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Samuel Edquist 

Det pragmatiska folkbildningsbegreppet 
 
 
 
 
 
Vad menar vi egentligen med folkbildning? Det är inte precis ett en-
kelt begrepp, utan ett honnörsord som brukar kopplas samman med en 
rad positivt laddade ting. I vardagligt tal i Sverige kan man urskilja två 
dominerande betydelser, som skiljer sig åt beroende på sammanhang. 
Den kanske allra vanligaste i samhället som helhet är den som ungefär 
betyder populärvetenskaplig kunskapsförmedling, vilken framför allt 
utförs av enskilda personer med förmåga att sprida kunskaper. Folk-
bildare i den meningen är personer som Hans Rosling, Fredrik Lind-
ström eller Maja Hagerman. 

Den andra betydelsen lägger betydligt större vikt vid folkbildningen 
som ett kollektivt projekt, där bildningsmaterialet främst inte förmedlas 
från en duktig folkbildare till mer eller mindre passiva mottagare, utan 
där så att säga folket bildar sig självt. Detta är den ideala bild av folk-
bildning som förmedlas i de organisationer som vi brukar kalla för folk-
bildande, som inte minst mottar statsbidrag för just folkbildning. Här 
talar vi om folkhögskolor och studieförbund som organiserar studiecirk-
lar, föreläsningar med mera. Det är också dessa aktiviteter som forsk-
ningen oftast ringat in som objekt för folkbildningsforskning. 

Men hur avgränsas denna folkbildning från andra former av lä-
rande, bildande och utbildande aktiviteter, i exempelvis skolor och 
universitet? Det är nu det börjar bli svårt. Såväl inom de folkbildande 
institutionerna som från statsmakternas sida finns en lång tradition att 
vilja peka ut en sorts folkbildningens kärna, vilken renodlar just det 
som folkbildningen anses vara till skillnad från andra institutioner. Då 
brukar det framhävas att folkbildning är något fritt och frivilligt som 
äger rum i det civila samhället och där aktiviteterna utgör ett mål sna-
rare än ett medel för något annat. 
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Som exempel kan tas den definition av folkbildning som används 
på studieförbundens intresseorganisation Folkbildningsförbundets 
webbplats. Där sägs folkbildning kännetecknas av frivilligt delta-
gande, att bildningen har ett egenvärde, att lärandet sker i gemenskap, 
att det finns frihet i utformningen av verksamheten – samt att det finns 
en stark anknytning till folkrörelserna.8 Den ideala folkbildningen – 
fri och frivillig – kan vi se formas diskursivt under hela 1900-talet. Ett 
tidigt exempel är 1920 års folkbildningsutredning, som i sitt betän-
kande om det ”fria och frivilliga folkbildningsarbetet” betonade att 
folkbildningen riktades till folket: ”man vänder sig till alla oavsett de-
ras föregående utbildning och oavsett vilken samhällsklass de till-
höra”. Det är vidare inte någon skola, då ”syftet ej är i främsta rummet 
att befrämja ren fackutbildning”. Vidare inskärps folkbildningens 
värde i att ”framför allt att hos så många som möjligt uppväcka med-
borgarsinne och känsla för de andliga värdenas betydelse”. Folkbild-
ningen riktar sig också främst till vuxna, vilket innebär att såväl orga-
nisation, metoder som innehåll ”blir väsentligen olika det för barn och 
ungdom avsedda uppfostringsväsendet”. Till sist betonades självbild-
ningen: ”Det är också en kardinalpunkt i allt folkbildningsarbete, att 
detta verkligen leder till […] självverksamhet”.9 

Som privatperson och medborgare vill jag gärna använda mig av en 
liknande normativ, positiv mening med ordet folkbildning. Då strävar 
jag efter att betrakta folkbildning som något demokratiskt, fritt och 
frivilligt och självbildande, med ett ideal om ständigt lärande helt skilt 
från de nu rådande ekonomistiska normerna där bildning och utbild-
ning ytterst handlar om att skolas och skolas om för arbetsmarknadens 
krav, ytterligare accelererat genom dagens ”flexibla” norm. Det blir 
emellertid svårt när man ska agera som forskare. Då man måste vara 
tydlig med vilka begrepp man använder. Därför vill jag peka på några 
av svårigheterna när man ska definiera vad folkbildning är. 

I den här artikeln argumenterar jag för att folkbildningsbegreppet 
genomgående är omöjligt att använda som analytiskt begrepp. Jag 
kommer ändå att landa i slutsatsen att det i vissa avseenden trots allt 
är alldeles utmärkt att utgå från begreppet folkbildning – just på grund 

                
8 ”Folkbildning” <http://www.studieforbunden.se/folkbildning> [2015-09-30]. 
9 SOU 1924:5, s. 9. 
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av dess vaga och oprecisa natur. Det som ansetts vara folkbildning har 
skapat gråzoner och gränsland mellan olika lärandepraktiker som i sig 
själva är intressanta att studera. Jag vill mena att det snarast är i det 
vidsträckta gränslandet mellan å ena sidan folkbildning i snävare me-
ning och å andra sidan vuxenutbildning, kulturverksamhet, skola och 
ungdomsverksamhet, som det finns potential för fortsatta studier. 

Forskare tycker om tydliga och precisa begrepp. Helst ska de vara 
skilda från den ”verkliga” empiriska verkligheten, som ett abstrakt verk-
tyg man använder för att ringa in och begripliggöra de fenomen som 
man studerar. Själva termen folkbildning menar jag är alltför färgad av 
vardagsspråkliga associationer – som dessutom både är mångtydiga och 
värdeladdade – för att den ska kunna fungera som ett sådant analytiskt 
verktyg visavi de fenomen som man brukar kalla ”folkbildning”.10 

Låt oss ändå fortsätta den redan tidigare inledda diskussionen om 
hur folkbildning brukar definieras, och ta fasta på det som idag i sta-
tens mening är folkbildning – nämligen vilka aktiviteter som får stats-
bidrag enligt den nuvarande förordningen om statsbidrag till folkbild-
ningen (SFS 1991:977). Dessa utgörs av verksamheten i studieförbun-
den och folkhögskolorna. För studieförbundens del ska studiecirkel-
verksamhet utgöra basen, men därutöver utgår medel till kultur-
program (t.ex. föreläsningar, musikföreställningar och utställningar) 
och i mindre utsträckning till så kallad ”annan folkbildningsverksam-
het”. Statsbidraget administreras av Folkbildningsrådet, en förening 
med myndighetsuppdrag sammansatt av representanter för folkhög-
skolorna och studieförbunden. 

