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Rapport om folkbildningen och studieförbunden i Norden

Inledning
Uppdraget har varit att författa en rapport om nuläget för folkbildningen och främst
studieförbunden i övriga nordiska länder samt vissa specifika frågor som t.ex. olika uppdrag
till medlemsorganisationer och det offentliga samt kvalitetsarbetet, goda exempel som kan
uppmärksammas och beskrivning av några utmaningar för bl.a. studieförbunden.
Omfattningen var planerad till ca 10-talet sidor men omfattar några ytterligare sidor.
Island saknar motsvarande verksamhet och självständiga organisationer som arbetar med
lärande och utveckling motsvarande det som existerar i Sverige. Uppgifter om Island saknas
därför i denna rapport. De självstyrande områdena ingår i den text som avser beskrivningen av
situationen i Danmark, Finland och Norge.
För att fullgöra uppdraget har jag främst studerat hemsidor och tagit del av många olika
publika dokument. Men personliga kontakter via t.ex. mejlkorrespondens, har också varit
viktiga delar av arbetet.
Årsta Havsbad den 11 december 2020
Raymond Svensson
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Sammanfattning
I tre av de fyra nordiska länderna länder finns folkbildning och bl.a. studieförbund som i
Sverige.
Folkbildningen har mot bl.a. denna bakgrund en organisering på nordisk nivå. Det gäller
också inom många andra områden där det finns omfattande medborgerlig självorganisering,
civilsamhället, i de flesta nordiska länder.
Det finns nationell lagstiftning om folkbildningen i tre nordiska länder; Danmark, Finland och
Norge. Lagstiftning saknas som bekant i Sverige. I fyra länder, dvs. inklusive Sverige, finns
det statliga förordningar (motsvarande) som anger vissa bestämmelser för folkbildningen och
dess möjligheter att verka med statlig delfinansiering.
I Sverige finns Folkbildningsrådet, som agerar ”i myndighets ställe”. Något liknande finns till
viss del i Danmark, men inte i Finland och Norge. I Norge och Finland finns olika statliga
myndigheter som fullgör motsvarande uppgifter.
Beskrivningen och användningen av folkbildningsbegreppet varierar emellan länderna. I t.ex.
Sverige används begreppet ofta synonymt med den folkbildningsverksamhet som staten
delfinansierar. I Danmark används ofta ett mycket vidare begrepp och det återspeglas också
på nationell nivå av antalet och bredden i olika samarbetsorganisationer. Det finns
sammanlagt 29 studieförbund (motsvarande) i nordiska länderna, inklusive Sverige, som är
godkända för statsbidrag (motsvarande) och som tillhör respektive nationella samorganisation
för studieförbund.
I studerade nordiska länder finns en statlig finansiering av folkbildningen. Den konkretiseras i
olika styrdokument, lagstiftning kompletterat i Danmark, Finland och Norge, med
förordningar, som förtydligar den existerande nationella lagstiftningen.
Villkoren för att kunna ta del av den statliga finansieringen varierar. Det kommer till uttryck i
såväl lagstiftning som i nationella förordningar (liknande). En stor samstämmighet råder
emellan ländernas uttalade mål och syften (motsvarande).
Den nationella lagstiftningen påverkar också den lokala nationella folkbildningspolitiken på
olika sätt: i Danmarks lagstiftning är landets kommuner ålagda att ha ett lokalt program mm
för folkeoplysningen. Norges motsvarande lag pekar på möjligheten att ha lokala program i
kommuner och fylken.
1 Folkbildningen och nordiskt samarbete
ABF Norden (reorganiserat under 2019 - 2020) omfattar ABF-förbunden i de nordiska
länderna. Tillsammans med SAMAK driver de Nordenskolan.
Folkbildning i Norden är den gemensamma organisationen för Studieförbunden i Samverkans
(Studieförbunden) systerorganisationer i de nordiska länderna.
Förbundet Nordisk Vuxenupplysning (FNV), är den nordiska samorganisationen som samlar
SV och ”SV-nära” studieförbund i Norden. Åtta nationella studieförbund/studiecentraler är
medlemsorganisationer. Medlemmar saknas verksamma i Island och på de självstyrande
områdena. FNV bildades 1970 och var under drygt 10-talet år under 2000-talet den enda
samorganisationen i Norden för enskilda studieförbund. Övriga tidigare samorganisationer/
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”blockorganisationer”; t.ex. FU, Konservativa, Nykterhetsrörelsens och AOF, hade ingen
egenfinansiering i form av t.ex. medlemsavgifter och lade ner verksamheten när
”blockbidraget” avvecklades av Nordiska Ministerrådet.
Nordiska Folkhögskolerådet, NFR, är Nordens äldsta folkbildningsnätverk och det grundades
1956. NFR är ett samarbetsorgan för folkhögskoleorganisationerna (motsvarande) i Danmark,
Finland, Island, Norge och Sverige.
Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) inrättades 2005 och finansieras av Nordiska
Ministerrådet. NVL har som uppgift att samverka med delprogrammet Nordplus vuxen, vilket
är Nordiska Ministerrådets satsning inom politikområdet vuxnas lärande.
2 Styrning genom nationell lagstiftning och finansiering
Danmark
Danmark har en yta motsvarande ungefär Jämtlands län, drygt 5,7 miljoner invånare och
består av 500 öar, varav knappt 100 är bebodda.
Folketinget är landets lagstiftande församling. Landet är indelat i fem regioner och 98
kommuner. Regionerna har ingen beskattningsrätt utan finansierar sin verksamhet, till 90%
sjukvård huvudsakligen av statsbidrag, c 70% och genom kommunbidrag, 30%. Kommunerna
har beskattningsrätt och har bl.a. ansvar för merparten av de offentliga åtagandena inom
välfärdssektorn, inklusive inom kultur och folkeoplysningsområdet.
Färöarna och Grönland tillhör Danmark och är självstyrande enheter och som väljer Lagting
respektive Parlament som utser/godkänner respektive ”regering”.
Lagstiftning om folkbildning
Danmark har en särskild lag ”Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning mm” 1
Syftet med vuxenutbildningen är att den ska vara öppen för alla, främja förståelse för
demokrati och aktivt medborgarskap och utifrån utbildningen öka deltagarnas allmänna och
professionella insikt och färdigheter.
Målet är att stärka individens förmåga och önskan att ta ansvar för sina egna behov och att
aktivt delta i samhället.
Den offentliga vuxenutbildningen omfattar studiecirklar, föreläsningar och debattskapande
aktiviteter som deltagaravgifter är knuta till.
Lagen anger också att kommunen ska anta en politik för folkbildningen i kommunen 2 som
bl.a. ska omfatta följande:
-

Målsättning för medborgarnas deltagande i den folkbildande vuxenundervisningen och
det frivilliga folkbildande föreningsarbetet,
Samverkan och sambandet mellan den stödberättigade folkbildningsverksamheten och
den självorganiserade folkbildningsverksamheten, bl.a de ekonomiska ramarna för det
folkbildande utvecklingsarbetet,

1

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1115
https://langelandkommune.dk/Files/Files/Borger/Kultur%20og%20fritid/Folkeoplysning/Folkeoplysningspoliti
k%20Langeland%20Kommune.pdf
2
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-

Samverkan mellan den folkbildande verksamheten och övriga politikområden och för
lösning av specifika uppgifter,
Avgränsning av aktiviteter inom den folkbildande verksamheten i förhållanden till
angränsande verksamheter
Omfattningen och karaktären av brukarnas deltagande i folkbildningen i kommunen.

