Folkbildning

Folkbildning är den svenska formen av informell utbildning. I vårt studieförbund definierar vi bildning som
möjligheten att utbilda sig för sin egen skull. Det som är viktigt är din egen lust att lära dig saker, snarare än
de krav som kan finnas i samhället på vad du borde kunna. Vi ser på lärande som en livslång process, där
varje person är ansvarig för sitt eget lärande. Det innebär också mycket mer än det vi lär oss i skolan och det
formella utbildningssystemet, som bara är tillgängligt under en viss del av livet.
Folkbildning är en viktig del av vårt samhälle. De flesta av de stora folkrörelserna i Sverige samarbetar med
ett studieförbund. Detta ger studieförbunden ett unikt nätverk av organisationer och rörelser. Staten har gett
folkbildningen ekonomiskt stöd sedan år 1912, och det finns en stor enighet om att folkbildningen ska få
offentligt stöd men i övrigt bedrivas självständigt från staten. Folkbildningens betydelse för det svenska
samhället erkänns av alla politiska partier.

Studiecirkeln
Studiecirkeln är hörnstenen I folkbildningen. Genom cirkeln får deltagarna nytta av sina egna och andras
erfarenheter och kunskaper. Gruppen delar med sig av sitt lärande som bygger på deras eget intresse och
egen lust.

Studiecirkelledaren
Som titeln antyder är studiecirkelledaren den som leder cirkeln, genom att i förväg förbereda och planera för
att sedan möta deltagarna. För deltagarna är cirkelledaren personen som hjälper dem öppna upp helt nya
världar, och ofta ses cirkelledaren som den främsta inspirationskällan för deltagarna. Eftersom cirkelledaren
har denna viktiga roll får alla cirkelledare en utbildning speciellt utvecklad för att hjälpa dem att kunna ge
cirkeldeltagarna möjlighet till personlig utveckling och självuppfyllande.

Det här
är SV

I ett av historiens mest kända tal deklarerade Martin Luther King ”Jag har en dröm …”, där drömmen var
att alla människor skulle ha lika rättigheter.
SV (Studieförbundet Vuxenskolan) grundades 1967, bara några månader innan det berömda talet av King,
i en tid när rasdiskriminering och alla människors lika värde var brännande frågor. I dagens SV-cirklar är
jämlikhet fortfarande basen för vårt sätt att se på bildning.
SV har över 300 kontor runt om i Sverige, och finns därför alltid i närheten. Vi erbjuder kreativa
mötesplatser i form av studiecirklar och olika kulturarrangemang, därför att vi tror att mötet mellan
människor är en av de viktigaste ingredienserna för utveckling. När människor träffas börjar vi lära oss av
varandra. Alla är välkomna till våra studiecirklar! Nybörjaren, veteranen, den gamla tanten, den unga
killen eller tjejen som kommer från ett annat land – hemligheten ligger i att få alla att samlas.
Alla människor har olika drömmar, både stora som den Martin Luther King hade, men också små
personliga drömmar. I en studiecirkel kan drömmar bli sanna.

SVs vision
SVs vision är en värld som vilar på hållbar utveckling. Genom att ge människor möjligheten att delta i
många delar av samhället och olika sätt att uttrycka sina åsikter jobbar vi med demokratiutvecklingen i
vårt samhälle.
SV är studieförbundet där mångfald är självklart och möjligheter för personlig utveckling är öppet för alla.
SV är den mest hängivna lokala aktören för främjande av föreningar och organisationer, kultur och social
utveckling.