Den här indelningen är i mångt och mycket ett arv av historien. 
Däremot ingår inte folkbiblioteken i denna strikta folkbildningsdefini-
tion. Det har förmodligen till stor del att göra med att begreppet folk-
bildning så gärna associerats med folkrörelser och det civila samhället 
i allmänhet. Efter att folkbiblioteken nästan fullständigt kommunali-
serats efter andra världskriget – processen var i stort sett avklarad på 
1960-talet – gled de också ut ur den folkbildningssfär som de tidigare 
under 1900-talet rätt självklart tillhört. Då framhävdes inte sällan 
biblioteken som själva kärnan i den folkbildning där folket skulle bilda 

                
10 Jämför Anne Bergs bidrag i denna antologi. 
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sig självt, exempelvis i 1920-talets folkbildningsutredning som in-
skärpte att biblioteket var den nod som studiecirklar och föreläsnings-
verksamhet naturligt behövde kretsa kring.11 

Den nämnda föreläsningsverksamheten är också något som gått till-
baka relativt sett. Den var decennierna runt 1900 i mångt och mycket 
en sorts kärna i folkbildningen, till stor del organiserad av de många 
föreläsningsföreningar som då bildades. Den anordnades också ofta av 
arbetarinstitut och liknande sena 1800-talsinstitutioner av ofta liberalt 
snitt. Föreläsningsverksamheten fick tidigt statsbidrag (från 1884) och 
ännu runt 1910 fick den högre statsbidrag än någon annan folkbild-
ningsgren. Statsbidragen kom sedermera inte alls att öka så starkt. 
Från 1974 upphörde det separata statsbidraget helt och föreläsningarna 
inordnades i kategorin kulturprogram, som emellertid ökat starkt i om-
fattning under senare år.12 

Under 1800-talets slut blev begreppet folkbildning riktigt vanligt i 
Sverige, och efter sekelskiftet 1900 slog det igenom på allvar, genom 
namn på organisationer som Folkbildningsförbundet (1903) eller 
Västra Sveriges folkbildningsförbund som 1904 tog detta namn från 
Centralbyrån i Göteborg för populära vetenskapliga föreläsningar 
(grundat 1901). Under det tidiga 1900-talet hölls dessutom allmänna 
svenska folkbildningsmöten.13 

Från 1914 kom folkbildningen även på allvar in i statsbudgeten, då 
en betydelsefull samlingsrubrik kallad ”folkbildningsåtgärder i öv-
rigt” infördes för att gruppera några anslagsposter inom ecklesiastik-
departementet: folkbibliotek, föreläsningar, flyttande folkhögskole-
kurser, universitetsutvidgning.14 Den hängde med till 1960-talets bör-

                
11 SOU 1924:5, s. 10. 
12 SFS 1974:454. Prop. 1980/81:127, s. 36: de tidigare kulturprogrammen skulle vara 
en del av det som fick bidrag inom den vidare termen kulturverksamhet (SFS 
1981:519). I nuvarande folkbildningsförordning används termen kulturaktivitet (SFS 
1991:977, 8 §), men Folkbildningsrådet använder kulturprogram. Se vidare Harding, 
Tannå & Lejhall (2014). 
13 Det första hölls i Stockholm 1904, nr 2 i Stockholm 1907, nr 3 i Stockholm 1910 
och nr 4 i Göteborg 1912. Även andra ”folkbildningsmöten” anordnades, exempelvis 
ett i Uppsala 1901. Källa: sökning på ”folkbildningsmöte*” i Libris. 
14 Redan 1908–1911 hade dock föreläsningsanslaget riktats till ”populärvetenskapliga 
föreläsningskurser i folkbildningssyfte”. Att det togs bort kom sig av att en statlig 
utredning menade att begreppet folkbildningssyfte var mångtydigt, dessutom ville 
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jan; under samma epok fortsatte emellertid folkhögskolorna att i stats-
budgeten listas under rubriken ”folkundervisningen” tillsammans med 
den övriga obligatoriska skolan. På samma sätt var det i huvudsak stu-
diecirklar, folkbibliotek och föreläsningsverksamhet som inkludera-
des i de offentliga utredningarnas folkbildningsbegrepp – folkhögsko-
lorna noterades dock som något som ändå tillhörde folkbildningen.15 

Från sent 1960-tal fördes studiecirklar och folkhögskolor samman 
under rubriken vuxenutbildning, tillsammans med den 1968 introdu-
cerade kommunala vuxenutbildningen (Komvux). Under samma pe-
riod skedde också många satsningar på de existerande folkbildnings-
formerna som i mångt och mycket närmade dem till det formella ut-
bildningssystemet. Det infördes formella utbildningsvägar så som ren 
yrkesutbildning genom studiecirklar och folkhögskolor, exempelvis 
fritidsledar- och kontakttolkutbildning. Studiecirklar och folkhögsko-
lor fick då också viktiga roller som komplement till den nya kommu-
nala vuxenutbildningen, genom särskilda satsningar på studiecirklar i 
vissa elementära skolämnen och för bestämda grupper såsom funk-
tionshindrade och invandrare, i så kallade prioriterade cirklar.16 

Terminologi på engelska 
Går vi utanför det svenska språket och till engelskan så hittar vi dels 
en motsvarighet till det svårfångade folkbildningsbegreppet, nämligen 
popular education, men också en rad andra termer som ibland används 
i skilda kombinationer för att översätta svensk folkbildning, och som 
delvis närmar sig en större analytisk precision. Ofta utgår man då från 
adult education och lägger dessutom till non-formal, alltså non-formal 
adult education – icke-formell vuxenutbildning. 