Lagen om folkeoplysning sätter ramarna för en stor del av verksamheten i oplysningsforbund,
folkeuniversitet och daghöjskolor. Lagen reglerar också stöden till idrottsorganisationer och
ungdomsföreningar. För bidrag till den fria folkeoplysande verksamheten eller få gratis
kommunalt ägda lokaler, ska den drivas av en folkeoplysande förening med stadgar.
Folkeoplysningsloven fastställer bl.a.: kraven på föreningar som kan få bidrag, regler för
fördelningen av kommunala bidrag, regler för kommunernas anvisningar av lokaler och
utomhusanläggningar, att kommunbestyrelsen fastställer och fördelar en årlig ekonomisk ram
för bildande vuxenundervisning och det folkbildande föreningsarbetet samt utvecklingsarbetet
inom området.
Danmark har också en särskild lag om folkhögskolor.
Nationell och lokal finansiering
Oplysningsforbundens Fellesråd fördelar, efter ansökan, c 54 miljoner kronor som utgör
överskott från Danske Spil för finansiering av medlemmarna verksamhet. Fördelningen sker
utifrån Oplysningsforbundens Fellesråds regler3 och som staten godkänt.
Därutöver finns det en ”pulje”, särskilda statliga projektmedel, på 3 miljoner danska kronor
från Kulturministeriet för kurser mm. i oplysningsforbunden. Det finns också en särskild
”pulje” för försöks- och utvecklingsarbete på c 3 miljoner danska kronor.
Staten har dessutom ett stort antal ”puljer” till projekt för lokala och nationella organisationer
som är verksamma inom olika områden. I vissa av dessa kan också oplysningsförbund ansöka
om medel. Det finns en statlig hemsida4 som presenterar samtliga dessa ”puljer”. Hemsidan
uppdateras kvartalsvis.
Kommunerna
Kommunerna stödjer de lokale aktiviteterna med ca 310 miljoner danska kronor.
Som tidigare nämnts ska lokaler som ägs av det offentliga ställas gratis till förfogande för
folkoplysningsverksamheten som bedrivs av en folkeoplysande förening med stadgar.
Finland
Finlands yta är cirka 340 000 kvadratkilometer, jämfört med Sveriges 450 295. Landet är
konstitutionellt tvåspråkigt, finska och svenska har samma juridiska status även om den stora
majoriteten har finska som modersmål, ca 85%. Inom Finland utgör Åland ett demilitariserat
område och självstyrande landskap. Åland är även enspråkigt svensktalande vilket innebär att
det är den enda del av landet där finska inte har officiell status.

3
4

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2006/1241
https://www.statens-tilskudspuljer.dk/
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Samkommuner, i dagsläget 184, kan inrättas och kan sköta både offentligrättsliga och andra
uppgifter. När beslutsfattandet överlåts på samkommunen avstår den enskilda kommunen från
beslutanderätten i frågor som hör till samkommunens kompetensområde.
Det finns 18 landskapsförbund i Finland. Därtill finns det självstyrande landskapet Åland.
Ett landskapsförbund är en regional myndighet och intresseorganisation för kommunerna i
ett landskap i Finland.
309 kommuner med lokalt självstyre och beskattningsrätt finns i Finland.
I Finland finns också en särskild lagstiftning om föreningar, rf 5.
Lagstiftning om folkbildning
I Finland finns en lag om fri bildning6. Det fria bildningsarbetet syftar till att utifrån principen
om livslångt lärande anordna utbildning som stöder sammanhållningen och jämlikheten i
samhället samt ett aktivt medborgarskap.
Målet för undervisningen inom det fria bildningsarbetet är
att främja individers mångsidiga utveckling, välmående och välfärd samt
att främja demokrati, pluralism, hållbar utveckling, kulturell mångfald och internationalism.
Anordnare inom den fria bildningen kan också betona grunden för sina värderingar, sin
ideella grund och sina pedagogiska mål eller särskilda utbildningsuppgifter. De kan också
ordna utvecklings- och serviceverksamhet som stöder utbildningen eller på ett annat nära sätt
som ansluter sig till den.
Lagen omfattar medborgarinstitut och arbetarinstitut, folkhögskolor, sommaruniversitet,
idrottsutbildningscenter och studiecentraler. Dessa ska godkännas av staten (Undervisningsoch kulturministeriet). En förutsättning för att tillstånd ska beviljas är att ett bildningsbehov
föreligger och att sökanden har yrkeskompetens och ekonomiska förutsättningar att driva
verksamheten. 340 olika anordnare finns inom den fria bildningen.
Godkänd anordnare ska utvärdera den utbildning den ordnar samt delta i extern utvärdering av
verksamheten. De viktigaste resultaten av utvärderingen ska offentliggöras.
Utbildning som det föreskrivs om i denna lag kan ordnas som när- eller distansundervisning.
Vid studiecentraler kan utbildning också anordnas i studiecirklar.
Nationell och lokal finansiering
Statens stöd till den fria bildningen innevarande år, uppgår till ca 165 miljoner, varav 4,9
miljoner är riktade till invandrarundervisning och 5 miljoner till kontinuerligt lärande.
Cirka 35% av utbildningskostnaderna för studiecentraler finansieras med statligt stöd och
återstående kostnader betalas av organisationerna själva.

