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Indledning

Internationellt arbete har en stor plats på folkhögskolorna i Norden, men praxis skiljer sig från
skola till skola och från land till land. Det har varit en önskan från Nordiska Folkhögskolrådet
( NFR ) att kartlägga denna praxis, så vi kan lära av skillnaderna, bli bättre i de enskilda länderna,
och hitta gemensamma samarbetsmöjligheter. Genom insamling av erfarenheter och dokumentation från de nordiska folkhögskolföreningarna, har Inger Landström från universitetet i
Linköping tillsammans med en arbetsgrupp inom NFR, analyserat nordiska folkhögskolors praxis
i ett globalt perspektiv. Huvudsakligen har man sett på områdena medborgarskap, kulturell förståelse, demokratiutveckling och hållbar utveckling. Målet har varit att kartlägga hur ett globalt
medborgarskap kommer till uttryck i den nordiska folkhögskolan.
Innan detta arbete började träffades över 100 folkbildare från hela världen till ett stort möte i
Moshi Tanzania, hösten 2004, där man diskuterade folkbildningens globala betydelse och möjligheter. Efter konferensen genomförde vi ett tematiskt nätverksprojekt mellan de nordiska folkhögskolorna, med fokus på folkbildningens möjligheter i ett globalt perspektiv. Detta följde vi upp med
”Demos-projektet” om medborgarskapsutveckling i ett europeisk och globalt perspektiv.
Vi hoppas att nästa steg kan bli att vi fördjupar oss i valda ämnen och presenterar praxis, och
bakgrunden för denna praxis, i en lättillgänglig form som också kan användas på de enskilda
folkhögskolorna – till exempel i form av en lärobok eller vitbok om en nordisk global folkbildningspedagogik : ”Folkhögskolan och det internationella – teori och praxis”.
Bakom kartläggningen står Nordiska Folkhögskolerådet, som är Nordens äldsta nätverk för folkbildning. Rådet bildades 1956 och har som mål :
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• att skapa en plattform för nordisk folkbildning och stimulera till debatt om utveckling av den
nordiska folkhögskolan ;
• att främja folkhögskolans position i samhället ;
• att informera och understödja den pedagogiska utvecklingen genom att arrangera kurser
och studieresor för folkhögskolans lärare och rektorer;
• att stärka samarbetet med andra nordiska aktörer inom folkbildningen.
Med detta magasin vill vi genomföra NFR’s mål, samtidigt som vi försöker belysa möjligheter för,
och visa på väsentliga förhållanden rörande interkulturell förståelse och ömsesidig respekt, i en
folkbildningskontext.
Ebbe Andersson, Svenska Folkhögskolans Lärarförbund
Anna Kirstinä och Jyrki Ijäs, Suomen Kansanopistoyhdistys
Hallvard Smørgrav och Odd Arild Netland, Folkehøgskolerådet
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Långt borta och nära
Av Inger Landström

Kartläggningen har haft två huvudperspektiv med avseende
på vad internationalism, globalisering och därmed vad ett
mångkulturellt perspektiv kan innebära i de nordiska ländernas folkhögskolor. Det första perspektivet är huruvida kulturmöten kan komma till stånd inom ramen för folkhögskolornas
varierande verksamheter hemmavid.
Exempelvis om skolorna är platser där människor från olika
kulturområden får möjlighet att mötas, dela erfarenheter och
lära av varandra. I det sammanhanget är det intressant att
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veta om, och i så fall hur, invandrare inkluderas i verksamhet
av olika slag. Av intresse är också hur verksamhetens innehåll
tar sikte på det internationella och globala, på vilka sätt det
kanaliseras och kommer till uttryck. Det andra perspektivet är
vad som sker och har skett internationellt, som utlandsförlagda
kurser, praktikperioder och studieresor eller i form av utbyten
och samarbetsprojekt med andra länder. En aspekt också när
det gäller detta är hur ämnesinnehållet inriktas på globalt och
internationellt viktiga ämnen.

I första avsnittet ska vi se hur folkhögskolorna i de fyra länderna
i sina verksamheter tar sig an uppgiften att forma ett globalt
medborgarskap. Samtidigt är det en berättelse om den nordiska folkhögskolans ansträngningar att pedagogiskt arbeta
med internationalisering och mångfald. I andra avsnittet ska
vi undersöka hur undervisningens design ser ut i nordiska
folkhögskolor – hur framträder det som är internationellt och
globalt i verksamheten ?