Till att börja med är själva ordet ”education” knepigt, eftersom 
detta har en vidare betydelse än svenska motsvarigheter – det över-
skrider nämligen skillnaden mellan ”bildning” och ”utbildning”. Just 
det svenska utbildning uppfattas lätt som något som folkbildning inte 

                
man tillåta underhållningsinslag: Förslag angående ändrade grunder för statsunder-
stöd åt anstalter för populärvetenskapliga föreläsningar avgifvet den 12 januari 1911 
af tillkallade sakkunniga, s. 45–46; prop. 1911:216, s. 14, 32. 
15 SOU 1924:5; SOU 1946:68; SOU 1961:44. 
16 Se t.ex. Lindgren (1996), s. 34–35. 
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är, det vill säga en institution med huvudsyfte att vara ett medel för 
något annat snarare än ett mål i sig, med betyg, examina och ett ända-
mål att förbereda för arbetsmarknad eller vidare studier.17 

Begreppet popular education brukar användas på rätt olika sätt, 
ibland ganska snävt, ibland synnerligen vitt. Den snäva versionen sy-
nes vara ganska utbredd inte minst i anglosaxiska sammanhang. Då 
förutsätter det en folkbildning med en radikal och emanciperande be-
tydelse, där folket bildar sig självt för att förbättra sin situation. Ofta 
avses då bildningsprojekt i nära anknytning till sociala rörelser för ar-
betarklassens eller andra underordnade lagers fromma – gärna med en 
tanke att erövra kulturen och bildningen för egna syften. Gärna för-
knippas det också med pedagogisk radikalism i exempelvis Paolo 
Freires anda.18 Översatt till svenska skulle framför allt en del av folk-
bildningen inom ABF och radikala sociala rörelser komma i fråga, 
men knappast så mycket mer. Inte sällan anses det otänkbart att sådana 
bildningsprojekt är direkt kopplade till stat eller kommun. 

En motsatt och betydligt vidare definition vill snarast täcka in all 
bildning eller utbildning riktad till de breda folklagren, gärna svarande 
mot ett allmänt modernt medborgarideal. Därigenom skulle även 
”folkundervisning” – exempelvis allmän folkskola – innefattas. Det 
har hävdats att denna bredare definition av popular education är mer 
ursprunglig, medan den snävare växt fram under 1900-talet.19 

Slutligen finns också försök att ringa in popular education så att det 
ligger någonstans mitt emellan de ovan nämnda polerna. Exempelvis 
argumenterar Alejandro Tiana Ferrer för att popular education snarare 
bör ses som något som främst är ägnat för lägre klasser, men som inte 
nödvändigtvis behöver vara detsamma som de folkliga klassernas 
självbildning för egna emanciperande syften. Det kan då även invol-
vera liberala initiativ att sprida bildning till lägre klasser.20 Just denna 

                
17 Gunnar Hirdman brukar ofta citeras i sammanhanget som ett exempel på denna ty-
piska självsyn inom folkbildningen, att skilja bildning från utbildning; Hirdman 
(1933), s. 26–27. 
18 Crowther (2013); se även Steele (2007). 
19 Braster (2011), s. 1–5. 
20 Ferrer (2011). 
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mellanposition ligger rätt nära det vi i Sverige brukar mena med folk-
bildning – som ju till övervägande del faktiskt saknat och saknar utta-
lade socialt och politiskt emanciperande syften. 

Som jag ska återkomma till tror jag popular education trots allt är 
den bästa översättningen till engelska av ”folkbildning”, just därför att 
det saknar en tydlig och allmänt omfattad definition. Som alternativ 
till detta har många valt att översätta svensk folkbildning i ordalag som 
i stället inkluderar adult education – vuxen(ut)bildning.21 Denna term 
innefattar i Sverige även mer formaliserad vuxenutbildning som syftar 
till att ersätta eller kompensera för grundskola och gymnasium – i våra 
dagar främst Komvux. 

Non-formal adult education används rätt ofta för att komma nära 
det man brukar förstå med folkbildning, utan att hänge sig åt norma-
tiva begreppsvärldar. Så gör exempelvis Studiefrämjandet på sin 
webbplats (tillsammans med några andra termer som för att helgar-
dera).22 Det är också relativt populärt i forskningsinriktade samman-
hang när svensk folkbildning omtalas.23 Med detta begrepp vill man 
ringa in vuxenutbildning som inte är en ”skola”, utan sker i lösare for-
mer med frivillighet, utan examina och betyg. I svenskt språkbruk blir 
non-formal och formal adult education en motsvarighet till åtskillna-
den mellan ”folkbildning” och ”vuxenutbildning”. Det är fritt och fri-
villigt, men utan någon vare sig positiv eller negativ värdeladdning. 

Non-formal är dock att se som någonting mer uppstyrt än informal 
education, som saknar de organisatoriska inslag som ändå finns i non-
formal education. Det innefattar alla former av lärande i alla övriga sam-
manhang, ungefär som man kan tala om att det finns kultur överallt. 

                
21 Kombinationen ”popular adult education” finns också, se exempelvis Rubenson 
(1994); Arvidson (1995). 
22 ”Studiefrämjandet is one of the largest study associations for adult education in 
Sweden. We work mainly in the field of non-formal life-long learning. We have been 
part of the tradition of non-formal adult education – folkbildning – in Sweden since 
our foundation in 1959.” <http://www.studieframjandet.se/Ovrigt/About-Studiefram-
jandet> [2015-09-30]. 
23 Se exempelvis ”Non-formal adult education in the Nordic countries 2011–2012”, 
NVL, Nordiska rådets nätverk för vuxnas lärande, <http://nvl.org/dig/Non-formal-
Adult-Education-in-the-Nordic-countries-2011-2012> [2015-09-30]. 
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Att skilja mellan formal och non-formal education är emellertid 
ibland problematiskt. De mer lösliga delarna såsom de flesta studiecirk-
lar kan oftast enkelt definieras som non-formal – de varar ofta en kort 
tidsperiod och arbetar efter mycket fria former. De syftar sällan eller 
aldrig till ren utbildning.24 Går vi till folkhögskolorna är det en definit-
ionsfråga i vad mån de inte lika gärna kan kallas formella vuxen- 
utbildningsinstanser. De har omdömen (en sorts betyg), kan ibland 
kompensera för gymnasieutbildning och är i vissa fall direkt yrkesför-
beredande eller högskoleförberedande. Folkhögskolornas verksamhet 
kan knappast placeras entydigt i någon av fållorna: de är både icke-
formell och formell vuxenutbildning. 