5
6

https://www.prh.fi/sv/yhdistysrekisteri/rekisteroidylle_yhdistykselle.html
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980632
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Kommunerna kan stödja den fria bildningen i enlighet med egna beslut. Någon nationell
statistik om hur mycket kommunerna samlat stödjer den fria bildningen jag fått hittat.
Norge
Norge har 5,37 miljoner invånare som lever på en sammanlagd yta på 358,2 kvadratkilometer.
Norska är tillsammans med samiska, i vissa områden, det officiella språket.
Stortinget är den lagstiftande församlingen. Landet är indelat i 11 fylken och 356 kommuner.
Jan Mayen, Svalbard, Bouvetön, Peter I:s ö och Drottning Mauds land har en särställning och
ingår inte i något fylke och har inte kommuner.
En stor regionreform har genomförts from 2020. Många tidigare statliga uppgifter har flyttats
till fylkene, regionerna. De har också fått ökat ansvar för kompetensutveckling (berör bl.a.
folkbildningen), integrering och näringslivsutveckling och kommunikationer .
Kommunernas självstyrelse är begränsat då alla kommuner har samma skattesats som
fastställs av Stortinget.
Lagstiftning om folkbildning
From 1 januari 2021 gäller nya föreskrifter för studieförbund i Norge. De nya föreskrifterna
har i stor grad tillvaratagit synpunkterna från studieförbunden och Voksenopleringsforbundet. Ändringarna i Voksenopleringsloven och delningen av studieförbund mellan
Kunnskapsdepartementet7 och Kulturdepartementet8 medför att studieförbund får något olika
regelverk; bland annat reglerna för grundbidrag och kraven på minsta aktivitetsnivå för att få
bidrag.
Voksenopleringsloven9 syftar till att främja livslångt lärande genom att underlätta
inlärningsaktiviteter vid sidan av det formella utbildningssystemet. Lagen ska bidra till
motivation, tillgång till kunskap och kompetens för alla och därmed främja den enskildes
utveckling och möta behov i samhället och arbetslivet.
Lagen innehåller bl.a. definition och beskrivning av villkor för att studieförbund och
medlemsorganisation i studieförbund och andra anordnare ska bli godkänt, t.ex.:
att oplaering ska vara huvudändamål och/eller ha ett ideellt ändamål, ha beteckningen
”studieförbund” i namnet, är demokratiskt uppbyggd och har regional förankring.
Lagen anger också att departement fastställer kraven för samiska studieförbund och politiska
partiers studieförbund.
Utbildningsanordnare som får bidrag via voksenopleringsmedel har rätt att få använda
offentliga undervisningslokaler gratis.

7

http://kyber.blob.core.windows.net/vofo/2036/forskrift-om-studieforbund-godkjent-avkunnskapsdepartementet-med-merknader.pdf
Akademisk studieforbund, Studieforbundet AOF, Studieförbundet Folkeuniversitet och Studieforbundet Näring
och samfunn
8
http://kyber.blob.core.windows.net/vofo/2037/forskrift-om-studieforbund-godkjent-avkulturdepartementet-med-merknader.pdf
Övriga studieforbund
9
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-95
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Till lagen finns föreskrifter som kompletterar lagen med vissa bestämmelser.
Nationell och lokal finansiering
2019 var det statliga anslaget till godkända studieförbund 214 500 000NKR. Statsbidraget
består av grundbidrag, opplæringstilskuddet samt tillretteleggingsbidrag.
Begreppet ”studieförbund” får bara användas i organisationers namn av de som är godkända
enligt voksenopleringsloven.
I föreskriften anges också några definitioner av begrepp som kurs, kurstimme och studieplan.
Minst 40 000 timmer i genomsnitt under en viss tidsperiod, med undantag för samiskt
studieförbund och politiska partiers studieförbund, som har lägre krav att leva upp till.
Grundbidraget ska vara en grund för studieförbundets pedagogiska utvecklingsarbete och
medarbetarutveckling. En andel av grundbidraget kan användas till nödvändig administration
och den fortlöpande driften av studieförbundet. Grundbidraget utgår ifrån en särskild skala
byggt på antalet timmar, ett bidrag där lärandeaktiviteten utgjort mellan 2000 - 10 000 timmar
och tre nivåer till.
Opplæringstilskuddet fördelas mellan studieforbunden på grundval av antal kurstimmar.
Tilretteleggingstilskuddet ges som ett tillägg till opplæringstilskuddet och ska användas för att
undanröja hinder för deltagare att delta. Bidraget grundas antalet kurstimmar av deltagare med
dokumenterat behov för särskilda insatser för att klara av undervisningen.
3 Studieförbundens organisationsstruktur
Danmark
Motsvarigheten i Danmark till studieförbunden i Sverige heter oplysningsforbund.
Folkhögskolornas motsvarighet benämns höjskoler.
Arbetarnas Oplysningsforbund, AOF, är knutet till den danska arbetarrörelsen och har 18
medlemsorganisationer. AOF är landstäckande med sex regioner och har sammanlagt cirka
100 aftenskolor och AOF Center. Dessa erbjuder olika kurser, föreläsningar, andra
folkbildningsaktiviteter och facklig utbildning.
Dansk Oplysnings Forbund, DOF, är landstäckande och den nationella organisationen för ca
250 fria och oavhängiga aftenskoleforeningar samt några enskilda daghöjskoler och
språkskolor. De erbjuder gratis folkeoplysning på neutralt underlag; oavhängigt av
partipolitik.
Folkligt Oplysnings Forbund, FOF, bildades av Det Konservativa Folkeparti och erbjuder
aftonskoleundervisning, olika fritidsaktiviteter och föredrags- och kulturverksamhet. FOF har
37 föreningar över hela landet och verksamhet i 80-talet kommuner.
Liberalt Oplysnings Forbund, LOF, bildades av Venstre och är landstäckande med 60 lokala
aftenskoler som anordnar bildningsverksamhet genom bl.a. föredrag, debattmöten och
upplevelser. Aftenskolerna genomför kurser hela året. De flesta startar i början av hösten eller
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i januari. Längden varierer från aftenskola till aftenskola. LOF har också weekendkurser.
2020 firar LOF 75 år. Medlem i FNV.
FORA (tidigare Netop, och som stod Radikale Venstre mycket nära) bedriver folkeoplysning
genom sina 132 lokalföreningar. De har också enskilda och kollektiva medlemmar (andra
nationella organisationer).
Socialistisk Folkeoplysningsforbund, SFOF, är bildat av Socialistisk Folkeparti och är inte
landstäckande. Det har en funktion som paraplyorganisation för flera mindre och lokala
”gräsrotsorganisationer”.
Foreningen af Folkeuniversiteter är indelat i nio regioner och ordnar kurser, exkursioner,
resor, föredrag för allmänheten. Föreningen arbetar också med att förmedla kunskap om
forskningsresultat och -metoder.
Folkbildningens samorganisationer nationellt
På nationell nivå finns tre framträdande samorganisationer för folkbildningen i landet:
Dansk Folkeoplysnings Samråd, DSF, är folkeoplysningens branschorganisation. Medlemmar
är landstäckande organisationer som har folkeoplysning som (hovedformål) och huvudsaklig
verksamhet. Medlemsorganisationerna ska ha fysisk förankring och folkeoplysande aktiviteter
i fyra av i landets fem regioner. DSF har 34 nationella landstäckande medlemmar och
dessutom ett antal associerade medlemmar. DFS arbetar för att stärka folkeoplysningens
samarbete i lokala samråd och har utarbetat förslag10 till stadgar mm för sådana.
Samarbejdsudvalget for Folkeoplysning har följande nationella organisationer som
medlemmar: AOF, DOF, FOF, FORA och LOF samt Danmarks Idræts-Forbund, Dansk
Folkeoplysnings Samråd, Dansk Firmaidrætsforbund, Dansk Ungdoms Fællesråd och Danske
Gymnastik- og Idrætsforeninger.
Folkehöjskolernes Forening är den nationella medlems- och intresseorganisationen för
folkehöjskolorna.
Oplysningsforbunden Fællesråd, OF, utgörs av de fem landstäckande oplysningsforbunden
AOF, DOF, FOF, FORA och LOF. Uppgiften att tillvara de gemensamma intressena för
folkeoplysning och voksenundervisning samt att på Kulturministeriets uppdrag fördela c 54
miljoner kronor, överskott från Danske Spil, för finansiering av medlemmarnas verksamhet.
Finland
Den fria bildningens organisationsstruktur
De svensk- och tvåspråkiga anordnarna inom fri bildning såsom medborgarinstitut,
folkhögskolor, sommaruniversitet, studiecentraler och bildningsförbund har sedan 2011 en
gemensam svenskspråkig intresseorganisation, Bildningsalliansen.
Medborgarinstitut eller arbetarinstitut är anordnare som grundar sig på lokala och regionala
bildningsbehov. Det finns ingen allmän nationell läroplan utan varje institut bestämmer
10

