




Om du någon gång har bläddrat i en 
kurskatalog från Studieförbundet 
Vuxenskolan, då vet du redan att vi har 
studiecirklar och kurser om allt mellan himmel 
och jord. Från akvarellmålning, biodling och 
matlagning till turistspanska, webbdesign eller 
motorsågskörkort. 

Varje år deltar fler än 3 miljoner människor i 
våra cirklar, föreläsningar och kulturprogram. 
Och det spelar ingen roll var du bor om du vill 
lära dig något nytt tillsammans med andra – vi 
har fysisk och digital verksamhet i alla Sveriges 
kommuner. 

Vårt uppdrag är att stå upp för individens 
rättigheter och egenmakt. Vi skapar 
förutsättningar för bildning och personlig 
utveckling. Och vi arbetar för att alla ska 
ha en självklar plats i vårt demokratiska 
samhälle.



Studiecirkeln är en plats för samtal.  
Vi lyssnar på andra och berättar för varandra. 
Stora ord som respekt och demokrati blir 
vardagsverkliga över en kopp kaffe. Cirkeln 
är också ett alldeles utmärkt sätt att bryta 
ensamhet och möta andra människor.

Därför arbetar vi ofta tillsammans med 
kommuner, äldreboenden, institutioner och 
föreningar. Vi skapar verksamhet speciellt 
för den som till exempel är dement, har en 
funktionsnedsättning eller är ny i Sverige. 

De här cirklarna hittar du inte i vår kurskatalog, 
fast vi är så stolta över dem – och fast den 
verksamheten utgör mer än hälften av allt vi 
gör. Nu är det dags att berätta mer om hur vi 
jobbar för att det ska finnas plats för alla.





Verksamhet för 
människor med 
funktionsned-
sättning utgör 
ungefär 10% 
av allt vi gör.



Tillsammans med många olika föreningar 
inom området funktionsrätt och folkhälsa 
arrangerar vi varje år massor av föreläsningar, 
studiecirklar, samtalsgrupper och annat för en 
bred målgrupp.

Ett exempel är DansVariation, en mötes
plats för dansare och för personer som är 
intresserade av dans. Här får personer med 
intellektuell funktionsnedsättning möjlighet att 
utvecklas i både dans och ledarskap. 

Vi ordnar också träffar för personer med 
psykisk ohälsa, anhöriga och personal. Vi kan 
till exempel ses över en frukost och diskutera 
aktuella frågor, få nya perspektiv och sticka hål 
på myter om psykisk ohälsa.

Mitt Val är studiecirklar om demokrati och 
politik på lättförståelig svenska. Det har 
blivit en av Studieförbundet Vuxenskolans 
stora succéer. Våra cirklar hålls ofta på 
dagverksamheter och särskilda boenden –  
och många vill vara med.



Sedan 2015 har vi arbetat för att asylsökande 
och nyanlända ska få en bra start i Sverige 
och en snabbare etablering.

Vi driver många olika verksamheter och 
mötesplatser för att skapa och bidra till 
integration och etablering. Språkcaféer 
på bibliotek, föräldrautbildningar, särskilda 
satsningar för ensamkommande flyktingbarn, 
samhällsorientering och jobbmatchning är bara 
några exempel. 

Genom folkbildningens pedagogik som bygger 
på frivillighet och ett gemensamt lärande 
bidrar vi till snabba steg in i gemenskap, 
föreningsliv och samhället. 



Verksamhet för 
nyanlända och 
asylsökande 
utgör ungefär 
10% av allt vi 
gör.





Vi arbetar ständigt för att bidra till  
en guldkantad tillvaro för seniorer.  
På vårdboenden och trygghetsbostäder är 
vi med och arrangerar verksamhet som 
högläsning, läsecirklar, sittgympa och 
musikframträdanden. 

I samarbete med Demensförbundet och 
Myndigheten för delaktighet har vi tagit fram 
Studiematerialet Alla kan surfa. Grunderna 
förklaras på ett sätt som gör det möjligt att 
delta även för den som har en demenssjukdom. 

Shared Reading och Läskraft är cirklar där 
vi läser dikter, noveller eller andra korta texter 
högt tillsammans. Under läsningen stannar vi 
upp för att samtala och reflektera kring tankar, 
känslor och minnen som texterna väcker. 

Och så har vi det digitala 11-kaffet, en 
samtalsgrupp i cirkelform som kan handla om 
allt från samhällsfrågor till barndomsminnen. 
Ett enkelt sätt att lindra ensamheten.



Vi älskar föreningslivet, där människor 
möts över ett intresse eller en idé. En förening 
är skaparkraft, engagemang och demokrati 
på riktigt. Och vi kan stötta på många olika 
sätt: Med föreningsboxen för dig som vill 
starta en förening, nyss blivit medlem eller 
fått ett styrelseuppdrag. Med tips, råd och 
pedagogiskt stöd. Och med kunskap och 
material för att utveckla er förening.

Vi finns mitt i det finmaskiga nätverket av 
lokala, ideella föreningar som ungdoms 
och pensionärsföreningar, hembygds- och 
bygdegårdsföreningar och andra som driver på 
politiska frågor och lokal utveckling.

Fritt och frivilligt är viktiga ord för oss. 
Lärande börjar med ditt och gruppens 
engagemang och lust till nya kunskaper. 
Vi brinner för det här eftersom vi vill 
stärka demokratin, öka mångfalden, höja 
utbildningsnivån och sprida kultur.



Studieförbundet Vuxenskolan  
är en möjliggörare för människor 
som vill växa som individer.  
Hos oss ska även den som möter 
särskilda svårigheter kunna hitta 
sin väg till bildning. Tröskeln in är 
låg och välkomnandet hjärtligt. 

Ur vårt idéprogram:





Fria tankars hem var namnet på den 
första studiecirkeln inom det som skulle bli 
Studieförbundet Vuxenskolan. Den startades 
1920 av bröderna Eric och Rudolf Carlsson 
på gården Gåsabol utanför Slöinge i Halland.

Studiecirkeln var ett sätt att ta till sig 
kunskap på egna villkor, för att förändra 
samhället till det bättre. 

Deltagarna läste bland annat svenska 
språket, bokföring och deklaration.  
Men de diskuterade också flitigt.  
Att tänka själv och tänka fritt var målet. 
Det låter självklart i dag – men för hundra 
år sedan var det en idé som utmanade 
ordningen i samhället.

Sedan dess har vi arbetat för att människors 
möjligheter inte ska avgöras av deras 
bakgrund. Fri tillgång till bildning ska göra 
det möjligt för alla att göra egna val. Och när 
vi säger alla, menar vi det.



Studieförbundet Vuxenskolan har engagerade 
cirkelledare och medarbetare i hela landet.  
Vi har verksamhet i alla Sveriges kommuner.  
Hos oss finns alla möjligheter att utvecklas – 
för dig, din förening och platsen du bor på.

Du hittar oss på sv.se
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