En slutsats kan vara att det är så svårt att översätta svensk folkbild-
ning till andra språk att man väljer att inte översätta det alls. Vissa har 
redan gjort just så. Exempelvis utför Folkbildningsrådet detta Alexan-
derhugg och använder helt enkelt den svenska termen folkbildning 
även på engelska med hänvisning just till oklarheten.25 Detta tror jag 
emellertid riskerar att – säkert tvärt emot intentionerna – konsekrera 
svensk folkbildning som en unik kategori med en sorts eget väsen. 
Syftet att framhäva det problematiska leder till dess motsats: ett in-
skärpande av svensk ”folkbildning” som något särskilt. 

Den ideala folkbildningen ställd mot den faktiska 
folkbildningen 
Låt oss mynna ut i konstaterandet att det finns en ideal folkbildning – 
grovt talat motsvarande det engelska begreppet non-formal adult 
education – som kännetecknas av följande kriterier: 
 
• fritt och frivilligt deltagande 
• frihet att utforma verksamheten 

                
24 En variant vore kanske också att återanvända termen i 1917 års folkbildningskom-
mitté i Storbritannien: ”adult education (other than technical or vocational)”, se Törn-
qvist (1996), s. 59. 
25 ”Folkbildning in Sweden” (2007): <www.folkbildningsradet.se>, sökväg: Startsida 
> Folkbildning > Translations > English [2015-09-30]. 
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• bildningen ska vara ett mål, inte medel, och verksamheten skiljer 
sig från den som utövas i skolor och på universitet – det är inte fråga 
om utbildning 

• det är fråga om bildningsverksamhet, inte underhållning eller 
hobby 

• verksamheten riktar sig till vuxna 
• verksamheten är oberoende av ekonomiska intressen liksom av stat 

och kommun 

Genom några exempel från nutid och historia blir det åtminstone rö-
rande några av dessa kriterier tydligt att den reella verksamhet som 
äger rum inom folkbildningsorganisationer som studieförbund och 
folkhögskolor ofta är svår att passa in i definitionen. 

Det kriterium som kanske lättast uppnås av folkbildningsinstitu-
tionerna är det om fritt och frivilligt deltagande. Statsbidragsberätti-
gade studiecirklar och folkhögskolor är aldrig obligatoriska på samma 
sätt som grundskolan är det, och som gymnasiet och alltmer högskole-
utbildning är i realiteten. Men om man tänjer lite på saken och tänker 
sig att någon vill bli fritidsledare – då är hen i stort sett tvungen att 
uppsöka en lämplig folkhögskola för utbildningen. 

Vad gäller friheten att utforma verksamheten är den också något 
så när oproblematisk; verksamheten har aldrig varit lika detaljregle-
rad som skolor och universitet. Samtidigt har reglerna för statsbidrag 
till folkbildningens grenar under lång tid varit mer eller mindre de-
taljerade i form av kriterier för antal möten, deltagare, längd på sam-
mankomster, med mera. Det gällde särskilt före 1991, då sådana be-
stämmelser var direkt formulerade av regeringen genom förord-
ningar (i regel med förankring i riksdagsbeslut) och Skolöverstyrel-
sens olika föreskrifter. Det har också funnits en rad bestämmelser för 
hur folkbildningens organisationer ska se ut, där folkhögskolor 
skulle ha en styrelse eller där studiecirklar måste förmedlas genom 
studieförbund med en viss storlek. De här regelverken har haft stor 
betydelse för att forma bilden av vad en studiecirkel egentligen är, 
och kanske allra viktigast har statsbidragssystemets ”organisations-
byggande” funktion varit. Folkbildning är något som förmedlas ge-
nom godkända studieförbund och folkhögskolor. Sedan har dessa 
studieförbund och folkhögskolor agerat utefter en egen rationalitet. 
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När vi kommer till det tredje kriteriet börjar det bli än mer proble-
matiskt. Idealbilden om folkbildning som något annat än utbildning, 
något som ska vara ett självändamål och inte ett medel, har alltid varit 
i särskilt hög grad just ett ideal som inte helt gått att förena med det 
som faktiskt gjorts inom folkbildningsinstitutionerna. Från senare de-
cennier kan man hänvisa till studier som exempelvis påvisat att stu-
diecirklar i realiteten ofta utformas ungefär som ”vanlig” skolunder-
visning.26 Men det finns också många fall där folkbildningen explicit 
fungerat som en utbildningsform avsedd att ge behörighet till yrken 
eller vidare utbildning. Jag har redan nämnt 1970- och 1980-talens prio-
riterade studiecirklar och de rena yrkesutbildningarna till fritidsledare 
och kontakttolkar. För studieförbundens kontakttolkutbildningar finns 
ansökningsförfaranden, kunskapsprov och utbildning (man använder 
det ordet) med obligatorisk närvaro som sedan ger en sorts examen.27 
Vidare kan man exemplifiera med SFI-cirklar och de många fall från 
1990-talet och framåt där studieförbund och folkhögskolor mer eller 
mindre frivilligt gått in på en avreglerad utbildningsmarknad och ex-
empelvis erbjudit utbildning inom ramen för Kunskapslyftet och lik-
nande.28 

Men detta är inte alls något nytt. Även det sena 1800-talets och ti-
diga 1900-talets folkbildningsinstitutioner ägnade sig i realiteten till 
stor del åt en form av ”nyttig” medborgarbildning, där folkhögskolor 
och studiecirklar fungerade som ersättning för ett ännu outvecklat 
skolsystem. Man gick helt enkelt i IOGT:s eller ABF:s studiecirklar 
för att lära sig språk och olika andra färdigheter, så som kommunal-
kunskap och föreningskunskap. I de landsbygdspräglade studieför-
bunden SLS och JUF förekom också en rad jordbruksrelaterade äm-
nen. Den tidiga folkhögskolan var länge i hög grad en ren utbildnings-
institution för landsbygdens ungdom, och växte fram parallellt med de 
lantmannaskolor som ofta var direkt sammantvinnade med en folk-
högskola. På olika sätt erbjöd alltså folkhögskolan från början i viss 

                
26 Byström (1976–1977). 
27 ”Kontakttolksutbildning”, Studieförbundet Vuxenskolan <http://www.sv.se/avdel-
ningar/sv-stockholm/tolkutbildning/grundutbildning-tolk/> [2015-09-30]. 
28 Petersen (2006). 
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mån ren yrkesutbildning.29 Folkhögskolan fick också på 1950-talet rätt 
att utfärda omdömen efter fullbordad kurs, vilket var följden av en 
sorts kompromiss mellan de aktörer som ville ge folkhögskolorna rätt 
att ge regelrätta betyg och dem som helt var emot detta.30 