https://www.dfs.dk/viden/kommuner/lokale-samraad/

SlutrapportFolkbildningNordenRev28Januari2021 sida 9

10(20)

självständigt över sitt utbud. Cirka 180 medborgarinstitut finns och de är verksamma i alla
kommuner. 30-talet av dem är svensk- eller tvåspråkiga). Den nationella
intresseorganisationen för medborgarinstitut eller arbetarinstitut heter Medborgarinstitutens
förbund (MiF).
Folkhögskolornas antal är 87 och de är utspridda över landet från Åland till Övertorneå. Det
finns 16 svenskspråkiga folkhögskolor. Folkhögskolorna finns i fyra grupper: obundna,
kristna, samhällsvetenskapliga och skolor med utbildning för särskilda grupper.
Folkhögskolorna ordnar både allmänbildande och yrkesinriktad utbildning, långa studielinjer
eller kortare kurser. Folkhögskolorna har internat, där studerande kan bo under studietiden.
Finlands Folkhögskolförening heter den nationella organisationen.
Sommaruniversiteten är aktörer inom det regionala utbildningsutbudet och fokuserar på öppen
högskoleundervisning och svarar även på andra kompetens- och bildningsbehov. I Finland
finns 20 sommaruniversitet på över 130 orter. Den nationella intresseorganisationen heter
Finlands sommaruniversitetsförening.
Idrottsutbildningscenter är anordnare av fritt bildningsarbete och som riksomfattande
idrottsutbildningscenter. Det finns elva riksomfattande och tre regionala
idrottsutbildningscenter, idrottsinstitut, vars verksamhet stöds av Undervisnings- och
kulturministeriet.
Studiecentraler är anordnare på riksnivå. De ordnar studier självständigt eller i samarbete med
frivillig- och kulturorganisationer. Syftet är att främja livslångt lärande, välmående och
välfärd, ett aktivt medborgarskap och demokrati samt engagemang och verksamhet i det civila
samhället. Kurser, föreläsningar och studiecirklar är studiecentralernas verksamhetsformer. I
Finland finns 12 studiecentraler med en stor mängd olika medborgarorganisationer, partier
och fackförbund som står bakom. Svenska Folkskolans Vänner, SFV, upprätthåller den enda
svenskspråkiga studiecentralen i Finland.
Studiecentralernas Förening är rikstäckande de finskspråkiga för fri konst, och fungerar som
experter inom organisationsutbildning och som utbildnings- och utvecklingspartner för ickestatliga organisationer.
Studieförbunden nationellt
Fritt Bildningsarbete rf, FBA (Vapas Sivistystyö ry-VST) är den nationella
intresseorganisationen för folkbildningen i Finland. Organisationen arbetar huvudsakligen
med intressebevakning, lobbyarbete, kunskaps- och kompetensutveckling samt internationellt
arbete.
Bildningsalliansen är den svensk-språkiga samlingsorganisationen med 38 olika
medlemsorganisationer/institut.
Folk Education Society (Kvs Foundation) är en stiftelse för att främja utbildningsarbete och
vuxenutbildning och en tankesmedja för vardagskultur. Kvs är en politiskt och religiöst
obunden stiftelse.
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Svenska Folkskolans Vänner, SFV, är en allmännyttig förening och har tillsammans med
SFV:s understödsförening cirka 8000 medlemmar¸ dels enskilda personer, dels inregistrerade
medlemsföreningar som SFV samverkar med. Syfte är att främja utbildning, kultur och fri
bildning på svenska i Finland. Årligen delar SFV bl.a. ut stipendier och beviljar bidrag inom
områdena utbildning, kultur, bibliotek och fri bildning. Medlem i FNV.
Svenska studiecentralen, SSC, upprätthålls av Svenska Folkskolans vänner. SSC har sin
kärnverksamhet inom utbildning och organisationsutveckling via medlemsorganisationerna i
SSF, vartill kommer lokal utveckling och projektverksamhet lokalt och regionalt.
Arbetarnas Bildningsförbund, TSL, har som sin största medlemsorganisation Finlands
Fackförbunds Centralorganisation och dess medlemmar. TSL upprätthåller landets
största studiecentral som bedriver studiecirkel-, kurs- och föreläsningsverksamhet i samarbete
med 35 medlemsorganisationer, bl.a. Finlands socialdemokratiska parti och Finlands
Fackförbunds Centralorganisation.
ABF är ett självständigt studieförbund på Åland, anslutna till Bildningsalliansen och har 32
medlemsföreningar och ca 6500 enskilda medlemmar.
Centralförbund för Studieverksamhet rf, (OK) är ett partipolitiskt obundet studieförbund och
har som uppgift att i samarbete med sina medlemsorganisationer främja vuxenutbildning,
kulturverksamhet, forskning och annan bildningsverksamhet.
Finska föreningen för landsbygdsutbildning, (Maaseudun Sivistysliitto, MSL) är en
utbildnings- och kulturorganisation som stöder mänsklig tillväxt, aktivt civilsamhälle och
landsbygdsutveckling, landsbygdskultur genom aktiviteter inom fri bildning och
vuxenutbildning. MSL arrangerar också olika kulturella evenemang i samarbete med
kommuner, museer och andra lokala aktörer. Medlem i FNV.
Gröna Bildningsförbundet har 23 medlemsföreningar från olika delar av Finland. Uppgiften
är att främja och genomföra hållbar utveckling, gröna värden och demokrati genom
vuxenutbildning, upplysning och kulturverksamhet.
Studiecentralen KSL upprätthålls av Förbundet för Folkbildning och har 17 medlemsorganisationer och ca 100 andra partnerorganisationer, till exempel fackförbund, Vänsterförbundet
och olika sociala, kultur- och idrottsföreningar. KSL anordnar olika slags kurser för
föreningar, grupper och individer. De ger ekonomiskt och pedagogiskt stöd till organisationer
som anordnar sina egna kurser och studiegrupper.
Studiecentralen Visio är ett folkbildningsinstitut som syftar till att stödja det civila samhället
och grönt tänkande genom vuxenutbildning. Visio stöder utbildningsaktiviteterna för dess
medlemsorganisationer och andra partners ekonomiskt och pedagogiskt. Andra insatser är
öppna kurser om föreningliv och volontärarbete samt erbjuder utbildning för hållbar
utveckling till alla intresserade av ämnet. Visio upprätthålls av Gröna Bildningsförbundet rf.
Medlem i FNV.
Studiecentralen Sivis är en riksomfattande anordnare av fri bildning som förverkligar,
utvecklar, handleder och stöder organisationsutbildning samt forskar i frågor som berör temat.
Huvudkonoret finns i Helsingfors och därutöver har Sivis fem regionala kontor. Sivis har 75