I tredje avsnittet är det dags att sammanfatta folkhögskolornas arbete med internationella och globala frågor. Vad är
mest karaktäristiskt för de fyra ländernas internationella och
globala folkbildningspedagogik ? Vilka är likheterna ? Vilka
skillnader ﬁnns ? Tillsist ser vi på vilka slutsatser man kan dra om
folkbildningspedagogikens möjligheter med avseende på
internationalisering och att fostra globala medborgare.
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Demokratiutveckling hemma och borta
– folkhögskolans roll som demokratifrämjare

I detta avsnitt ska vi se hur folkhögskolorna i de fyra länderna
i sina verksamheter tar sig an uppgiften att forma ett globalt
medborgarskap. Samtidigt är det en berättelse om den nordiska folkhögskolans ansträngningar att pedagogiskt arbeta
med internationalisering och mångfald. Beskrivningen utgår
från de landsrapporter som producerats inom projektet och
reﬂektioner i projektgruppen när de som representanter för
sitt lands folkhögskolor besvarat frågorna i en enkät. En första
utgångspunkt tas i frågan : Hur gestaltas den globale medborgaren när begreppen demokratiutveckling, kulturell förståelse,
medborgarskap och hållbar utveckling används som raster för
att se på verksamheten i de olika ländernas respektive sammanhang ?
Olika aspekter av demokrati, dess uttrycksformer och funktionssätt är en grundbult i de nordiska ländernas styrelseskick och
samhällsliv och har traditionellt varit en bärande tankeﬁgur i
de nordiska folkhögskolornas verksamhet.
Danska folkhögskolor använder begreppet demokratisk bildning (demokratisk dannelse), vilket främst praktiseras i det
dagliga internatlivet. Ibland ingår demokrati bland andra
undervisningsteman, men det är i det sociala umgänget som
demokrati praktiseras, upplevs och lärs. Internatet betyder
mycket i dansk folkhögskola, en enda skola har fått dispens
från kravet att ha internat (Borups i Köpenhamn). Folkhögskolor har involverat sig i centralt styrda biståndsliknande projekt.
Där handlar det inte så mycket om uttrycklig demokratiutveckling – utan mer om att använda folkhögskolans demokratiska
praxis för att skapa bildning och utveckling i länder som
Nigeria, Ghana, Sydafrika, Indien, Bangladesh och Nepal. Man
menar att projekten tyvärr inte i tillräckligt hög grad har fått
återverkningar och påverkat danska folkhögskolor.
Utgångspunkten för de ﬁnska folkhögskolornas existens ﬁnns
att söka i ägarorganisationerna (huvudmännen) och deras
samhällsuppgifter som har sin grund i medborgarskapet och
behovet av samhällsgemenskap. Samarbetsförmåga och
kunskaper för att påverka betonas både i ägarnas organisationer och i folkhögskolornas arbete. Att intresset för föreningsarbete, politik och religion i samhället minskar anses vara ett
problem. När en allmän föreningskunskap försvinner så läggs
möjligheterna att påverka politiskt i händerna på ett fåtal som
äger den kunskapen. Den ﬁnska folkbildningens givna roll
anses vara att främja aktivt medborgarskap. Utgångspunkten
för folkhögskolans arbete med medborgarkunskap är fostran
till kritisk granskning och att beakta olika synpunkter. Däremot
anses det inte fungera att direkt behandla politik och religion.
I stället kan man bygga in allmänbildande värden i all utbildning och på så sätt främja aktivt medborgarskap. Internatet ger
en unik möjlighet att lära sig fungera tillsammans med andra
och i samhället. I internatpedagogikens fostran ingår lärande
av vardagsansvar, kommunikation och social förmåga.
Norska folkhögskolornas verksamhet bygger på internatet
och för många av eleverna innebär internatboendet ett första
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steg i att ﬂytta hemifrån. Man får lära sig att delta i gemensamt
arbete bland annat genom att gruppvis ansvara för matsalen och hjälpa till i köket. I Norge har de ﬂesta folkhögskolor
lördagsseminarier vilket är möjligt eftersom eleverna bor på
skolan. Normalt arrangeras 12–16 lördagsseminarier under
tiden som en långkurs om 16 veckor pågår, och eleverna
görs delaktiga i vad som ska ske vid dessa tillfällen. Många av
dessa seminarier handlar om demokrati såväl hemma som
ute i världen.
Demokrati är ett av den svenska folkhögskolans viktigaste honnörsord. I det verkliga livet och den praktiska verksamheten
kan demokrati omfatta en livsinställning, en människosyn,
ett sätt att vara mot andra. I praktiken tar sig demokrati olika
uttryck på individnivå såväl som nationellt. Folkhögskolan ger
mycket undervisning om begreppet demokrati, men framför
allt lever man demokrati i meningen att alla blir sedda, alla
har en plats, alla blir en person för sig själva och andra. Syftet
är att göra alla medansvariga och involverade och därmed
påverkande, det försöker man i alla fall leva upp till på skoltid.
Av tradition har eleverna representanter i skolråd och kursråd
vilket avser att ge träning för demokratiska sammanhang.
Kulturförståelse i folkhögskolan
– kulturmöten socialt, etniskt, nationellt
Kulturell förståelse är ett begrepp som har många bottnar
i sociala, etniska och nationella kulturförhållanden som tar
gestalt i kulturella yttringar av olika slag.
Den danska folkhögskolan ger självbilden att man är bra på att
integrera och skapa kulturell förståelse bland eleverna. Eleverna
umgås i princip på lika villkor, oavsett social bakgrund. Men i
realiteten krävs antingen att man själv (eller föräldrarna) har
tillräckligt god ekonomi för att betala kursavgiften, eller att man
har så stora sociala problem att kommunen betalar. Folkhögskolorna är relativt homogena åldersmässigt, största elevgruppen är mellan 20–24 år. Det ﬁnns en tendens att olika skolor
rekryterar olika åldersgrupper, några exempel är: Helnæs FHS
som kallar sig ”Højskolen for voksne”, ett antal skolor kallar sig
”Pensionisthøjskolen”, Egå, Ribe och Andebølle är folkhögskolor
som vänder sig till ungdomar. Men i de danska folkhögskolorna
ﬁnns inte många invandrarelever. Bland invandrargrupperna
är det få som anser att det är tillräckligt lönsamt att söka sig
dit. Flera skolor har börjat tillstå att integration och kulturmöten
inte sker av sig självt. Det krävs både att man planerar integrationsprocessen och att man dagligen arbetar aktivt med
detta. Dansk folkhögskola har ett fyraårigt integrationsuppdrag
från regeringen. Staten stöder ett projekt som kallas ”Etniska
Minoriteter på Højskole” (EMPH). Genom att beskriva det inkluderande kulturmötet söker projektet ge folkhögskolorna
användbara verktyg för detta arbete, men projektet administrerar också statsmedel som gör det möjligt för unga från etniska
minoriteter att gå på folkhögskola om de vill. Bland folkhögskolornas danska elever är det mest unga kvinnor, medan det i den
(lilla) utländska gruppen ingår ﬂest män. De utländska eleverna
är mer välutbildade än danskarna som går där.

