annat Skolverket (2006a, 2009, 2012a).
54 Sund (2009).
55 Skolverket (2009).
56 Skolverket (2012a).
57 Se t.ex. Hattie (2009).
58 Stenlås (2009), Ringarp (2011).
59 Skolverket (2012c, 2012d).
60 Skolverket (2009)
61 Ett sätt att öka elevernas intresse och förståelse för ämnet är att
sätta in undervisningen i en vardagsnära kontext. TIMSS 2011
visar att svenska matematik- och NO-lärare i årskurs 8 gör detta i
betydligt mindre utsträckning jämfört med genomsnittet för lärarna i
EU/OECD (Skolverket 2012d).
62 ”Det är enligt vår bedömning inte rimligt att förvänta sig några
påtagliga effekter i de internationella studierna som genomförts under
2011 och 2012. Vid de studier som kommer att genomföras under
mitten av 2010-talet kan ett visst genomslag förväntas, som sedan
gradvis bör kunna förstärkas fram till slutet av 2020-talet, allt annat
oförändrat.” SOU 2013:30, s. 15-16.
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”Pisarapporten säger inget om vad som fungerar väl”
“ Övertolkad undersökning. Pisastudien är ett fyrverkeri av
korrelationer som i slutändan inte säger någonting om de bakomliggan-de orsakssambanden. Dessa är betydligt mer komplicerade
än vad Pisa kan visa. Att basera politik på rapporten kan faktiskt
vara direkt skadligt, skriver tre ekonomiforskare. “
“ I början av december förra året uppdagades att svenska elever fortsätter att falla som stenar i den internationella undersökningen Pisa.
Sedan dess har förklaringarna duggat tätt. Vissa skyller på skolvalet,
andra på flumskolan. Politiker skyller på varandra. I debatten hörs
samtidigt krav på att vi bör anamma ett tillvägagångssätt av ”best
practice” och kopiera framgångsrecept från andra länder. Många anser
att metoder som har förbättrat exempelvis Polens och Tysklands
prestationer också bör införas i Sverige.
Till grund för förslagen ligger ofta ett kapitel i OECD:s Pisarapport
som sägs förklara varför vissa utbildningssystem presterar bättre än
andra. Detta kan synas rimligt. För nog borde rapporten som rankar
länderna även ha svar på vad som förklarar deras framgångar och
misslyckanden?
Men tyvärr är det inte så enkelt. Kapitlet i fråga består i stort sett av
enkla korrelationsanalyser. Men bara för att det finns ett statistiskt
samband behöver det inte finnas ett orsakssamband. Detta påpekas
också av författarna. Att basera politik på rapporten är därför ett steg
ut i det okända och kan faktiskt vara direkt skadligt för resultaten.
Utbild-ningspolitiska särdrag som är positivt relaterade till länders
prestatio-ner kan i själva verket ha en negativ effekt, och särdrag som
är negativt relaterade till länders prestationer kan i själva verkat ha en

positiv effekt. För att avgöra vad som orsakar vad krävs långt bättre
metoder än de som används i OECD:s rapport.
Ett exempel på hur fel det kan bli gäller skolvalets och konkurrensens
effekter. I Pisarapporten läser vi att det inte finns någon relation
mellan länders resultat och andelen elever i fristående skolor. Samma
slutsats dras av Andreas Schleicher, vice chef för utbildningsfrågor
vid OECD, som nyligen hävdade att avsaknaden av en sådan relation
visar att kon-kurrens inte ökar elevers prestationer. Svenska
pedagoger och debattö-rer på vänsterkanten har tagit ett steg längre
och hävdat att skolvalet ligger bakom kunskapsfallet i internationella
undersökningar. En av dessa är Magnus Oskarsson, projektledare för
Pisa i Sverige, trots att huvudorganisationen OECD alltså inte finner
något stöd för detta.
Samtidigt motsägs båda dessa påståenden av den nationalekonomiska
skolforskningen. I den mest övertygande studien, publicerad i Economic Journal, finner Martin West vid Harvarduniversitetet och Ludger
Woessmann vid Münchens universitet att friskolekonkurrens
förbättrar länders prestationer i Pisa. Elever i offentliga och fristående
skolor tjänar lika mycket på konkurrensen, som också leder till lägre
kostna-der. Forskningsmetoderna som används är inte helt
invändningsfria, men de är långt mycket bättre än de som används i
OECD:s egna ana-lyser.
Ett annat exempel gäller skolautonomi. I OECD:s rapport står det att
autonomi kombinerat med ansvarsskyldighet har en positiv påverkan
på elevers prestationer, medan autonomi utan ansvarsskyldighet i
stället har en negativ effekt. Denna slutsats nås med något bättre
meto-der. Men den akademiska Pisaforskningen visar återigen andra
resul-tat. I den starkaste studien, publicerad i Journal of Development
Eco-nomics, finner Eric Hanushek vid Stanforduniversitetet med flera
att autonomi i sig har en positiv effekt i industriländer, men att den

förstärks av ansvarsskyldighet. Samtidigt har skolautonomi faktiskt en
negativ påverkan i utvecklingsländer, ansvarsskyldighet eller inte.
Utvecklingsländer som tar OECD:s analyser på allvar riskerar alltså
att bli vilseledda.
Detta är endast två exempel. Pisarapporten är i princip ett fyrverkeri
av korrelationer som i slutändan inte säger någonting om de bakomliggande orsakssambanden. Samma sak gäller mer generella hänvisningar till vad som kännetecknar hög- och lågpresterande utbildningssystem, vilket Skolverket i sin egen rapport menar kan vara en strategi
för att dra lärdomar och vända den negativa utvecklingen. För även
om högt rankade länder har vissa särdrag är det omöjligt att veta om
dessa har orsakat, förhindrat eller varit irrelevanta för deras
framgångar. Fak-tum är att de flesta särdrag i högpresterande
utbildningssystem åter-finns även i lågpresterande länder och vice
versa. Debattörer kan där-för betona de metoder de föredrar eller inte
föredrar och sedan hävda att det är just dessa som genererar goda
respektive dåliga resultat. Vår enkla poäng är att dessa anekdoter inte
har något bevisvärde alls.
Finland illustrerar tydligt vådan i att välja ut ett framgångsexempel
och lyfta fram landets skolpolitik som ett föredöme. Så länge Finland
befann sig i toppen av Pisa var en sådan argumentation retoriskt slagkraftig även om ingen förstod varför finska elever presterade bra. När
Finland sedan föll tillbaka i den senaste Pisarankningen fungerar
exemplet inte längre – annat än för att visa hur lite ”den finska hejaklacken” hade på fötterna.
Varför fortsätter då debattörer och politiker att hänvisa till OECDrapporten och hög- och lågpresterande länders särdrag i sina förslag
till reformer? En anledning är att de troligtvis inte vet bättre. Analyser
av forskning kräver först och främst en förståelse för vad som är bra

och vad som är dåligt – och rigorösa studier, i nationalekonomi och
andra ämnen, är tyvärr inte speciellt lättfattliga.
Samtidigt tar det också tid att fördjupa sig i vad många anser vara
tråkiga och komplicerade analyser av data. Det går snabbare och är
roligare att läsa enkla beskrivningar av resultaten och titta på grafer än
att studera metodologi och regressionstabeller. Men det senare är nödvändigt för att komma åt orsakssambanden.
Det är förståeligt att politiker söker med ljus och lykta efter en lättfattlig bibel som visar hur skolan bör reformeras. Men varken OECD:s
rapport eller någon annan studie som noterar särdrag i hög- och lågpresterande länder är den bibel som de letar efter. Ju förr politikerna
inser detta, desto bättre.
Gabriel Heller Sahlgren, forskningschef, Centre for Market Reform
of Education vid Institute of Economic Affairs (IEA) i London,
knuten till Institutet för näringslivsforskning (IFN)
Philip Booth, professor, Cass Business School i London,
programchef vid IEA
Henrik Jordahl, docent, IFN “
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Så gjordes granskningen
Övergripande rapporter:
Skolinspektionens övergripande rapport Samhällskunskap i
gymnasieskolan, 2011:3 (PDF-fil, nytt fönster)
Mer än vad du kan tro, religionskunskap i gymnasieskolan, rapport nr
2012:3 (PDF-fil, nytt fönster) Granskningarna utgår från gällande
läroplaner och blir därefter. Det behövs noga granskningar av läroplanerna, de behöver förbättras. I granskningarna finns ej med de
läroplaner som granskas. De finns med här:

Kursplan - Samhällskunskap. Grundskolan.
Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och
utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen
inför både möjligheter och problem kopplade till globalisering,
interkultu-rella relationer och hållbar samhällsutveckling. Kunskaper
om sam-hället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar
för vårt handlande i en komplex värld.
Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna
utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en
helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och
politiska aspekter centrala.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor
ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina
egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet,
hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur
olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.
Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar
information från olika källor. Genom undervisningen ska eleverna
också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt
granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer. Eleverna ska vidare
ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällsvetenskapliga
begrepp och modeller.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med
de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och
arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper

om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte
om samhällsfrågor.
Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
* reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och
samverkar,
* analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
* analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga
begrepp och modeller,
* uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
* söka information om samhället från medier, internet och andra
källor
och värdera deras relevans och trovärdighet,
* reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden,
principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga,
ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och
fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika
samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och

modeller på ett väl fungerande sätt. Eleven kan föra välutvecklade
och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband
mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att
påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och
beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl
underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika
ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang
och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla
mellan olika perspektiv. Eleven redogör för de mänskliga
rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de
kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan eleven
redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och
rättigheter.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade
resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om
för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet
och relevans.

Kursplan - Religionskunskap. Grundskolan.
Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i.
Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den
mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är
kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.
Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna
utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det
egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen
ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika
religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på
olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner
kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att
främja social sammanhållning och som orsak till segregation.
Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna
traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att kunna tolka kulturella uttryck med anknytning till religiösa traditioner.
Eleverna ska också ges möjligheter att utveckla kunskap om hur man
kritiskt granskar källor och samhällsfrågor med koppling till
religioner och andra livsåskådningar.
Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska
under-visningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en
personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra
människors sätt att tänka och leva.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur

olika religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och relationer. Eleverna ska vidare ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur människors värderingar hänger samman med religioner
och andra livsåskådningar. Den ska också bidra till att eleverna
utveck-lar beredskap att handla ansvarsfullt i förhållande till sig själva
och sin omgivning.
Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
* analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt
olika tolkningar och bruk inom dessa,
* analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och
skeenden i samhället,
* resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och
värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
* söka information om religioner och andra livsåskådningar och
värdera källornas relevans och trovärdighet.
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra
världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder
och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Dess-utom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang
om lik-heter och skillnader inom och mellan några religioner och
andra livs-åskådningar. Eleven kan utifrån undersökningar om hur
religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och
skeenden be-skriva komplexa samband med välutvecklade och väl
underbyggda resonemang. Eleven kan också föra välutvecklade och
nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika
sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra

livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och
fördjupar eller breddar det.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar
och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda
resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt. Eleven kan söka information om religioner och andra
livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl
funge-rande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda
resonemang om informationens och källornas trovärdighet och
relevans.

Kursplan - Hem- och konsumentkunskap. Grundskolan.
Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra
vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens
välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om
konsumentfrågor och arbe-tet i hemmet ger människor viktiga verktyg
för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som
konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att
eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och
konsumtion i hemmet. I en process där tanke, sinnesupplevelse och
handling samverkar ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett
kunnan-de som rör mat och måltider. Undervisningen ska därigenom
bidra till att eleverna utvecklar sin initiativförmåga och kreativitet vid
matlag-ning, skapande av måltider och andra uppgifter i hemmet.
Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser. Undervisningen ska också
bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om konsumtionens villkor,
om sparande, krediter och lån. På så sätt ska eleverna ges förutsättningar att göra välgrundade val när det gäller privatekonomi och
kunna hantera olika problem och situationer som en ung konsument
kan ställas inför.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om,
och ges möjligheter att reflektera över, jämställdhet och
arbetsfördelning i hemmet. Undervisningen ska även ge eleverna
förutsättningar att utveckla kunskaper om kulturella variationer och
traditioner i olika hushåll.

Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga
att
*planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
*hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
*värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt
utifrån perspektivet hållbar utveckling.
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra
uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning
till aktivi-tetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel
och ut-rustning på ett säkert och väl fungerande sätt. Eleven väljer
tillväga-gångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val
med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö. Eleven kan
också ge välut-vecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Därutöver kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda
resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas
samman och anpassas till individuella behov.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då
välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för
privatekonomi. Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter
och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang
kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet
utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk
utveckling.

Ämne - Samhällskunskap. Gymnasiet.
Om ämnet
grundskolan

Jämförelse med GY2000

Jämförelse med

Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har
sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men
även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår.
Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa
disci-pliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras.
Ämnet har även ett historiskt perspektiv.
Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna
breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor
med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. Politiska, sociala och
ekono-miska band sammanlänkar i dag människor i olika samhällen
över hela världen. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att
utveckla kun-skaper om frågor som berör makt, demokrati,
jämställdhet och de mänskliga rättigheterna inklusive barns och
ungdomars rättigheter i enlighet med konventionen om barnets
rättigheter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förståelse
för frågor om arbetsliv, resurser och hållbar utveckling.
Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till samhällsfrågor och en förståelse av det vetenskapliga arbetet
med samhällsfrågor. Dessutom ska undervisningen bidra till att skapa
förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Ett komplext
samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt
kräver ett kritiskt förhållningssätt och eleverna ska därför ges
möjlighet att utveckla ett sådant. Det omfattar förmåga att söka,
strukturera och värdera information från olika källor och medier samt
förmåga att dra slutsatser utifrån informationen.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med olika
metoder för att samla in och bearbeta information. Genom
undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att uttrycka
kunskaper och uppfattningar såväl muntligt som skriftligt samt med
hjälp av modern informationsteknik.
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna
förutsättningar att utveckla följande:
1.	

Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de
individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor,
samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion
från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
2.	

Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur
olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga
förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och
samhällsstrukturer.
3.	

Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och
konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier,
modeller och metoder.
4.	

Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika
källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet.
5.	

Förmåga att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika
presentationsformer.
Kurser i ämnet
Samhällskunskap 1a1, 50 poäng, som bygger på de kunskaper
grundskolan ger eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i
elevens examen tillsammans med betyg i kursen samhällskunskap 1b.
Samhällskunskap 1a2, 50 poäng, som bygger på kursen
samhällskunskap 1a1. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen
tillsammans med betyg i kursen samhällskunskap 1b.

Samhällskunskap 1b, 100 poäng, som bygger på de kunskaper
grundskolan ger eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i
elevens examen tillsammans med betyg i kursen samhällskunskap 1a1
eller kursen samhällskunskap 1a2.
Samhällskunskap 2, 100 poäng, som bygger på kursen
samhällskunskap 1a2 eller kursen samhällskunskap 1b.
Samhällskunskap 3, 100 poäng, som bygger på kursen
samhällskunskap 2.
Internationell ekonomi, 100 poäng, som bygger på kursen
samhällskunskap 1a2 eller kursen samhällskunskap 1b.
Internationella relationer, 100 poäng, som bygger på kursen
samhällskunskap 1a2 eller kursen samhällskunskap 1b.
Samhällskunskap 1a1, 50 poäng:
Kurskod: SAMSAM01a1
Kursen samhällskunskap 1a1 omfattar punkterna 1—5 under rubriken
Ämnets syfte.
Centralt innehåll:
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
	

 Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt
inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas
möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna.
Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika
nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens
möjligheter. Mediers innehåll och nyhetsvärdering i samband med
frågor om demokrati och politik.
	

 De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat
och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva
mänskliga rättigheter.

	

 Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära
rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter.
	

 Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens
parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen.
Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor.
	

 Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor
med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som
skapar både gemenskap och utanförskap.
	

 Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och
skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och
resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska
förändringar.
	

 Metoder för att kritiskt bearbeta information, till exempel källkritik.
	

 Presentation i olika former och med olika tekniker med betoning på
det skriftliga och muntliga, till exempel debatter och debattartiklar.
Kunskapskrav i tabellform

(Finns ej jan 2014)

Kunskapskrav jan 2014. Betyget A.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika
samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt och nyanserat redogöra
för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven komplexa
samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om
likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
Dessutom kan eleven dra välgrundade och nyanserade slutsatser om
hur nutida samhällsförhållanden, exempelvis arbetslivets utveckling,
påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och
konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt och nyanserat
orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för

sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras
stånd-punkter.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska
och tolka information från olika källor samt göra välgrundade och
nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet
utifrån syftet. Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt,
uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer
samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

Ämne - Religionskunskap. Gymnasiet.

och värdera hur religion kan förhålla sig till bland annat etnicitet, kön,
sexualitet och socioekonomisk bakgrund.

Om ämnet
grundskolan

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att analysera texter och
begrepp, kritiskt granska källor, diskutera och argumentera.

Jämförelse med GY2000
Kommentar

Jämförelse med

Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i
religionsvetenskapen men är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det
behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord
och handling samt hur människor formulerar och förhåller sig till
etiska och existentiella frågor. I ämnet behandlas trons och etikens
betydelse för individers upplevelse av mening och tillhörighet.
Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna
breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt och olika tolkningar när det gäller
dessa. Kunskaper om samt förståelse för kristendomen och dess traditioner har särskild betydelse då denna tradition förvaltat den värdegrund som ligger till grund för det svenska samhället.
Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som präglas
av öppenhet i fråga om livsstilar, livshållningar och människors olikheter samt ge eleverna möjlighet att utveckla en beredskap att förstå
och leva i ett samhälle präglat av mångfald. Eleverna ska ges möjlighet att diskutera hur relationen mellan religion och vetenskap kan
tolkas och uppfattas, till exempel beträffande frågor om skapelse och
evolution.
Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur
människors moraliska förhållningssätt kan motiveras utifrån religioner
och livsåskådningar. De ska ges möjlighet att reflektera över och
analysera människors värderingar och trosföreställningar och
därigenom utveckla respekt och förståelse för olika sätt att tänka och
leva. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att analysera

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska ge eleverna
förutsättningar att utveckla följande:
1.	

Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika
tolkningar och perspektiv.
2.	

Kunskaper om människors identitet i relation till religioner och
livsåskådningar.
3.	

Kunskaper om olika uppfattningar om relationen mellan religion
och vetenskap samt förmåga att analysera dessa.
4.	

Förmåga att använda etiska begrepp, teorier och modeller.
5.	

Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till
kristendomen, andra religioner och livsåskådningar.
Kurser i ämnet
Religionskunskap 1, 50 poäng, som bygger på de kunskaper
grundskolan ger eller motsvarande.
Religionskunskap 2, 50 poäng, som bygger på kursen
religionskunskap 1.
Religionskunskap – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen
religionskunskap 1.
Religionskunskap 1, 50 poäng:
Kurskod: RELREL01
Kursen religionskunskap 1 omfattar punkterna 1—5 under rubriken
Ämnets syfte.
Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
	

 Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika
livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för
individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
	

 Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan
religioner.
	

 Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och
sexualitet.
	

 Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i
förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel
skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida händelser.
	

 Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i
den aktuella samhällsdebatten.
	

 Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ
etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska
föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara.
	

 Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i
kristendomen, övriga världsreligioner, livsåskådningar och elevernas
egna ställningstaganden.
Kunskapskrav i tabellform

Finns ej jan 2014)

Religionskunskap. Kunskapskrav. jan 2014. Betyget A.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera
världs-religionerna och några livsåskådningar samt utförligt och
nyanserat redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i
samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven
komplexa sam-band och drar välgrundade och nyanserade
slutsatser om världs-religioner och livsåskådningar i relation till
individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och
perspektiv. Vidare kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för
likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och

gudsuppfattningar och under-bygga sina resonemang med
välgrundade och nyanserade argument.
Eleven ger flera exempel på hur identitet kan formas i relation till
reli-gion och livsåskådning samt gör en komplex analys av denna
relation i vilken eleven beskriver komplexa samband och drar
välgrundade och nyanserade slutsatser. Eleven kan utförligt och
nyanserat redo-göra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet,
kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för olika uppfattningar
om relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom kan eleven
göra en välgrundad och nyanserad analys av de olika uppfattningarna.
Eleven kan utförligt och nyanserat beskriva vad som utmärker några
normativa etiska teorier och modeller, genomföra en komplex analys
av modellerna och använda dem för att ge välgrundade och nyanserade argument i några frågor. Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara
utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar.

DN 15 jan 2014: PISA-mätningen:

“Utländska experter ska granska
skolkrisen”
“Regeringen svänger och tillsätter en kommission som ska granska krisen i skolan. Men svenska experter och politiker stängs ute.
Utbildningsminister Jan Björklund (FP) avvisar S-förslaget att
inrätta en politisk referensgrupp. “
“– Jag menar att det är fel. Politiker ska inte lägga sig i den här
gransk-ningen, säger Jan Björklund.
I går presenterade regeringen tre förslag för att granska orsakerna till
de fallande svenska skolresultaten i den senaste PISA-mätningen.
En kommission ledd av den internationella samarbetsorganisationen
OECD med utländska forskare och experter tillsätts.
Ett utbildningsvetenskapligt råd inrättas. Rådet ska bestå av svenska
forskare från olika discipliner som ska kunna samråda med
regeringen.
Det nyligen inrättade skolforskningsinstitutet har fått i uppdrag att
sammanställa och föra ut kunskaper om effektiva metoder och arbetssätt till lärare och förskollärare.
Förslagen välkomnas av lärarfacken.
– Äntligen vill Björklund lyssna på forskarna. Det är inte en dag för
tidigt, säger Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet.
Även Socialdemokraterna, som föreslog en kommission för drygt en
månad sedan, tycker att förslagen är bra. Men S vill till skillnad från

regeringen att svenska forskare ska ingå i kommissionen som nu bara
ska bestå av utländska forskare och experter.
– Jag hade gärna sett att man också haft svenska toppforskare och inte
uteslutit dem. Svenska toppforskare kan ha större kunskap om det
svenska skolsystemet, säger Ibrahim Baylan (S), utbildningspolitisk
talesperson.
Men Jan Björklund hoppas att den utländska kommissionen ska kunna
presentera ”obekväma sanningar”.
– En oberoende granskning av internationella experter kan mycket väl
landa i andra slutsatser än de vi gör här hemma. En inhemsk
skoldebatt riskerar att bli lite hemmablind, anser han.
S kräver att en politiskt tillsatt referensgrupp inrättas till OECDkommissionen. Men även för detta förslag gör Björklund tummen
ned.
– Riksdagens utbildningsutskott finns ju där, så det kommer att få
rapporter, säger han.
Mats J Larsson matsj.larsson@dn.se “

Civilsamhället.
Alliansregeringen har placerat civilsamhället på politikområdet
Utbildning och forskning.

Politikområdet Utbildning och forskning. omfattar det som finns
på sidorna 106-128 i
Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och
landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november
2013. Andra delen med de sista 10 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf
På de nämnda sidorna finns ett stort antal länkar till detaljerade
redovisningar.
Alliansregeringenhar placerat politik för civilsamhället i utbildningsdepartementet. För idrott dock i kulturdepartementet och för trossamfund i socialdepartementet.

Politikområdet Utbildning och forskning.
Utbildningsminister Jan Björklund ansvarar för:
	

 	

Förskoleklass
Förskoleklassen är en frivillig skolform inom skolväsendet.
Kommunerna är skyldiga att erbjuda barn plats i förskoleklass
från och med höstterminen det år då barnet fyller sex år till
dess barnet ska börja fullgöra sin skolplikt. Förskoleklassen
ska stimulera elevers utveckling och lärande samt förbereda
dem för fortsatt utbildning.
	

 	

Fritidshem
Fritidshem riktar sig till elever i förskoleklass och i den
obliga-toriska skolan fram till och med vårterminen det år de
fyller tretton. Fritidshemmets uppgift är att komplettera
förskole-klassen och skolan och stimulera elevernas
utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och
rekreation.
	

 	

Grundskola och övriga obligatoriska skolformer
Till den obligatoriska skolan räknas grundskolan, sameskolan,
specialskolan och grundsärskolan. Undervisningen är obligatorisk och avgiftsfri. Vanligen har föräldrarna inte heller kostnader för exempelvis läromedel, skolmåltider, hälsovård och
skolskjuts.
	

 	

De flesta hörselskadade och nästan alla synskadade och rörelsehindrade barn får sin undervisning i grundskolan. Döva och
gravt hörselskadade barn går däremot i specialskolan. Specialskolan omfattar tio årskurser och ska så långt som möjligt
mot-svara den utbildning som ges i grundskolan.
Det finns också specialskola för hörselskadade/döva barn med
utvecklingsstörning.
	

 	

För barn med utvecklingsstörning finns grundsärskolan.Grundsärskolan består av nio årskurser och ska ge en utbildning som
är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det
är möjligt motsvarar utbildningen i grundskolan. Inom

grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns
träningsskola. I träningsskolan går elever som inte kan
tillgodogöra sig hela eller delar av undervisningen i
grundsärskolan i övrigt.
	

 	

	

 	


	

 	


	

 	

	

 	


Samers barn kan få utbildning med samisk inriktning i
sameskolan. Utbildningen motsvarar grundskolans första sex
år.
Gymnasieskola
Gymnasieskolan är uppdelad i 17 treåriga nationella program.
Samtliga program ger grundläggande behörighet att studera
vidare på högskolan. Vid sidan av de nationella programmen
finns också specialutformade och individuella program.
Högre utbildning
I Sverige är universitet och högskolor egna myndigheter, som
lyder direkt under regeringen. Det finns 14 universitet och 22
högskolor med statlig huvudman, vilket betyder att staten är
ytterst ansvarig. Dessutom finns det ett drygt 10-tal enskilda
utbildningsanordnare bland annat Chalmers tekniska högskola
AB, Stiftelsen högskolan i Jönköping och Handelshögskolan i
Stockholm.
De statliga universitetens och högskolornas huvuduppgift är
att anordna utbildning som vilar på vetenskaplig eller
konstnärlig grund och beprövad erfarenhet.
Forskning
Målet för forskningspolitiken är att Sverige ska vara en
ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög
vetenskaplig kvalitet. Varje samhälle behöver självständiga
forskare som förutsättningslöst formulerar idéer, analyserar,
ifrågasätter och medverkar aktivt i den offenliga debatten.

Jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister Maria
Arnholm ansvarar för:
	

 	


	

 	


	

 	


	

 	


	

 	


Annan pedagogisk verksamhet
Annan pedagogisk verksamhet består av pedagogisk omsorg
(bland annat familjedaghem och flerfamiljslösningar), öppen
förskola, öppen fritidsverksamhet och omsorg under kvällar,
nätter och helger.
Folkbildning
Folkbildningen har en lång historia i svenskt samhällsliv.
Folkbildningen kännetecknas av att den är "fri och frivillig",
det vill säga fri från statlig styrning och frivillig för deltagarna.
Till folkbildning räknas verksamhet inom folkhögskolor och
studieförbund.
Förskola
Förskolan riktar sig till barn från ett år till de börjar i
förskoleklassen eller den obligatoriska skolan. Syftet med
förskolan är att stimulera barns utveckling och lärande samt
erbjuda barn en trygg omsorg.
Jämställdhet (Även i politikområdet Jobb)
Jämställdhetsintegrering är den övergripande strategin för
jämställdhetspolitiken. Det innebär att ett
jämställdhetsperspektiv införlivas i alla led av
beslutsprocessen. I regeringen innebär det att varje statsråd har
ansvar för jämställdhet inom sitt respektive område.
Jämställdhetsministerns ansvar är att driva på, utveckla och
samordna regeringens jämställdhetspolitik.
Politik för det civila samhället
Villkor och förutsättningar för organisationer inom det civila
samhället.

	

 	


	

 	


	

 	


	

 	


Studiefinansiering
Studiestödet finansierar i huvudsak den studerandes
levnadsomkostnader under utbildningen. Administrationen
kring studiestöd sköts av Centrala studiestödsnämnden, CSN.
De stöd som når flest personer är studiehjälpen för unga
studerande i gymnasieskolan och studiemedel som är ett
samlat stöd som omfattar studerande på högskole- och annan
eftergymnasial nivå samt vuxna studerande på grundskole- och
gymnasienivå. Inom studiemedelssystemet finns också
möjlighet för vissa studerande att få tilläggslån och
merkostnadslån. För studerande med barn utgår ett
tilläggsbidrag. Det finns också vissa stöd som riktar sig till
speciella grupper i samhället.
Ungdomspolitik
Ungdomspolitiken syftar till att förbättra unga människors
levnadsvillkor.
Vuxenutbildning
Svensk vuxenutbildning är omfattande och har lång tradition.
Det finns många olika former av vuxenutbildning, alltifrån
folkbildning, utbildning i svenska för invandrare (sfi) och
kommunal vuxenutbildning till arbetsmarknadsutbildning och
personalutbildning eller kompetensutveckling i arbetslivet.
Yrkeshögskolan (YH) är en eftergymnasial utbildningsform
som bygger på samarbete mellan arbetslivet och
utbildningsanordnare. Utbildningarna är 1-3-åriga och leder
fram till en yrkesexamen eller en kvalificerad yrkesexamen.
De vänder sig till studerande från gymnasieskolan men även
till dem som har en yrkesbakgrund.

Sveriges kommuner och landsting
http://www.skl.se
Skola och förskola
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Forskning och innovation
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Politik för det civila samhället
(Från utbildningsdepartementets hemsida)
	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Mål och budget: politik för det civila samhället
Har inte undermenyer
Politiken följs upp i samråd med idéburna sektorn
Dialog, samråd och överenskommelser
Har inte undermenyer
Forskning och statistik
Har inte undermenyer
Stöd och bidrag
Nyhetsbrev om det civila samhället

Politiken på området omfattar generella frågor om det civila samhället
och dess villkor, bland annat möjligheter att bilda organisationer, att
få statligt stöd och att göra människor delaktiga och bedriva
verksamhet. Vidare omfattas organisationernas samverkan med den
offentliga sek-torn genom dialog och samråd. Området omfattar även
kunskapsbild-ning om det civila samhällets roll, sammansättning,
verksamhet och utveckling.
Idrottspolitiken utgör en särskild del av politiken för det civila samhället. Idrottsfrågorna inrymmer verksamheter som främjar idrott och
motion och som samtidigt bidrar till en förbättrad folkhälsa.
Stöd till allmänna samlingslokaler och till friluftsorganisationer,
bidrag för kvinnors organisering samt bidrag till riksdagspartiernas
kvinno-organisationer är också delar av politiken för det civila
samhället.

Politiken för det civila samhällets syfte är att lyfta fram det civila
sam-hällets stora betydelse, utveckla och tydliggöra relationen mellan
sta-ten och det civila samhället och ta ett helhetsgrepp om generella
frågor om det civila samhället och dess villkor. Riksdagen beslutade i
febru-ari 2010 om propositionen En politik för det civila samhället
(2009/10: 55) som innehåller förslag till mål och inriktning för
politiken. Utbild-ningsdepartementet bevakar den generella politiken
och varje departe-ment ansvarar för sina sakområden.

Dialog med idéburna organisationer
Dialogen med idéburna organisationer är central inom politiken. Samråd och dialog sker bland annat genom remisser, fasta forum för samråd, konferenser och hearings. Två nationella överenskommelser har
slutits, inom det sociala området och integrationsområdet. Dessa
överenskommelser handlar om relationen mellan stat, kommun och
idéburna organisationer som är verksamma i civilsamhället.

Regeringens mål för politiken är att förbättra villkoren för det civila
samhället som en central del av demokratin. Det sker, genom att i dialog med civila samhällets organisationer, utveckla det civila
samhällets möjligheter att göra människor delaktiga, stärka dess
förutsättningar att bidra till samhällsutvecklingen och välfärden, samt
fördjupa och sprida kunskapen om det civila samhället.

Myndighetsstöd för frågorna
Från och med 2012 har Ungdomsstyrelsen i uppdrag att utgöra ett
myndighetsstöd för politiken för det civila samhället. Ungdomsstyrelsen ska därmed ansvara för att samla och sprida kunskap inom området, analysera, följa upp och utvärdera insatser samt bilda nätverk för
samverkan med andra berörda myndigheter och organisationer.

Det civila samhället
Med det civila samhället avses en arena, skild från staten, marknaden
och det enskilda hushållet, där människor organiserar sig och agerar
tillsammans i gemensamma intressen. I det civila samhället ingår allt
från nätverk, tillfälliga sammanslutningar och frivilliga insatser till
ideella föreningar, registrerade trossamfund, stiftelser, kooperativ med
mera.
Relaterat
	

 	

Idrottspolitik
	

 	

Prop. 2009/10:55 En politik för det civila samhället
	

 	

Ds 2009:50, Statligt stöd till riksdagspartiernas
kvinnoorganisationer
	

 	

SOU 2007:66, Rörelser i tiden
Externa länkar
	

 	

Ungdomsstyrelsen
	

 	

Överenskommelsen.se

Stöd och bidrag
I dag fördelar Regeringskansliet och runt 27 myndigheter och förbund
statsbidrag till idéburna organisationer.
Bidragen är oftast i form av verksamhetsbidrag, generella organisationsbidrag eller projektbidrag. Regeringen anser att en bra balans
mellan olika former av statsbidrag är en viktig förutsättning för det
civila samhällets möjlighet att bedriva verksamhet. Regeringen strävar
efter att de generella bidragen ska vara betydligt mer omfattande än
riktade projektbidrag. Under 2012 genomförde Utbildningsdepartementet en undersökning av de statsbidrag som fördelas till organisationer inom det civila samhället. Undersökningen visar att organisationsbidrag och verksamhetsbidrag står för 83 procent av utdelade
statsbidrag.
Myndigheter och förbund som fördelar statsbidrag. Nedanstående 27
myndigheter och förbund fördelar statsbidrag. Via respektive
myndighets webbplats kan du få mer information om vilka
verksamheter som kan få stöd.
	

 	

Allmänna arvsfonden
	

 	

Stöd till ideella föreningar och organisationer som arbetar till
	

 	

förmån för barn, ungdomar och personer med funktionshinder.
	

 	

Boverket
Stöd till allmänna samlingslokaler.
	

 	

Brottsförebyggande rådet
Stöd till brottsförebyggande arbete.
Brottsoffermyndigheten
Bidrag till organisationer som arbetar med brottsofferinriktad
verksamhet.
	

 	

Folkbildningsrådet
Stöd till Folkhögskolor och studieförbund.
	

 	

Folkhälsoinstitutet
Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


narkotikaupplysning, Spelberoendes riksförbund och till
föreningar som arbetar mot alkohol,narkotika, dopning
spelberoende och tobak.
Försvarsmakten
Bidrag till försvarsorganisationer.
Jordbruksverket
Bidrag till bland annat Fritidsodlarnas Riksorganisation.
Konsumentverket
Stöd till konsumentorganisationer.
Kriminalvården
Bidrag till organisationer som arbetar inom
kriminalvårdsområdet.
Kulturrådet
Kulturorganisationsbidrag inom teater-, musik-, dans-, eller
litteraturverksamhet.
Länsstyrelserna
Fördelar bland annat utvecklingsmedel till
kvinnojoursverksamhet och till insatser för att motverka
hedersrelaterat våld och förtryck. Se respektive länsstyrelse för
mer information.
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
Stöd till adoptionsorganisationer.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Bidrag till organisationer som bl.a. arbetar förebyggande med
krisberedskap.
Naturvårdsverket
Stöd till organisationer som arbetar med miljö- och naturvård.
Nämnden för statligt stöd till trossamfund
Trossamfundsbidrag.
Partibidragsnämnden
Stöd till politiska partier.

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


	

 	

	

 	

	

 	


	

 	

	

 	


	


Riksidrottsförbundet
Fördelning av stöd till idrottsförbund anslutna till
Riksidrottsförbundet.
Sametinget
Sameorganisationsbidrag.
SIDA
Stöd till organisationer inriktade på biståndsverksamhet.
Skolverket
Bidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum,
studentorganisationer eller elevorganisationsbidrag.
Socialstyrelsen
Stöd till organisationer som arbetar med inom psykiatrin, som
bedriver insatser mot hiv/aids och andra smittsamma
sjukdomar, som arbetar med hjälp till närstående, mot våld
mot kvinnor. Organisationer inom det sociala området,
handikapporganisationer eller pensionärsorganisationer.
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna
Bidrag för idrottens studie-, bildnings- och
utbildningsverksamhet.
Svenskt Friluftsliv
Stöd till friluftsorganisationer.
Tillväxtverket
Stöd till bland annat regionala kooperativa
utvecklingscentrum, organisationerna Hela Sverige ska leva
och Skärgårdarnas riksförbund.
Trafikverket
Bidrag till Nationalföreningen för trafiksäkerhetsfrämjande
och organisationer som utför trafiksäkerhetsinsatser.
Ungdomsstyrelsen
Stöd ges till bland annat till hbt-organisationer, organisationer
bildade på etnisk grund, ungdomsorganisationer eller till
organisationer som arbetar med mentorskap för nyanlända, för
jämställdhet, eller mot rasism. Uppdaterad 5 juni 2013

Regeringens proposition
2009/10:55 En politik för det civila
samhället
Propositionens huvudsakliga innehåll
Regeringen lämnar i propositionen förslag till mål och inriktning för
politiken för det civila samhället, som ersätter den nuvarande folkrörelsepolitiken och dess mål. Genom den nya politiken vill
regeringen lyfta fram det civila samhällets stora betydelse, utveckla
och tydlig-göra relationen mellan staten och det civila samhället och
ta ett hel-hetsgrepp om generella frågor om det civila samhället och
dess villkor. Begreppet det civila samhället används i betydelsen av en
arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där
människor, grupper och orga-nisationer agerar tillsammans för
gemensamma in-tressen. Inom det civila samhället verkar bl.a. ideella
föreningar, stiftelser och registrerade tros-samfund, men även nätverk,
upprop och andra aktörer.
Regeringen föreslår att målet för politiken ska vara att förbättra villkoren för det civila samhället som en central del av demokratin. Detta
ska ske, i dialog med det civila samhällets organisationer, genom att
utveckla det civila samhällets möjligheter att göra människor delaktiga, genom att stärka det civila samhällets förutsättningar att bidra till
samhällsutvecklingen och välfärden samt genom att fördjupa och sprida kunskapen om det civila samhället. Ett system för regelbunden
upp-följning av politiken för det civila samhället gentemot detta mål
skapas.