medlemsorganisationer inom bl.a. folkhälso- och funktionsrättsområdena, utbildnings- och
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kulturorganisationer samt natur- och miljöområdena. Studiecentralen Sivis upprätthålls av
Centralförbundet för Studieverksamhet rf. Medlem i FNV.
Medborgarforum har åtta nationella organisationer som medlemmar. Organisationen tränar,
stöder och skapar möjligheter till samarbete för sina medlemmar. Bland annat tillhandahåller
Medborgarforum pedagogiskt stöd, producerar läromedel och publikationer och ger
ekonomiskt stöd för sina medlemsorganisationers studieaktiviteter. Studiecentralen
upprätthålls av Civil Education Association.
Norge
De norska motsvarigheterna till studieförbund benämns också studieförbund.
Folkbildningens organisationsstruktur
Voksenopplæringsforbundet (Vofo) är studieförbundens nationella intresseorganisation med
huvudmålet att stödja och stärka studieförbunden i deras arbete med att ge vuxna ökade
kunskaper och utveckling. Vofo har 14 godkända studieförbund, med två eller flera
medlemsorganisationer som medlemmar. Dessa har tillsammans 475 medlemsorganisationer.
Vofo har regionala kommittér i alla fylken och de hanterar Vofo´s uppgifter i respektive
region i samråd med Vofo centralt.
Folkhögskolerådet är det gemensamma samarbetsorganet för Norges olika folkhögskolor.
Studieförbundens organisation nationellt och lokalt
Akademisk Studieforbund (AKS) är en ideell organisation för drygt 20-talet olika fackliga
akademikerförbund- och opplæringsvirksomhet.
Studieforbundet AOF har en stark anknytning till den fackliga och politiska arbetarrörelsen.
Arbetar med kompetensutveckling och lärande för organisations- och arbetsliv. AOF har
lokalavdelningar som täcker hela landet.
Studieforbundet Funkis är en paraplyorganisation för drygt 90-talet organisationer som har
medlemmar med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Funkis är ett av landets största
studieförbund och har voksenopplæring som huvuduppgift.
Idrettens Studieforbund samordnar och arrangerar kurser i samarbete Norges Idrettsforbund
och dess drygt 50-talet olika specialförbund. Kurser och liknande genomförs för både ledare,
tränare, aktiva, domare och unga. Många av kurserna arrangeras i idrottskretsarna.
Kristelig Studieforbund, KStud, är ett studieförbund med mål att stärka voksenopleringen i
kristna samfund och organisationer. Förbundet har verksamhet i 12 regioner som täcker hela
landet. KStud har drygt 60-talet medlemsorganisationer och många samarbetsorganisationer.
Musikkens studieforbund är Norges näst största studieförbund och är voksenopplæringsarenan
för det frivilliga musiklivet. Förbundet har 26 olika medlemsorganisationer som i sin tur har
cirka 140000 enskilda medlemmar inom alla musikgenrer.
Samisk studieforbund /Sámi oahppolávdegodddi, SOL, har som huvudmål att driva
upplysnings-och studieverksamhet bland samer. Förbundet arbetar också med att öka
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kunskaperna hos allmänheten om samer och deras relationer till allmänheten. SOL har kurser
i främst samiskt konsthantverk, samiska språk och samisk användning av naturen.
Senterpartiets Studieforbund, SpS, har som mål att bidra till kompetens- och
organisationsutveckling inom Senterrörelsen. Många kurser arrangeras genom
Senterpartiskolan, studieringar i lokala lag. Andra kurser är dags- eller helgkurser i fylker
eller på nationell nivå. Huvudaktiviteten är politisk skolning i olika frågor. Medlem i FNV.
Studieforbundet solidaritet har 36 medlemsorganisationer och har som syfte att bidra till ett
jämlikt, solidariskt och antirasistiskt samhälle genom att utveckla, organisera och genomföra
studie-, informations- och kulturåtgärder.
Folkeuniversitetet är Norges största studieförbund med flest kurser och flest deltagare.
Kurserna organiseras av de åtta regionerna och de 22 olika medlemsorganisationerna.
Folkuniversitetet erbjuder kurser och studier för vuxna inom bl.a. yrkesrelaterade ämnen,
språk och kultur. Kurserna finns på olika nivåer; från nybörjare till högskolenivå.
Folkuniversitet erbjuder och utbildningar för företag och offentlig sektor.
Studieförbundet kultur och tradisjon, bedriver verksamheten genom lokal lag i någon av de 34
medlemsorganisationerna. Kurser anordnas i landets alla kommuner. Inom
medlemsorganisationerna har lagen verksamhet inom en långa rad olika kulturområden som
t.ex. hantverk, folkdans, teater, kustkultur och lokalhistoria. Medlem i FNV.
Studieforbundet natur og miljö, genomför kurser till stor del genom lokala lag och föreningar
inom någon av de 19 medlemsorganisationerna och över hela landet. Kurserna kräver inte
medlemskap. Ämnena finns inom många olika områden, t.ex. hundhållning, jakt, fiske,
friluftsliv och organisationskunskap. Kurserna följer studieplaner som är kvalitetssäkrade och
i förväg godkända av Studieförbundet.
Studieföreningens näring och samhälle har som ambition att vara ett verktyg för 70 olika
medlemsorganisationer. Kurser arrangeras inom volontärarbete, kultur, jordbruksindustrin och
organisationslivet. Dessutom erbjuds kurser i olika ämnen, anpassade till medlemmarnas
behov och intressen.
Venstres Studieforbund driver bland annat Venstreskolen som har ett kursprogram som
behandlar de flesta aspekter av att bedriva politiskt och organisatoriskt arbete på olika nivåer.
4 Några likheter och olikheter
o) Den nordiska ländernas har olika system för lokalt, och regionalt självstyrande enheter med
tex. ansvars- och arbetsfördelning med beskattningsrätt vilket påverkar folkbildningens
ställning, styrning och finansiering.
o) Kommunstrukturen i Finland och Norge domineras i mycket större omfattning av
kommuner med färre invånare än 5000, än vad som finns i Danmark och Sverige.
o) I samtliga länder finns av staten uttalade syften eller motsvarande som i mångt och mycket
är tämligen likartade.
o) Det finns nationell lagstiftning om föreningar i Danmark och Finland.
o) I samtliga aktuella länder finns en nationell och lokal delfinansiering för folkbildningen i
praktiken, om än inte lagstiftat.