Även inom studieförbundens verksamhet med studiecirklar växte 
rent yrkesutbildande cirklar fram. En undersökning under tidigt 1960-
tal gav vid handen att ungefär fyra procent av studiecirklarna ägnade 
sig åt vad som borde kallas yrkesutbildning. Detta kom att ses som ett 
problem och medförde visst gnissel mellan studieförbunden och de 
rena yrkesskolorna.31 Genom att den kommunala vuxenutbildningen 
sjösattes 1968 ansågs dock nödvändigt att precisera skiljelinjerna mel-
lan denna och vad som förekom inom studieförbund. I vuxenutbild-
ningsförordningen av 1967 hade medgivits att viss kommunal vuxen-
utbildning kunde ske genom studiecirklar, men de exakta reglerna for-
mulerades av Skolöverstyrelsen som utpekade vilka specifika ämnen 
som kunde utformas i studiecirkelns form.32 

Gränsdragningen mellan folkbildning och vuxenutbildning har där-
efter både diskuterats och reglerats på olika sätt, i regeringsproposi-
tioner, statliga utredningar och i allmän debatt. Från 1950-talet och 
framåt har folkbildningens gränsdragningsproblematik dessutom till 
stor del riktats mot sådana aktiviteter som inte ansetts bildande nog. 
Det har i hög grad rört sig om olika estetiska ämnen och fritidsaktivi-
teter. Efter uppmaning från regering och riksdag 1952 utfärdade 
Skolöverstyrelsen en sorts svart lista över ett antal ”hobbybetonade 
ämnen” som inte kunde komma i fråga för statsbidrag till studiecirklar. 
Denna innefattade ”sport- och idrottsutövning (t.ex. bordtennis, gym-
nastik, orientering)”, ”sällskapsspel (t.ex. bridge, schack)” samt ”säll-
skapslekar (t.ex. sällskapsdans, folkdans, folklekar)”. Dessutom rikta-
des en uppmaning till studieförbunden att vid fråga om statsbidrag till 
studiecirklar som dessutom sysslade med ”övningsarbete”, tillse noga 
att dessa verkligen ägnade sig åt ”kvalificerat studiearbete”. Och inte 

                
29 Swensson (1968), s. 176, 217–219; Landström (2004), s. 51; Lundh Nilsson (2010), 
s. 82–83. 
30 Hartman (1993), s. 190–191. 
31 SOU 1966:3, 581–584; prop. 1967:85, 73–74. 
32 SFS 1967:452, 3 §, 57 §; Aktuellt från Skolöverstyrelsen 1967/68:54, s. 1–16; Ak-
tuellt från Skolöverstyrelsen 1967/68:64, s. 1–2; Johansson (1990). 
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minst skulle de ha goda ledare.33 Denna korta förteckning utökades 
1956 och 1958, även då med en nivå där statsbidrag var helt uteslutet 
(t.ex. till ”värdinnekurser” och ”modellbygge”), och en annan där man 
måste vara extra försiktig (t.ex. ”matlagning” och ”tv-bygge”).34 En 
viktig faktor i detta var också 1950-talets viktiga ungdomspolitiska re-
form, då ett nytt statsbidrag instiftades 1954 för ungdomens fritids-
verksamhet i så kallade fritidsgrupper. Dessa aktiviteter skedde ibland 
inom ramen för studieförbunden (sedan tidigare hade den organiserade 
fritidsverksamheten för ungdom i Sverige haft nära kopplingar till 
folkbildningen, inte minst genom den s.k. hemgårdsrörelsen), och det 
blev aktuellt att definiera skiljelinjerna mellan studiecirklars och fri-
tidsgruppers verksamheter – där det krävdes mer teoretiska och rent 
bildande ändamål för de förstnämnda.35 

I folkbildningsreformen 1963, då en ny statsbidragsförordning ut-
färdades, framkom en mer positiv syn på praktiska ämnen. Det slogs 
där fast att man inte kunde göra någon lista över förbjudna ämnen, 
utan man måste från fall till fall istället utgå från vilket faktiskt syfte 
och vilka omständigheter som rådde kring ett specifikt praktiskt inrik-
tat ämne – om det ändå kunde anses bidra till folkbildningens mål. 
Tvistefrågor skulle avgöras i Skolöverstyrelsen efter samråd med stu-
dieförbundens gemensamma pedagogiska nämnd.36 

Trots detta återkom de detaljerade ”svarta listorna” återigen mot 
slutet av 1960-talet, för att sedan leva kvar ända tills statsbidragssy-
stemet reformerades 1991. För att administrera gränsdragningsfrå-
gorna mellan statsbidragsberättigad studiecirkelverksamhet och annan 
verksamhet bildades 1967 den så kallade Folkbildningens gränsdrag-
ningsnämnd (FGN) inom Skolöverstyrelsen, med representanter för 
studieförbunden. Denna utfärdade sedan med jämna mellanrum krite-

                
33 SFS 1952:602, 26 § i; Undervisningsavdelningens protokoll 1952-08-26, 2 §, i 
Skolöverstyrelsens arkiv, 08 Undervisningsavdelningen, A I a, vol. 1. 
34 SFS 1956:251, 26 § h; Undervisningsavdelningens protokoll 1956-07-17, 3 §, i 
Skolöverstyrelsens arkiv, 08 Undervisningsavdelningen, A I a, vol. 15; Aktuellt från 
Skolöverstyrelsen 1958:17, punkt 83, s. 266–268. 
35 Aktuellt från Skolöverstyrelsen 1958:17, punkt 83, s. 267–268. 
36 Prop. 1963:36, s. 12–13, 62; Bidragsvillkor och avgränsningsfrågor i studiecirkel-
verksamheten, s. 6–7; protokoll från Pedagogiska nämnden i Folkbildningsförbundet 
med föregångares arkiv, 03 Samverkande Bildningsförbunden, F3B, vol. 1. 
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rier för hur gränserna skulle dras, gärna med listor över förbjudna äm-
nen – man diskuterade även vilka studiematerial som kunde godkännas 
för användning. Gränserna drogs mot hobby- och fritidsämnen, mot yr-
kesutbildning och mot formell vuxenutbildning.37 Listorna över ämnen 
kunde ändras från år till år, vanligen efter diskussioner inom FGN;  
exempelvis tillkom ”lampskärmstillverkning eller lampskärmssömnad” 
1982 och ”blomsterarrangemang” 1989 bland de förbjudna ämnena.38 