Ett tvärvetenskapligt forskningsprogram om det civila samhället presenteras. Regeringen avser också att stärka statistikförsörjningen om
det civila samhället. I propositionen behandlas vidare frågor om
dialog och samråd med det civila samhällets organisationer, det civila
sam-hällets entreprenörskap, frågor om delaktighet, jämställdhet och
mång-fald, statligt stöd till det civila samhällets organisationer, det
civila samhällets övriga finansiering samt frågor om allmänna
samlingsloka-ler.
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Rörelser i tiden
Slutbetänkande av Utredningen om den
statliga folkrörelsepolitiken i framtiden

Den 1 november förordnades följande personer att ingå som experter i
utredningen: departementssekreterare Marie Ericsson, departements
sekreterare Mårten Svensson Risdal, departements- sekreterare Petra
Mårselius, departementssekreterare Hanna Åkesson, kansliråd Lovisa
Strömberg, avdelningsdirektör Lars Häll, avdelnings- direktör Hans
Mattsson, enhetschef Ants Viirman och doktorand Malin Gawell.

SOU 2007:66SOU
Till statsrådet Nyamko Sabuni
Regeringen beslutade den 27 oktober 2005 att bemyndiga statsrådet
Jens Orback att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att lämna
förslag om den framtida folkrörelsepolitikens inriktning, omfattning
och utformning

Den 1 mars 2007 entledigades Hans Mattsson, Hanna Åkesson och
Mårten Svensson Risdal från uppdraget och i deras ställe förordnades utredare Stina Törnell Sandberg samt departementssekreterare Elisa-beth Aldenberg och departementssekreterare AnnaKarin Jansson.

I uppdraget ingår också att utreda och föreslå lämpliga åtgärder rörande bidragsgivning och annan finansiering av folkrörelsernas och det
övriga föreningslivets verksamhet. Utredaren ska även lämna förslag
om hur statistikförsörjningen inom området kan stärkas och utvecklas
samt föreslå hur forskningen om folkrörelserna och det övriga föreningslivet kan utvecklas (dir. 2005:117).

Den 20 december 2005 förordnades följande personer att ingå i en
referensgrupp till utredningen: generalsekreterare Göran Pettersson,
generalsekreterare Inger Björk, ordförande Ingemar Färm, förbundsdirektör Torsten Friberg, kanslichef Anders Holmestig, vice ordförande Birgitta Ljung, generalsekreterare Milinko Mijatovic, styrelseledamot Alaa Idris, styrelseledamot Gerd Jonsson, styrelseledamot Lena
Jarlöv, styrelseledamot Magdalena Dahlborg, styrelseledamot Mostafa
Setkic och verksamhetsutvecklare Raymond Svensson.

Den 1 februari 2007 beslutade den nya regeringen om tilläggsdirektiv
till utredningen enligt vilka utredaren också ska utreda effekterna av
villkorade statsbidrag inom folkrörelsepolitiken och undersöka om det
är möjligt att öka andelen villkorslösa stats- bidrag, minska antalet
villkor för statsbidragen eller revidera de villkor som ställs(dir
2007:7)

Den 1 mars 2007 entledigades Anders Holmestig och Inger Björk från
uppdraget. Utvecklingsstrateg Ulla Norberg förordnades som ledamot
i referensgruppen. Den 1 november 2005 anställdes kanslirådet
Berndt Lindholm som sekreterare i utredningen.

Med stöd av bemyndigandet förordnades fr.o.m. 1 november 2005
kanslichef Åsa-Britt Karlsson som särskild utredare. Utredaren har
tagit sig namnet Folkrörelseutredningen.

Utredningen om den statliga folkrörelsepolitiken i framtiden överlämnar härmed betänkandet Rörelser i tiden (SOU 2007:66).
Utredningens uppdrag är därmed slutfört.
Stockholm den 28 september 2007

Åsa-Britt Karlsson/Berndt Lindholm
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Kultursamhället.
Kultursamhället ingår i politikområdet för information, kultur,
religion, nöjen, idrott od.
Politikområdet för information, kultur, religion, nöjen, idrott od.
omfattar det som finns på sidorna 129-184 i
Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och
landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november
2013. Andra delen med de sista 10 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf
På de nämnda sidorna finns ett stort antal länkar till detaljerade
redovisningar.
Alliansregeringen har placerat politik för civilsamhället i utbildningsdepartementet. För idrott dock i kulturdepartementet och för trossamfund i socialdepartementet.
Posten bör ingå i området för transporter

Politikområdet för information, kultur,
religion, nöjen, idrott od.
It- och energiminister Anna-Karin Hatt ansvarar för politiken
för informationssamhället.
	

 	

Informationssamhället
I politikområdet informationssamhället ingår insatser för att
Sverige ska vara ett hållbart informationssamhälle för alla. Det
innebär ett tillgängligt informationssamhälle med modern
infrastruktur och samhällsnyttiga it-tjänster för att förenkla
vardagen och förbättra livskvaliteten för kvinnor och män,
unga och gamla i alla delar av landet.
	

Informationssamhället
	

Informationssamhället i statens budget
	

 	

Digitala agendan
	

 	

E-förvaltningen
Bredband
	

 	

Telekom
Post
Internet
Säker kommunikation
Internationell IT-politik
	

 	

Utredningar, förslag och remisser
Målet för it-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att
använda digitaliseringens möjligheter. För att uppnå detta krävs ökad
digitala delaktighet så att fler vill och vågar använda digitala tjänster.
Men också om att få fram fler tjänster som gör att kvinnor och män
upplever att de verkligen har nytta av att använda internet. En
förutsättning för detta är det finns tillgång till bredband i alla delar av
landet och därför ska Sverige ha bredband i världsklass, ett delmål
som riksdagen har ställt sig bakom.

Lena Adelsohn Liljeroth Kultur- och idrottsminister
Kulturdepartementet.
Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroths ansvarsområden
	

 	


	

 	


	

 	


	

 	


Kultur
Riksdagen beslutade 2009 om nya mål för kulturpolitiken.
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft
med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att
delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig
kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att uppnå målen
ska kulturpolitiken:
- främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till
att utveckla sina skapande förmågor,
- främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
- främja ett levande kulturarv som bevaras, används och
utvecklas,
- främja internationellt och interkulturellt utbyte och
samverkan inom kulturområdet,
- särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.
Medier
Målet för regeringens mediepolitik är att stödja yttrandefrihet,
mångfald, massmediernas oberoende och tillgänglighet samt
att motverka skadliga inslag i massmedierna.
Idrott
Målen för idrottspolitiken är att ge möjligheter för flickor och
pojkar, kvinnor och män att motionera och idrotta för att
främja en god folkhälsa, att stödja en fri och självständig
idrottsrörelse byggd på ideellt engagemang samt att ge kvinnor
och män positiva upplevelser av idrott som underhållning.

Kultur
	

 	

Aktuella satsningar inom kulturområdet
	

 	

Barn- och ungdomskultur
	

 	

Har inte undermenyer
Bildkonst, arkitektur, form och design
	

 	

Har inte undermenyer
Det civila samhället inom kulturområdet
	

 	

Forskning inom kulturområdet
	

 	

Har inte undermenyer
Funktionshindersperspektivet inom kulturområdet
	

 	

Internationellt samarbete
	

 	

Har inte undermenyer
Jämställdhet inom kulturen
	

 	

Har inte undermenyer
Kultur och hälsa
	

 	

Kulturmiljö
	

 	

Litteraturen, läsandet och språket
	

 	

Museer och utställningar
	

 	

Har inte undermenyer
Teater, dans och musik
Kulturpolitiska mål
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med
yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i
kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla
samhällets utveckling.
För att uppnå målen ska kulturpolitiken:
	

 ▪	


främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till
att utveckla sina skapande förmågor,

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	


främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
främja ett levande kulturarv som bevaras, används och
utvecklas,
främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan
inom kulturområdet,
särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Budget för 2014
Regeringens prioriterade satsningar i budgetpropositionen för kultur,
medier och film.
	

 ▪	

 Budget för Kulturdepartementet 2014
Det civila samhället inom kulturområdet
Det civila samhället har stor betydelse både för den utövande kulturen
och för kulturarvsområdet och bidrar till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås. Regeringen vill bidra till en ökad samverkan på
kulturområdet mellan det civila samhället, kommunerna, landstingen
och staten.
Mot den bakgrunden bjöd Kulturdepartementet under våren och sommaren 2010 in representanter för det civila samhället, kommunerna,
landstingen och staten till en gemensam dialog. Dialogserien hölls
runtom i landet (Stockholm, Göteborg, Malmö och Luleå) och
samlade över 400 företrädare för det civila samhället, såväl små
lokala som stora nationella organisationer. Synpunkter och
erfarenheter från dialogen har samlats in och sammanfattats i skriften
Dags för dialog.
2011 fick Statens kulturråd, Riksantikvarieämbetet och Riksteatern i
uppdrag att ta fram en rapport med lärande exempel på hur
kulturinstitutioner kan involvera det civila samhällets organisationer

och andra ideella krafter i sina respektive verksamheter. Arbetet skulle
ske i samverkan med det civila samhället. Uppdraget redovisades i
januari 2012 i rapporten Kulturinstitutionerna och det civila
samhället.
Vidare fick 29 kulturinstitutioner under 2011 i uppdrag att verka för
att ideella organisationer och andra delar av det civila samhället
involverades i institutionernas verksamheter.
Inom kulturarvsområdet är satsningen Hus med historia, som
omfattade 40 miljoner kronor under åren 2010-2012, ett exempel på
hur det ideella engagemanget för kulturmiljön kan stärkas.
I och med Kultursamverkansmodellen, som trädde i kraft 1 januari
2011 och som fr.o.m. 2013 inbegriper 20 län, har det civila samhället
getts ytterligare möjligheter att påverka kulturpolitiken. Framtagandet
av de regionala kulturplanerna ska ske i samråd med bl.a. det civila
samhället.
Myndigheten för kulturanalys har gjort en första utvärdering av
Kultursamverkansmodellen där bl.a. det civila samhällets roll
utvärderats.
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Socialdepartementet
Socialdepartementet, 15 november 2013
Synergieffekter mellan religionsfrihet och jämställdhet
Fredagen den 15 november besökte FN:s särskilde rapportör för
religionsfrihet, dr Heiner Bielefeldt, Stefan Attefall. Förutom ett
studiebesök på Fryshuset och programmet "Tillsammans för Sverige"
diskuterade Heiner Bielefeldt och Stefan Attefall bland annat
religionsfrihet och jämställdhet samt situationen i mellanöstern för
kristna minoriteter.
-Jag är väldigt bekymrad över situationen i mellanöstern och särskilt
för de religiösa minoriteterna. Det bästa sättet att förbättra situationen
för den kristna minoriteten är att arbeta för fred och demokrati i
regionen. Vad som behövs är utbildning i syfte att skapa respekt för
demokratin, sa Stefan Attefall.
	

 ▪	

 Synergieffekter mellan religionsfrihet och jämställdhet
Socialdepartementet, 5 november 2013
Nyhetsbrevet Trossamfund 6/2013
I nummer 6/2013 av Nyhetsbrevet Trossamfund kan du läsa om
Regeringens råd för kontakt med trossamfundens
(Trossamfundsrådets) senaste möte där docent Tobias Harding
redogjorde kring det civila samhällets bidrag inom välfärdssektorn.
	

 ▪	

 Nyhetsbrevet Trossamfund 6/2013

Socialdepartementet, 1 november 2013
Relationen stat, marknad och civilsamhälle utmaning för
välfärdsarbetet
-Utomlands är det vanligt att civilsamhället står för produktionen av
skattefinansierade välfärdstjänster. Men också i Sverige blir detta allt
vanligare. De privata vinstdrivande aktörernas del av
välfärdsproduktionen ökar dock mer än de privata ideella
organisationernas del.
Det berättade docent Tobias Harding, Jyväskylä universitet, när
Regeringens råd för kontakt med trossamfunden (Trossamfundsrådet)
möttes den 31 oktober.
	

 ▪	

 Relationen stat, marknad och civilsamhälle utmaningar för
välfärdsarbetet
Socialdepartementet, 15 oktober 2013
Stefan Attefall deltog i manifestation för utsatta troende
Måndagen den 14 oktober deltog statsrådet Stefan Attefall i en
manifestation i Stockholm i solidaritet med utsatta troende.
Opinionsmötet inleddes med en förbönsgudstjänst i S:ta Clara kyrka.
Stefan Attefall gjorde därefter sällskap med Svenska kyrkans
ärkebiskop Anders Wejryd, biskopen i Stockholms katolska stift
Anders Arborelius och den Syrisk ortodoxa kyrkans ärkebiskop
Dioscoros Benyamin i ett fackeltåg genom Stockholms centrala delar.
	

 ▪	

 Tal av Stefan Attefall vid Solidaritetsmanifestation för
förföljda kristna
Socialdepartementet, 7 oktober 2013
SST utbildar trossamfundsledare i demokrati- och samhällsfrågor
Regeringen beslutade den 3 oktober uppdra Nämnden för statligt stöd
till trossamfund (SST) att förbereda och genomföra insatser för
kompetensutveckling av trossamfundsledare från olika religioner.
Syftet är att värna demokratin och samhällets uppbyggnad.
	

 ▪	

 Uppdrag att förbereda och genomföra insatser för
kompetensutveckling av trossamfundsledare
Alla notiser
Nyhetsbrevet Trossamfund

Sveriges kommuner och landsting (Om kultur o d)
http://www.skl.se
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Förord
Det civila samhället i form av föreningsliv och folkbildning, frivilligt
arbete och volontärskap, samhällsentreprenörer och eldsjälar, spelar
en viktig roll i kulturlivet. Men hur ser samarbetet mellan de
offentliga kulturinstitutionerna och det civila samhällets
organisationer ut?
I regleringsbrevet för verksamhetsåret 2011 fick Kulturrådet i uppdrag
att i samverkan med Riksantikvarieämbetet och Riksteatern ta fram en
rapport med goda exempel på hur kulturinstitutioner kan involvera det
civila samhällets organisationer och andra ideella krafter i sina
respektive verksamheter. Uppdraget skulle ske i samverkan med det
civila samhället. En gemensam arbetsgrupp tillsattes med
representanter från Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet och
Riksteatern. I arbetet har verksamhetschefen för Ideell Kulturallians,
Anna-Karin Andersson, deltagit som sakkunnig. I uppdraget ingick
också att Kulturrådet skulle arrangera en presentation av resultaten till
vilken berörda aktörer skulle bjudas in. Denna presentation ägde rum
den 30 januari 2012 på Södra teatern i Stockholm i regi av
Riksteatern. Delar av presentationen kan ses på Kulturrådets
webbplats.
Vi fick i uppdrag att presentera ett antal goda exempel. Det har vi
ersatt med lärande exempel. De exempel som lyfts fram i rapporten
kan vart och ett bytas ut mot andra som också beskriver samma typ av
samarbeten. Syftet är att de valda exemplen i rapporten ska kunna stå
som modeller och underlag för fortsatt diskussion och
kunskapsutveckling om hur det civila samhällets organisationer och
andra frivilliga krafter inom kulturområdet skulle kunna involveras i
kulturinstitutionernas arbete.

Att det civila samhället fyller en viktig funktion framgår av de kulturplaner som regionerna upprättat inom ramen för den nya
kultursamver- kansmodellen. Kulturplanerna ska tas fram i samverkan
och samråd med olika aktörer, bland vilka det civila samhället ingår. I
flera av planerna uttalas en vilja och ambition att utveckla samarbetet
mellan de offentliga kulturinstitutionerna och det civila samhällets
organisationer. Förhopp- ningsvis kan den här rapporten ge inspiration
och idéer som kan påverka den framtida utvecklingen i syfte att göra
kulturlivet mer dynamiskt och mångfacetterat för alla.
Kennet Johansson
Generaldirektör Kulturrådet

Inledning
Ingen kan med säkerhet säga hur många ideella organisationer som
finns i Sverige idag. En siffra som ofta nämns är 200 000. Många
människor är aktiva medlemmar i små och lokala organisationer,
varav många är för små för att göra avtryck i register och offentlig
statistik.
De ideella krafterna i kulturpolitiken har diskuterats och lyfts fram,
både som en absolut förutsättning för framför allt den lokala kulturen,
och som en viktig men outnyttjad utvecklingsresurs. Inom
kulturområdet har flera institutioner stärkt sitt samarbete med de
ideella organisationerna. Några av de största aktörerna på området –
ax1, Bygdegårdarnas Riksför- bund, Folkets Hus och Parker, Sveriges
Hembygdsförbund, Riksteatern och MAIS2 – har bildat en ideell
kulturallians3 för att företräda den civila sektorn i gemensamma
frågor.
Våren och sommaren 2010 bjöd Kulturdepartementet in representanter för det civila samhället, kommunerna, landstingen och staten

till en gemensam dialog på fem olika platser i landet. Dialogserien
samlade över 400 representanter för det civila samhället från såväl
stora nationella organisationer som små lokala. Även enskilda
utövare, kommunrepresen- tanter, myndigheter och regionpolitiker
deltog. Vid en inledande överlägg- ning med ett antal nationella
paraplyorganisationer enades man om några frågeställningar som
skulle belysa såväl nuläge som utvecklingsmöjligheter i relationen
mellan det traditionella, etablerade kulturlivet och de ideella
organisationerna. Dessa frågor rörde bland annat hur de ideella
krafterna bättre skulle kunna tas till vara och involveras på den
nationella nivån, hur en dialog mellan parterna skulle kunna
upprätthållas och hur man bäst skulle kunna engagera även nya och
icke-organiserade grupper samt barn och unga.
När det gäller hur det civila samhället på ett övergripande sätt ska få
utrymme inom kulturpolitiken finns det stora förväntningar på att kultursamverkansmodellen ska ge utrymme för nya aktörer och nya
former för samverkan. De regionala kulturplaner som under 2010 och
2011 sam- manställts och förankrats på olika håll i landet ger flera
indikationer på att civilsamhället är en viktig del av den regionala
kulturverksamheten. De indikerar också vikten av att det finns en
kontinuerlig samverkan mellan kultur, folkbildning och utbildning
som ger en ökad dynamik i kulturpolitiken.
På några platser i landet har man fört processen vidare från policydokument via dialog till en överenskommelse mellan det civila
samhället och en kommun eller region. Samtidigt finns en viss oro för
att stat, landsting och kommuner vill styra de ideella organisationerna,
både genom överens- kommelser och genom alltför detaljerade och
specifika bidragsregler.