SlutrapportFolkbildningNordenRev28Januari2021 sida 13

14(20)

o) Folkbildning, som begrepp är bredare än det vi vanligtvis använder i Sverige, regleras i
särskild lagstiftning i Danmark, Finland och Norge.
o) Samband och samspel mellan nationell och lokal folkbildningspolitik är klarare i övriga
nordiska länder än i Sverige.
o) Krav på utvärdering av folkbildningsstödet till enskilda anordnare finns endast i Finland.
o) Studieförbundens interna organisation är mer lika än olika.
5 Särskilda frågor att belysa
Tidigare har beskrivits folkbildningen i allmänhet och studieförbunden i synnerhet, villkor
mm för verksamheten. Det finns också några andra, särskilda frågor som rapporten beskriver.
Detta avsnitt beskriver några få av alla tusentals aktiviteter inom studieförbunden i Norden,
projekt som fortlöpande verksamhet. Exempelsamlingen är därmed vare sig omfattande i
bredd, djup eller i närheten av att vara representativ till numerär.
Uppdrag till det offentliga respektive sina medlemsorganisationer mfl
Uppdrag från medlemsorganisationerna har för många studieförbund en central roll i
verksamheten. För alla studieförbund, som har medlemsorganisationer, är det en naturlig
uppgift att på olika sätt vara en resurs i medlemsorganisationernas arbete. Det handlar om
t.ex. ledar- och styrelseutbildningar, kurser i specifika föreningsfrågor som ekonomi,
verksamhetsplanering och utvärdering, arkivering, medlemsrekrytering- och vård,
arrangörskap, digitala former för föreläsningar, olika former av möten och kurser mm,
kulturevenemang m.m. Några enstaka exempel:
Organisationsaktörer
Sivis utbildar t.ex. personer som planerar, genomför, utvecklar och leder
utbildningsverksamheten i sina medlemsorganisationer samt verksamhetschefer,
informatörer, organisationsaktiva och frivilliga.
https://www.ok-sivis.fi/studiecentralen-sivis/utbildning.html
Utbildning av medlemmar i fackliga organisationer bedrivs bl.a. av AOF Danmark
https://aof.dk/aktiviteter/virksomhedsrettede-kurser
Studieforbundet Kultur og Tradisjon har många medlemsorganisationer och har ett stort antal
samarbeten med dessa. De har bl.a. samlat sina erbjudanden på hemsidan:
https://www.kulturogtradisjon.no/opplaeringstilbud
Det Gröna Hjulet; kompetenshöjning för organisation och ledarskap i Senterpartiet,
studiehäfte, vägledningshäfte och studieplan.
https://www.senterpartiskolen.no/studiemateriell
I en del fall, som t.ex. fleråriga samarbetsprojekt, kan det handla om att samarbetsavtal. Ett
exempel:
Validering handlar om att identifiera och erkänna kompetenser, oberoende av hur man lärt sig.
Inom föreningar och förbund är validering. SvF är engagerade.
https://sfv.fi/sv/aktuellt/article-143057-75492-foreningar-validera-era-utbildningar
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Uppdrag från det offentliga kan handla om uppdrag som initieras från en offentlig part,
liksom från studieförbundet. Uppdragen kan också ha olika karaktärer, tex för kortare tid eller
som ett längre samarbete. Några enstaka exempel:
Exempel ifrån Danmark inom hälsoområdet:
https://www.dfs.dk/media/sdkbz3xu/politisk-notat-sundhedsfremme.pdf
Erbjudanden från Folkuniversitet, Norge, till företag
https://www.folkeuniversitetet.no/Bedriftskurs
Kvalitetsarbetet
Kvalitetsfrågan får allt större uppmärksamhet och är naturligtvis en central fråga i
verksamhetsplaning, uppföljning och utvärdering. Frågorna kring kvaliteten i verksamheten
ägnas ibland särskild uppmärksamhet genom produktion av interna material, utbildningar,
utarbetande av policys osv. Några enstaka exempel:
Tillgången för funktionshindrade och kroniskt sjuka till kurser, läromedel och
undervisningsmetoder har förbättrats i olika organisationer i Norge. Förbättringen har varit
framgångsrik tack vare kunskapsdelning i en undersökning som Studieforbundet Funkis
genomförde i sitt nätverk. Undersökningen samlade tillgänglighetsupplevelser från Funkis
medlemsorganisationer.
https://funkis.no/node/553
Dansk Folkeoplysnings Samråd arbete inom tex. nätverket för dokumentation. Syftet med
nätverket är att utbyta erfarenheter och diskutera kompetensutveckling för dokumentation och
evaluering av folkbildningsaktiviteter. DFS har också utarbetat vägledande dokument som
handlar om kvalitetsarbete, t.ex. processvägledning, arbetsschema för självevaluering och
samling av erfarenheter.
https://www.dfs.dk/medlem/faglige-fora-og-netvaerk/dokumentationsnetvaerk/
https://www.dfs.dk/medlem/kvalitet-i-folkeoplysningen/
Kvalitet förknippas ofta med att dokumentera processer inom olika discipliner och
produktområden. Det mest grundläggande verktyget för att uppnå kvalitet är att säkerställa
goda rutiner på alla nivåer. Voksenopleringsförbundet har samlat värdefull information här:
http://www.vofo.no/tema/kurskvalitet/
Goda exempel som kan uppmärksammas
Här beskrivs några få enskilda aktiviteter, projekt och annat som är värda att
uppmärksammas. Några enstaka exempel:
Stipendier
Svenska Folkskolans Vänner beviljar vistelsestipendier i Finland och Sverige