En ny sådan gränsdragningsfront uppstod också efter 1974 i och 
med det då nya statsbidraget till kulturprogram inom folkbildningen, 
som införlivade det gamla statsanslaget till föreläsningar. Sedan dess 
fram till idag har en stor del av studieförbundens verksamhet bestått i 
kulturverksamhet – och det är förstås en smaksak i vad mån denna ska 
kallas folkbildning, kulturverksamhet, eller bådadera. Det blev nu ak-
tuellt att avgöra gränsdragningen i fråga om vissa estetiska ämnen – 
skulle de betraktas som studiecirklar eller kulturverksamhet i statsbi-
dragshänseende? Detta växlade något över tid, där 1981 års folkbild-
ningsreform innebar en insnävning av begreppet studiecirkel så att  
exempelvis ”körsång, ensemblespel, dans och teater” hädanefter 
skulle få studiecirkelbidrag endast om ”huvudsyftet med verksam-
heten är att på studiecirkelmässiga grunder vidga deltagarnas kun-
skaper och allmänna orientering i respektive ämne”. Sådan verksam-
het skulle i stället få bidrag som kulturverksamhet om den ”syftar till 
att förbereda för framträdanden inför publik eller i övrigt inte arbetar 
enligt de grunder som anges ovan”.39 Vid halvårsskiftet 1982 upp-
hörde också möjligheten att få statsbidrag för studiecirklar ”inom äm-
nesområdena folklig dans, jazzdans och klassisk balett samt andra for-
mer av dans”, men senare under 1980-talet återkom successivt möjlig-
heterna att få cirkelbidrag för dans.40 

Bara att dessa diskussioner förts och måst föras visar om inte annat 
på hur flytande gränsen är mellan å ena sidan ”(folk)bildning”, som 
                
37 Se Edquist 2015. 
38 SÖ-FS 1982:173; SÖ-FS 1989:71; för diskussionen om blomsterarrangemang, se 
FGN minnesanteckningar 1988-10-06, s. 4, i Skolöverstyrelsens arkiv, delarkiv 83, 
Avd. för vuxenutbildningen, underarkiv 03: enheten för studieförbund 1982–1991, 
F1A, vol. 1. Se även Hartman (2003), s. 189–196. 
39 SÖ-FS 1981:138. 
40 Prop. 1980/81:127, s. 62; SÖ-FS 1982:173; SÖ-FS 1985:111; SÖ-FS 1986:151; 
SÖ-FS 1988:131; SÖ-FS 1990:62. 
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allmänt har ansetts kräva ett visst inslag av teoretiska studier, och å 
andra sidan kultur-, ungdoms- och hobbyverksamhet. En mer snävt 
dragen gräns mellan teoretiskt och praktiskt inriktad bildning kan även 
på goda grunder anses utgå från en ytterst tvivelaktig syn på vad bild-
ning och lärande är och kan vara, som diskriminerar det lärande som 
ändå sker genom rent praktiskt utövande. Tendensen att utdefiniera 
”hobbyämnen” och andra estetiska cirkelämnen har dessutom haft en 
genusslagsida, eftersom det mestadels rört ämnen med hög andel 
kvinnliga deltagare.41 

Ytterligare en aspekt som är problematisk inte minst vid översätt-
ningssammanhang rör åldern på dem som folkbildningen inbegriper. 
Är folkbildning något som endast riktar sig till vuxna, vilket förstås 
blir extra viktigt om man på engelska talar om adult education? Såväl 
studiecirklar som folkhögskolor har dock traditionellt sett även riktat 
sig mot vad vi idag skulle kalla ungdomar – för studiecirklarnas del 
har huvudregeln varit att deltagarna ska vara 14 år och uppåt. I vissa 
fall har det varit möjligt även för yngre att delta i studiecirklar, nämli-
gen i musikcirklar.42 Man kan redan här konstatera att svensk folkbild-
ning till ganska stor del bestått i ren ungdomsverksamhet – vi har re-
dan varit inne på gränsdragningsfrågorna mellan studiecirklar och fri-
tidsverksamhet. Till detta kan man exempelvis lägga folkbibliotekens 
verksamhet för barn – vore det rimligt att säga att det inte är folkbild-
ning om folkbiblioteken i övrigt betraktas som folkbildning? 

Till sist kan vi diskutera tendensen att associera folkbildning med 
folkrörelserna, det vill säga med den civila eller enskilda sektorn – 
något som sker utanför den statliga och kommunala utbildningsverk-
samhetens hägn. (Men också oberoende av marknadskrafterna.) Stora 
delar av den svenska folkbildningen är i formell mening fristående 
från stat, landsting och kommun, nämligen de flesta av studieförbun-
den och de folkhögskolor som inte är landstingsägda – samtidigt som 
även dessa genom statsbidragssystemen i viss mån inordnat sig i vissa 
styrande ramar. Förutom just de landstingsägda folkhögskolorna och 

                
41 Se här Waldén (1994). 
42 Dispensen för musikcirklar infördes med SFS 1953:392, 24 §. I och med SFS 
1963:463, 9 § d, sänktes minimiåldern genom att kravet blev att man skulle fylla minst 
14 år under det kalenderår som cirkeln hölls. 
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den folkbildning som emanerat från statliga instanser som universite-
ten och (före 2000) Svenska kyrkan, kan man också konstatera att 
många av de stora studieförbunden ingått i en folkrörelsesfär med nära 
kopplingar till den politiska sfären (framför allt de med direkta band 
till de politiska partierna: ABF, Medborgarskolan och Studieförbundet 
Vuxenskolan). Denna aspekt av studieförbunden som en del av det 
”starka samhälle” med nära band mellan stat och intresseorganisa-
tioner som växte fram under 1900-talet, har inneburit att de i mångt 
och mycket kunnat ses som representanter för en sorts utvidgad stats-
byråkrati. Just denna syn på studieförbunden har exempelvis förmed-
lats från fria grupper på kulturens område, som i kulturpolitiska sam-
manhang konkurrerat om statsmedel med just studieförbunden i köl-
vattnet efter 1974 års kulturpolitik. Dessa betraktade sig då själva som 
friare och mer demokratiska än studieförbunden.43 

