Folkuniversitetets
verksamhetsidé

»Att genom kunskap och
skapande ge människor
förutsättningar för ett
rikare liv.«

Folkuniversitetet
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Om Folkuniversitetet

Folkbildningstanken

Folkuniversitetet hävdar kunskapens betydelse
för vårt samhälle.
Vi värnar allas lika värde liksom de demokra
tiska principer som samhället vilar på.
Folkuniversitetet ska vara en naturlig mötes
plats där människor söker kunskap och lär sig nya
saker, tar del av och utövar kultur samt får möjlig
het till reflektion. Kunskap ger inte bara färdig
heter och ökad förståelse av världen, utan skapar
också förutsättningar för engagemang, delaktig
het och tolerans. Den får människor att växa som
individer och som medborgare.
Vår organisation är fristående från parti
politiska, religiösa och kommersiella intressen.
Vi utformar självständigt vår verksamhet.

I folkbildningstanken ligger att ta vara på mång
faldens möjligheter. Varje deltagare bär med sig
erfarenheter och kunskaper som kan vara av värde
för de andra. Samtalet och utbytet deltagarna
emellan blir därmed en del av bildningsprocessen.
Folkbildningstanken genomsyrar Folkuniversi
tetets pedagogik, organisation och värderingar.
Kunskap och bildning är tillgångar i män
niskors liv som fungerar lika väl för personlig
utveckling som för ökad delaktighet i samhälle
och arbetsliv.
Möten mellan människor med olika förutsätt
ningar, erfarenheter och kulturell bakgrund möj
liggör dessutom nya insikter, gränsöverskridande
kunskaper och berikande kulturupplevelser.
Vi stöder och uppmuntrar allas fria sökande
efter kunskap och bildning under hela livet.
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Verksamheten

Kultur och skapande

Folkuniversitetet anordnar både formell och ickeformell utbildning. Vi arbetar med många utbild
ningsformer och är verksamma inom stora delar
av utbildningssystemet. Vår strävan är att vid var
tidpunkt fylla människors och samhällets behov
av bildning och utbildning.
Vår verksamhet vilar på folkbildningens arbets
former i kombination med det kritiska tänkande
och fria kunskapssökande som även känneteck
nar den akademiska världen.
Folkuniversitetet tar sig an viktiga samhällsfrå
gor som demokrati, livslångt lärande, integration
och en hållbar samhällsutveckling ur ekonomiskt,
socialt och miljömässigt perspektiv. Riksdagen
fastställer övergripande mål och syften för folk
bildningen och anger viktiga områden för studie
förbundens arbete.

Konstnärlig verksamhet är en bärande del i sam
hällets utveckling. Den ger mening i tillvaron, och
utmanar rådande föreställningar.
Folkuniversitetet är på samma gång en kultur
institution och en utbildningsinstitution. Vi ger
möjligheter till eget skapande och möten mellan
professionella och amatörer inom kulturområdet.
Vi samarbetar med lokala och regionala kultur
institutioner samt fristående grupper för att öka
kulturintresset hos den breda allmänheten.
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Koppling till universiteten

Det internationella perspektivet

Folkuniversitetet samverkar med högskolor och
universitet. Studier och kulturupplevelser hos oss
präglas av ett vetenskapligt synsätt eller beprövad
konstnärlig erfarenhet. Det innebär bland annat
att våra deltagare lär sig tolka komplexa samman
hang och tränas i kritiskt tänkande. Många av
våra kurser och utbildningar kompletterar eller
förbereder för universitetsstudier.
En viktig uppgift för Folkuniversitetet är att
öka kunskapen om forskning och dess resultat
och betydelse. Vi genomför föreläsningar och
seminarier för allmänheten i nära samarbete
med högskolor och universitet.

Internationella utbyten utvecklar vår verksamhet
och ger deltagarna viktiga erfarenheter. Mångfald
i bredd och bakgrund utgör en viktig tillgång för
såväl våra studieaktiviteter som för deltagare och
personal.
Vi fortsätter att utveckla vårt studiearbete
och vill bidra till en ökad internationell rörlighet.
Våra skolor i Europa och våra internationella
projekt och utbyten ger idéer och inspiration.
Vi samverkar med systerorganisationer i Europa
och engagerar oss i internationella nätverk.
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Pedagogisk förnyelse
Förnyelse och pedagogisk utveckling är centrala
värden för oss. Det finns många vägar till kunskap
– bredd i utbud och utbildningsformer gör att fler
kan ta del av den. Deltagarnas och samhällets
behov är centrala utgångspunkter för vårt peda
gogiska utvecklingsarbete och vi strävar efter att
ständigt förbättra både metodik och innehåll i all
utbildning.

• Vi utgår från ett vetenskapligt förhållningssätt
och belyser ämnen allsidigt.
• Vi följer aktivt den pedagogiska utvecklingen
och knyter an till aktuell forskning.
• Vi uppmuntrar lokala idéer och initiativ i
organisationen och har ett aktivt samarbete
med fristående grupper och föreningar.
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§ 1 Målparagrafen ur
Folkuniversitetets stadgar
Folkuniversitetet är ett studieförbund, som
verkar i nära anknytning till universitet
och högskolor och är fristående i förhål
lande 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 ange
lägenhet att pröva nya former och metoder
inom folkbildning och vuxenutbildning
samt att verka för en ökad internationa
lisering av studiearbetet.

Om organisationen
Folkuniversitetet består av fem fristående stiftelser
med säte i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och
Umeå. Verksamheten når människor i hela landet.
Universitet och studentkårer på nämnda orter
samt Folkuniversitetsföreningen är stiftare och
utser styrelse.

Folkuniversitetets verksamhetsidé – fastställd av
förbundsstyrelsen den 20 september 2019.
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