Det är viktigt att komma ihåg att samarbetet mellan en institution och
en ideell förening sällan är ett samarbete mellan två likvärdiga parter
när det gäller ekonomi och resurser. Däremot kan parterna vara mer
jämställ- da när det gäller innehållet i den gemensamma
verksamheten. Samarbetet kan också se olika ut i olika delar av
landet. I många län och regioner är symbiosen mellan professionella
och amatörer, mellan institutionsverk- samhet och ideellt arbete, inte
bara en verklighet utan en nödvändighet för att konsten ska nå sin
publik. I andra delar är den sällsynt eller saknas helt. Orsakerna till
detta kan vara flera.
Begreppet civilsamhället och dess olika tolkningar kan skapa
osäkerhet och förvirring. Vilka är med och vilka står utanför? I den
här rapporten använder vi begreppet civilsamhälle som en samlande
benämning för ett brett ideellt engagemang inom hela kulturområdet.
_____________________
1.	

 Amatörkulturens Samrådsgrupp – ax – är ett samarbetsorgan för
rikstäckande amatörkulturella organisa- tioner. Bildat 1996.
2.	

 MAIS – Musikarrangörer i samverkan – är ett samarbetsorgan
för sju riksförbund som företräder de allra flesta genrer. Bildat 1996.
3.	

 Ideell kulturallians – Nätverk för kulturlivets ideella
organisationer, som bl.a. arbetar för allas rätt till del- tagande i
kulturlivet och medborgarnas inflytande i kulturpolitiken. Bildat 2008.

Sammanfattning
I rapporten konstateras att civilsamhället generellt har en viktig
uppgift i dagens samhälle och att det finns många tecken på att
civilsamhället är på väg tillbaka in i kulturpolitiken på allvar, bland
annat genom en starkare och mer representativ organisering. Genom
de regionala kulturplanerna har det ideella kulturlivet fått en möjlighet

till ökad synlighet och även regeringen har signalerat ökade insatser
på området.
Undersökningar visar att människors ideella engagemang generellt
sett ligger på en fortsatt hög nivå i Sverige. Flera forskare talar om en
civilsamhällets tredje våg.
I rapporten konstateras att det kan finnas en konkurrens om resurser
och uppmärksamhet mellan det professionella och ideella kulturlivet.
Det är något man måste ta hänsyn till när man diskuterar ökat
samarbete. Orsakerna till detta kan bland annat vara en bristande
kulturpolitisk helhetssyn och det faktum att kulturlivets civilsamhälle
inte på länge haft en synlighet i kulturpolitiken på lokal, regional och
nationell nivå.
Samarbete förekommer på många platser och i många olika sammanhang på ett naturligt och respektfullt sätt. Samtidigt måste man ha förståelse för att institutionerna och civilsamhällets organisationer har
olika roller i kulturlivet. Det är inte självklart att kulturen blir bättre
av sam- arbete. Drivkraften till samarbete måste komma från parterna
själva.
Det har i olika sammanhang gjorts gällande att volontärer i kulturlivet skulle utgöra ett hot mot avlönat professionellt arbete. Exemplet
som beskrivs i rapporten från volontärverksamheten vid Röda Sten
konsthall i Göteborg visar att volontärverksamhet, rätt använd, kan
innebära ett resurstillskott för institutionen samtidigt som den är en
stimulans för den enskilde volontären.
Kultursamverkansmodellen kan på sikt ge civilsamhällets organisationer på regional och lokal nivå möjlighet till ökat inflytande och
stöd av olika slag. De nationella organisationerna på området kan på

samma sätt få möjlighet till fler relevanta kulturpolitiska
sammanhang, också inom andra politikområden. I rapporten ges inget
förslag till hur detta skulle kunna lösas, men med fortsatt och
fördjupad dialog på såväl lokal och regional som nationell nivå, borde
det finnas goda möjligheter att hitta modeller och lösningar.

Slutsatser
Civilsamhället har en viktig uppgift i dagens samhälle
Att politiken idag riktar ljuset mot det civila samhället medför en
möjlighet att stärka mångfalden och hitta nya lösningar på de
utmaningar samhället står inför idag.
Tvärtemot vad diskussionerna kring ideell verksamhet ibland gör
gällande, visar flera undersökningar att människors engagemang i
civil- samhällets verksamheter ligger kvar på en oförändrat hög nivå.
Föränd- ringarna ligger i att yngre människor idag föredrar någon typ
av informell organisering framför den traditionella föreningen. Idag
förekommer ofta löst organiserade nätverk, som ibland övergår i
fastare föreningsform. Via ny teknik och sociala medier har det blivit
lättare att komma i kontakt med andra med samma intressen. Detta
skapar nya möjligheter att anord- na kulturarrangemang, göra sin röst
hörd och berätta sin historia eller på annat sätt delta i kulturlivet.
Civilsamhället är på väg tillbaka till kulturpolitiken
En stor del av kulturlivet i Sverige bygger på det civila samhällets
insatser. Men i takt med att den professionella kulturen betonats
starkare i kultur- politiken, har yrkesmässig kulturverksamhet och
ideell kulturverksamhet glidit ifrån varandra. Flera tecken tyder dock
nu på att denna relation håller på att återupprättas:

Civilsamhället inom kulturområdet står starkare än tidigare. Tillkomsten av Ideell kulturallians betyder att organisationerna kan företrädas
på ett samlat sätt i dialog med myndigheter och institutioner.
Civilsamhällets organisationer har fått möjlighet att medverka vid
tillkomsten av de regionala kulturplanerna inom kultursamverkansmodel- len. De allra flesta landsting uppvisar ambitioner att stärka
civilsamhällets ställning i samverkan med institutionslivet.
Regeringen har i propositionen En politik för det civila samhället
(2009/10:55) betonat civilsamhällets viktiga roll i samhällsutvecklingen. Regeringens mål med propositionen är att förbättra villkoren
för det civila samhället generellt. För kulturområdets del har
civilsamhällets samverkan med institutionerna betonats särskilt i
propositionen Tid för kultur (2009/10:3).
Motsvarande process pågår även i andra länder. Enligt kulturpolitiska
bedömare kan man se att det civila samhället får större inflytande på
samhällsutvecklingen i flera europeiska länder.
Konkurrens mellan det professionella och det ideella kulturlivet
Samarbetet mellan professionell verksamhet och amatörer fungerar på
många ställen utmärkt. Det är tydligt att professionell och ideell
kulturverksamhet blir alltmera beroende av varandra och att en skarp
gräns mellan de två är både onödig och omöjlig att dra.
Anledningen till att det ibland skapas ett motsatsförhållande mellan
det professionella och ideella kulturlivet handlar ofta om resurser. I
rapporten konstateras att det också kan bero på att samhället inte
förmår värdera varken den professionella eller ideella
kulturverksamheten efter förtjänst. Detta kan i sin tur handla om
bristen på kulturpolitisk helhetssyn.

Samarbete i många sammanhang
Under arbetet med uppdraget har det mer än en gång konstaterats att
samarbete mellan institutioner och civilsamhälle förekommer,
dagligen, stundligen och överallt. Men samarbetet sker på parternas
egna villkor. Där det inte förekommer kan det bero på att parterna inte
ser någon anledning att samarbeta.
Det finns mycket som talar för att institutioner och civilsamhällets
aktörer inom kulturområdet borde samarbeta, åtminstone om man
drivs av tanken att använda tillgängliga resurser på ett effektivt sätt.
De stora institutionerna skulle kunna vara, och är i många fall, ett
viktigt och kraft- fullt stöd till civilsamhället. Den flexibla och
snabbfotade ideella sektorn skulle i gengäld kunna tillföra
institutionerna just flexibilitet och större rörlighet. Ett samarbete
behöver inte nödvändigtvis resultera i ett konkret
produktionssamarbete, utan kan lika gärna vara ett sätt att med varor,
tjänster, kunskap och erfarenhet utveckla ett långsiktigt partnerskap på
flera nivåer.
Oro för ökad styrning
I olika sammanhang har framkommit en oro för att staten skulle vara
intresserad av att i ökad omfattning styra organisationslivet.
Verksamhets- och projektstöd, som ges för att en viss verksamhet ska
utföras av mot- tagaren, har ökat på bekostnad av organisationsstöden,
som kan ges mer villkorslöst.
Institutionerna har genom sin ställning ett ansvar för de samarbetsprocesser de initierar eller deltar i. Det innebär att det krävs en
långsiktighet i planeringen och en konsekvensanalys av det förväntade
resultatet.Vem tar över om pengarna skulle ta slut eller om samarbetet

spricker? Vem kan ta ansvar för en eventuellt ny verksamhet som
växer fram ur ett samarbete?
Volontärer kan innebära ett resurstillskott för institutionerna
Trots att det finns ganska få volontärer i det kulturella civilsamhället
kan de spela en betydelsefull roll. De kan fungera både som
ambassadörer för den kulturverksamhet de deltar i och som ett slags
friskluftsventil som kan föra in både nya idéer och nya arbetssätt på
en kulturinstitution. Arbetet upplevs också stimulerande för
volontären.
Det civila samhället i det framtida utvecklingsarbetet
Civilsamhället inom kulturområdet är omfattande och mångfacetterat.
Det har sin styrka i just förmågan att snabbt kunna formera sig kring
ett angeläget ämne och gå vidare när uppdraget är slutfört.
Delar av kulturlivets ideella organisationer ger ibland uttryck för att
de saknar en naturlig administrativ hemvist på nationell nivå. Om ett
när- mare samarbete mellan institutionerna och civilsamhällets
organisationer ska kunna utvecklas måste också civilsamhällets behov
och möjligheter få ingå i ett relevant kulturpolitiskt sammanhang.

Vart tog föreningslivet vägen – varifrån kommer det
civila samhället?
Civilsamhället som företeelse och begrepp går långt tillbaka, ända till
Cicero och Aristoteles. Det har egentligen alltid funnits och bland
annat varit en temperaturmätare på hur det institutionaliserade
samhället klarar av sina skyldigheter. Den ursprungliga formen av
civilsamhälle handlade i grunden om människors behov av tillit. I alla
tider har människor organi- serat sig för att skydda sig mot yttre och
inre fiender och för att se till att viktiga samhällsfunktioner fungerade.

De som förr ansvarade för detta var ofta personer eller instanser –
byråd, sockenstämmor eller furstens lakejer – som fick symbolisera
trygghet och förtroende. I modern tid har vi institu- tionaliserat detta
ansvar i form av myndigheter och institutioner.
Efter lång tid i skymundan dök civilsamhället åter upp som ett mångtydigt men modernt begrepp på 1990-talet. Det fick då representera
allt det som finns utanför de offentliga och privata sfärerna. Ju mer
man försö- ker ringa in begreppet civilsamhälle, desto flyktigare
verkar det bli.
Demokratiutredningen4 konstaterade i slutet av 1990-talet sjunkande
medlemstal i många av civilsamhällets största organisationer, något
som man tog som ett tecken på ett allmänt sjunkande
medborgarengagemang. Dessa farhågor kom att prägla debatten om
frivilligsektorn och organisa- tionslivet – inte minst inom
kulturområdet – under lång tid. Flera studier har också pekat på
civilsamhällets oförmåga att engagera människor med utländsk
bakgrund och om en strukturell diskriminering av kvinnor. Precis som
när det gäller människors deltagande i kulturlivet, visade sig utbildning, inkomst och social position ha en avgörande betydelse när det
gällde deltagandet i frivilligarbete och ideella insatser.5
Folkrörelseutredningen (SOU 2007:66), som hade till uppgift att se
över statens stöd till folkrörelser och föreningsliv, betonade starkt
organi- sationslivets betydelse för demokrati och som en länk mellan
politik och medborgare. Visserligen hade engagemanget något
förändrat karaktär, men det låg fortfarande på en, internationellt sett,
mycket hög nivå. Denna uppfattning fick stöd i studier som
genomfördes av Ersta Sköndal hög- skola. Förändringarna består
huvudsakligen i att yngre medborgare idag föredrar någon typ av

informell organisering framför det traditionella
föreningsmedlemskapet.6
Inom kulturpolitiken har civilsamhället, framför allt i form av föreningsliv och folkbildning, under långa perioder haft en stark ställning. I
den senaste kulturutredningen från 2009 framhölls dock att sambandet
mellan de ideella rörelserna och den övriga kulturpolitiken har
försvagats under de senaste 20 åren och att det därmed skulle finnas
starka skäl till att åter- upprätta detta inom ramen för en ny och
moderniserad kulturpolitik.
Detta skulle bekräfta den utveckling som flera forskare inom området
förutspått: Vi ser nu det moderna civilsamhällets tredje utvecklingsfas
efter industrisamhällets folkrörelser och 1970-talets protestvåg. Den
tredje vågen utgörs av bland annat antiglobaliseringsrörelserna, den
nya feminismen, HBT-rörelsen och invandrarnas organisationer.
Nationella organisationer sluter sig också samman i internationella
sammanslutningar, NGO:s.7 Även de mera löst organiserade
gränsöverskridande nätverken växer i betydelse.8
____________________
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 Betänkande av Kulturutredningen, SOU 2009:16.

Civilsamhället i kultursamverkansmodellen
Den 1 januari 2011 startade arbetet med kultursamverkansmodellen.9
Det innebär att landsting och regioner övertar ansvaret för fördelning
av vissa statsbidrag i den egna regionen. Modellen ska vara ett
redskap i arbetet med att öka det lokala och regionala inflytandet över
den natio- nella kulturpolitiken. Det övergripande syftet är att uppfylla
de nationella kulturpolitiska målen. I regeringens proposition Tid för
kultur underströks vikten av att samverkan omfattar även de ideella
organisationerna.
Som beslutsunderlag för fördelningen av en årlig statsbidragssumma
till varje region finns en regional kulturplan. Denna består av en redogörelse för hur varje landsting/region med hjälp av de statliga medlen
vill utveckla kulturverksamheten inom sju särskilt utpekade områden.
10 Sammanställningen av kulturplanen förutsätter att landstinget/
regionen har ett nära samarbete med kommuner och civilsamhälle.
Vilja att inkludera civila samhället
Förekomsten av civilsamhället i de regionala kulturplanerna är av
olika slag. Genomgående finns dock en tydlig vilja att inkludera det
civila sam- hället i det framtida utvecklingsarbetet inom ramen för
kultursamverkans- modellen. I flera kulturplaner beskrivs de ideella
krafterna som komple- ment, medspelare och medaktörer för vilka i
första hand kommunerna har det ekonomiska ansvaret. I andra
likställs de helt enkelt med folkbildning och studieförbund medan
man i åter andra regioner har påbörjat ett för- siktigt närmande mellan
den traditionella institutionskulturen och det fria föreningslivet.
”De samarbeten som finns idag behöver byggas ut, de kanaler som
saknas upprättas i form av nätverk, intressegrupperingar och
kommunika- tionskanaler. Signifikant för dialogmötena med

civilsamhället var okun- skapen om varandras områden, verksamheter
och uppgifter. Det finns en stor utmaning för alla att bredda
kunskaperna om varandras närvaro, också på lokal kulturutövarnivå.
Detta ger möjligheter och förutsättningar för ett bättre
resurstillvaratagande.” Ur Sörmlands kulturplan.
Påståendet att utan det civila samhällets engagemang skulle det lokala
kulturlivet inte vara möjligt, återfinns i olika varianter i åtskilliga
planer. I flera regioner är kulturlivet i hög grad beroende av de ideella
aktörernas initiativförmåga. Här är gränserna mellan professionella
och ideella krafter inte särskilt skarp. Institutionerna skulle inte
fungera utan teaterfören- ingar, vänföreningar och andra frivilliga.
Anpassa till ändrade förutsättningar
Vissa regioner uttrycker en oro för att engagemanget minskar och
några regioner konstaterar det som forskare tidigare slagit fast:
engagemanget bland de yngre ser annorlunda ut idag än tidigare. Man
överger det tradi- tionella föreningslivet till förmån för snabba, lösa
nätverk och det gäller för kulturlivet att anpassa sig till dessa ändrade
förutsättningar. Några regioner signalerar minskade kommunala stöd
till föreningslivet och andra medger att det finns stora kunskapsluckor
att täppa till innan institutions- kulturen och de ideella krafterna kan
närma sig varandra.
De flesta kulturplaner ger utrymme för de ideella kulturkrafterna, även
om deras plats i den framtida regionala kulturen här och var är en
smula oklar. Flera av regionerna konstaterar att kunskapsnivån hos de
egna kulturtjänstemännen och hos institutionsföreträdare om det civila
samhället behöver höjas.

Trots problem och svårigheter verkar alla inse att utan ett starkt civilsamhälle inom kulturområdet blir det svårt att genomföra allt det
som kulturplanerna ger uttryck för.
___________________
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 De sju områdena är professionell teater-, dans- och
musikverksamhet, museiverksamhet, biblioteksverksamhet, konst- och kulturfrämjande verksamhet, regional enskild
arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet och främjande av
hemslöjd.
.......

Exempel på samverkan mellan kulturinstitutioner och
det civila samhället Del 2 Moderna medier Ungas engagemang
Volontärverksamhet Hembygdsrörelsen

Moderna medier
Digital teknik kan skapa mötesplatser, debattforum och samla och
sprida information på ett helt nytt sätt. Tekniken är ett verktyg som
underlättar samarbeten mellan institutioner och civila samhället – i
hela landet och även internationellt.
Platsr och digital storytelling
Under 2011 har Riksantikvarieämbetet i samverkan med
hembygdsrörel- sen, arbetslivsmuseer och berättargrupper anordnat
workshops med syftet att utveckla och sprida kunskaper om
lättanvända verktyg för personligt berättande i ord och bild på
webben, så kallad digital storytelling. Resulta- ten från dessa har
publicerats på webbplatsen www.platsr.se.

