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Årets tema för Folkbildarfo-
rum är Förändring, Förund-
ran och Framtidstro och 
något vi ska förhålla oss 
till under hela året. Det 
ord jag tycker är mest 
spännande är ordet för-
undran. 
Ordet har oftare kopplats ihop med religiositet och 
kyrklighet men för mig är det bredare och rör snarare 
en andlighet som beskrivs när man genom att titta på 
något får en känsla av vad det man ser faktiskt handlar 
om. Det är liksom starkare än ordet förståelse men går 
sällan att beskriva med ord. 
I detta nummer av tidningen #FOFO har vi flera ar-
tiklar som ändå försöker beskriva det som jag menar 
alltså inte går att beskriva. 
Vi har Veronica som pratar om känslan av att få fle-
ra ”andra chanser” och visa världen att man kan. Vi 
har Alve som berättar om vikten av att göra hemläxan 
och sedan kämpa för att förändra en allmän uppfatt-
ning som biter sig fast. Vi har Victoria som vänder på 
perspektivet och låter konsten vara med och skapa kun-
skap tillsammans med vetenskapen. Och vi har Olle 
som vill ge den fria folkbildningen en röst i en annars 
kravfylld värld.
Så jag uppmanar dig att ta del av detta innehåll fri från 
förutfattad förståelse om hur världen är och låt förund-
ran ta plats.

Peter Frejhagen, Kanslichef 
Bildningsförbundet Östergötland
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KRÖNIKA ”Det blir bra”, så 
tänkte jag när jag släntrade ut i 
den långa korridoren på Värgårds-
skolan i Kisa. Jag hade fyllt i min 
ansökan till gymnasiet och var nog 
mest nöjd med att det var gjort, att 
jag snart skulle sluta nian.
Det blev tvåårigt barn- och ungdom. 
Nog fattade jag att det kunde vara bra 
med det där tredje året som de teore-
tiska linjerna hade, men också skönt 
att slippa. Jag behövde inte hög-
skolekompetens för jag skulle ändå 
inte plugga vidare. Att läsa två år 
med mycket praktik och få en riktig 
yrkesutbildning kändes bra. Ett bra 
val.
I efterhand kan jag se att det fanns 
vissa brister i resonemanget, men 
framför allt att det är det helt orim-
ligt att ställa en skoltrött 15-åring 
inför ett så livsavgörande beslut.
Efter några år som vikarie i barnom-
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sorgen i Linköping hade min lust att 
lära väckts igen. Jag var aktiv i flera 
ungdomsorganisationer och kastade 
mig med glädje in i folkrörelsens stu-
dieverksamhet. En helt annan upple-
velse än mina minnen från skolan. 
Plötsligt spelade mina tankar och 
kunskaper roll, även om de inte var 
mätbara gentemot en läroplan.  
Jag stormtrivdes, gick till och med 
på folkhögskola för att läsa in det där 
tredje året. Dock är jag fortfarande 
osäker på om jag lyckades få någon 
högskolebehörighet genom det, men 
det var inte det viktiga. Jag fick 
lära mig på ett nytt sätt och det var 
roligt. Ingen kallade mig korkad eller 
frågade varför jag inte hade några 
fullständiga betyg i matte. Kanske 
var min viktigaste lärdom just att 
mitt självförtroende växte och att jag 
började tro att också jag kan lära.
Folkbildningen och folkrörelserna 

tog mig vidare. Jag vågade ta plats 
och jag klev in i politiken. Där blev 
jag kvar – länge.
Under livet har jag mött betydligt 
fler människor med en bakgrund 
som min, än som gått en spikrak väg 
genom teoretiska utbildningar. Vi 
har alla olika bildningshistoria och 
livet har lärt oss så mycket mer än 
vad vi har papper på.
Nu är folkbildningen under attack. 
Generella besparingar och hårda 
regelverk slår hårt. Samtidigt som 
möjligheten att läsa upp dåliga betyg 
eller komplettera en bristfällig ut-
bildning på Komvux eller folkhög-
skola är mer begränsad än vad den 
var när jag behövde det.
Det handlar om pengar, men också 
människosyn och samhällssyn. Barn 
mäts i allt lägre åldrar, med betyg 
redan från sjätte klass och åter igen 
begränsas unga som väljer yrkes-

program. Samhället är hårt indivi-
dualiserat på ett nytt sätt där varje 
framgång betraktas som enbart re-
sultatet av ett eget val. På samma sätt 
som varje misslyckande blir ett eget 
ansvar. Du har valt fel, helt enkelt, 
och ingen annan kan lastas för det än 
du själv.