I de ﬁnländska folkhögskolornas verksamhet är studerandegrupperna mindre homogena än i den vanliga skolan, främst
med avseende på ålder och tidigare erfarenheter.Till exempel arbetar många skolor med studiemässig rehabilitering,
för att på olika sätt förebygga isolering och utanförskap för
underrepresenterade grupper och medborgare som behöver
en ny chans. En erfarenhet inom skolformen är att många
ungdomar är mer intresserade av internationella frågor exempelvis i Afrika än av samhällsfrågor i hemlandet varför fjärran
länders samhällssituation ofta får en exotisk prägel. Finska
folkhögskolor har inte något formellt integrationsuppdrag
och antalet invandrarelever är litet. Men där de ﬁnns ingår
invandrarstuderande på ett naturligt sätt i skolans vardag och
möten mellan kulturer kan ske. Folkhögskolor anordnar också
särskilda aktiviteter med syftet att skapa kulturmöten utifrån
olika sätt att leva. Ibland inbjuds invandrare eller ﬂyktingar från
närbelägna ﬂyktingförläggningar för att berätta.
I norska folkhögskolor är elevgruppen mycket homogen. De
allra ﬂesta är ungdomar som direkt efter gymnasiet, under ett år
av sitt liv i mellanrummet mellan ungdom och vuxen, söker sig
till folkhögskolan för personlig utveckling. Med syftet att skapa
respekt för andra kulturer arbetar folkhögskolor bland annat i
projektform med solidaritetsarbete, hjälpinsatser och att medvetandegöra kulturell egenart. En annan verksamhetsform är
utrikes studieresor där det uttalade syftet är kulturmöten och
utvecklingssamarbete. Efter studieresorna får eleverna i uppgift
att delge andra sina erfarenheter genom informationsarbete
exempelvis ute på de vanliga skolorna. Mer sällsynta är kulturmöten i folkhögskolans egen lokalmiljö, där ﬁnns knappt några
invandrare, vilket också avspeglar förhållandena i det norska
samhället. Många kulturmöten sker således långt hemifrån
men inte så ofta hemma i folkhögskolans vardagsliv.
Kulturell förståelse kan i svenska folkhögskolor handla om att
skapa förståelse för och insikter i, att andra kulturella yttringar
än de vi är vana vid är en del av vårt liv och inte ska behandlas som exotiska inslag i tillvaron. Om man utgår ifrån att ﬂertalet kulturer har sin grund i mänskliga behov, så blir de ganska
förståeliga och begripliga som levnadsmönster. Ofta gäller
kulturell förståelse att också förstå ekonomiska förhållanden.
Bland annat hur den ekonomiska levnadsnivån styr en
stor del av våra kulturella yttringar, exempelvis låga födelsetal
i rika länder och höga i fattiga. Under många år har svenska
folkhögskolor haft invandrare som prioriterad målgrupp. Staten
har också med ökad invandring och inte minst vid hög arbetslöshet gett skolformen detta uppdrag. Ibland har det skett
inom ramen för extra anslag som skolformen fått för att anordna utbildning för arbetslösa. Uppgiften har inneburit insatser
både för grundläggande kunskaper i svenska och behörighet
i allmänna ämnen. Människor av många nationaliteter har på
så sätt fått mer eller mindre goda förutsättningar att mötas i
folkhögskolemiljön. Kulturmöten kan komma till stånd i blandade undervisningsgrupper, men även spontana kulturmöten
som inte skulle ske någon annanstans uppstår också när
miljön på ett naturligt sätt inbjuder till det.
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Etniske minoriteter på danske højskoler