Alla människor bär på historier. Att berätta och dela historier med
andra är en förutsättning för kulturarv, och en del av att vara
människa. Genom berättelser sätter vi oss själva och omvärlden i ett
större samman- hang. Det är detta som kulturarv handlar om; att
genom berättelser – och byggnader, föremål och miljöer knutna till
dessa – försöka förstå sig själv, andra och omvärlden. Det är därför
viktigt att alla får vara med i berättan- det och att alla får göra sin röst
hörd.
Ett samarbete med stiftelsen Berättarministeriet har etablerats i syfte
att engagera barn och unga i deras personliga berättande genom
digitala verktyg. Under 2012 ska Riksantikvarieämbetet tillsammans
med Berät- tarministeriet anordna en tidsresa och en skrivarverkstad
för låg- eller mellanstadieelever i Södertälje på temat vikingatiden.
Resultatet kommer att presenteras på Platsr.
Scenkonstportalen – en digital mötesplats
Det civila samhället – lokala arrangörer, teaterföreningar,
bygdegårdar, Folkets Hus och Parker med flera – och
kulturinstitutionerna kan samver- ka i processer för att åstadkomma
gemensamma lösningar. Riksteaterns nya satsning Scenkonstportalen
är ett exempel på ett sådant samarbete. Det är en webbportal som ska
förenkla och effektivisera förmedlingen och arrangemang av
scenkonst. Här ska alla turnerande professionella scenkonstutövares
produktioner, inklusive Riksteaterns egna produktio- ner, kunna möta
arrangörer i hela landet för bokning och dialog gällande scenkonst och
arrangörskap.
Den digitala mötesplatsen är tänkt att samordna och göra hela
Sveriges turnerande scenkonstutbud tillgängligt och möjliga
arrangörer lätta att nå.Scenkonstportalen ska minska regional

inlåsning och underlätta för lokala arrangörer att hitta ny scenkonst
och för turnerande scenkonstutövare att nå en större publik och fler
arrangörer. Den är också en faktabank och ett forum för påverkan,
debatt, kontakt och inflytande. Förmedlingsportalen kan också
underlätta samverkan och samarbete som resurssamlar och le- der till
mer turnerande scenkonst i hela landet. För att skapa ett inflytande
och en samverkan behövs öppna digitala infrastrukturer som kan
upprätt- hålla dialog.
Professionella utövare och producenter som har en turnerande verksamhet kan registrera sig på www.scenkonstportalen.se. Deras utbud
blir då synligt för i dagsläget 236 Riksteaterföreningar, 46 anslutna
organisatio- ner, 1 400 bygdegårdar, 658 Folkets Hus och Parker samt
290 kommuner. Det ger upphov till många möten och
samverkansmöjligheter.

Ungas engagemang
Flera undersökningar visar att människors engagemang i
civilsamhällets verksamheter ligger kvar på en oförändrat hög nivå.
Däremot föredrar yngre människor idag någon typ av informell
organisering framför den traditionella föreningen.
Det är svårt att ge en entydig bild av ungas kulturutövande. Men att
kulturutövande generellt är en vanligt förekommande fritidsaktivitet
är helt klart. 68 procent av unga i åldrarna 13–25 år har varit aktiva
inom minst en klassisk konstform – bild, musik, skrivande, dans eller
teater – under 2010. Bland konstformerna är bildskapande mest
populärt, följt av musik och skrivande. Lägger man till slöjd och
hantverk, övriga former av kulturutövande som lajv och nycirkus samt
kulturutövande via Internet till de klassiska konstformerna har hela 91
procent av de unga mellan 13 och 35 år varit kulturaktiva under det

aktuella året. En stor del av kultur- utövandet äger rum i hemmet, men
en betydande del försiggår även på arenor med anknytning till
civilsamhället.11
KulturUngdom
KulturUngdom började som en paraplyorganisation, främst som stöd
för musiklivet på 1990-talet. Då ingick KulturUngdom Väst (då
Musik Ungdom Väst) som en del av Västra Götalandsregionens
kulturverksam- het, men knoppades så småningom av för att bli en
egen organisation i föreningsform, dock fortfarande knuten till den
regionala strukturen. De blev en stödförening till föreningslivet.
Verksamheten breddades till andra konstformer som målgruppen –
ungdomar mellan 13 och 30 år – frågade efter.
KulturUngdom visar att den gamla föreningsformen fortfarande
fungerar bra. Även om många verksamheter bland ungdomar idag
börjar som mer löst organiserade, landar de inte sällan i en förening.
Fördelarna är flera. Det är lättare att söka pengar och föreningen
borgar för lång- siktighet. Den idé kring vilken man samlats har bättre
förutsättningar att växa och utvecklas över tid i en förening än i ett
löst nätverk.
– Vi känner igen oss i problematiken hos de föreningar vi ska stödja,
säger verksamhetsledaren Sanna Eskilsson. Men visst finns det risk
för att vi betraktas som en del av etablissemanget.
Att KulturUngdom själva är organiserad som en ideell förening,
samtidigt som man är en del av Västra Götalandsregionens struktur,
har både för- och nackdelar.

Men kanske är det i just den mellanställningen, som en förbindelselänk mellan institutionerna och föreningslivet, som Kultur-Ungdom
gör störst nytta. Man har nästan samma funktion som de regionala
kon- sulenter som finns inom kulturområdet på många håll i landet.
KulturUngdom arbetar med många olika typer av projekt. Spännvidden är stor, från ett jätteprojekt som Utopia, som handlar om
tillgänglighet till kulturskapande för alla människor, till att stödja en
förening med ett par tusenlappar i ett kritiskt läge.
Samarbeten mellan föreningsliv och institutioner är inte särskilt
vanliga, berättar Sanna Eskilsson. Bland annat beror det på
institutioner- nas långa planeringstid.
– Det tålamodet har inte föreningslivet, där vill man utveckla sina
idéer snabbt!
Över huvud taget är föreningslivet otroligt viktigt för att fånga upp
en- gagemanget hos människor och ge utrymme för idealism och
skaparkraft, säger kommunikatör Andreas Sollén.
– Det har ett egenvärde som vi måste stödja för dess egen skull. Föreningslivet kan vara ett starkt stöd för alla som vill skapa konst;
plötsligt hittar man ett sammanhang där man känner sig hemma och
där de egna idéerna kan utvecklas.
____________________
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 När var hur – om ungas kultur. Rapport från Ungdomsstyrelsen
2011:1.

Volontärverksamhet
Volontärverksamhet inom kulturlivet brukar föra tankarna till de
anglo- amerikanska länderna. Särskilt i USA är detta en del av
vardagen för de flesta människor och institutioner. Stora delar av det
amerikanska kultur- livet bärs upp av frivilligarbete och den höga
graden av idealitet skapar ofta bra kontaktytor mellan institutionerna
och befolkningen. I Sverige är volontärverksamheten främst utbredd
inom den sociala sektorn, interna- tionellt arbete och inom idrott.12
Volontärverksamhet förekommer också inom kulturområdet, men inte
i någon större omfattning.
Flera undersökningar visar att det ideella engagemanget i Sverige är
stort. Många människor vill arbeta frivilligt för att utveckla sig själva
och för att göra nytta för andra. Att vara volontär är ett sätt att
förverkliga dessa ambitioner. Samtidigt finns det problem och
frågetecken kring vo- lontärverksamheten, speciellt inom
kultursektorn. Finns det risk för att vo- lontärerna ersätter
professionell, avlönad personal? Är det rimligt att ett relativt stort
museum eller en konsthall låter stora delar av sin verksamhet vila på
frivilligt arbete?
Röda Sten kulturförening
Den typ av volontärverksamhet som bedrivs vid Röda Sten konsthall
är ännu inte särskilt vanlig inom kulturlivet. Volontärerna ger ett
mervärde åt Röda Sten konsthalls verksamhet. De erbjuds att ingå i ett
kulturellt och socialt sammanhang med möjlighet att knyta nya
kontakter. Genom tillfäl- liga eller kontinuerliga uppdrag får
volontären insyn i kulturverksamhet på ett objektivt plan.
Röda Sten konsthall, en av landets mest uppmärksammade och betydelsefulla utställningshallar för samtida konst, ligger i en gammal

industri- byggnad alldeles under Älvsborgsbrons södra fäste, i
stadsdelen Majorna i Göteborg. I husets fem utställningsrum pågår
program och utställningar året om och verksamhetens internationella
inriktning har skapat uppmärk- samhet långt utanför Västsverige.
Sedan 2006 har Röda Sten konsthall varit huvudman och arena för
Göteborgs Internationella Konstbiennal.
Konsthallen drivs av den ideella Röda Sten kulturförening. Den är till
sin natur en alldeles vanlig kulturförening, visserligen med över tusen
medlemmar, vilket får anses som mycket i sammanhanget.
Föreningen bildades i mitten av 1990-talet, har styrelse och ett
medlemsutskott och förvaltar den gamla panncentralen, som ägs av
Göteborgs stad. Kulturrå- det, Västra Götalandsregionen och
Göteborgs kommun står för den eko- nomiska basen. Resten av
intäkterna kommer från olika samarbetsavtal med företag och
organisationer samt genom medlems- och entréavgifter.
Utställningsverksamhet och daglig drift sköts av anställda, men
liksom
hos andra föreningar spelar medlemmarnas egna insatser stor roll.
Därutö- ver finns volontärer.
På Röda Sten konsthall är man mycket noga med att understryka att
volontärverksamheten inte handlar om billig, frivillig arbetskraft.
Tvärtom. Ska volontärverksamheten fungera krävs att man lägger ned
både tid och pengar. Då kan det bli något som är till nytta och glädje
både för institu- tionen och för den enskilde.
Volontären som är knuten till Röda Sten konsthalls vanliga verksamhet är i regel kvinna och runt 60. Hon vill helst vara publikvärd och är
konstintresserad, ett intresse hon nu har möjlighet att utveckla genom
de seminarier och föreläsningar i anslutning till utställningarna som
volontärerna kan ta del av. Röda Sten konsthalls volontär har

förmodligen rekryterats i samband med någon av de konstresor som
de befintliga vo- lontärerna arrangerar regelbundet. För konsthallen
kan varje ny volontär betyda ännu en god ambassadör för
verksamheten.
Det finns en annan typ av volontärer som skiljer sig ganska mycket
från den som beskrivits. De yngre volontärer, mellan 20 och 30 år
gamla, som Röda Sten konsthall rekryterade till Göteborgs
Internationella Konstbiennal, såg sina insatser främst som ett sätt att
få kontakter inom området, att stärka sitt CV. Här handlade det om att
dels skaffa sig egen erfarenhet av arbetet inom ett konstområde, dels
att etablera sig i ett sammanhang där man så småningom skulle kunna
tänka sig att arbeta. De yngre antar gärna engångsuppdrag i nya
sammanhang, till skillnad från många av de äldre som föredrar att
sköta det kontinuerliga arbetet i konsthallens entré. De vill också
utföra andra arbetsuppgifter än de äldre volontärerna. När biennalen
skulle genomföra ett av sina konstprojekt behövdes trafikvakter som
iförda reflexvästar med flaggor skulle dirigera både trafik och
projektdeltagare. Det var inget som lockade de äldre. De yngre,
däremot, ställde gärna upp.
Konsthallen har planer på att utarbeta metoder för att mäta vad
verksamheten vinner på att arbeta med volontärer. I framtiden vill
Röda Sten konsthall utveckla volontärverksamheten, framför allt
genom att öka volontärernas delaktighet inom föreningen och göra
olika former av fortbildningar ännu mer attraktiva. För på sikt har
man allt att vinna på en sådan utveckling. En ännu högre kompetens
hos volontärerna kommer konsthallens besökare till del och ökar
förhoppningsvis tillströmningen till konsthallen.
___________________
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 Volontärbyrån förmedlar kontakter mellan volontärer och ideella
organisationer. Byrån sammanställer också viss statistik över
volontärverksamhet.

Hembygdsrörelsen
Hembygdsrörelsen är med sina 1 950 hembygdsföreningar och 450
000 medlemmar en stor kraft inom den civila sektorn. Den är till sin
natur lokal och verkar i en lokal miljö och det är där deras
samverkanspartners finns. Nu hoppas man att regionala initiativ kan
bidra till att rörelsen blir synlig på ett helt annat sätt än tidigare.
– Kultursamverkansmodellen kan på sikt ge hembygdsrörelsen en
möjlighet att ta plats i den regionala och lokala kulturpolitiken, tror
gene- ralsekreteraren i Sveriges Hembygdsförbund Jan Nordwall.
– Men det kommer att ta tid!
Till att börja med handlar det om att starta en process där de ideella
krafterna inom kulturområdet kan samverka med kulturinstitutionerna
på jämbördig nivå.
När Jan Nordwall beskriver Hembygdsförbundets uppbyggnad, ger
han en bild av en ganska typiskt svensk organisationsmodell som
finns hos många ideella rörelser; lokalföreningar som i hög grad lever
sitt eget liv med ett brinnande engagemang för sina hjärtefrågor men
med ett begrän- sat synfält. Riksorganisationen som försöker driva
sina frågor, vilket inte alltid är så lätt i en rörelse som ibland är starkt
hierarkiskt uppbyggd och van att gå sina egna vägar.
Han uttrycker också en viss oro för att vissa landsting och regioner
utvecklat system med verksamhetsuppdrag där mottagaren förbinder
sig att utföra en viss verksamhet för att få offentligt stöd. Det är
samma oro som regeringen ger uttryck för i propositionen En politik
för det civila samhället, där man varnar för alltför villkorade
bidragsbestämmelser. Visst finns det risk för detta, tror Jan Nordwall.

Civilsamhällets organisatoriska frihet är inte förhandlingsbar, inte ens
inom ramen för kultursamverkans- modellen.
Trots detta menar Jan Nordwall att hembygdsrörelsen kommer att
breddas och få en mer aktiv samhällsroll i framtiden. Kontakter och
sam- verkan med de centrala myndigheterna fungerar bra idag. Den
stora utma- ningen, men också den stora möjligheten, tror han, blir
regional. Kultur- samverkansmodellen kan på sikt ge hela
civilsamhället ökad styrka men då krävs bland annat att alla parter
behandlar varandra som likvärdiga.

Det civila samhället i siffror
I samband med propositionsarbetet En politik för det civila samhället
fick Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att sammanställa
statistik om det civila samhället. SCB:s statistik visar att det 2009
fanns drygt 211 000 icke vinstdrivande organisationer registrerade i
landet. De flesta av dessa hade dock ingen ekonomisk omslutning att
tala om. Antalet ekonomiskt aktiva organisationer fastställdes till
drygt 50 000. Det är dessa som SCB:s siffror bygger på. Hela
undersökningen presenteras i rapporten Det civila sam- hället – ett
regeringsuppdrag med undersökningar från Statistiska central- byrån
(SCB 2011). Här görs endast ett par korta nedslag.
Organisationers ekonomi
Den vanligaste verksamheten var rekreation, idrott och kultur som utgjorde nästan två femtedelar av de undersökta organisationerna. De
totala intäkterna hos dessa uppgick till 124 miljarder kronor, varav
den största delen utgjordes av mottagna bidrag, gåvor, transfereringar
och liknande (25 procent).

Det mesta av civilsamhällets intäkter drar organisationerna själva in i
form av i huvudsak medlemsavgifter men också genom försäljning av
olika slag samt entréintäkter. Knappt 30 procent utgörs av bidrag från
stat och kommun medan resten är gåvor och donationer.13
Antalet anställda
Antalet heltidsanställda inom de undersökta organisationerna uppgick
till knappt 61 000 personer medan antalet ideellt arbetande personer
var drygt 934 000. Värdet av det ideella arbetet inom hela det
undersökta området uppskattas till motsvarande 114 000
heltidsarbetande personer.
Aktiva medlemmar
Drygt 6 miljoner av Sveriges vuxna befolkning är medlem i en eller
flera föreningar.14 De flesta är med i en fackförening eller
företagarorganisation. Av dessa deltar 2,7 miljoner aktivt i minst en
föreningsverksamhet. Män deltar i högre grad än kvinnor. Störst andel
aktiva medlemmar återfinns inom kulturföreningar.
Det finns inga belägg för att engagemanget hos människor har
minskat på senare år. Under 2009 utförde knappt hälften av Sveriges
befolkning fri-villiga arbetsinsatser, vilket är högt vid en internationell
jämförelse. Bara USA, Norge och Holland når upp till motsvarande
tal. Inom frivilligarbetet dominerar idrotten (20 procent), därefter
kommer insatser med social inriktning (15 procent), föreningar för
boende (7 procent) och reli- gion (6 procent). På femte plats kommer
insatser för kultur (5 procent).
Vad är det ideella arbetet värt?
Det finns olika sätt att beräkna vad det ideella arbetet är värt för samhället i stort. Volontärbyrån, som i tio år förmedlat kontakter mellan
volontärer och olika ideella organisationer, gör varje år en

undersökning om vad volontärarbetet betyder för den enskilde. Där
visar det sig bland annat att de frivilliga insatserna bidrar till en ökad
livskvalitet och bättre folkhälsa.
I Volontärbyråns undersökning framgår att 74 procent av de svarande
känner sig behövda och nyttiga, 64 procent har roligt, 64 procent får
ny kunskap och kompetens, 55 procent lär känna nya människor och
48 pro- cent mår bättre som människa.15
Men det är också intressant att försöka värdera civilsamhällets insatser i pengar. I rapporten Den ideella sektorn, organisationerna i det
civila samhället av Filip Wikström och Tommy Larsson (2002)
uppskattas värdet av de ideellt producerade tjänsterna till 150
miljarder kronor per år. Regeringens proposition En politik för det
civila samhället, som kom 2009, beräknade det sammanlagda värdet
av 400 000 heltidstjänster inom den civila sektorn till drygt 90
miljarder kronor. Inom EU värderar man varje ideellt arbetad timme
till 176 kronor.
_____________
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Uppgifterna avser år 1992. Undersökningarna av levnadsförhållanden
(ULF) 2008–09. Volontärbarometern 2011, Volontärbyrån.