Veronica Palm är uppvuxen i Kisa och gick 

ut gymnasiet i Linköping 1991.  Åren 1993 och 

1994 studerade Palm vid Valla folkhögskola i 

Linköping. Hon arbetade sedan för LO till 1998 

då hon blev ledamot i Europaparlamentet där 

hon satt ett år. Mellan 1999 och 2002 var hon 

ombudsman på Unga Örnar tills hon blev vald till 

riksdagsledamot vid riksdagsvalet 2002, invald 

i Stockholms kommuns valkrets, ett förtroende 

som hon innehade i 13 år. Sedan 2018 är hon 

författare och feministisk debattör.
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Självklart har vi alla ett ansvar för de 
beslut vi fattar, men att dörrar stängs 
för att en skoltrött 15-åring väljer den 
enklaste vägen, det är inte rimligt. 
Det går inte att klandra henne för det 
valet resten av livet. Hon måste få en 
chans till, och en till och en till. Var 
och en av oss måste få rätten att för-
verkliga drömmar och välja vårt liv, 
även om vi inte gjorde de mest stra-
tegiskt smarta valen som tonåringar.
Efter nästan tjugo år i politiken, 
varav tretton i riksdagen, bestämde 
jag mig för att göra något annat. Jag 
var inte trött på politik, inte alls. De-
mokrati är ett oslagbart sätt att bygga 
en bättre framtid för världen och våra 
barn. Men jag var rädd att jag höll 
på att tappa glöden, att jag blev för 

professionell. Det var dags att bryta 
upp, både för att uppdraget som riks-
dagsledamot förtjänar att den som 
innehar det brinner för just det till 
ett hundra procent, men också för att 
hitta tillbaka till vem jag var och till 
mitt brinnande engagemang.

Men vem var jag då? Och vad 
kunde jag?
Det är inte lätt för någon att byta 
bana efter fyrtio år fyllda, och jag 
hade inga illusioner om att det skulle 
gå smidigt för mig. Jag sökte mig 
till folkbildningen. Kanske av plikt-
känsla, som ett sätt att ge tillbaka av 
allt det jag fått och lärt mig. Under 
den första tiden ägnade jag mig åt 
att föreläsa om makt, demokrati och 

jämställdhet med hjälp av boken Sys-
terskap som kom ut 2018.
Efterhand började jag fundera mer på 
att skriva. Systerskap var en idépoli-
tisk bok, men det roligaste under pro-
cessen var att skriva de mer prosalik-
nande delarna. Efter en del kurser 
och seminarier kring skönlitterärt 
skrivande – tillämpad folkbildning 
– vågade jag tillslut ta steget. För 
ett år sedan gav jag ut spänningsro-
manen Inte alla män som handlar om 
hur den fiktiva riksdagsledamoten 
Emilia Berg från Linköping tar sig 
an ett fall av mäns våld mot kvinnor. 
I maj kommer uppföljaren Ett högt 
pris då Emilia hamnar i en härva av 
hallikar och sexköp som hon måste 
reda ut.

Det känns stort och inte så lite kon-
stigt när människor kallar mig förfat-
tare. Jag kan inte låta bli att tänka på 
de lärare som tolkade den där skol-
trötta 15-åringens trulighet som att 
hon inte hade läshuvud, att hon inte 
kunde eller ville läsa och lära.
Jag har folkbildningen och folkrörel-
serna att tacka för att jag fått ägna 
mitt liv åt så mycket spännande och 
viktigt, och för att en som skolkade 
sig igenom den obligatoriska läs-
ningen av klassisk litteratur i grund-
skolan idag kan och vågar kalla sig 
författare.

Veronica Palm, 
författare & debattör
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Jag har folkbildningen 
och folkrörelserna att 
tacka för att jag fått 
ägna mitt liv åt så mycket 
spännande och viktigt ”

“
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Det är svårt att prata andlighet och 
religion inom folkbildningen med 
verksamhetsutvecklare Magnus 
Stenberg på studieförbundet Bilda 
utan att utgå från den mängd stu-
dieresor som förbundet anordnar 
till Israel och Palestina. De började 
redan på 1960-talet, med utgångs-
punkt från renodlade bibelstudier. 
Succesivt breddades perspektiven 
till även gälla sociala och politiska 
frågor.
1991 gick arbetet med resorna in i 
en ny fas. Då öppnade Bilda ett eget 
studiecenter i Jerusalem som fung-
erar som en resurs för studiearbetet 
i Sverige och resorna med svenska 
deltagare.
– Våra resor föregås alltid av en stu-
diecirkel och oftast har man några 
samlingar efteråt. Det finns två hu-
vudspår i vad en grupp har för per-

