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Välkommen till Folkuniversitetets värld.
Här tror vi på kunskapens kraft att förändra.
I det stora och det lilla. Under hela livet.
I vår breda verksamhet kommer människor
vidare mot drömmar, mål och ett rikare liv.
Här erbjuds ett sammanhang där individer
finner inspiration, tillhörighet och kraft till
att förändra. Sin vardag, sin framtid eller hela
världen.
Du bidrar genom ditt engagemang, kompetens och förmåga att utveckla dig själv och
din omgivning.
Här gör vi skillnad. Kunskap förändrar.

Produktion: Folkuniversitetets förbundskansli, Tryck: Trydells Tryckeri 2021.
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Ett gott syfte

I den här skriften vill vi kortfattat beskriva Folkuniversitetet: våra rötter, vad som driver oss, vilka våra deltagare
är och slutligen hur vi agerar. Inte bara som organisation
i stort, utan ända ner på personnivå.
När man arbetar i en stor organisation är det lätt att
glömma bort att man själv är en viktig del av den.
Namnet och logotypen representerar organisationen,
men medarbetarna är den absolut viktigaste bäraren
av varumärket.
I varje möte med omvärlden bygger vi bilden av Folkuniversitetet och vi gör det tillsammans.

”Folkuniversitetet ska
vara den främsta idéburna
organisationen för det
livslånga lärandet.”

Folkuniversitetet arrangerade
språkkurser i betydande omfattning redan under 1950-talet.
Här ser vi Ian Dunlop leda en
kurs i engelska.
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Våra rötter och
kärnvärden

Folkbildningsrörelsen i Europa drevs tidigt av
tanken på alla människors livslånga rätt att fritt
söka kunskap. Man såg ett syfte med lärandet
bortom specialisering eller yrkeskunskaper.
Folkbildningen bidrog dessutom till att stärka
demokratin och skapa engagemang i samhällsutvecklingen. I Stockholm, liksom i Uppsala,
Göteborg och Lund startade några studenter vid
högskolan studieledarföreningar med syfte att
hålla kurser och föreläsningar för allmänheten.
Dessa studieledarföreningar bildade samarbetsorganisationen Folkuniversitetet, som 1947
blev studieförbundet Folkuniversitetet. 1970
tillkom Kursverksamheten vid Umeå universitet.
Universitetsanknytning
Folkuniversitetet växte fram ur universitetsvärlden. Allt började med universitetsstudenter som
höll kurser och föreläsningar inom språk, historia
och litteratur för allmänheten. Än i dag har vi ett
nära samarbete med universiteten. Och genom
seminarier och föreläsningar ser vi till att sprida nya
forskningsrön utanför den akademiska världen.

Oberoende
Vi är oberoende. Det finns inga politiska, religiösa
eller kommersiella intressen som styr Folkuniversitetet. Gör vi ett ekonomiskt överskott, går det
tillbaka in i verksamheten. Det innebär att vi är
fria att utforma vår verksamhet utan hänsyn till
särintressen.
Förnyelse
Vi har ett ansvar inför våra kursdeltagare och oss
själva att följa med i samhällsutvecklingen. Att
erbjuda kurser, utbildningar och föreläsningar
som bidrar till utveckling och lärande i takt med
att världen förändras. Viljan att förnya oss handlar
också om att pröva nya vägar, utveckla utbildningsformer och använda modern pedagogik.
Internationalisering
Folkuniversitetets verksamhet och roll i samhället
utvecklas tack vare våra internationella kontakter,
projekt och våra utlandsskolor. Att vara en mötesplats för människor med rötter i olika länder är en
viktig del i vårt internationaliseringsarbete.
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Logotyp

Intellekt i
rörelse
Vi vet att kunskap förändrar. Det genomsyrar hela
vår organisation, ända ner till vår symbol. Den består i
grunden av ett U som i universitet och en sköld med tre
vågor, där de tre vågorna står för ”intellekt i rörelse”.
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Vi brinner för lärande. Det tar oss till nya platser
– både i världen och i tanken. Det får oss att se på
nya sätt. Det gör oss klokare. Och ju mer vi förstår, desto bättre blir vi också på att förstå andra. Men det allra viktigaste, det är att varje individ med dessa egenskaper i sin tur bidrar till ett
bättre samhälle. Kunskap förändrar.

“Kunskap ger inte bara
färdigheter och ökad
förståelse av omvärlden,
utan skapar också förutsättningar för engagemang,
delaktighet och tolerans.”
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Våra deltagare
Vilka är det då som söker sig till Folkuniversitetet? Genom våra
tre övergripande verksamhetsområden – folkbildning, skolor
och uppdrag – når vi så breda målgrupper att det är svårt att
karaktärisera våra deltagare. Deras ålder och kön varierar, liksom deras drivkrafter och bakgrund.
Mer intressant är deras egenskaper. Våra deltagare är frågvisa,
intresserade och tror – precis som vi – på kunskapens kraft
att förändra. De vill få fördjupning eller lära sig nya saker. För
dem är lärandet en drivkraft i sig, en förutsättning för att kunna
skapa sin egen världsbild. De vill mer, och studierna är svaret på
deras önskan att tänka fritt och kritiskt med en grund i genuin
kunskap.
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Hur vi agerar

Med deltagare som vill lära sig, som tänker kritiskt och som
ifrågasätter är det viktigt att vi är tydliga och informativa. Att
vi genom vår kunskap och vårt agerande ger dem logiska och
konkreta skäl att välja Folkuniversitetet. Att vi i alla lägen är
den utbildningsinstitution som erbjuder kurser och utbildningar med högst kvalitet och service.
Folkuniversitetet har vuxit fram ur den akademiska världen,
vilket präglar vårt arbete och pedagogiska tänkande. Vi söker,
prövar och finner nya vägar. I grund och botten handlar det
om att vi är nyfikna. Jakten på kunskap – inte som ett
instrument utan som ett självändamål – är en grundläggande
mänsklig drivkraft.
Därför ska vi också agera på ett sätt som ger de bästa förutsättningarna att möta andra människor som är nyfikna och
engagerade. Vi ska vara nyfikna på dem, vilka de är och vart
de är på väg. Med vetenskapen som grund uppmuntrar vi till
nytänkande och dialog, och vi inser att det är en sak att veta,
men en helt annan sak att förstå.

”Vårt engagemang för
utbildningsfrågor är stort och
omfattar såväl övergripande
utbildningspolitiska frågor
som den enskilda individens
rätt till lärande.”

Folkuniversitetet på
3 sekunder
10 sekunder
20 sekunder

Folkuniversitetet utvecklar människor genom kunskap och skapande.
Vi är verksamma inom många områden och alla kan utvecklas hos oss
oavsett om man vill byta karriär eller utveckla sin konstnärliga ådra.
Vi är en obunden organisation utan vinstintressen. Genom utbildning
hjälper vi våra deltagare att växa som människor; alltid personligt,
ibland också karriärmässigt. Vi gör det genom att inspirera, förstå och
ha förtroende för deras egna drivkrafter att lära sig.