Statens stöd till det civila samhället
Mångfald av bidrag
Den stora mängden bidragsformer som förmedlas av en rad olika
myn- digheter under olika departement gör att den statliga
bidragsfördelningen inom civilsamhället är svåröverskådlig. Under
våren 2011 genomfördes den första breda årliga uppföljningen i
regeringskansliet av politiken för det civila samhället. Uppföljningen
visar bland annat att under 2010 för- delades cirka 10,7 miljarder
kronor i statligt stöd till det civila samhällets organisationer. Drygt 80

procent av bidragsmedlen gick till organisations- och
verksamhetsbidrag.
I regeringens proposition En politik för det civila samhället föreslås
delvis nya principer för styrningen av de statliga bidragen till det
civila samhällets organisationer. Några av dem är särskilt intressanta i
detta sam- manhang, till exempel att bidragsnivåerna bör följas upp
mera regelbundet för att man ska se till att andelen generella bidrag
ökar i förhållande till mera detaljstyrda bidrag och att bedömningen
av resultat och effekter ska göras med undantag för
organisationsbidrag, där mera övergripande utvär- deringar i stället
bör genomföras.
I regeringens proposition uttrycks således en ambition att de generella
bidragen ska öka på bekostnad av mer detaljstyrda bidrag. Man
konstaterar att det från 1990-talet och framåt skett en tydlig tyngdpunktsförskjutning från röst till service.
”Utvecklingen gör sammantaget att det är angeläget att bevaka att det
civila samhällets organisationer inte blir successivt allt mera styrda av
kortsiktig finansiering och detaljerade bidragsvillkor, såsom av
projektbi- drag, på bekostnad av organisationsbidragen.”16
Riksantikvarieämbetet
Riksantikvarieämbetet har regeringens uppdrag att vara pådrivande
och samlande i kulturarvsarbetet och verka för att kulturarvet bevaras,
brukas och utvecklas på bästa sätt. Riksantikvarieämbetet har också
ett ansvar för att utveckla diskussionen om begreppet kulturarv och
hur det kopplas till frågor om demokrati och makt, tillhörighet och
utanförskap, samt hur det kan ge perspektiv på nuet och framtiden.
Det handlar om att skapa förut- sättningar för civilsamhället att få

tillgång till och att kunna engagera sig i kulturarvsfrågor av olika slag
på sina egna villkor.
_____________________
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 En politik för det civila samhället, Prop. 2009/10:55. 60
Årligen fördelas 4,5 miljoner kronor i bidrag till ideella organisationer
inom kulturmiljöområdet. På så sätt möjliggörs för ideella
organisationer att bidra till att de nationella kulturpolitiska målen nås
genom frivilliga insatser. Riksantikvarieämbetet fördelar dessutom
årligen 6 miljoner kro- nor till ett 60-tal olika projekt som bedrivs av
arbetslivsmuseer. Det finns ungefär 1 400 arbetslivsmuseer spridda
över hela landet. Ungefär 15 000 människor är engagerade i dem. De
besöks av cirka 12,5 miljoner varje år.
Sedan många år har Riksantikvarieämbetet arbetat med projekt och
verksamheter som involverar civilsamhället. Inom ramen för projektet
Agenda kulturarv som drevs tillsammans med länsmuseerna, fördes
frågan om hur föreningsliv och enskilda kunde bli mer delaktiga i
kultur- miljöarbetet. Ytterligare exempel på liknande projekt är Skog
& Historia, Hus med historia, Industrisamhällets kulturarv,
Storstadssatsningen, Det moderna samhällets kulturarv samt Hållbar
stadsutveckling. Närmare information om projekten finns på
Riksantikvarieämbetets webbplats.
Merparten av kulturarvet tas emellertid inte omhand av Riksantikvarieämbetet eller andra antikvariska institutioner utan genom det
civila samhället. Majoriteten av alla byggnadsminnen ägs av
privatpersoner eller föreningar och kyrkorna ägs av församlingarna
som engagerar församlings- medlemmar lokalt. Riksantikvarieämbetet
skapar förutsättningar för de som förvaltar ett fysiskt kulturarv genom
kunskapsuppbyggnad som sprids via broschyrer och skrifter men
också genom föreskrifter och vägledningar. Läs mer på www.raa.se

Kulturrådet
Kulturrådet fördelar statliga bidrag till kulturlivet och lämnar i princip
enbart stöd till kulturverksamhet som bedrivs med professionella
förtecken. Trots det har organisationslivet haft stor betydelse inom
den nationella kulturpolitiken och varit företrädd i Kulturrådets
bidragsgivning. Det handlar till exempel om stöd till
riksorganisationer av olika slag, centrala amatörkulturorganisationer
och arrangörer inom scenkonst och musik.
Inom musikområdet har samverkan mellan professionellt och ideellt,
mellan nationellt och lokalt, varit särskilt tydlig under lång tid. Bland
mottagarna av statliga bidrag finns såväl lokala musikföreningar som
gör ett par–tre arrangemang per år till professionella arrangörer med
regelbunden och tät verksamhet. På senare år har en del av stödet
också gått till festivaler av olika slag. En stor del av de ideella
arrangörerna är organiserade i nationella förbund. Sammanlagt
omfattar dessa organisatio- ner nära 1 400 medlemsföreningar och
mer än 120 000 enskilda medlem- mar. Motsvarande stöd finns endast
i mycket begränsad omfattning inom andra konstformer, som dans
och bildkonst.
Utöver de bidrag Kulturrådet fördelade 2010 till arrangörsföreningar
(27 miljoner kronor) och de centrala amatörkulturorganisationerna (12
miljoner kronor) fördelade Kulturrådet bidrag till andra ideella
organisa- tioner och folkrörelser till ett belopp som uppgick till 80
miljoner kronor. Av de 1,6 miljarder kronor som Kulturrådet
förfogade över i bidragsmedel 2010 gick sammantaget 119 miljoner
kronor till civila sektorn. Den största delen av de beslutade bidragen
utgjordes av verksamhetsbidrag. Bland bidragsmottagarna finns till
exempel festivalarrangörer, organisationer inom bild- och
formområdet, litteratur-, berättar- och kulturföreningar av olika slag,

de centrala amatörkulturorganisationerna, Folkets Hus och Parker,
Bygdegårdarnas Riksförbund och Våra Gårdar, centrumbildningar,
Skådebanor, de nationella minoriteternas organisationer med flera.
Inom ramen för de utvecklingsmedel som Kulturrådet förfogar över
till scenkonst-, biblioteks- och museiområdena har funnits projekt där
kulturinstitutioner samverkar med det civila samhället. Exempel på
sådana projekt är Ekomuseum Bergslagen, Folkteatern i Gävleborg
och Regionteatern Blekinge Kronoberg.
Läs mer på www.kulturradet.se
Riksteatern
Riksteatern är en folkrörelse, och en del av det civila samhället, som
äger en turnerande nationalscen. 236 riksteaterföreningar främjar,
arrangerar, förmedlar, producerar och utvecklar scenkonst.
Teaterföreningarna är lokala arenor för människors medskapande och
utveckling av både sam- hälle och sig själva. Riksteatern når årligen
en sammanlagd publik på drygt 1 200 000.
För att ta tillvara och motivera ett starkt ideellt engagemang ska
inflytande över vision och hur mål förverkligas och resurser fördelas,
hela tiden utvecklas och förbättras. Ansvaret för ett rikt kulturliv, för
alla, för- valtas allra bäst av engagerade medborgare över hela landet.
Visionen är ”Scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse – för
alla överallt”.
För en organisation som Riksteatern, civilsamhälle och kulturinstitution i ett, ger samhällets ökade behov av människors engagemang och
samverkan möjlighet att ännu kraftfullare skapa förståelse för att
ideellt engagemang utvecklas med inflytande, delaktighet och
synlighet. Medlem- marnas och föreningarnas delaktighet och
inflytande är ständigt i fokus. Flera metoder och arbetsprocesser har

tagits fram som säkrar och utveck- lar ett gemensamt ansvar för de
gemensamma resurserna.
Som folkrörelse har Riksteatern anpassat sig till många olika
livsmöns- ter och ambitioner med det ideella engagemanget. Det är en
mångfacet- terad rörelse med respekt för olikheter men med
gemensamt fokus på just scenkonsten som arena för att både
undersöka och utveckla vår omvärld, lokalt och globalt.
Scenkonstbegreppet breddas och fördjupas utifrån med- lemmars och
medborgares egna initiativ. Med inflytandeprojekt, repertoar- samtal,
möten mellan konstnärer och medborgare och struktursatsningar som
scenkonstportalen ges möjligheter för dialog, delaktighet, samverkan
och ett direktinflytande mellan arrangörsförening och producent.
Riksteatern är bland annat medlem i nationella organisationer som
Ideell kulturallians, CIVOS17 och Sektor 3 samt internationella
NGO:s som Culture Action Europe och IETM.18
Läs mer på www.riksteatern.se
___________________
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Förord
Denna rapport är baserad på en första utvärdering av kultursamverkans modellen som Myndigheten för kulturanalys genomförde hösten
2011. I enlighet med uppdraget från regeringen är det formerna för,
och effekterna av, införandet av modellen i de fem första regionerna
som står i fokus.
Det som vi framför allt har studerat är de dialogprocesser som genomförts mellan regionerna, kommunerna, det professionella kulturlivet
och civil samhället när kulturplanerna utarbetades, och hur Kulturrådet samspelat med regionerna i detta arbete.
Vi har också tittat på vilka effekter som införandet av modellen lett till
när det gäller fördelningen av statliga medel mellan och inom regionerna. Hur har Kulturrådet fördelat sina resurser till regionerna, och
hur har regionerna utnyttjat sin ökade frihet att själva bestämma över
hur resurserna ska användas?
Det är vår förhoppning att denna rapport ska kunna läsas med behållning av politiker och tjänstemän med ansvar för kulturfrågor på nationell, regional och kommunal nivå, liksom av kulturskapare, representanter för det civila samhället och den kulturintresserade allmänheten.
Stockholm den 10 februari 2012
Clas-Uno Frykholm
Direktör

Sammanfattning
Kultursamverkansmodellen infördes 2011. De regioner som ingick i
modellen från början var Region Skåne, Region Halland, Region
Gotland, Västra Göta landsregionen och Norrbottens läns landsting.
Dessa regioner lämnade in sina kulturplaner i början av november
2010. Statens kulturråd fattade beslut om bidragsfördelningen i
februari 2011.
Dialogprocesser
Denna utvärdering visar att Kultursamverkansmodellen har bidragit
till att sätta kulturen på den politiska agendan regionalt genom de
dialogprocesser som har genomförts i samband med regionernas
framtagande av kulturplaner. Kulturplanerna som arbetades fram av
de fem första regionerna handlar om regionens all verksamhet på
kulturområdet, inte bara om den som är kopplad till bidraget ”Bidrag
till regional kulturverksamhet”.1 Därmed får kulturplanerna stor
betydelse i regionerna. De olika aktörerna utanför politiken –
tjänstemän framför allt på regional nivå, men även på kommunal,
professionella kulturskapare och det civila samhället – upplever att
deras intressen har synliggjorts. Överlag beskrivs ett ökat intresse för,
och större kunskap om, kulturpolitik hos politiker på regional och
kommunal nivå.
Kultursamverkansmodellen har visat sig vara en tidskrävande modell
som också kräver stora administrativa resurser. Det gäller att finna
hållbara arbetssätt inför det fortsatta arbetet med dialogprocesserna
för att modellen ska bli livaktig. Det pressade tidsschemat för
modellens införande gjorde att utrymmet för ifrågasättande av
modellen blev stort. Olika konfliktpunkter som kan komma att få
förnyad aktualitet i framtiden är rollfördelningen mellan staten och
regionerna, detaljnivån i statens föreskrifter och nivån på det statliga

bidraget. I grunden ligger frågan om vem som ska ha makten över
kulturpolitiken.
I utvärderingen analyseras dialogprocesserna som en form för statlig
verksam hetsstyrning. Kultursamverkansmodellen kan delvis ses som
ett uttryck för en governanceinriktad styrning där dialog, samverkan
och samråd betonas. Faktum kvarstår dock att statens roll är
överordnad regionernas, som i sin tur leder arbetet med kulturplanen
gentemot kommunerna. Det står också klart att det professionella
kulturlivet och det civila samhället har ett begränsat inflytande inom
ramen för modellen. Det är också viktigt att komma ihåg att staten
bibehåller en styrning av hur bidragen fördelas, vilket är ett uttryck
för en mer traditionell och hierarkisk styrmodell.
Dialogprocesserna kan också ses som ett uttryck för en deliberativ
demokratimodell, där samtalet står i centrum. Det innebär i det här
fallet att tjänstemän, politiker, kulturskapare och det civila samhället
ska föra diskussioner om kulturpolitikens utformning. Som ovan
nämnts, upplever också de som deltagit att deras intressen har
uppmärksammats. Det finns dock, förutom en rad praktiska problem
förknippade med de dialogprocesser som genomförts, också problem
ur ett demokratiperspektiv: vem ska bjudas in och på vilka premisser?
Vem har tid att komma? Vem hörs och syns mest? Vilka hörs inte?
Vem ska representera det professionella kulturlivet respektive det
civila samhället?
Det är fortfarande otydligt för många av dem som deltagit och deltar i
dialog processer, vad syftet egentligen är med dialogerna. En
återstående pedagogisk uppgift för staten och regionerna i detta
sammanhang, är att precisera syftet med dialogerna och tydliggöra
rollfördelningen.

Ny bidragsordning
Statsbidrag till regional kulturverksamhet, som tidigare fanns på
separata anslag i statsbudgeten och fördelades av olika statliga
myndigheter på nationell nivå, har slagits samman till ett anslag som
från 2011 kan fördelas mellan regionerna av Kulturrådet och inom
respektive region av regionen själv. Frågan om hur statsbidragen till
regional kulturverksamhet fördelats, och eventuellt förändrats, har i
utvärderingen besvarats genom att studera beslut om hur bidragen har
fördelats åren 2010 och 2011.
I utgångsläget fanns regionala variationer i kulturutbudet, mellan
exempelvis storstadsregioner och regioner som har mer
landsbygdskaraktär. Dessutom märktes skillnader mellan regionerna i
hur olika verksamheter prioriterades.
Kulturrådets beslut om statsbidrag till regional kulturverksamhet i de
fem första regionerna innebar en anslagshöjning med 0,7 mnkr (eller
cirka 3,6 procent) för region Halland och 1 mnkr (eller cirka 1,0
procent) för Region Skåne, utöver pris och löneuppräkningar. De
övriga tre regionerna fick se sina anslag justerade för pris och
löneökningar, det vill säga en uppräkning med 0,49 procent.
Den fördelning av de pris och löneomräknade statsbidragen till
regional kulturverksamhet som Region Gotland beslutade, var
identisk med före gående år då besluten fattades på nationell nivå och
av flera myndigheter. De 0,7 mnkr som Halland tilldelades för att
permanenta en danssatsning, som tidigare delfinansierats med bidrag
från Kulturrådet, fördelades också till detta ändamål av regionen. I
övrigt gjordes inga förändringar i användningen av statsbidragen till
regional kulturverksamhet i Region Halland. I Norr botten
genomfördes en justering i bidragsfördelningen som inte varit möjlig

innan samverkansmodellen infördes. Beslutet innebar att statsbidrag
fördes från museiverksamhet, till länsbibliotek och arkivverksamhet.
För arkivverksamheten innebar förändringen att statsbidraget ökat
med drygt en tredjedel. Statsbidraget till Region Skåne ökade år 2011
med 1 mnkr mot bakgrund av regionens arbete inom bild och form
området. Statsbidraget till Form/Designcenter ökade kraftigt och
Wanås utställningar tillkom som ny mottagare. I övrigt gjordes inga
förändringar mellan åren 2010 och 2011.
I Västra Götalandsregionen har flera omorganisationer genomförts
som innebär att tidigare fristående (och då särredovisade)
verksamheter nu återfinns under samma tak. Redovisningsmässigt
återstår i princip kategorierna professionell teater, dans och
musikverksamhet, museiverksamhet, arkiv verksamhet och
filmkulturell verksamhet. Kulturförvaltningen Kultur i Väst, som
redovisas under professionell teater, dans och musikverksamhet,
samlar regionbiblioteket, konst och kulturutveckling och tidigare
Musik i Väst. Främjande av hemslöjd har inordnats under Västarvet
och redovisas därför som museiverksamhet. Fyra museer som tidigare
mottagit statsbidrag ingår även de i Västarvet.
Sammanlagt fördelades den övervägande delen av statsbidragen för
regional kulturverksamhet till professionell teater, dans och
musikverksamhet. Näst mest fördelades till museerna.
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Förord
Myndigheten för kulturanalys har till uppdrag att utvärdera regeringens kulturpolitik med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska
målen. Som ett led i att utveckla kunskapsunderlaget kring de ideella
insatsernas omfattning och värde i kultursektorn, har vi gett filosofie
doktor Tobias Harding vid Linköpings universitet i uppdrag att
genomföra en pilotstudie. Studien syftar till att ge dels en övergripande beskrivning av organisationslandskapet i den svenska kultursektorns civila samhälle, dels väl underbyggda rekommendationer för hur
en mer ingående undersökning av det ideella arbetets förutsättningar
och betydelse kan genomföras.
Myndigheten för kulturanalys ska använda rapporten som ett av flera
underlag till den tematiska rapport som vi planerar att publicera 2014.
Den kommande rapporten ska behandla kulturen ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och avser att bland annat belysa ideella insatser.
Alla slutsatser och förslag som redovisas i föreliggande rapport är
författarens egna.
Stockholm 23 oktober 2012
Clas-Uno Frykholm Direktör

Inledning
Denna rapport försöker beskriva det ideella arbete som läggs ned i
svenska kulturorganisationer, i termer av organisering, typ av arbete
och omfattning. Syftet med rapporten är dubbelt; dels syftar den till
att ge en övergripande beskrivning av organisationslandskapet i den
svenska kultursektorns civila samhälle och dels syftar den till att ge
väl underbyggda rekommendationer för hur en mer ingående
undersök-ning av detta ideella arbetes betydelse och förutsättningar
skulle kunna läggas upp. Det handlar om att ta ett brett grepp och
försöka skapa en översikt över hela området.

Rapporten inleds med en presentation av hur begreppen civilsamhälle,
ideell sektor och ideellt arbete används här, och skulle kunna användas i senare studier, inte minst som avgränsning av sådana studier.
Därefter följer en beskrivning av områdets organisationsstruktur, samt
en redo-görelse för den försöksenkät som har sänts ut till kultursektorns ideella riksorganisationer för att beskriva deras bild av det
ideella arbete som äger rum i dem. Till sist följer rekommendationer
för fortsatta under-sökningar. Till grund för beskrivningen ligger,
förutom tidigare forsk-ning, dels orienterande intervjuer med representanter för fem organisa-tioner, dels en enkät som har skickats ut till
54 riksorganisationer som organiserar ideellt arbete på kulturområdet,
och dels information från festivalarrangörer som har valts ut som en
stickprovsundersökning för att bättre kunna beskriva detta delområde.
Begreppen kultursektor och kulturliv definieras i denna rapport som
aktiviteter och verksamheter som fokuserar antingen på kulturarv eller
på konstarter som teater, dans, musik, film och bildkonst. Tillsammans
med organisationernas egen självdefinition, t.ex. uttryckt genom att
delta i olika samarbetsorgan, ligger denna definition till grund för urvalet av organisationer. Denna tämligen enkla definition av kultursektorn öppnar för att istället diskutera begreppen ideellt arbete, ideell
organisation och civilsamhälle mer ingående.