spektiv när de börjar planera en stu-
dieresa: antingen är man intresserad 
av det religiösa och vill se Bibelns 
land eller så vill man fokusera på det 
nutida Israel och Palestina och möj-
ligheten till fred och försoning.
Men eftersom Bilda är ett studie-
förbund och inte bara en guide-
verksamhet nöjer man sig inte med 
att anordna resor som enbart går att 
sortera under den ena eller den andra 
kategorien. Det är viktigt att alla 
grupper får med sig något mer.
–  Vi ser att det ligger i vårt bild-
ningsuppdrag att få in det nutida 
hos dem som besöker de historiska 
platserna och att ta upp de religiösa 
perspektiven hos dem som reser med 
ett mer politiskt fokus, exempelvis 
en folkhögskola med freds- och kon-
fliktprofil.
Just möjligheten till eftertanke och 

reflektion är en viktig del av resorna. 
Därför försöker man se till att det är 
ungefär 15 personer i grupperna och 
att en resepedagog finns med. Detta 
för att uppmuntra till samtal kring 
det man upplevt tillsammans,
– Man kan ha läst på och man ska 
vara förberedd, men upplevelsen på 
plats kan ändå bli väldigt stark och 
väcka många känslor. Jag skulle säga 
att förundran är en viktig ingrediens 
i det som händer i de här grupperna.
Varför väcker resorna så starka 
känslor?
– En viktig del i stort sett alla Bild-
aresor är att man möter människor 
och inte bara tittar på gamla ruiner. 
När man möter israelens sorg över 
sin historia och palestinierns sorg 
över sin så känner man att båda 
grupperna pratar om det som är sant 
för dem och har sin verklighet. Men 
man märker också att berättelserna 
inte går ihop, även om båda är sanna. 

Det är lätt att gripas av frustration 
över en konflikt som tyckas vara så 
svår att lösa.
Det är också andra stora och eviga 
frågor som väcks under en resa till 
ett område så präglat av religion. Och 
det är inte konstigt menar Magnus 
Stenberg som tycker att man bör se 
folkbildning som något mer än att 
endast handlar om faktakunskap och 
ämnesinlärning. Folkbildning går 
därmed utmärkt att kombinera med 
både andlighet och religion.
– Alla människor är i någon mening 
en andlig varelse som funderar över 
sin existens. Vad är meningen med 
allt, vad är meningen med sorg och 
glädje? Det här är svåra frågor och 
det som är så fint med folkbildningen 
är att vi ser alla som en resurs. Det 
finns inga dumma frågor. Folkbild-
ningen kan vara en plats och ett till-
fälle där vi får reflektera över det här 
tillsammans.

Andlighet & religiositet inom 
folkbildningen stärker oss!

Hör andlighet och folkbildning ihop? Frågar man verksamhetsut-
vecklare Magnus Stenberg på Bilda är svaret självklart ja. ”Jag tror 
vi alla funderar på eviga frågor som vad meningen med livet är. Folk-
bildningen kan vara en plats och ett tillfälle där vi får reflektera över 
det tillsammans.”

Magnus Stenberg
Verksamhetsutvecklare

TEXT: Elisabet Wahl
FOTO: Studieförbundet Bilda
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Att ha kunskap och vara hemtam i en 
religion gör dessutom att förståelsen 
för andra ökar tror Magnus Stenberg. 
Han menar att det i ett så sekulari-
serat land som Sverige finns en ge-
menskap bland religiösa personer 
som ibland inte blir så tydlig för ut-
omstående.
– Under senare tid har muslimer varit 
en utsatt minoritet och det finns en 
liten förståelse för många muslimska 
företeelser. Men bland de som är 
aktiva inom kyrkan och ser sig som 
kristna finns det större förståelse. 
Man ser något gemensamt och kan 

mötas i det att man anser religion 
vara viktigt.
För att skapa en situation där alla 
kan delta i diskussionen om de stora 
frågorna i livet använder sig därför 
Bilda av begreppet livstolkning när 
man närmar sig den typen av ämnen.
– Det är ett öppet begrepp där alla 
kan delta, oavsett vilken religion du 
tillhör eller vilken erfarenhet av and-
lighet du har. Samtidigt ser jag ett 
behov att folkbildning kring religion. 
Jag tror att det är en viktig kunskap 
att ha för att förstå och orientera sig 
i världen.