EMPH - Etniske Minoriteter På Højskole - er et af FFD’s vigtigste indsatsområder. EMPH har
siden 2001 sat fokus på at styrke højskolernes indsats på integrationsområdet. FFD har i
ﬂere år arbejdet intenst med at rekruttere højskoleelever med anden etnisk baggrund.
Vores erfaring er, at det er en betydelig opgave at informere denne gruppe om højskolen og dens relevans - og at det må gøres så konkret som muligt. En af vores tiltag er
blandt andet at afvikle en række aktiviteter i enkelte boligområder, der gør det muligt
for unge og deres forældre at opleve et udsnit af mulighederne på højskolerne.
I daglig tale bruger vi ikke ordet integration, for vi ønsker at fremme ordet deltagelse i
stedet for. Vores projekter handler om deltagelse og medborgerskab, og de handler om
at få ﬂere til at tage ejerskab på Danmark og sige : Det er også mit Danmark !
En stor del af FFD’s integrationsindsats består i at udvikle, planlægge og afvikle kortere
eller længerevarende projekter. Siden 2002 har højskolerne haft en konsulent ansat på
området med et mindre budget til rådighed til projekter, men i 2006 skete et gennembrud, idet vi modtog 4 mio. DKK i 4 år til projekter på kulturmødeområdet. Samtidig med
rekrutteringen er det også en opgave at udvikle de enkelte højskoler til at blive bedre til
at håndtere kulturmøder og konﬂikter som kulturmøder kan skabe. Højskolernes udvikling er bl.a. en af nøglerne til den øgede rekruttering. De aktiviteter og happenings der
bliver skabt under satspuljeprojektet, er rammen for et kulturmøde mellem unge og
deres forældre og højskolerne. Formålet med dette satspuljeprojekt er ikke at være en
rekrutteringskampagne eller en uddannelsesmesse, men et kulturmøde. Højskolen i
dette projekt er netop at mennesker som ellers ikke havde mødt hinanden får fælles
oplevelser og minder. På lang sigt håber vi naturligvis også at inspirere ﬂere unge med
anden etnisk baggrund til at tage på højskole. Overskriften for nogle af de aktiviteter
eller happenings der bliver afholdt i forbindelse med indsatsen er medborgerskab
– disse kan foregå på ﬂere forskellige plan. Aktiviteterne skal samlet set ramme interesserne hos en bred målgruppe af både unge og ældre, piger og drenge. Aktiviteterne
kan være både Street basket, foredrag, ﬁlmvisning, danseundervisning, osv. – men det
kan også være alt muligt andet. Der vil også blive arrangeret forskellige happenings i
områderne, som sætter fokus på medborgerskab og kulturmøde. Højskolernes fagudbud er meget bredt og vi arbejder hen imod at dette afspejler sig i de aktiviteter og
happenings vi laver i boligområderne. Senest har Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere
og Integration bevilget os DKK 16 mio. kr. til at lave tre projekter for :
Kommunepuljen : Via puljen kan unge med anden etnisk baggrund komme på højskole med tilskud til bl.a. højskoleophold, lommepenge, husleje m.m.
Next stop :

Højskolerne rykker ud på Blågårds Plads i København, Vollsmose i
Odense og Gellerupparken i Århus.

Sommercamp :

Højskoleophold på 3 uger i sommerferien hvor man kan forbedre sig
fagligt.