Civilsamhälle och ideellt arbete
Begreppet ”civilsamhälle” är tämligen nytt i svensk kulturpolitik och
tycks ha gjort entré som vanligt förekommande begrepp där först i
och med Kulturutredningen 2009 (SOU 2009:16). Sedan dess har
ordet använts i kulturpropositionen och i utredningar, och börjar nu
finna sin plats. Dialoger mellan staten och civilsamhällets organisationer på kul-turområdet har arrangerats, och organisationerna har
dessutom på olika sätt bjudits in till de dialoger som har arrangerats i

samband med kul-tursamverkans- modellens genomförande. Kulturministern har också uttalat en ambition att öka användningen av
volontärer i kulturinstitu-tionerna (Harding 2012a, 2012d). Även om
såväl civilsamhälle som volontärer är nya begrepp i svensk kulturpolitik har frivilligt arbete sedan länge varit en del av kulturlivet. Idag
är 78,8 procent av svenska folket medlemmar i minst en förening
(SCB 2011) och uppskattningar av antalet medlemmar i kulturorganisationer rör sig mellan en och nära tre miljoner.
I forskningen definieras civilsamhället som en av tre, ibland fyra,
sfärer i samhället. I det följande utgår jag från en fyrsfärmodell där
samhällslivet kan delas in i stat (i meningen offentlig sektor), marknad, civilsamhälle och familj, med utgångspunkt i handlingslogiker
och ägandeformer (jfr. Wijkström & Lundström 2002, Harding
2012c). Den statliga sfären kännetecknas av en politisk- administrativ
logik där handlingar antingen fokuserar på att fatta politiska beslut
eller på att verkställa sådana. Den statliga sfären kan också sägas utgå
ifrån ett våldsmonopol; den som inte följer de lagar och regler som
fastställs kan bestraffas av rättsväsendet. Den statliga sfärens organisationer är typiskt sett offentligt ägda och skattefinansierade. Marknadens orga-nisationer fokuserar istället på vinstmotiv och är typiskt
sett privat ägda och vinstdrivande. Familjesfären fokuserar på personliga nära relationer och släktskapslojaliteter. Till skillnad från
övriga sfärer räknas den helt till privatlivet. Civilsamhället kännetecknas istället av ideella eller frivilliga logiker. Dess organisationer
har ideella syften och är antingen oägda (stiftelser) eller ägda av sina
medlemmar utan vinstintresse. Civilsamhälleliga organisationer är
alltså både icke-statliga (non-governmental organizations) och icke
vinstdrivande (non-profit organizations).

Inte bara organisationer kan vara ideella. Civilsamhällets ideella logiker handlar om ideellt arbete och om ideellt givande, som inte alltid
sammanfaller med formen som icke-statlig och icke vinstdrivande
organisation. Ideellt arbete kan ske i informellt organiserad form medan ideella föreningar och stiftelser ofta har anställda. Dessutom förekommer ideellt arbete också i offentligägda institutioner och t.o.m. i
vinstdrivande företag. Varje meningsfull definition av ideellt arbete
bygger ytterst på en bedömning av enskilda personers motiv. Livsåskådningsforskaren Johan von Essen (2008) urskiljer tre huvuddrag i
vad hans ideellt engagerade intervjupersoner uppfattar som ideellt
arbete: (1) det är oavlönat, (2) det är frivilligt, och (3) insatsen ger
meningsfulla konsekvenser för någon annan. Det ideella arbetet tycks
definierat i motsats till det avlönade, som av von Essens intervjupersoner i första hand görs för lönens skull och även upplevs som både
påtvingat och egennyttigt. Altruismen i det ideella arbetet ska dock
inte tolkas som att de som utför det inte känner att de själva får ut
någonting av det, tvärtom. Förhållandet är dock paradoxalt på så vis
att de menar sig få ut någonting av det just på grund av att specifika
posi-tiva konsekvenser för dem själva inte är syftet med arbetsinsatsen. Istället handlar det om sådant som tillfredsställelsen av att ha
gjort en insats för andra och nöjet av att arbeta tillsammans. Också de
kontak-ter som skapas genom arbetet kan räknas till fördelarna för
den som deltar, liksom de erfarenheter som de gör under arbets gång
och de kunskaper som de därmed tillägnar sig (jfr. Svedberg m.fl.
2010). I en undersökning av kulturområdets ideella arbete kan det
också finnas anledning att avgränsa det ideella arbetet gentemot betalt
arbete och kanske också mot andra typer av fritidsverksamheter. Inte
minst hand-lar detta om en avgränsning gentemot professionellt
arbete, som i kul-tursektorn ofta inkluderar obetalda insatser som
ingår som en förbe-redelse till betalt arbete. Arbete som sker i syfte att
senare erhålla er-sättning räknas här inte som ideellt. Det samma

gäller fritidssys- selsättningar som inte uppfattas som en arbetsinsats,
dvs. huvudsakl-igen sådana som utgörs av enskilt kulturutövande.
Ytterst måste ideellt arbete definieras utifrån respondentens egen
upplevelse av aktiviteten. Så har skett i den enkät som redovisas i det
följande. Vad olika aktörer menar med ideellt arbete, dvs. vilken typ
av aktiviteter som utförs och varför, är också en lämplig fråga för
kommande studier.
Det finns tydliga överlappningar mellan de olika sfärerna – såväl legitima som illegitima sådana. Familjeföretaget uppfattas som en legitim
överlappning mellan marknad och familj. Nepotism handlar å andra
sidan om illegitima överlappningar mellan stat och familj, eller mellan
stat och marknad, där familjebanden får företräde framför de band
som enligt gällande normer anses böra gälla där. Det finns också
överlappningar mellan civilsamhälle och familj; till exempel när
föräldrar arbe-tar ideellt i föreningar där deras barn utövar fritidsaktiviteter. Räknar man in informellt organiserade verksamheter i
civilsamhället innebär det också en mindre tydlig gräns gentemot
familjesfär och privatliv. Här beror gränsdragningen i huvudsak på
vilka som involveras i akti-viteten. Åtskilliga ideella organisationer
har ett nära förhållande till offentliga finansiärer och privata sponsorer. Till de intressantaste om-rådena idag hör den framväxande sociala
ekonomin, där småföretag med delvis ideella motiv spelar en betydande roll. Slutligen finns också ofta nära relationer mellan stat och civilsamhälle, där civilsam-hälleliga organisationer involveras i offentliga
beslutsprocesser eller driver verksamheter på uppdrag av det offentliga. Den här undersök-ningens studieobjekt är dock något snävare,
och det handlar i första hand om ideella organisationer.

Ideella föreningar – organisationerna i det svenska civila
samhället
De svenska ekonomerna Wijkström och Lundström (2002) talar om
de ideella organisationerna som ”organisationerna i det civila
samhället” och skapar därmed en distinktion mellan det formellt och
det infor-mellt organiserade civilsamhället. Bland annat
Kulturutredningen och propositionerna En politik för det civila
samhället och Tid för kultur har också använt sig av denna typ av
uppdelning. Också denna rapport skiljer på det civila samhället och
den ideella sektorn. Den senare an-ses bestå av formella ideella
organisationer (inklusive såväl ideella föreningar som stiftelser),
medan den förstnämnda också kan anses inkludera informella nätverk
så länge dessa inte syftar till ekonomisk vinst eller kontrolleras av
staten. Sådana anses ofta spela en växande roll i det civila samhället i
de fall då de organiserar ideellt arbete. I den pilotundersökning som
presenteras här handlar det dock i första hand om ideellt arbete i
ideella organisationer, och mer exakt om riksorga-nisationer. Dessa är
de verksamheter som oftast är i kontakt med den statliga
kulturpolitiken. Samtidigt utesluts också några av de mest kartlagda
organisationerna (studieförbunden och Svenska kyrkan) från studien,
vilket jag ska återkomma till.
När det gäller definitionen av ideella organisationer utgår denna rapport från ett synsätt som överensstämmer med FN:s System of National Accounts (SNA) där non-profit institutions (NPI) definieras enligt
följande. Denna definition tycks också vara lämplig för fortsatta
studier:
En legal eller social enhet skapad med ändamålet att producera varor
och tjänster med egenskaper som inte tillåter dem att bli en källa för
inkomster, vinster eller andra finansiella förtjänster för de enheter som
skapar, kontrollerar eller finansierar dem. I FN:s räkenskapssystem

används följande kriterier för att en enhet ska klassificeras som en
non-profit association:
1) Enheten ska vara en formell organisation;
2) Det ska inte finnas någon vinstutdelning, eventuellt ekonomiskt
överskott ska inte ges tillbaka till någon form av ägare eller
huvudman;
3) Enheten ska vara institutionellt skild från den myndighetsutövande
delen av den offentliga sektorn;
4) Enheten ska vara självstyrande;
5) Medlemskap eller deltagande i enheten får inte vara tvångsmässigt.
(SCB 2012)

De dominerande organisationerna i kulturlivets
civilsamhälle
Relationen mellan staten och många av de svenska civilsamhälleliga
organisationerna har beskrivits som korporativt (Michelletti 1994,
Rothstein 1992), inte bara i den meningen att de i hög grad är finansi
erade av det offentliga utan också i den meningen att de i hög grad är
involverade i statliga beslutsprocesser, både som remissinstanser och
som utförare av politik. Därtill står de ofta nära politiska partier.
Synen på civilsamhället och på ideellt arbete har i Sverige också länge
präg
lats av ett fokus på folkrörelser och folkrörelseorganisationer. I dis
kussionen om dessa organisationer har folkrörelsebegreppet i sin tur
kommit att associeras till en specifik typ organisationer som har sin
historiska bakgrund i 1800-talets frikyrko-, nykterhets- och arbetar
rörelse, kanske framförallt i arbetarrörelsen. Sådana organisationer
kännetecknas framförallt av följande drag (jfr. Wijkström &
Lundström 2002, SOU 2007:66, Hvenmark 2008, Harding 2012a):

1.	

 En rikstäckande nationell organisation som delas in geografiskt i
distrikt, oftast med gränser som motsvarar länsindelningen. Distrikten
består i sin tur (ibland med ytterligare mellanliggande nivåer) av
lokalföreningar som även de är geografiskt avgränsade.
2.	

 Lokalföreningarna baserar sig på frivilligt, öppet och
individuellt medlemskap.
3.	

 Föreningsdemokratin grundar sig på det individuella
medlemskapet och på hierarkiskt representativ demokrati.
4.	

 Organisationens roll i demokratin brukar i första hand anses
vara att artikulera ett stort antal medlemmars vilja eller intressen. Här
utgörs undantagen framförallt av fritidsaktiviteter som idrott,
folkbildning och amatörkultur, där offentliga bidrag i stor utsträckning
används för att finansiera olika verksamheter.
5.	

 Organisationen uppfattar sig på ett eller annat sätt utgöra en
rörelse för att förändra samhället till det bättre.
De organisationer som fokuserar på ideell verksamhet på kulturområdet hör till en grupp organisationer som inte i första hand fokuserar
på intresse- och åsiktsartikulation, som länge har ansetts vara föreningslivets demokratiska huvudfunktion. Tillsammans med idrottsrörelsen och ungdomsorganisationerna brukar de istället anses tillhöra
den grupp organisationer som ägnar sig åt fritidsverksamhet (vilket
t.ex. framgår av SCB:s kategorisering av dem som ”rekreation och
kultur”).
Till de största och mest etablerade ideella organisationerna på detta
område hör studieförbunden. Anslag och bidrag till folkbildning hör
till de mer omfattande källorna till finansiering av föreningsaktiviter i
Sverige. Detta gäller inte minst för kulturrelaterade bildningsverksam

heter, som idag utgör över hälften av studieförbundens verksamhet
(SOU 2009:16, Folkbildningsrådet 2012). Studieförbunden kan alltså
anses vara synnerligen väl integrerade både i den statliga och i den
civilsamhälleliga samhällssfären i Sverige. Historiskt sett har studie
förbunden haft en nära relation till såväl staten som till
kulturpolitiken. I bakgrunden till denna relation finner man flera
studieförbunds ur
sprung i folkrörelserna. När arbetarrörelsen under första hälften av
1900-talet utformade sina första kulturpolitiska program var det natur
ligt att ABF och de övriga studieförbunden kom att spela en
betydande roll i dessa. Också relationen till staten har varit etablerad
sedan studie
förbundens uppkomst som separata organisationer (Frenander 2005,
Sundgren 2007, von Essen & Åberg 2009). Spelet kring de första
statliga bidragen till folkbildande verksamhet har beskrivits av bl.a.
Per Sundgren (2007) och det framgår bl.a. att ABF:s grundande för
drygt hundra år sedan var ett direkt resultat av hur de nya bidragen
konstruerades.
När den moderna kulturpolitiken formulerades i början på sjuttiotalet
tycks det fortfarande ha varit självklart att studieförbunden skulle vara
den främsta organisationsformen för det som man då beskrev som
”fritt kollektivt skapande” (prop. 1974:28). Detta område gavs en täm
ligen betydande roll i vad man uppfattade som en demokratisering av
kulturlivet genom kulturpolitiken. Det är också tydligt att man upp
fattade det som rimligt och legitimt att denna demokratisering skedde
via de etablerade folkrörelserna, och inte enbart via direkta statliga
eller kommunala insatser (Frenander 2005, Harding 2007, SOU
1972:66, prop. 1974:28). Etablerad vid denna tidpunkt var också den
kulturpolitiska uppdelningen mellan amatörkultur – ”fritt kollektivt
skapande” – och professionell kultur som stöddes via offentliga

institutioner och bidrag baserade på professionell kvalitetsbedömning.
Professionellt drivna institutioner som Nordiska Museet och Skansen
som under det långa artonhundratalet hade
7
byggts upp i civilsamhället hade nu i allt väsentligt inneslutits i den
offentliga kulturpolitiken (Hillström 2006, Harding 2007, 2012a). I
utredningen Kulturrådets betänkande och i den därpå följande
proposi-tionen (SOU 1972:66, prop. 1974:28) märks överhuvudtaget
väldigt lite åtskillnad mellan dessa institutioner och de offentligägda.
Samma sak gällde för Riksteatern, den nationella turnéorganisation av
teater-föreningar som ecklesiastikministern Artur Engberg hade
grundat på 1930- talet för att tillgängliggöra den professionella
kulturen i hela landet. Riksteatern var och är djupt integrerad i den
statliga kulturpoli-tiken, och i stor utsträckning också finansierad av
staten. Samtidigt är den till formen en folkrörelseorganisation baserad
på riksteaterföre-ningar runt om i landet. Liksom studieförbunden kan
den alltså betrak-tas som en organisation som rör sig i gränslandet
mellan sfärerna stat och civilsamhälle, men som huvudsakligen är att
hänföra till civil-samhället.
I stora drag sammanföll uppdelningen mellan professionella och amatörer i den statliga politiken med uppdelningen mellan offentliga åtaganden och folkrörelser. Denna uppdelning kan också ses som en uppdelning mellan en professionell sfär dominerad av en kvalitetslogik
och en ideell sfär dominerad av en demokratilogik (jfr Harding 2009,
2012a). Det samma gäller idag den i särklass största civilsamhälleliga
organisationen i Sverige: Svenska kyrkan, som åtminstone sedan år
2000 måste anses tillhöra civilsamhället. Den utgör inte bara den
största civilsamhälleliga organisationen i landet, med drygt sex och en
halv miljon medlemmar utan också den största kulturorganisationen.
Nära hundra tusen personer sjöng i kör i Svenska kyrkan under år

2011 (Svenska Kyrkan 2012), vilket gör denna till en av landets
största arrangörer av amatörkultur. Svenska kyrkan ansvarar dessutom
på olika sätt för en mycket stor andel av landets byggda och materiella
kulturarv. På detta område erkänns dess särskilda roll i den statliga
kulturpolitiken och Svenska kyrkan får därför en särskild kyrkoantikvarisk ersättning. Denna budgeteras årligen i statsbudgeten, men regleras också i särskilda avtal mellan staten och Svenska kyrkan (Ekström 2003, Harding 2007).

Urval: De organisationer som undersöks här
Trots att de sannolikt rymmer en tämligen stor andel av det ideella
kulturarbete som utförs i Sverige kommer denna rapport inte att
vidare att behandla vare sig Svenska kyrkan eller studieförbunden.
Huvud-skälet till detta är inte att dessa skulle vara oviktiga utan
istället att tillgången till statistik gällande deras verksamheter är
jämförelsevis god (se t.ex. Folkbildningsrådet 2012 och SCB 2012).
Bedömningen har därför varit att det är viktigare att fokusera på de
övriga organisa-tioner av folkrörelsemodell som är verksamma på
kulturområdet och som organiserar ideellt arbete på detta område,
organisationer som i stort sett aldrig har varit föremål för
övergripande forskning och där den enda tillgängliga statistiken består
av de uppgifter som de själva bistår med (även om det sistnämnda
också kan sägas om Svenska kyrkan och den organiserade
folkbildningen). Den enkät som beskrivs nedan bidrar alltså inte minst
genom att kartlägga den information som organisationerna själva har
om volymen i sina aktiviteter.
Flertalet av de ideella organisationer som organiserar ideellt arbete på
kulturområdet är medlemmar i paraplyorganisationen Ideell Kulturallians (IKA), antingen direkt eller genom medlemskap i någon av de

paraplyorganisationer som i sin tur ingår där. I IKA ingår i skrivande
stund följande organisationer:
1.	

 Amatörkulturens samrådsgrupp (ax),
2.	

 Arbetarnas Bildningsförbund (ABF),
3.	

 Bygdegårdarnas Riksförbund,
4.	

 Folkets Hus och Parker,
5.	

 Folkrörelsernas konstfrämjande,
6. 	

 Folkuniversitetet
7.	

 Musikarrangörer i samverkan (MAIS),
8.	

 Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV),
9.	

Riksteatern,
10. 	

 Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige (SIOS),
11. 	

 Skådebanan
12. 	

 Studiefrämjandet,
13. 	

 Studieförbundet Bilda,
14. 	

 Studieförbundet Sensus,
15. 	

 Studieförbundet Vuxenskolan,
16.	

 Sveriges Hembygdsförbund,
17. 	