”Vi ska vara 
ett modigt 
studieförbund”

TEXT: Ulrika Borg
FOTO: David Lagerlöf

Alve Högman
Ibn Rushd

I augusti 1947 bildade fyra kristna ungdomsorganisationer Frikyrkliga studieförbundet. 
År 2003 ändrades namnet till Studieförbundet Bilda. Studiecentret i Jerusalem öppnades 
1991 och ligger innanför Jaffaporten i Gamla stan. Varje år tar de emot mellan 20 och 30 
studieresor. Bilda utlyser också ett årligt Mellanösternstipendium för den som är aktiv i 
folkbildningsverksamhet eller i egen kulturell verksamhet.
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Ibn Rushd är studieförbundet som 
har utstått massiv kritik bland 
samhällsdebattörer och på sociala 
medier. Misstänksamheten mot 
hur folkbildningsbidraget används 
och om det finns kopplingar till 
Muslimska brödraskapet har 
varit ansträngande för organisa-
tionen. Men kritiken har lett till 
ett gediget utvecklingsarbete, be-
rättar Alve Högman, förbundschef 
på Ibn Rushd.
– Vi har verkligen öppnat upp vår 
verksamhet för insyn. Fler än hundra 
anställda och en mängd samarbetsor-
ganisationer har passerat Ibn Rushd. 
Om vi hade haft några dolda avsikter 
hade visselblåsare läckt det, säger 
Alve Högman. 
Ibn Rushd är profilerat gentemot den 

muslimska gruppen i Sverige och 
har bildats av den muslimska folk-
rörelsen. Studieförbundet som bild-
ades 2001 har via sitt utbud av stu-
diecirklar, föreläsningar, kurser och 
utställningar visat sig vara särskilt 
framgångsrika i att nå människor 
med utländsk bakgrund, kort utbild-
ning, svag förankring på arbetsmark-
naden och låga inkomster. 

Folkbildningsrådet utreder sub-
stansen i kritiken
De senaste åren har Ibn Rushd varit 
utsatt för en kraftig kritik och det 
har förekommit misstänksamhet mot 
studieförbundets agenda med stats-
bidraget. Kritiken har bland annat 
handlat om huruvida Ibn Rushd har 
organisatoriska kopplingar till Mus-

limska brödraskapet och att det har 
förekommit utomstående talare med 
antidemokratiska åsikter vid sam-
mankomster och möten. 
Kritiken har delvis lett till att några 
kommuner har dragit in folkbild-
ningsbidraget till studieförbundet. 
Det gäller till exempel Kristianstad 
och Eskilstuna kommun samt Göte-
borgs stad. Linköpings kommun har 
fryst bidraget i väntan på en lokal 
granskning. 
För att ta reda på substansen i kritiken 
gav Folkbildningsrådet i uppdrag 
åt statsvetarprofessorn Erik Amnå 
att göra en utredning som publicer-
ades i september 2019. Slutsatserna i 
rapporten visar att statsbidraget inte 
har använts på ett felaktigt sätt, och 
det framkommer inga belägg för att 

det finns organisatoriska kopplingar 
mellan Ibn Rushd och Muslimska 
brödraskapet.  
Däremot lyfter Erik Amnå upp ett 
antal problemområden, till exempel 
att Ibn Rushd undviker vissa käns-
liga ämnen i verksamheten såsom 
antisemitism och homofobi, och att 
jämställdheten och delaktigheten 
i organisationen brister då makten 
över verksamheten delvis är be-
gränsad till ett mindre mansdomi-
nerat nätverk. 

Ibn Rushd svarar upp med en åt-
gärdsplan
Alve Högman har som förbundschef 
för Ibn Rushd arbetat med kritiken 
och ser positivt på att Eriks Amnås 
rapport togs fram.

Både Erik Amnå och Folkbild-
ningsrådet har kommit fram 
till att det inte finns någon ut-
omstående påverkan på verk-
samheten. Vi har försökt få 
kontakt med några av dem som 
fortfarande framför kritik. Men 
svaret vi får är att de inte vill 
ha kontakt. Det är som att vara 
anklagad utan rättegång.”