Det har också fortsatt inskärpts att folkbildning inte ska bedrivas 
som vinstdrivande verksamheter, och enligt den femte paragrafen i 
1991 års statsbidragsförordning får statsbidrag inte användas till 
”verksamheter med kommersiellt syfte”. Samtidigt har utvecklingen 
mot en decentraliserad utbildningsmarknad under senare decennier 
drivit åtminstone vissa enheter inom folkbildningen i denna riktning.44 
Detta har i några fall fått långtgående konsekvenser, som när ABF:s 
avdelning Nordöstra Storstockholm gick i konkurs 2014 efter bland 
annat vidlyftiga fastighetsaffärer – en episod som också blev katastro-
fal för den av avdelningen förvärvade Brunnsviks folkhögskola, som 
utan större hänsyn till skolans historia helt sonika flyttades till Bor-
länge och Sollentuna.45 

                
43 Svenska Teaterförbundet och Teatercentrum, brev 1974-02-12 och 1974-02-11 till 
Utbildningsdepartementet (U dnr 6½/74), i Ecklesiastikdepartementet/Utbildningsde-
partementets arkiv, delarkiv 01: Ecklesiastikdepartementet, huvudarkivet 1840–1974, 
konseljakt 1974-03-08, A 1, vol. märkt ”Kap. 25 del 1”. Se också gemensamt spontant 
remissvar från Danscentrum, Filmcentrum med flera, juni 1980, i Ecklesiastikdepar-
tementet/Utbildningsdepartementets arkiv, delarkiv 22: Utbildningsdepartementet, 
huvudarkivet 1975–, E1A, vol. 1435 {regeringsakt 1981-02-19 nr 13, 5:e vol.}. 
44 Petersen (2006). 
45 Se exempelvis Isaksson (2014). 
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Den ideala folkbildningen och den organisatoriska 
folkbildningen 
Man kan tala om en spänning mellan å ena sidan folkbildningen som 
man velat definiera den när den avgränsas mot andra verksamheter – 
den ideala folkbildningen – och folkbildningen som den faktiskt ser ut 
– den organisatoriska folkbildningen. 

Den ideala folkbildningen uppfyller de mål som exempelvis stats-
bidragsförordningen ställer upp, och motsvarar det ”folkbildnings-
etos” som forskningen identifierat som ideologisk figur.46 Dessa sär-
skiljande drag ligger till stor del i linje med vad som på engelska bru-
kar kallas non-formal adult education. 

Att jag talar om den ideala folkbildningen ska inte misstolkas som 
att det finns en samstämmig vilja inom studieförbund och folkhögsko-
lor att den egna verksamheten tydligt ska skilja sig åt från exempelvis 
kommunal vuxenutbildning och yrkesutbildning. Tvärtom har det 
ibland snarast varit så att det varit statsmakterna som önskat renodla 
folkbildningens särart gentemot övrig bildning och utbildning, medan 
studieförbund och folkhögskolor själva menat att de ägnat sig även åt 
sådant som snarare brukar kallas vuxenutbildning än folkbildning. Så 
gick tongångarna exempelvis i ett ”upprop för svensk folkhögskola” 
som protesterade mot den statliga folkhögskoleutredning som föregick 
folkbildningsreformen 1991: 

Särskilt uppseendeväckande och alarmerande är kommitténs skriv-
ningar om folkhögskolans arbetsuppgifter i framtiden, där alltför stark 
betoning läggs på uppgifter inriktade mot organisationer och folkrö-
relser, samtidigt som den traditionella uppgiften som vuxenutbildare 
tonas ner. Folkhögskolan har alltid utgjort ett alternativ för människor, 
som inte passar in i samhällets övriga former av vuxenutbildning, och 
den rollen måste utvecklas offensivt istället för att nedrustas.47 

                
46 Sundgren (1998), s. 11–18; Sundgren (2000), s. 121f. 
47 ”Upprop för svensk folkhögskola” (1991-01-31), i Ecklesiastikdepartementet/Ut-
bildningsdepartementets arkiv, delarkiv 22: Utbildningsdepartementet, huvudarkivet 
1975–, E1A, vol. 3380 {regeringsakt 1991-02-14 nr 22, 2:a vol.}, i början av akt U 
dnr 2468/90. Se även Bosse Bergnéhr, brev 1990-10-17 till Göran Persson (U dnr 
3142/90); Kent Jakobsson, brev 1990-10-30 till Göran Persson (U dnr 3362/90); båda 
i Ecklesiastikdepartementet/Utbildningsdepartementets arkiv, delarkiv 22: Utbild-
ningsdepartementet, huvudarkivet 1975–, E1A, vol. 3381 {regeringsakt 1991-02-14 
nr 22, 3:e vol.}. 
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Den organisatoriska folkbildningen är samlingen av de institutioner 
som allmänt brukar kallas för folkbildning. Studieförbunden (med sina 
studiecirklar och kulturprogram) och folkhögskolorna utgör kärnan i 
denna folkbildning idag, och ur ett historiskt perspektiv måste vi även 
räkna in folkbiblioteken och den föreläsningsverksamhet som anord-
nats utanför studieförbunden. Det förefaller också rimligt att inkludera 
sådant som åtminstone i äldre tider självklart sågs som folkbildning, 
såsom universitetens populärvetenskapliga kurser och föreläsningar 
som blomstrade under det tidiga 1900-talet. 

 
 
 

 

För skapandet av den organisatoriska folkbildningen har statsbidrags-
systemen haft en avgörande betydelse. Bidragen med sina villkor har 
skapat en institutionsstruktur som starkt påverkat det vi kallar folk-
bildning.48 En av de förnämsta metoderna är just att de format de kon-
kreta organisationerna, med studieförbund, folkhögskolor, länsbild-
ningsförbund m.m. Inom dessa organisationer har verksamheten 
ibland legat i gränsmarkerna till det som man kanske snarare velat 
kalla ungdomsverksamhet, yrkesutbildning eller klassisk kulturverk-
samhet. Och som ett brev på posten har det uppkommit behov av att 

                
48 Se även Bjurström (2013), s. 46–47, 83–84, 86. 
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skapa gränser mellan (ideal) folkbildning och annan verksamhet, sam-
tidigt som man ofta sett det som oproblematiskt att de egna organisa-
tionerna ändå skulle kunna bedriva denna andra verksamhet. 