 Våra Gårdar
Det rör sig med andra ord om en tämligen heterogen grupp organisationer, i termer av organisationsform, ekonomiska resurser och verksamhetsinriktning. Flera av organisationerna är studieförbund. Andra
är riksförbund med folkrörelsestruktur där basen utgörs av lokala
före-ningar med enskilda medlemmar. Detta gäller Riksteatern,
Sveriges Hembygdsförbund och de lokalhållande organisationerna
Bygdegår-darnas Riksförbund, Folkets Hus och Parker och Våra
Gårdar. MAIS, ax och SIOS är själva paraplyorganisationer. MAIS
organiserar musik-arrangerande riksorganisationer, SIOS
riksorganisationer bildade på etnisk grund, och ax riksorganisationer
inom amatörkultur. Bland ax medlemmar finns dessutom KÖRSAM,

som i sin tur är paraplyorga-nisation för nio riksorganisa- tioner på
körområdet. Viss överlappning finns mellan de olika
paraplyorganisationerna, i den meningen att samma riksorganisation
är med i flera paraplyorganisationer. Ett stort antal av de olika
organisationerna är dessutom medlemmar i studie-förbund eller
samarbetar med ett eller flera av dessa.
Inte minst körorganisationerna har dessutom ofta anknytning till olika
trossamfunds verksamhet. Det är alltså sannolikt att en stor del av
kulturverksamheten i t.ex. Svenska Kyrkan därmed ingår i materialet
för denna studie, liksom att delar av den verksamhet som beskrivs
sker i samarbete med studieförbund. Även risken för överlappningar i
statistiken talar för att, åtminstone i detta skede, utelämna
trossamfund och studieförbund.
Vid sidan av direkt och indirekt medlemskap i IKA har också medlemskap i Kulturens Bildnings- verksamhet (som till skillnad från
flertalet andra studieförbund inte är med i IKA) uppfattats som en
indikator på tillhörighet till, och självidentifikation med, kulturlivets
civilsamhälle, varför även sådana organisationer har tagits med i
underlaget. Slutligen har urvalet av organisationer till denna studie
kompletterats med ytterligare en riksorganisation som inte ingår i
någon av de ovan beskrivna paraplyorganisationerna, nämligen Förbundet Sveriges Museivänner som organiserar 30 vänföreningar
kopplade till olika museer, inklusive ett antal statliga museer. Någon
helhelig bild av vänföreningarnas ekonomiska situation eller
arbetssätt kan inte ges här, men det framgår både av den intervju som
genom-förts med en anställd vid en vänförening i samband med denna
under-sökning och av tidigare forskning (Gustavsson 2012) att denna
grupp rymmer föreningar som förvaltar betydande ekonomiska
resurser som ett resultat av privata donationer under lång tid. En av de
viktigaste funktionerna för dessa föreningar är alltså inte att

organisera med-lemmarnas ideella arbete utan istället att förvalta
nuvarande och tidi-gare medlemmars ideella givande till förmån för
respektive museums verksamheter, t.ex. genom inköp av nya föremål
till samlingarna.
Vissa av organisationerna har särskilda statsanslag som fastställs i
statsbudgeten. Andra saknar sådana men erhåller bidrag från olika
myndigheter. De statliga anslagen kan hänföras till flera olika departements ansvarsområden, men merparten av dem får på olika sätt del av
statliga medel inom Kulturdepartements område (jfr Harding 2009).
De tydligaste undantagen från detta är studie- förbunden och de etniska organisationerna, vars bidrag härrör från Utbildningsdepartementets ansvarsområden och fördelas av Folkbildningsrådet
respektive Ungdomsstyrelsen. Den senare förmedlar också pengar till
de ung-domsorganisationer som ingår i materialet.
Detta landskap av kulturorganisationer har beskrivits med ledning av
intervjuer med företrädare samt med ledning av medlemskapet i paraplyorganisationer och kontakter med myndigheter. Det innebär inte att
beskrivningen skulle täcka all ideell kulturverksamhet som äger rum i
landet. Tvärtom är det möjligt att betydande mängder ideell kulturverksamhet organiseras informellt eller arrangeras av andra organisationer än de som ingår i denna krets av kulturorganisationer, i synnerhet då det handlar om organisationer vars huvudfokus är annan verksamhet än kultur eller föreningar som inte ingår i något riksförbund.
För att få en bild av åtminstone en del av den senare kategorin har vi
valt att komplettera med en stickprovsundersökning inriktad på kulturfestivaler. Denna består dels av en intervju och dels av en särskild
enkät som skickats ut till de ansvariga för nio kulturfestivaler. Detta
fokus på festivaler har valts eftersom dessa dels har varit ett växande
inslag i svenskt kulturliv under de senaste decennierna, och dels organiseras på för Sverige till synes nya sätt...................

Bilaga 4:Paraplyorganisationer. Medlemsorganisationer
i Ideell Kulturallians, och deras medlemsorganisationer
Ax – Amatörkulturens samrådsgrupp
!	

 Amatörteaterns Riksförbund (ATR)
!	

 Föreningen för Tidig Musik
!	

 Kontaktnätet – riksorganisation för ideella kulturföreningar
! KÖRSAM
	

- Föreningen Sveriges Körledare
	

- KFUK-KFUM:s Sångarförbund
	

- Pueri Cantores Sverige
	

- Svenska Arbetarsångarförbundet
	

- Svenska Baptisternas Sångarförbund
	

- Svenska Missionskyrkans Sångareförbund
	

- Sveriges Kyrksångsförbund
	

- Sveriges Körförbund
	

- UNGiKÖR
!	

 Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD)
!	

 Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige
!	

 Riksförbundet Unga Musikanter (RUM)
!	

 Svenska Arbetarsångarförbundet (SAS)
!	

 Svenska Folkdansringen
!	

 Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund
!	

 Sveriges roll- och konfliktspelsförbund (Sverok)
!	

 Sveriges Arbetarteaterförbund (ATF)
!	

 Sveriges Film och Videoförbund (SFV)
!	

 Sveriges Kyrkosångförbund
!	

 Sveriges Körförbund
!	

 Sveriges Orkesterförbund (SOF)
!	

 Sveriges Spelmäns riksförbund (SSR)
! 	

 UNGiKÖR

Arbetarnas Bildnings Förbund (ABF); 59 medlemsorganisationer
	

och 55 samarbetsorganisationer
BILDA; 52 medlemsorganisationer
Bygdegårdarnas Riksförbund
Folkets hus och Parker
Folkuniversitetet; 4 samarbetsorganisationer
Folkrörelsernas konstfrämjande
Musikarrangörer i samverkan (MAIS)
!	

 Kammarmusikförbundet (RSK)
!	

 Kontaktnätet – riksorganisation för ideella kulturföreningar
!	

 Riksförbundet arrangörer av nutida konstmusik (RANK)
!	

 Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD)
!	

 Svensk Jazz
!	

 Sveriges Körförbund
!	

 Sveriges Orkesterförbund (SOF)
Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV);
	

15 medlemsorganisationer, 32 samarbetsorg.
Riksteatern
Sensus studieförbund; 32 medlesmorganisationer,
	

13 samarbetsorganisationer
SIOS – etniska organisationer i Sverige
!	

 Assyriska riksförbundet
!	

 Chilenska riksförbundet
!	

 Eritreanska riksförbundet
!	

 Finlandssvenskarnas riksförbund
!	

 Grekiska riksförbundet
!	

 Iranska riksförbundet
!	

 Italienska riksförbundet

!	

!	

!	

!	

!	

!	

!	

!	

!	


Kurdiska riksförbundet
Polska riksförbundet
Portugisiska riksförbundet
Riksförbundet Roma International
Ryska riksförbundet
Serbernas riksförbund
Spanska riksförbundet
Syrianska riksförbundet
Turkiska riksförbundet

Skådebanan
Studiefrämjandet; 19 medlemsorganisationer
Studieförbundet Vuxenskolan; 42 medlemsorganisationer
Sveriges Hembygdsförbund
Våra gårdar
Medlemsorganisationer i Kulturens Bildningsverksamhet:
Föreningen Sveriges Körledare
Kammarmusikförbundet RSK
Kontaktnätet
Riksförbundet för Folkmusik och Dans
Riksförbundet Unga Musikanter
Riksförbundet Visan i Sverige
Svensk Jazz
Svenska Folkdansringen
Sveriges Körförbund
Sveriges Orkesterförbund
Sveriges Film-och Videoförbund
Sveriges Spelmäns Riksförbund
UpSweden

Myndigheten för Kulturanalys
Startsida
Publikationer
Här publiceras Kulturanalys publikationer.
I vår rapportserie publiceras omvärldsanalyser, analyser och utvärderingar av reformer, åtgärder och insatser inom kulturpolitiken. Den
officiella statistiken publiceras i vår statistikserie Kulturfakta. Kulturanalys publicerar även rekommendationer till beslutsfattare i skriftserien Kulturpolitiska rekommendationer. Kulturanalys har även i
uppdrag att publicera en årlig rapport till regeringen med våra viktigaste resultat och analyser senast den 1 mars varje år. Under övriga
rapporter och promemorior publiceras Kulturanalys promemorior
samt rapporter gjorda av forskare och konsulter på vårt uppdrag.
Senast uppdaterad: 2014-01-14
Rapportserie
Senast uppdaterad: 2014-01-14
	

 	

Skapande skola - En första utvärdering
	

 	

Kulturlivet, näringslivet och pengarna - en omvärldsanalys
	

 	

Kulturpolitiska rekommendationer_2013_1
	

 	

Kultursamverkansmodellen.Styrning och bidragsfordelning.
2013
	

 	

Omvärldsanalys av Crowdfunding
	

 	

Att utveckla indikatorer för utvärdering av kulturpolitik
	

 	

Sammanfattning - Att utveckla indikatorer för utvärdering av
kulturpolitik
	

 	

Summary - Developing indicators for evalutation of cultural
policy
	

 	

Kultursamverkansmodellen - en första utvärdering

	

 	


Sammanfattning Kultursamverkansmodellen - en första
uvärdering

Kulturfakta
Senast uppdaterad: 2013-09-04
	

 	

Museer 2012
	

 	

Museer 2011
	

 	

Samhällets utgifter för kultur 2010-2011
Årlig rapport till regeringen
Senast uppdaterad: 2014-01-14
	

Kulturanalys 2013
	

 	

Kulturanalys 2012
	

 	

Sammanfattning Kulturanalys 2012
Övriga rapporter och promemorior
Senast uppdaterad: 2013-12-18
	

Vem besöker de centrala museerna?
	

 	

Skapande skola - En kalejdoskopisk reform och dess praktik
	

 	

Intervjuguide Skapande skola
	

 	

Intervjustudie kultursamverkansmodellen
	

 	

Besöksutveckling för museer 2012
	

 	

Blomgren & Johannisson 2013
	

 	

Finansieringsmodeller för konst och kultur - En kartläggning
av problem, teori och goda exempel
	

 	

Ideellt arbete i kultursektorn
	

 	

Barns och ungas kultur i de regionala kulturplanerna
	

 	

Om medborgarperspektiv, deltagande och publikarbete
	

 	

Jämställdhetssatsningar inom film-, musei-, och
musiksektorerna
	

 	

Kulturområdet och finanskrisen

SCB Kultur och fritid
Publicerad äldre statistik om dans, konsthallar, kulturtidskrifter, kulturvanor,
musik och teater finns hos Statens kulturråd .

Bibliotek
Folkbiblioteksstatistik
Kungliga biblioteket (KB)
Forskningsbiblioteksstatistik
Kungliga biblioteket (KB)
Sjukhusbiblioteksstatistik
Kungliga biblioteket (KB)
Skolbiblioteksstatistik
Kungliga biblioteket (KB)

Kulturmiljövård
Kulturmiljöstatistik (uppdateras ej)
Myndigheten för kulturanalys

Museer
Museer
Myndigheten för kulturanalys

Samhällets kulturutgifter
Samhällets utgifter för kultur
Myndigheten för kulturanalys

Studieförbund
Studieförbundsstatistik
Myndigheten för kulturanalys

Kulturrådet.
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WEBBPLATSKARTA
	

	

KONTAKT
	

	

Personal
	

	

 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	


Tillgänglighet

OM KULTURRÅDET
	

Organisation
	

Styrelse
	

Arbetsgrupper
	

Referensgrupper
	

Lediga jobb
	

Handläggare
	

Vikarierande handläggare
	

Vikarierande handläggare
	

Praktik
	

Upphandling
	

Remissvar
	

Remissvar 2013
	

Remissvar 2012
	

Remissvar 2011
	

Remissvar 2010
	

Remissvar Kulturutredningen
	

Remissvar 2009
	

Remissvar 2008
	

Remissvar 2007
	

Remissvar 2006
	

Remissvar 2005
	

Remissvar 2004
	

Remissvar 2003

	

	

	

	

	

 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	


Förordningar
Författningssamling
Ärendeförteckning
Logotyp

VERKSAMHET
	

Finansiering av kultur
	

Offentlig finansiering
	

Icke offentlig finansiering
	

Sponsring, skattefrågor m.m.
	

Internationellt
	

Statistik och forskning
	

Regional kultursamverkan
	

Handbok för kvantitativ uppföljning
	

Paragraf 3
	

Paragraf 4
	

Teater
	

Dans
	

Paragraf 5
	

Paragraf 6
	

Paragraf 7
	

Paragraf 8
	

Teater
	

Paragraf 9
	

Uppföljning av kultursamverkansmodellen
2012
	

Umeå2014
	

Intervju Fredrik Lindegren
	

Kulturrådet på plats
	

Internationellt
	

Litteraturpriset ALMA
	

EU:s kulturprogram
	

Europeiskt samarbete OMC

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 	

	


	

Kulturindustrin
	

Kulturell mångfald
	

Tidigare OMC-grupper
	

Kulturråd i utlandet
	

Unesco
	

Scenkonst på mässor
	

Fristäder
	

Barn och ungdom
	

Jämställdhet
	

Kulturell mångfald
	

Tillgängligt kulturliv
	

Kulturrådets uppdrag
	

Handlingsplan
	

Fysisk tillgänglighet
	

Webbplatser och e-tjänster
	

Kultur och hälsa
	

Forskning
	

Kultur och hälsa i Norden
	

Föreningen Kultur och hälsa i Sveriges riksdag
	

Kultur för äldre
	

Kultur i vården
	

Kultur och regional tillväxt
	

Kulturella och kreativa näringar
	

Utställningsgarantier
	

Läsfrämjande
	

Nämnden för kulturellt samarbete mellan Sverige
och Grekland
	

Statistik om scenkonst
	

Digitalisering
	

Forskning
	

Danskonsulenter
BIDRAG
	

Bibliotek

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	


	

	


	

	


	

Verksamhetsbidrag
	

Inköpsstöd till folk- och skolbibliotek
	

Läsfrämjande insatser
	

Läsfrämjande och idrott
	

Folkbibliotek och studieförbund
	

Distributionsstöd
Bild och form
	

Organisationer
	

Utställningsarrangörer
	

Kollektivverkstäder
	

Utställningsersättning
	

Utställningsgarantier
	

Konsthantverkskooperativ
	

Internationella samarbetsprojekt
	

Internationellt mobilitetsstöd
	

Litteraturstöd
Fristäder
Internationellt
	

EU:s kulturprogram
	

Aktörssamverkan
	

Samarbetsprojekt
	

Mobilitetsstöd
	

Verksamhetsbidrag
	

Internationella nätverk
	

Litteraturprojekt
	

Översättning svensk litteratur
	

Översättning svensk dramatik
	

Översättning nordisk litteratur
Kulturtidskrifter
	

Produktionsbidrag
	

Utvecklingsbidrag
Litteratur och läsfrämjande
	

Alla tiders klassiker

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	


	


	

	


	

E-boksutgivning
	

Litteraturstöd
	

Litterära evenemang bokhandeln
	

Litteraturevenemang i Sverige
	

Litteraturprojekt i utlandet
	

Läsfrämjande insatser
	

Läsfrämjande och idrott
	

Stöd till planerad utgivning
	

Översättare svensk litteratur och dramatik
	

Översättning till annat nordiskt språk
	

Översättning svensk dramatik
	

Översättning svensk litteratur
Museer
	

Centrala museers forskning
	

Verksamhetsbidrag
	

Utvecklingsbidrag till regional
kulturverksamhet
	

Utställningsgarantier
Musik
	

Fonogram
	

Fria musikgrupper
	

Arrangörer
	

Regional musikverksamhet
	

Samverkan med komponister
	

Vissa aktörer
	

Nationella turnéer/Konserter
	

Internationella samarbetsprojekt
	

Internationellt mobilitetsstöd
Nationella minoriteter
	

Projektstöd
	

Verksamhetsstöd
Regional kulturverksamhet

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 	

	

 	

	

	

	

	


	


	


	


	


	

	

	


Utvecklingsbidrag till regional
kulturverksamhet
Scenkonst
	

Fri scenkonst
	

Institutioner
	

Samverkan med komponister
	

Arrangörer inom Dansnät Sverige
	

Vissa aktörer
	

Daglig träning
	

Internationellt
Skapande skola
	

Handlingsplanen
	

Goda exempel
	

Elevinflytande i nya skollagen
	

Fokusgrupper för elevinflytande
Övriga bidrag
	

Kultur för äldre
	

Centrala amatörkulturorganisationer
	

Centrumbildningar
	

Fristäder
	

Lokalhållande organisationer
	

Skådebanan
	

Danskonsulenter
Onlinetjänst
Beviljade bidrag
Andra bidragsgivare

PUBLIKATIONER
NYHETER
	

Nyhetsbrev
	

Kulturrådet på plats
	

Digital teknik för tillgänglighet
	

Barnkulturkonferens

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	


	


Scenkonst på mässor
Mässor och konferenser 2013
	

Bokmässan i Bologna 2013
	

Almedalen 2013
	

Bok och bibliotek 2013
	

Unga läsare i Norden
	

Safe Havens For Artists at Risk
	

Kultur för äldre - Värt att leva för!
Krönikor

PRESS
	

Nyheter
	

Nyhetsbrev
	

Debatt
	

Krönikor
	

Pressbilder styrelsen
	

Pressbilder personal
	

Logotyp
	

Remissvar
	

Remissvar 2013
	

Remissvar 2012
	

Remissvar 2011
	

Remissvar 2010
	

Remissvar Kulturutredningen
	

Remissvar 2009
	

Remissvar 2008
	

Remissvar 2007
	

Remissvar 2006
	

Remissvar 2005
	

Remissvar 2004
	

Remissvar 2003
	


Ärendeförteckning

Information för utlänningar om Sverige och
svenskarna.
Informationer om Sverige och svenskarna:
http://sweden.se/other-languages/swedish-2/
Denna fungerar ej. Har begärt en version på svenska.
SI Svenska institutet. En myndighet för det globla Sverige
En annorlunda information
Sweden Sverige.se. Ger en engelsk version.