Sommercamp er for unge indvandrere/efterkommere. Målet er, at kun halvt så mange
af deltagerne i Sommercamp er faldet fra deres studie sammenlignet med en gruppe
unge, der ikke har deltaget. Sommercamp gennemføres næste gang i sommerferien
2008 på Egå Ungdomshøjskole, Rønde Højskole og Vejle Idrætshøjskole. På sommercamp vil ca. 100 unge indvandrere/efterkommere blive tilbudt undervisning i de skolefag og almene fag, hvor de erfaringsmæssigt halter bagefter med henblik på at styrke
deres motivation og evne til at gennemføre en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse. Udover undervisningen vil der blive tilbudt løbende vejledning og
sat fokus på deltagelse, medborgerskab, demokrati og ansvar. De 100 unge skal forberedes bedst muligt på deres studiestart eller på næste år af et allerede igangværende
studie. I de tre uger sommercampen varer bor de unge på højskolen. Derfor er en del af
hverdagen også præget af anden højskoleaktivitet end undervisning.
Khuram Shehzad, www.emph.dk
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Globalt medborgarskap via folkhögskolan
– medborgare i en gemensam värld
Innebörden av begrepp skiljer sig i vissa fall åt, exempelvis vad
medborgerlig bildning betyder i ett globalt perspektiv. Men
ändå hanterar folkhögskolorna många gånger sina pedagogiska uppgifter på liknande sätt.
Danska folkhögskolor ser sig som en plats för människor att
lära sig bli en del av ett globalt medborgarskap. Man vill då
bidra till ökade individuella, kollektiva, lokala och globala
förutsättningar för att utöva medborgarskapet. När elever
vidgar sina vyer från det lokala och nationella, till det internationella och globala, så kan det man lär sig på folkhögskolan
användas på en global nivå. Men det är dock inte alla danska
folkhögskolor som arbetar med internationella perspektiv och
frågor. Internationella samarbeten och kontakter ﬁnns främst
inom Europeiska Unionen, EU, men också om än mindre vanligt i avlägsna länder i Afrika och Asien.
De ﬁnska folkhögskolornas nutida uppgift anses vara att fostra
bildade världsmedborgare. Ett sätt att göra detta är den av
skolformen självpåtagna uppgiften att i enlighet med sina
egna värden medverka till studiemässig rehabilitering för att
motverka utanförskap. Internationalism och multikulturalism
genomsyrar studieplanen i vissa skolor, bland annat med hänvisning till att ett världsmedborgarskap är vardag för dagens
ungdomar. Arbete med detta sker dock inte alltid systematiskt
utan beror på enskilda folkhögskollärares intresse, kreativitet
och kunskaper. Förståelse av mångkultur och globalisering
anses vara centralt för ett ansvarsfullt medborgarskap och
därför även i folkhögskolans utbildning. Ett skäl till varför det är
viktigt är att frågor om ekonomiska faktorer, miljön och människors rörlighet inte är begränsade till närsamhället. I ﬁnsk folkhögskola är det internationella starkt förankrat i missions- eller
utvecklingssamarbete liksom i studier i språk och kommunikation. Arbete med dessa frågor sker på ﬂera sätt, i internationella
projekt, i utbildningar på uttalad värdegrund, i teman med
internationell anknytning eller i miljö- och samhällsfrågor med
globaletiska perspektiv.
I Norge används begreppet medborgarskap nästan inte alls,
men bär ändå en mening och kan deﬁnieras utifrån andra
för norsk folkhögskola centrala begrepp – som en vilja att ta
ansvar for jordens alla människor, att vara medveten om sin
egen roll, demokrati och rättvis fördelning, hållbar utveckling.
Många folkhögskolor arbetar efter dessa värderingar för att
medvetandegöra att individuella val har stor betydelse. Som
i projektet ”Pedagogikk for de Rike” där man bland annat i
seminarier arbetar med attityder och värderingar. En annan
typ av projektarbete är gestaltning genom drama och teater
som i uppsättningen ”Skal vi Handle ?” Även i andra former
sker verksamhet som ser ut att syfta till ett ”globalt medborgarskap”, exempelvis undervisning om aktuella nord–syd-relationer eller genom olika utvecklingssamarbeten som pågår. En
annan verksamhet är praktiskt biståndsarbete med insamling
av medel till projekt som skolorna har i utvecklingsländer.

