Folkuniversitetets
verksamhetsidé
Att genom kunskap och skapande ge
människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetet – för ett rikare liv
Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse och skapande ger
människor förutsättningar för ett rikare liv. Vårt omfattande kurs
utbud vänder sig till en bred allmänhet. Vi utgår från ett vetenskap
ligt förhållningssätt och belyser ämnena så allsidigt som möjligt.
Folkuniversitetet tillkom på initiativ av studenter och lärare vid
universiteten. Idag består Folkuniversitetet av fem fristående stiftel
ser med säte i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå med
en verksamhet som omfattar en större del av landet. Huvudmän för
stiftelserna är universiteten och studentkårerna på nämnda orter
samt Folkuniversitetsföreningen. Det innebär, att vi är fristående
från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen. Vi kan
således lägga all vår kraft på att utveckla våra kurser, föreläsningar
och seminarier, utan att ta hänsyn till särintressen.
Folkbildningstanken, som är alla människors livslånga rätt att
fritt söka efter kunskap, genomsyrar vår pedagogik, vår organisa
tion och våra värderingar. Vi hävdar kunskapens och toleransens
betydelse för vårt samhälle i motsats till fördomar och förutfattade
meningar. Vi vill som en engagerad aktör i det civila samhället öka
individens möjligheter att vara aktiv i detta samhälle.
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Koppling till universiteten
En huvuduppgift för Folkuniversitetet är att främja intresset för och
öka kunskaperna om forskningens resultat och arbetsvillkor. Studier
och kulturupplevelser hos oss präglas av ett vetenskapligt synsätt
eller beprövad konstnärlig erfarenhet. Det innebär, att våra delta
gare lär sig att se helheten och tränas i kritiskt tänkande. Många av
våra kurser ger en god förberedelse – eller är ett komplement – till
universitetsstudier. Vi genomför även föreläsningar och seminarier i
nära samarbete med universiteten.
Vi ger människor möjligheter till eget skapande och erbjuder
mötesplatser mellan professionella och amatörer inom kulturom
rådet. Vi vill också öka kulturintresset hos en bred allmänhet genom
samarbete med lokalt och regionalt verkande kulturinstitutioner.
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Kunskap förändrar
Folkuniversitetet ska vara en naturlig mötesplats för människors fria
kunskapssökande, för lärande, kulturupplevelser och möjlighet till
reflektion. Kunskap har ett värde i sig, både för individen och för
samhällsutvecklingen i stort. Kunskap ger inte bara färdigheter och
en ökad förståelse för vår omvärld, utan också glädje, engagemang
och delaktighet.
Våra kurser och utbildningar är öppna för alla och vänder sig till
en bred allmänhet. Vi bedriver också studiearbete i aktiv samverkan
med fristående grupper och föreningar. Vi genomför vidare insatser
för att ge individen bättre möjligheter på arbetsmarknaden genom
yrkesinriktade kurser och utbildning för arbetslösa.
Det behövs olika vägar till kunskap så att den kommer alla män
niskor till del. Deltagarnas och samhällets behov är här en central
utgångspunkt för vårt pedagogiska utvecklingsarbete.
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Inkluderande och internationellt
Ett internationellt utbyte och ett inkluderande perspektiv berikar
vår verksamhet. Så har det alltid varit. Internationella kunskaper
och erfarenheter utvecklar och korsbefruktar den dagliga verksam
heten i Sverige. Vi är öppna för nya idéer och välkomnar människor
med olika bakgrund och erfarenheter. Det återspeglas i våra studie
aktiviteter och bland våra deltagare och vår personal.
Förändringstakten och globaliseringen ökar allt snabbare i
samhället. Vi ger människor kunskaper och verktyg för en bättre
förståelse av faktorer, som bidrar till en hållbar global utveckling.
Vi fortsätter att utveckla vårt internationella studiearbete. Idéer och
inspiration får vi bland annat genom samarbetet med våra skolor i
Europa och genom projekt och utbyten med utbildningsinstanser i
hela världen. Vi samverkar med systerorganisationer i Europa och
engagerar oss i internationella nätverk.
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Pedagogisk förnyelse
Förnyelse och viljan att prova nya vägar är centrala värden för oss.
Inom språk, dans, foto, design, yrkesorienterade utbildningar och
gymnasieutbildningar har Folkuniversitetet lämnat viktiga bidrag
till den moderna svenska utbildningen. Konkreta exempel är kvälls
gymnasierna, språkcentra, Balettakademien, svenska för invandrare,
college och flexibelt lärande.
Vi följer aktivt utvecklingen inom pedagogiken, knyter an till
aktuell forskning och tar ställning mot konformism och stagnation.
Sedan starten för 80 år sedan har vi fortlöpande förnyat och föränd
rat utbildningsformer och pedagogik.
Lokala idéer och initiativ uppmuntras och kan sedan utvecklas
med hjälp av gemensamma resurser. Utvecklingsarbetet drivs framåt
av engagerade medarbetare och som ett resultat av vårt samarbete
med fristående grupper och föreningar.

verksamhetsid • 11

Insatser inom viktiga områden
Riksdagen fastställer övergripande mål och syften för folkbild
ningsarbetet och anger viktiga områden för studieförbunden att
arbeta med. Genom vår egen identitet och med verksamhetsidén
som grund arbetar vi med de viktiga samhällsfrågor, som riksdagen
anger. Folkuniversitetet gör särskilt insatser kring det mångkultu
rella och inkluderande samhället, det livslånga lärandet, globalise
ring och hållbar utveckling. Särskilda policydokument finns för att
vägleda arbetet på dessa områden.

Folkuniversitetets ramprogram
Vår verksamhetsidé får en fastare form genom våra fem regioners
verksamhetsplaner som har sin grund i ett antal ramprogram. Ram
programmen är policydokument för hela organisationen och omfat
tar de områden där vi har en stark och unik profil.

verksamhetsid • 13

§1
Folkuniversitetet är ett studieförbund, som verkar
i nära anknytning till universitet och högskolor och
är fristående i förhållande till politiska, religiösa
och fackliga rörelser. Folkuniversitetets uppgift är
att bedriva folkbildning och vuxenutbildning.
I denna uppgift ingår att stimulera forskare, lärare
och studerande till insatser för ett fritt och frivilligt
och för alla öppet studiearbete. Folkuniversitetet ser
som en viktig angelägenhet att pröva nya former och
metoder inom folkbildning och vuxenutbildning
samt att verka för en ökad internationalisering av
studiearbetet.

Målparagrafen – ur Folkuniversitetets stadgar.
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folkuniversitetet
Box 26 152 . 100 41 Stockholm
Tel 08- 679 29 50 . Fax 08- 678 15 44
info@folkuniversitetet.se
www.folkuniversitetet.se
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