https://www.sfv.fi/sv/tavlingar_pris_stipendier/stipendier/
Erfarenhetsutbyte och nätverk:
Dansk Folkeoplysnings Samråd (den svenska motsvarigheten kan nog sägs vara Ideell Arena,
som är ett nätverk) har medlemmar som arbetar inom mycket breda områden. För att främja
erfarenhetsutbyte finns inom DFS ett antal nätverk: Agenda 2030, dokumentation,
kommunikation, sekretariatsledare, folkeoplysning-, voksen- och vidareutbildning. Dessutom
anordnas strategiskt forum en till två gånger per år och till vilka ordförande och
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sekretariatsledarna i medlemsorganisationerna är inbjudna
https://www.dfs.dk/medlem/faglige-fora-og-netvaerk/
Digital idébank för distansundervisning
SFV samlade in i april 2020 goda modeller för distansundervisning hos olika skolor och fick
in över 150 bidrag. Målet med insamlingen var att samla tips, modeller och idéer för nutida
och framtida behov. Materialet är en bra källa för inspiration för vidareutveckling av när- och
distansundervisningen.
https://www.sfv.fi/sv/vad/utbildning/distans/
Ungdomsarbete
Har du en idé til ungdomsarrangement? Vi har pengene! skriver Samisk studieforbund, Norge
http://nsr.no/blog/2020/12/09/har-du-en-ide-til-et-ungdomsarrangement-vi-har-pengene/
Lokala samråd
Behovet av mer lokalt samarbete emellan folkbildningens aktörer är en av de saker som
Dansk Folkeoplysnings Samråd vill främja. Här hittar du mer information:
https://www.dfs.dk/viden/kommuner/lokale-samraad/
Ökad medial uppmärksamhet
Aftenskolernes Pris syftar till att stärka utvecklingen av den folkeoplysande
voksenundervisningen.
https://lof.dk/lofdk/nyheder/2019/aftenskolernes-pris-skabte-nyt-politisk-fokus
Erfarenhetsutbyte av projektansökningar
Det är många projekt som diskuteras, planeras och ansökningar görs. Oavett bifall eller avslag
är erfarenhetsutbytet viktigt.
https://www.dfs.dk/medlem/erfaringsdatabase/
Framtidshandbok för fria bildare
En handbok som är ett resultat av ett ettårigt utvecklingsprojekt, Fria Bildningen 3.0, som
under 2018 genomförde 4 framtidshubbar. OBS! Handboken får delas och spridas fritt mot
uppgivande av källan.
https://bildningsalliansen.fi/sv/material/handbocker/article-164894-74355-framtidshandbokfor-fria-bildare
Det ideella arbetets värde
I november publicerade Statistiska centralbyrån i Norge sina årliga satelliträkenskaper, som
visar värdet av volontärarbete. Den berättar om frivilligt arbete i Norge och bla. om ett viktigt
bidrag till den norska ekonomin. Volontärarbetet uppskattas till 78 miljarder norska kronor
per år.
Enligt undersökningen har andelen som är aktiva medlemmar i två eller flera organisationer
ökat från 14% 2017 till 17% 2020. Det finns 22% som uppger att de inte är medlemmar i en
organisation, vilket ger 78% som är medlemmar i en eller flera. Nästan 50% är medlemmar i
mer än en organisation.
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https://www.frivillighetnorge.no/nyheter/v%C3%A5rt-frivillige-arbeid-er-verdt-78milliarder-kroner-i-%C3%A5ret/
ITE-konst, finsk samtida folkkonst - konst från nation till nation
I mer än tjugo år har Finlands landsbygdsförening kartlagt och presenterat ITE-konst
Verksamheten är unik internationellt i dess uthållighet.
https://msl.fi/osallistu/ite-taide4/
Digitala föreläsningar
Från och med hösten 2018 finns Visio´s offentliga föreläsningar inspelade och publicerade.
https://opintokeskusvisio.fi/yleisoluennot/
6 Några av alla utmaningar som bl.a. studieförbunden står inför
Studieförbund är en del av civilsamhället men samtidigt en av civilsamhällets egna interna
infrastruktur (allmänna samlingslokaler, vissa banker och arbetsgivarorganisationer är tre
andra grupperingar som kan användas i detta sammanhang). Några spaningar gäller samhället
som sådant, civilsamhället i sin helhet och studieförbund speciellt.
Inom ramen för arbetet i Framtidskommissionen utkom en rapport om framtidens utmaningar
för civilsamhället, Tobias Harding är författare. En rapport som även bör vara av stort intresse
för t.ex. studieförbund:
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:566826/FULLTEXT01.pdf