uppstår då som placerar in samhällsmedborgaren, folkhögskoleeleven, kursdeltagaren i ett globalt perspektiv. Syftet är
att förstå din plats i världen och vad den betyder, vad du har
för rättigheter och skyldigheter. Att förstå vad mänskliga rättigheter innebär och att ha förmågan att handla utifrån denna
kunskap, är en viktig del av medborgerlig bildning. I svensk
folkhögskola kan studierna också, i den mån man studerar
maktbegreppet och dess utövare, resultera i en minskad respekt för makten.
Folkhögskolan och hållbar utveckling
– materiellt och socialt ansvar
Begreppet hållbar utveckling handlar allmänt sett om olika
materiella och sociala förhållanden i samhällsutvecklingen
och används ofta när det gäller miljö- eller ekonomi. Hållbar
utveckling handlar om att göra ansvariga val inför framtiden.
I många av de danska folkhögskolornas aktiviteter ingår
hållbar utveckling på ett underförstått sätt och mycket sällan
uttryckligen. Många skolor försöker i hanteringen av verksamheten att lägga om den dagliga hushållningen och driften av
skolan, motiven är då ekonomiska och inte miljömässiga. Ett
projekt riktat till nordiska folkhögskolor, ”Balanceakten”, ﬁck bra
fotfäste i Norge och Sverige, men inga danska folkhögskolor
gick helhjärtat med.
Hållbar utveckling kan i ﬁnska folkhögskolor gälla den fysiska
miljön, men också social hållbarhet och hållbarhet i samhälleliga värden. Problemställningar som har med detta att göra
ingår i många ämnen och folkhögskoleprojekt. Många termer
illustrerar synen på vad som anses viktigt i folkbildningspedagogikens globala och internationella sammanhang. Vissa
pekar ut betydelsefulla fysiska eller sociala fenomen medan
andra bär en handling och visar att detta kräver aktivt
ställningsstagande. Miljö, klimatförändring, immigration,
invandrare, utlänningar, fredsuppfostran, utvecklingssamarbete, mission, naturskydd, återanvändning, avfallshantering,
kulturmöte är några sådana begrepp.
Norsk folkhögskola har startat ett projekt som skall göra
folkhögskolorna mer miljömedvetna. Projektet siktar på att
utveckla ”Bransjekrav” ( miljökrav ) som folkhögskolorna måste
förhålla sig till för att bli en ”Miljøfyrtårnskole”. Miljö- och klimatmedvetenhet är en del av skolornas vardag, men individuell
medvetenhet och globalt ansvar är centralt i detta projekt.
Hållbar utveckling är som begrepp nytt men beskrivs som
en gammal grundinställning i svensk folkhögskola. Begreppet återspeglar folkhögskolans inställning åtminstone de
senaste 30 åren – om en möjlig utveckling för vår planet och
människorna. I det perspektivet bakåt ser det ut som om det
ofﬁciella samhället har ”kommit ikapp” denna skolform när det
gäller begreppet hållbar utveckling. Kanske kan man säga
att folkhögskolan gått före i dessa viktiga frågor ? En skillnad
är dock att folkhögskolan ofta utgår från ett helhetsperspektiv
på begreppet hållbar utveckling, medan den ofﬁciella inställningen mer synbart styrs av ekonomiskt tänkande.

Inom den svenska folkhögskolan får globalt medborgarskap
ofta sin betydelse som en sammansmältning av det svenska
med det internationella. Ett medvetet medborgerligt begrepp
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Hållbar utveckling : ’Hunger och törst’
Temavecka vid Västra Nylands Folkhögskola, Finland