“
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– Vi var positiva till att rapporten gick 
till botten med allt, för att vi sedan 
skulle kunna se ett slut på kritiken. 
Vi gjorde en ordentlig åtgärdsplan 
som lämnades in till Folkbildnings-
rådet. Uppföljningen pågick sedan i 
två år och fullgjordes i december, ett 
arbete Folkbildningsrådet var väldigt 
nöjda med, säger Alve Högman.
Åtgärdsplanen är Ibn Rushds svar på 
rapportens slutsatser och innehåller 
bland annat åtgärder för att skapa 
forum för samtal och kompetens-
utveckling, stärka den interna de-
mokratin, stärka relationen till 
medlemsorganisationerna och öka 
transparensen i verksamheten. 
– Vi måste äga ansvaret när det 
kommer in talare med antidemokra-
tiska åsikter, det kan aldrig vara en 
del av oss och det måste motverkas 
med all kraft. Vi har därför tagit 
fram tydliga checklistor för vad man 
ska tänka på när man bjuder in talare. 
Vi har även startat något som kallas 
Personalforum där vi reflekterar till-
sammans, pratar om svåra frågor och 
tabun inom Ibn Rushd. 
– För att rusta vår personal, våra cir-
kelledare och förtroendevalda har 
vi även infört Ibn Rushd-akademin 
som är ett forum för kunskap. Vi har 
också anställt en organisationssekre-
terare som ansvarar för vår intern-
demokrati. När det gäller jämställd-
heten är hälften kvinnor, hälften män 
i styrelsen och bland våra kursdelta-
gare, säger Alve Högman. 
Ibn Rushd har även låtit jurister på 
PWC göra en genomlysning av stu-

dieförbundets stadgar och gjort stad-
geförändringar på både förbunds- 
och distriktsnivå.

Fortsatt kritik trots åtgärdsplan
Trots det gedigna förändringsarbetet 
har misstänksamheten mot att det 
finns antidemokratiska krafter inom 
studieförbundet bitit sig fast. 
– Både Erik Amnå och Folkbild-
ningsrådet har kommit fram till att 
det inte finns någon utomstående 
påverkan på verksamheten. Vi har 
försökt få kontakt med några av 
dem som fortfarande framför kritik. 
Men svaret vi får är att de inte vill ha 
kontakt. Det är som att vara anklagad 
utan rättegång, säger Alve Högman.
Hur går ni vidare nu?
– Vi ska vara ett modigt studieför-
bund och våga ta i de svåra frågorna. 
Trots att vi har förlorat bidrag står vi 
starkare nu än 2019. Vi är en mer till-
gänglig och stabil organisation med 
högre kapacitet. Vi har bidragit till 
den demokratiska utvecklingen och 
uppdaterat våra kvalitetsrutiner och 
vi har kommit väldig långt på vår 
resa. Men det är klart att vi skulle 
kunna göra mycket mer om vi slapp 
svara på konspirationsteorier, av-
slutar Alve Högman.

Alve Högman är förbundschef på Ibn Rushd 
sedan augusti 2019. Innan dess arbetade han som 
rektor och chef för Stadsmissionens folkhögskola, 
yrkeshögskola och SFI. Han har även varit rektor 
inom grundskola och förskola. 
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The Seed Box är ett internationellt 
samarbete där vetenskap och konst 
möts. Målet är att få fler att tänka 
nytt och ifrågasätta det vi tar för 
givet. 
– Vi har stora ödesfrågor att brottas 
med, men jag känner ändå fram-
tidstro eftersom det finns så mycket 
vilja och det händer så många saker, 
säger Victoria Wibeck som arbetar 
som programchef. 
Diskussionen om hur vi ska hantera 
klimathotet handlar ofta om teknik 
och ingenjörskonst. Elflygplan, ben-
sinsnålare bilar, innovativa sätt att 
producera mat på som inte kräver 
stora naturresurser. Men det pågår 
också en annan forskningsverk-
samhet och ett annat typ av samtal 
som går under paraplybegreppet mil-
jöhumaniora.
– Det är ett brett fält som handlar om 
att titta på de humanistiska och kul-
turella delarna av miljöfrågorna. Det 
handlar mycket om att problematisera 
de saker vi tar för givna. Det gäller 
också att få med sig aspekter som 
rättvisa, genus, intersektionalitet och 
andra former av kritisk forskning. 
Helt enkelt hur man kan man tänka 
nytt, säger Victoria Wibeck.
Hon är programchef på The Seed 
Box som är ett internationellt projekt 

Där vetenskap och konst möts
som arbetat de senaste sex åren med 
att just lyfta det här forskningsfältet 
och ta fram ny kunskap. Projektet 
som precis är på väg att avslutas är 
svenskt i grunden, finansieras av 
forskningsråden Mistra och Formas 
och har Linköpings Universitet som 
värd. 
– Sammanlagt har vi varit 14 part-
ners i det här arbetet. Vi kommer 
från Sverige, Sydafrika, Norge, Aus-
tralien, England, Kanada och USA. 
Många är kopplade till den traditio-
nella akademiska världen, men vi 
har också haft med konstinstitutioner 
som Kungliga Konsthögskolan i 
Stockholm. 
Vad gör en konsthögskola i ett uni-
versitetsprojekt om miljöfrågor 
undrar säkert en del nu. Tanken är 
att konsten kan bidra till att enga-
gera och sprida ny kunskap på andra 
sätt än de traditionellt vetenskapliga. 
Konstnärerna har dessutom varit 
med tidigt i processen. 
– Det vanligaste i den här typen av 
samarbeten är att man kopplar in 
konstnärer för att gestalta det man 
kommit fram till och det som redan 
är. Vi har frågat oss vad som händer 
om man låter konstnärer titta på mil-
jöfrågan genom att vara med redan 
från början. För att kunna ge konsten 