Sammanfattande diskussion: för en pragmatisk 
folkbildningsforskning 
Tidigare forskning om folkbildning har viss tendens att överbetona 
den ”klassiska” folkbildningen, där det finns ett ”folkbildningsetos” – 
sådana aktiviteter som utgör huvudfåran inom studiecirkel- och folk-
högskoleverksamheten. I någon mån kan man också spåra en benä-
genhet att betrakta sådana aktiviteter inom folkbildningsinstitutio-
nerna som snarare kan betraktas som formell vuxenutbildning, kultur-
verksamhet eller ren underhållning som något apart, som ”egentligen” 
inte borde höra dit, och så spårar man olika orsaker till att verkligheten 
inte motsvarar idealen. 

Den tidigare folkbildningsforskningen har i regel koncentrerat sig 
på aktiviteter som både är ideal och organisatorisk folkbildning; akti-
viteter inom klassiska folkbildningsorganisationer som mer eller 
mindre motsvarar särartsidealen i kontrast till skola och annan instru-
mentell utbildning. Men det finns alltså dels organisatorisk folkbildning 
som inte är ideal folkbildning, dels ideal folkbildning som inte är orga-
nisatorisk folkbildning. Till det sistnämnda hör exempelvis folk-
bildande verksamhet inom nya sociala rörelser, som inte rapporteras ge-
nom studieförbunden. Ibland är det fråga om studiecirklar, men även 
mer informella former av folkbildning.49 Ett än mer oorganiserat men 
ändå tydligt folkbildande fenomen som är vanligt är alla de fristående 
bokcirklar och andra läsargemenskaper som också existerar idag.50 

                
49 Nordvall (2008). 
50 Enligt ännu ej publicerade data från Kerstin Rydbecks pågående forskningsprojekt 
om bokcirklar, stod 60 % av de bokcirklar som inventerades i Uppsala län under 2013 
utanför studieförbunden. Se strömmande videoklipp med Rydbeck på <www.mega-
foner.se/2014/10/14/motesplats-litteratur-om-bokcirklar-30-oktober> [2015-09-30]. 



 35 

En annan företeelse – som inte heller är folkbildning i statsbidrags-
förordningens ögon – är radions och tv:s dokumentärer och populär-
vetenskapliga program.51 Enskilda människors personliga tillägnelse 
av bildningsstoff, med hjälp av böcker eller personer som föreningen 
Vetenskap och folkbildning sedan 1987 ger pris till som ”Årets folk-
bildare”, bör också kunna sägas ligga i linje med den ideala folkbild-
ningen. Sådana aktiviteter brukar ibland anses bryta mot det kriterium 
om kollektiv delaktighet och demokratiska former som ofta framhävs 
som utmärkande för folkbildningen. Å andra sidan skiljer de sig 
knappast principiellt från den föreläsningsverksamhet som ännu före-
kommer i studieförbunden och rapporteras som kulturprogram. 

På engelska menar jag att olika begrepp kan användas för att över-
sätta folkbildning, beroende på sammanhanget. För vissa analytiska 
ändamål, när det inte alls är viktigt i vilken organisatorisk form verk-
samheten bedrivs och när huvudmålet är att fånga in bildningsaktivi-
teter som tydligt skiljer sig från formell vuxenutbildning, skola och 
universitet, förefaller non-formal adult education vara det bäst lämpade. 
Men då måste det ske med stor försiktighet. Det vore uppenbart olyck-
ligt att exempelvis föra all verksamhet i studiecirklar och folkhögskolor 
till denna fålla, eftersom det finns så mycket av (ut-)bildningen som 
snarare bör klassas som formal än non-formal. För många av kulturpro-
grammen ligger dessutom en annan huvudetikett än education närmast 
till hands. Till sist är ordet adult ibland helt missvisande, eftersom 
svensk folkbildning ofta berör även barn och ungdomar. 

Om man ändå vill ha ett begrepp som motsvarar det svenska folk-
bildning tror jag, som nämnts ovan, att det vore missriktat att göra som 
Folkbildningsrådet och använda den svenska termen även på engelska. 
Det skulle skapa en föreställning om svensk folkbildning som något 
närmast unikt, vilket den inte är. De verksamheter som förekommer 
däri har i regel direkta motsvarigheter i en mängd andra länder. Istället 
är det rimligast att översätta det vaga och oprecisa begreppet folkbild-
ning med det lika vaga och oprecisa popular education. Ett sådant ord 
används då inte som analytiskt begrepp, utan som en inringning av de 
disparata aktiviteter som innefattas i den organisatoriska eller reella 
                
51 Om radions framträdande folkbildande verksamhet från 1920- till 1940-talen, se 
Nordberg (1998). Även in i vår egen tid har SR, SVT och inte minst UR haft ett uttalat 
folkbildningsuppdrag, se SOU 2005:1, s. 41, 57, 266, 271, 279f. 
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folkbildningen – formal och non-formal adult education, liksom ung-
doms- och kulturverksamhet. 

För forskningen om folkbildning finns det bara vinster att hämta 
genom att pragmatiskt vidga definitionen. Den skulle kunna utgå från 
vad jag vill kalla det pragmatiska folkbildningsbegreppet, som utgör 
summan av både den organisatoriska och den ideala folkbildningen. 
Det skulle fortsätta att finnas behov för de klassiska frågorna inom 
folkbildningsforskningen: pedagogiska och didaktiska studier av lä-
randeprocesserna samt idéhistoriskt inriktade analyser av de olika 
bildningsideal som påverkat verksamheten. Men ett vidare folkbild-
ningsbegrepp – där gråzonerna gentemot andra fält inte betraktas som 
problem utan tvärtom som spännande utgångspunkter för nya forsk-
ningsområden – kan bara vara fördelaktigt.52 Folkbildningsforsk-
ningen skulle därigenom i högre grad öppna sig mot nya och mindre 
utforskade fält. Den skulle på ett självklart sätt förena sig med exem-
pelvis forskning om kulturpolitik och ungdomskultur, utifrån det fak-
tum att folkbildningsinstitutionerna varit och är viktiga aktörer inom 
kulturpolitik och ungdomsverksamhet. 
  

                
52 Vad gäller exempelvis folkbildningens yrkesutbildande roll har redan viktig ny 
forskningsmark brutits, exempelvis Landström (2004); Lundh Nilsson & Nilsson 
(2010). 
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