Eftersom slutet av höstterminerna kan förefalla mörkt och
monotont, med en naturlig nedgång i motivation och kraftmobilisering hos såväl studerande som personal, beslöt lärarna
vid Västra Nylands Folkhögskola att göra något åt detta. En
temavecka, som engagerade alla skolans 13 ettåriga studielinjer och ca 220 studerande växte fram.
Syftet var att bryta vardagsrutinerna, att arbeta kring ett aktuellt och tillräckligt öppet tema om hållbar utveckling, att mana
fram en ’förnyad’ inspirerande lärande miljö och att blanda
skolans studerandegrupper för att få fram nya sociala nätverk
bland de studerande.
Temat skulle väcka till insikter om en aktuell och på samma
gång ’tidlös’ dimension på mänskligt liv. Det blev ”Hunger och
törst” – ett tema som på alla sätt är mångbottnat och som faller in under den övergripande föreställningen om en hållbar
utveckling.
Bakgrunden
Under FN :s Miljö- och utvecklingskonferens i Rio de Janeiro
1992 – och under det uppföljande mötet i Johannesburg 2002
– delade man in tankarna kring hållbar utveckling i sociala,
kulturella, ekologiska och ekonomiska dimensioner. Begreppet hade tidigare närmast gällt utvecklingsländerna men
förankrades nu alltmera i det globala, i hela världens och hela
mänsklighetens gemensamma framtid. Alltsedan 1998 har
den hållbara utvecklingen på ett eller annat sätt betonats i de
nationella regeringsprogrammen för skolor och utbildningsinstitutioner i Finland. Folkhögskolorna och den fria bildningen
som helhet har alla möjligheter att på ett ﬂexibelt sätt ta in de
aktuella diskussionerna i sina läroplaner och i sin verksamhet
som helhet.
Vid Västra Nylands Folkhögskola har närmast den internationella verksamheten på ett uttalat och deﬁnierat plan omfattat
den hållbara utvecklingstanken som en del av läroplansarbetet. Närmast har det handlat om kulturella och sociala/
pedagogiska aspekter på tematiken. Nu har skolan fört in den
hållbara utvecklingen på alla sina studielinjer .
Hur gjorde vi ?
Vi bjöd in tre gästande inspiratörer, som under ca en timme
var och en på sitt sätt gav sin syn på temat ’Hunger och törst’.
De fanns med då vi inledde temaveckan : Maria Norman,
kriminolog, Börje Mattsson, invandrarkoordinator , Curt West,
författare och psykoterapeut. Deras mycket olika anföranden
öppnade upp temat : det gick att betrakta det ur så många
olika synvinklar : tredje världens fysiska hunger och törst, människors hunger efter andliga värden, hunger efter grupptillhörighet, men också den positiva hungern efter upplevelser,
livserfarenhet och förhöjd livskänsla – och dess slagsida, bl.a.
alkohol och droger.
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Vi skapade tio verkstäder, som arbetade med temat under
veckan : Konkret biståndsarbete, Bild, Media, Foto, Dans och
rörelse,Teater,Tredimensionellt arbete, Musik, Ord och kreativt
skrivande, Kost och matlagning. Sista dagen presenterade
grupperna sitt arbete -- och uppvisningarna var krävande : det
är inte lätt att stå inför en publik på 200 personer på en scen
i rampljuset och bjuda på dig själv och visa vad du gjort. Studerandena uppmuntrade emellertid varandra på ett mycket
varmt och empatiskt sätt. Alla satt ’i samma båt’ och kunde
identiﬁera sig med den grupp och de individer som för närvarande var i elden. Stämningen var hög. En bieffekt, som ingen
tänkt på i förväg uppstod också ; skolans hela bredd och
alla arbetsmetoder ﬁck synlighet under en och samma dag :
plötsligt kunde alla studerande se något av den pedagogik
som används i verkstäderna, ateljéerna och klassrummen om
dagarna – något som inte är så lätt att få syn på i vardagen
då alla ägnar sig åt sitt.
Uppvisningarna var givetvis mycket olika sinsemellan och tog
upp de ﬂesta av aspekterna som berörts på måndagen, eller
också helt andra aspekter på temat. Biståndsarbetsgruppen
var den som på ett konkret plan kunde visa på möjligheterna
att arbeta mot ’Hunger och törst’ i världen : den gruppen samlade in pengar till Röda korsets katastroffond, sammanlagt
över 900 euro på 3 dagar, i Karis centrum. De samlade också
kläder och leksaker för barn i utvecklingsländerna ( detta digra
material gick till Karl Augustsson för vidare transport ut i världen ). De åkte också i grupp för att ge blod till den nationella
blodtjänsten.
Fortsättningen
Studerandena menade att satsningen på temaveckan var en
mycket bra sak och betonade att skolan borde fortsätta med
det och göra det till en tradition.Teman som har med hållbar
utveckling att göra uppfattas av dessa unga människor som
viktiga och intressanta. Det handlar om deras eget liv men de
inser också att det handlar om så mycket mera – om den hållbara utvecklingen i världen.
Studerandena bad om en temavecka till under innevarande
vårtermin. Den kunde vi emellertid inte ordna – det krävs som
känt mycket förarbete för att en till synes så enkel sak som en
temavecka skall göras riktigt bra. Däremot arrangerade skolan
på studerandenas initiativ ett miljöseminarium. Inbjudna gäster var då riksdagsman Heidi Hautala och informationschef
Päivi Rosqvist på WWF/Finland. Man kan därmed säga att
temaveckan blev en erfarenhet som inspirerade studerandena att ta ett nytt initiativ som ytterligare för skolans arbete för
den hållbara utvecklingen framåt.
Kerstin Romberg,Västra Nylands Folkhögskola,
http ://www.vnf.ﬁ
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Folkbildningsdesign
– med sikte på det internationella och globala

Hur ser då undervisningens design ut i nordiska folkhögskolor
– hur framträder det som är internationellt och globalt i verksamheten ? Traditionellt har skolor i alla länderna engagerat
sig i globala frågor om än i olika former och med olika inriktning. För att uppnå målet att medvetandegöra globalt ansvar
arbetar man på olika sätt och uppläggningen av typiska ( ofta
förkommande ) kurser och projekt varierar.
Undervisningens vad
– ämnesinriktning och kunskapsinnehåll
Flera danska folkhögskolor har reselinjer där resan är en del av
kursen, eller där kursen tränar eleverna inför en efterföljande
resa till länder och projekt som skolan samarbetar med. Några
exempel är ulandsarbete i Bolivia i Che Guevaras spår, cykelexpedition i Burkina Faso, ”världsklassen”, volontär i Asien, Afrika, Latinamerika, att upptäcka Ghana, musikresor i USA, politikresor i Kina eller etniska resor. Andra ämnen och kurser gäller
internationell politik, interkulturell kommunikation, demokrati
och mänskliga rättigheter samt ulandslinje. Därutöver riktar sig
ﬂera skolor till utländska elever som skall lära sig om Danmark,
exempelvis ( International Class ), eller som behandlar både
inhemska och utländska förhållanden ( Euro Class ).
I ﬁnländska folkhögskolor handlar linjer och kortkurser inom
det internationella området om språk och kulturmöten, mission, ekologi och miljöfrågor, samt global ekonomi. Dessa
linjer och kurser vänder sig vanligen till ﬁnländska studerande.
Internationella linjer utbjuds idag som Antropologi och kulturkännedom, Geograﬁ respektive Biologi och hållbar utveckling,
Språk och kultur, Mångkulturell språklinje, På väg till världen,
Aktiv medborgare i arbetslivet ( inriktning på global ekonomi
och mångkulturell miljö ), Natur- och ödemarksguide ( naturskydd och hållbar utveckling ),Tillbaka till naturen, Skärgårdens
geograﬁ och natur, Grundexamen i turism eller Resetjänstlinje.
Internationella yrkesutbildningslinjer ﬁnns på motsvarande
sätt som inom det fria bildningsområdet. Kristna folkhögskolor
anordnar missionskurser med studieresor utomlands, exempelvis Linjen för mission och kultur, Missionsarbetarnas linje,
Missionskurs och International School of Bible and Missions,