The Seed Box 
TEXT: Elisabet Wahl FOTO: Egna bilder

Där tror jag konsten kan 
hjälpa oss. Den kan skaka 
om vår världsbild och få 
oss att börja ifrågasätta 
självklarheter. ”

“
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den rollen har vi också en konstnärlig 
ledare för programmet, som arbetar 
tillsammans med de vetenskapliga 
ledarna.
Rent konkret betyder det att vid sidan 
av traditionella vetenskapliga rap-
porter som t ex bygger på analyser 
av mediematerial och intervjustu-
dier har The Seed Box också gjort 
helt andra saker. Det har bland annat 
blivit en konstvandring längs Sigtu-
naån som lyft den lokala avloppspro-
blematiken och en installation om 
unga klimataktivister under Norrkö-
pings ljusfestival. 
– The Seed Box har gjort en podd-
serie om rättvis omställning. Och 
vi har tagit fram en barnbok! Ett av 
projekten har samarbetat med en te-
atergrupp som gör föreställningar 
om FN:s hållbarhets mål för försko-
lebarn. 
Victoria Wibeck kommer ofta till-
baka till att klimatomställning 
handlar om många faktorer som 
inte alltid går att mäta eller ta på. 
Till exempel människors relationer 
till varandra och känslan av samhö-
righet. 
– Där tror jag konsten kan hjälpa oss. 
Den kan skaka om vår världsbild och 
få oss att börja ifrågasätta självklar-
heter. 
Samtidigt som det både är bråttom 
och nödvändigt att ställa om gäller 
det att inte glömma bort den enskilda 
människan i den stora processen. För 
precis som under alla stora samhälls-

förändringar finns det risk för att 
några blir vinnare och andra förlo-
rare.
– Ett av våra projekt handlar om 
Lysekil där många är beroende av 
arbetstillfällen vid det lokala raf-
finaderiet Preemraff. Forskarna i 
projektet har intervjuat kommunin-
vånare om hur klimatomställningen 
kan göras rättvis. Projektet väcker 
frågor om hur kostnaden för kli-
matomställningen bäst ska fördelas 
mellan grupper, regioner och genera-
tioner. Svaren är inte entydiga, men 
studien visar på vikten av att många 
olika samhällsgrupper kommer till 
tals i klimatdebatten. 
Ett sätt att få fler att också se längre 
fram och ha ett öppnare sinne tror 
Victoria Wibeck handlar om hur 
man pratar om omställningen och 
framtiden. Det gäller också att lyfta 
de röster som inte hörs så ofta – det 
gäller både i Sverige och internatio-
nellt. 

– När vi pratar om klimatföränd-
ringar blir det ofta negativt eller 
apokalyptiskt. Men vad finns det för 
bredare känsloregister? Kanske kan 
det också finnas glädje och förundran 
inför de samhällsomställningar som 
kommer. Vi kan inte bara prata om 
vad vi vill ifrån utan vi måste också 

prata om vad vi vill till. 
Just därför menar hon att man inte 
kan frikoppla klimatarbetet från 
andra aspekter och annat föränd-
ringsarbete. FN:s hållbarhetsmål är 
därför väldigt viktiga att utgå ifrån. 
– Det finns ett stort forskningsin-
tresse kring rättvis omställning vilket 
är bra. Mycket av dagens forskning 
görs och utgår ifrån det globala nord 
men det är viktigt att också samar-
beta och stödja forskning i låg- och 
medelinkomstländer. De har i dag 
väldigt svåra förutsättningar har vi 
sett. Men jag tycker att vi har skapat 
en plattform eller nod, en samlings-
punkt för det här växande nätverket 
som jobbar med miljöhumaniora. 
Jag tror att våra erfarenheter kan bli 
viktiga för andra framöver. 