Utan inbördes ordning vill jag beskriva med mina egna ord några av de utmaningar som jag
ser:
Efter Covid-19
Omvandlingen från det tidigare ”normala” till ”efter Covid-19”. Studieförbunden ställde inte
in, utan ställde om. Det tog tid, energi och mycken möda att med alla former av uttalade som
outtalade restriktioner och regler, hantera denna omställning. Personal, personer i ledande
förtroendeställning, lokala samarbetspartners, deltagare m.fl. kan ha behov av att återfå
kraften och lusten för sitt engagemang.
Individualiseringen, digitaliseringen och internationaliseringen
Det finns signaler från civilsamhället att det personliga intresset och engagemanget för
klassiskt föreningsarbete (styrelsearbete och andra formella uppgifter) inte är av samma
omfattning som tidigare. Motsatta uppgifter finns också. Rekryteringen av förtroendevalda till
olika ”funktionsuppdrag”, som tex. kassör och sekreterare, är ju viktigt för både kontinuitet
och utveckling.
Geografin kan succesivt i en nära (?) framtid bli än mindre viktigt i förenings- och
folkbildningsverksamheten samtidigt som fysiska möten i realtid i framtiden inte kan och ska
betraktas som oviktiga, otidsenliga och ineffektiva. Transformation av organisation,
styrning/interndemokrati, arbetssätt och verksamhet m.m. har att ta hänsyn till detta.
Kunskaperna hos beslutfattare
Tidigare generationer av beslutsfattare i offentlig tjänst, tjänstepersoner som förtroendevalda
politiker, var på olika sätt engagerade i studieförbundens verksamhet; som deltagare i
studiecirklar eller cirkelledare, i t.ex. styrelsearbete, och besökare vid olika
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kulturarrangemang mm. Därmed kunde antas att de också har kunskaper och erfarenheter som
var till stor nytta när olika samhällsfrågor diskuterades utanför själva folkbildningen. Om (?)
detta samband inte existerar i samma omfattning idag måste det naturligtvis hanteras genom
bl.a. ökade kontakter med såväl politiska organ, partier som enskilda beslutsfattare.
En alltmer polariserad debatt och hårdare samtalsklimat
Tilltron till de politiska partierna och de demokratiska institutionerna tycks svikta och
populismen växer. Folkbildningen har här gigantiska utmaningar att vara en kraft; erbjuda
arenor för intresserade medborgare i tex. ”Hur vet du det?”
Ålderssammansättningen bland personal och styrelser
Utveckling av fler ”seniora tjänster/funktioner” kan vara ett sätt att fånga upp och möjliggöra
för nya och yngre krafter bli engagerade som förtroendevalda eller anställda och samtidigt ta
tillvara erfarenheterna i denna ”generationsväxling”. En viktig fråga som visserligen inte
studieförbunden är ensamma om, det gäller nog i stora delar av ”gamla föreningsSverige”, de
som kan hänföras till klassisk svensk folkrörelsemodell.
Extremister i civilsamhället och studieförbunden
”Penningtvättlagen” gäller också i de nordiska länderna och dess konsekvenser gäller också
för föreningslivet.
I Sverige är det också till och från, en diskussion om att det är ett omfattande fusk med
statsbidrag inom studieförbunden. Samtidigt undviks ofta från debattörer som önskar ökad
kontroll, att det i regel är berörda studieförbund som genom egenkontroll upptäckt dessa
oegentligheter och anmält dem, vilket är mycket bra. Detta är naturligtvis en fråga som måste
fortsätta att vara mycket viktig i studieförbundens enskilda som gemensamma uppdrag.
Den senaste svenska debatten har bl.a. resulterat i en statlig utredning om bl.a. införandet av
ett ”FöreningsBidragsSÄPO”.
Frågan om bidrag och ”demokrativillkor” i bidragsgivningen och med starkare statlig kontroll
är angelägen och viktig att hantera.
Ett nordiskt perspektiv på frågan är det nordiska samarbetet, inom Nordiska Ministerråd och
Nordiska Rådet, som mötesplats för regeringsföreträdare som parlamentarikerna. Dessa
mötesplatser är ju en viktig källa för kunskaps- och tankeutbyte emellan beslutsfattare. T.ex.
kan den nyligen genomförda regionaliseringen i Norge också spilla över till Sverige och med
risk för att delar av studieförbundens nuvarande statsbidrag går till regionerna för beslut om
hanteringen.
Framtida nationella beslut kan få sin näring ur dessa enskilda samtal och diskussioner inom
ramen för det nordiska samarbetet. Det gäller alla politiska frågor som har bäring på
förenings- och kulturlivet.
Lagstiftning och effekter på det ideella förenings- och kulturlivet
Hantering av olika lagar som har andra primära syften än stärka personlig utveckling genom
folkbildningen: GDPR, skatt (momskompensation i Norge), penningtvättlagen, i Danmark
finns nu förslag om att undantag mindre föreningar, ja listan kan göras lång.
Lagstiftningens omfattning, innehåll och tillämpning mm. kräver allt mer specialiserade
kunskaper. Den utvecklingen tränger undan behov av tex. resursbehov för
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verksamhetsutveckling. Fler gemensamma lösningar, modell GUSTAV, kan bli nödvändiga
att utvecklas. Här kommer frågor som rör skattefrågor som moms och annat som kan
betraktas som näringsverksamhet. Det är också inte minst solidaritetsfråga mellan
studieförbunden eftersom fler studieförbundsgemensamma lösningar kan minska det direkta
statsbidragsbidraget till alla enskilda studieförbund.
7 Slutord
Folkbildningen i Norden och enskilda nordiska länder vilar på en stor och stark tradition. Det
finns naturligtvis skillnader, beroende bl.a. på hur länderna valt att organisera sig och med
hänsyn till ansvars- och arbetsfördelning mellan kommuner, regioner (motsvarande) och stat
samt traditioner och utvecklingen inom civilsamhället.
Likheterna är större än olikheterna och är möjliga att fortsätta inspireras och utmanas av inför
framtiden.

Bilaga
Förteckning över hemsidor där du kan hitta intressant information om folkbildning i de
nordiska länderna
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Bilaga
Förteckning över hemsidor för intressant information om folkbildning i de nordiska länderna
Folkbildningsaktörer i de nordiska länderna
Danmark – Dansk Folkeoplysnings Samråd
https://www.dfs.dk/
Finland
Bildningsalliansen
https://bildningsalliansen.fi/sv/
Fritt Bildningsarbete rf
https://peda.net/yhdistykset/vst/p%C3%A5-svenska/fbr
Norge - Voksenopplæringsforbundet - Vofo
http://www.vofo.no/
Några andra intressanta hemsidor
Nätverket för Vuxnas lärande, NVL
https://nvl.org/content/term/folkbildning
Tankesmedjan Kredsen, Danmark
https://www.dfs.dk/folkeoplysning/kredsen-myndige-borgere-og-forpligtende-faellesskaber/
Life Skills for Europe-projektet
https://www.dfs.dk/viden/kompetencer/livskompetencer/faelleseuropaeisk-forstaaelse-aflivskompetencer/
Statsbidragsregler (motsvarande)
Lagstiftning (motsvarande)
Danmark - folkeoplysningsloven
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1115
Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende
foreningsarbejde
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2011/1251
Finland - lag respektive förordning
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980632
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980805
Norge - Loven om voksenopplering respektive foreskrift
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-95
https://lovdata.no/referanse/hjemmel?dokID=NL/lov/2009-06-19-95
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