FAKTA
The Seed Box är ett internationellt 
samarbete för miljöorienterad hu-
maniora med bas på på Linköpings 
universitet som finansieras av 
Formas (ett statligt forskningsråd 
för hållbar utveckling) samt 
Mistra (Stiftelsen för miljöstrate-
gisk forskning). Victoria Wibeck 
är professor vid Linköpings uni-
versitet där hennes forskning och 
undervisning fokuserar på kom-
munikation och meningsskapande 
kring miljö- och klimatfrågor.
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Smått & gott!
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021
BILDNINGSFÖRBUNDET ÖSTERGÖTLAND har nu 
tagit fram verksamhetsberättelsen för 2021 med 
rubriken ”Pandemipåverkan helt klart”. 

Covid-19 och restriktionerna med anledning av Coro-
napandemin kom att påverka planering markant 
våren beslöts fortsatt att alla interna och offentliga 
möten som Bildningsförbundet så långt det är möjligt 
skulle genomföras, men digitalt. 

Men under hösten förändrades verkligheten och vi 
kunde börja tänka fysiska möten igen. Vi lyckades till 
och med genomföra årets Folkbildarforum med 350 
deltagare innan samhället helt ständges ner igen. Ett 
annorlunda år helt enkelt. 

Läs mer i vår verksamhetsberättelse på vår hemsida. 

www.bildningsforbundet.se.

VERKSAMHETSPLAN 2022
BILDNINGSFÖRBUNDET ÖSTERGÖTLAND har den 2 
december 2021 antagit verksamhetsplan för 2022.

Även början av 2022 påverkas av Covid-19 och res-
triktionerna med anledning av Coronapandemin. Bild-
ningsförbundet ska genomföra utvecklingsinsatser 
som bidrar till att medlemsorganisationerna tillsam-
mans kan stärka folkbildningens position och ökar be-
folkningens intresse för verksamheten.

Nu har dock samhället öppnat upp på riktigt och alla 
pandemirestriktioner är avskaffade den 1 april. Nu på-
börjar vi arbetet med att starta upp folkbildningen igen 
och detta  tar stor plats i vårt gemensamma arbete. 

Läs mer i vår verksamhetsplan på vår hemsida. 

www.bildningsforbundet.se.

BILDNINGSFÖRBUNDET har startat en podd för att 
bredare kunna samtala om folkbildningens villkor 
och framtid. 

Folkbildningen bärs av idéer – om politik, religion, kultur 
och samhället. Det finns nästan överallt i Sverige och fort-
sätter att växa. FolkbildarSalongen skapades för att kun-
na föra intressanta djupa diskussioner och samtal kring 
bildning i den bredaste av bemärkelser.

www.folkbildarsalongen.podbean.com
Du kan skanna QR-koden med din mo-

bilkamera så kommer du till sidan!
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Friheten att forma utbildningar 
utifrån nya behov gör folkhögsko-
lans position som samhällsbyggare 
central även i framtiden. Folkhög-
skolans styrka är att se människor 
som de är, inte som de borde vara. 
Det säger RIO:s nya generalsekre-
terare Olle Westberg.  
Olle Westberg tillträdde som ny ge-
neralsekreterare för RIO, rörelsefolk-
högskolornas intresseorganisation, 
första februari i år. RIO organiserar 
de drygt 110 folkhögskolor runt om i 
landet som drivs av folkrörelser, för-
eningar och stiftelser. Övriga drygt 
40 drivs av regioner och organiseras 
av Fhf, Folkhögskoleföreningen för 
regionägda folkhögskolor och OFI, 
Offentligägda folkhögskolors intres-
seorganisation.
Vad blir din viktigaste uppgift som 
ny generalsekreterare för RIO?
– Att synliggöra folkhögskolan i 
samhället men också att jobba med 
den tveksamhet som finns hos en del 
samhällsdebattörer kring vad folk-
högskolan är. Vi är inget hot utan en 
möjlighet och ett redskap, och jag 
vill bidra till att utbildningsformen 
ses som en omistlig del av samhälls-
bygget. 

– Det är också viktigt att hantera 
mångfalden av folkhögskolor med 
stora ideologiska skillnader. Den 
här mångfalden är viktig att bevara 
och bejaka eftersom det handlar om 
makt som behöver spridas. Ett sätt att 
sprida makt är att ha folkhögskolor 
med olika huvudmän. I den här rollen 
har jag också ett ansvar för att ingen 
ska känna sig lämnad utanför, säger 
Olle Westberg.  
Folkhögskolans bidrag till sam-
hällsbygget
Folkhögskolans breda utbud av 
kurser inom en mängd områden 
gör den populär bland deltagarna. 
På vilket sätt gör folkhögskolan 
skillnad?
– Den bidrar till en levande demokrati 
och ger människor möjligheter att ut-
vecklas. Folkhögskolan är till för alla 
i samhället under olika skeenden i 
livet, inte enbart en viss grupp. Den 
är viktig för dem som saknar gym-
nasiekompetens, men det kan också 
vara en person mitt i livet som vill 
ställa om eller någon som vill bilda 
sig inom ett specifikt område. Folk-
högskolor erbjuder utbildningar för 
en mängd folkrörelser oavsett om det 
är riktat mot scouter, nykterhet eller 

Folkhögskolans frihet är 
en styrka i att kunna se 
människor som de är, inte 
som de borde vara. ”

“

Folkhögskolan ser 
människor som de är

TEXT: Ulrika Borg
FOTO: David Lagerlöf

Olle Westberg
Generalsekreterare



hantverk och det finns en enorm 
bredd i våra estetiska kurser, säger 
Olle Westberg.
Folkhögskolan erbjuder allmänna 
och särskilda kurser. Den allmänna 
kursen vänder sig främst till dem 
som saknar grundskole- eller gym-
nasiebehörighet. Särskilda kurser 
finns inom en mängd specialom-
råden. Folkhögskolans pedagogik 
kännetecknas bland annat av samtal 
och gemensamt lärande i grupp, och 
utbildningen anpassas efter delta-
garnas förkunskaper och erfaren-
heter. Det finns inga centralt fast-
ställda kurs- eller läroplaner vilket 
skapar en form av flexibilitet. 
Vad är det då som gör folkhögskolan 
unik enligt Olle Westberg? 
– Det är friheten och bildningssynen. 
Folkhögskolan har med sin frihet 
och flexibilitet ett särskilt ansvar 
i möjligheten att skapa nya utbild-
ningar utifrån nya gruppers behov. 
Det senaste exemplet är Mimi folk-
högskola som jobbar med deltagare 
med psykisk ohälsa. Det är ett stort 
behov som finns i samhället och 
folkhögskolan förmår fånga upp det. 
Folkhögskolans frihet är en styrka i 
att kunna se människor som de är, 
inte som de borde vara. Det är inte 
bara den mätbara kunskapen som är 
viktig utan även den som genereras 
och blir en del av det sätt man lever 
och förhåller sig till samhället och 
sin omgivning. 
Ekonomin en utmaning för folk-
högskolan
Det finns ett brett politiskt stöd för 
folkhögskolan. Sedan mitten av 

2000-talet har både Reinfeldtreger-
ingen och den S-ledda regeringen 
satsat på att bygga ut antal platser. 
Ändå är det ekonomin som är den 
främsta utmaningen i framtiden 
enligt Olle Westberg.
– Det ser väldigt olika ut för olika 
folkhögskolor men många går verk-
ligen på knäna och några är nära 
konkurs. Vissa har kunnat växa i 
volym i och med det statliga till-
skottet, och samtidigt göra effek-
tiviseringar. Andra har ökat antal 
platser utan att effektivisera vilket 
har lett till sämre ekonomi. Det finns 
inte utrymme för lönelyft och man 
tvingas avsluta vissa personaltunga 
utbildningar för till exempel per-
soner med funktionsnedsättningar.
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Jag vill bidra till att 
utbildningsformen ses 
som en omistlig del av 
samhällsbygget. ”

“
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Ett annat orosmoln är att det finns 
idéer om att minska anslaget till folk-
högskolan genom att dra ned på den 
allmänna kursen.
– Det vore väldigt olyckligt eftersom 
folkhögskolan gör bättre resultat 
än Komvux. Medan Komvux har 
avhopp på cirka 20 procent av del-
tagarna ligger folkhögskolan på 10 
procent. Att satsa på folkhögskolan 
är bättre ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv. 
Stark framtidstro trots utmaningar
Trots vissa problem ser Olle West-
berg ljust på folkhögskolans roll som 
samhällsbyggare även i framtiden.
– Särskilt i friheten och att fånga 
upp nya behov. Men också som 
mötesplats i ett samhälle där vi allt 
för sällan möts, där vi lever i olika 
bubblor. Vi skapar möten mellan dem 
som annars inte skulle mötas.

FAKTA
Olle Westberg
Olle Westberg är ny generalsekreterare för RIO, Rörelsefolkhögskolornas intresseor-
ganisation. Han kommer närmast från en tjänst som rektor på Botkyrka folkhögskola 
där han arbetade i nästan 25 år. Dessförinnan var han enhetschef på Lidingö folkhög-
skola. Han har verkat inom folkhögskolesektorn sedan 1993. 

RIO - Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation representerar 111 folkhögskolor som 
drivs av föreningar, folkrörelser och stiftelser. RIO:s idé och uppdrag är att främja och 
tillvarata sina medlemskolors intressen.
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