i en del av dessa skolor sker undervisning på engelska. För
invandrare ﬁnns särskilda linjer och kurser vilka ingår som en
del i den integrationsplan som kommunen fastställer. Ett tjugotal folkhögskolor har invandrarlinjer. Men när invandrare väl
har lärt sig ﬁnska kan de även gå övriga linjer.
Den norska folkhögskolemiljön har ett gemensamt mål att
utveckla självständighet, ansvar och insikt i egna och andras
samhällsroller. Några ämnen är internationell politik, utvecklingssamarbete, globala frågor och tendenser, språk och
förberedelser inför studieresor. Det har visat sig att många
ungdomar önskar arbeta med utvecklingsfrågor. De är också
villiga att betala för studieresor till utvecklingsländer.
Svenska folkhögskolor erbjuder studier i internationella, sociala
och ekonomiska förhållanden, ulandsproblematik, bistånd,
kulturella likheter och olikheter, världsordningen, Sveriges plats
i världen, mänskliga rättigheter med mera. Kunskapsinnehållet
beror på kursnivå, inriktning och kursdeltagares behov. Inhämtningen av kunskaper kan ske på såväl basnivå som högskolenivå. Globala frågor ingår både i allmän kurs och specialkurser om till exempel kvinnors och barns situation i södra Afrika.
Ett exempel på en terminskurs är Världens kurs med Indienresa.
Kursen uppges handla om ”rättvisa, fred och miljö i ett globalt
perspektiv.Tre veckors studieresa i Indien ger konkreta kunskaper och upplevelser som berikar din världsbild”.
Hur undervisningen går till
– undervisningsformer och metoder
I Danmark sker undervisningen i dessa frågor på samma traditionella folkhögskolevis som i övrig undervisning. Vanligtvis är
det en lärare som arbetar med elevgruppen. Ett dygn på en
dansk folkhögskola är inte strikt uppdelad i undervisning och
fritid. Aktiviteter utanför klassrummen värderas lika högt och
det sociala umgänget och olika plikter ( som städning ) räknas
också som en viktig del av bildningen på folkhögskolan. Det
är genom denna helhet i undervisningen eller folkhögskolebildningen, som den studerande blir en upplyst människa.

Som särskilt viktigt också i ﬁnska folkhögskolors pedagogik
framhålls internatet, helheten i studiesituationen och situationsbaserat lärande, upplevelser, projekt och kulturträffar.
Därutöver framhålls den särskilda läroplanen för invandrarlinjer. Folkhögskolans styrka är möjligheterna att variera studiemetoderna och att lämna klassrummet. Några studiemetoder
baseras på gemensamma aktiviteter och på dialog, bland
annat “den demokratiska dialogens modell”, simulering och
rollspel, äventyrspedagogik, historieteater och trädgårdsskötsel. På dessa sätt tränas exempelvis ansvarstagande, samarbete och symboliskt meningsskapande. För att öka förståelsen
för andras villkor och mellan grupper används metoder som
till exempel Pardanskurs där paret utgörs av en ”normal” och
en rörelsehindrad studerande, samt Dialogue for peaceful
change och Cross generation teaching.
Vanliga undervisningsupplägg och metoder i norska folkhögskolor är temastudier, gruppundervisning, självständiga uppgifter och eget arbete samt externa föreläsare. Den globala
undervisningen sker i form av seminarier och kortare projekt,
valbara ämnen 2 – 3 timmar per vecka eller linjeämnen 9 – 18
timmar per vecka. På en linje kan också ingå en studieresa i
något utvecklingsland. Innan utresan förbereds studieresor
hemma på folkhögskolan. Därefter ingår dokumentation
av upplevelser och erfarenheter under resan. Slutligen sker
efterarbete i form av att informera och berätta för andra om
studieresan, till exempel ute på skolorna, och att göra informationsmaterial utifrån sina erfarenheter och vad man lärt sig. De
ﬂesta folkhögskolorna är engagerade i något slags internationella projekt, Operation dagsverke, folkhögskolornas egen
biståndsorganisation InterFolk eller Pedagogikk for de rike.
Svenska folkhögskolor arbetar i varierade former och metoder för att passa deltagarna och olika kurser. Projektarbeten
i mindre grupper är vanliga. Studier på plats, som studieresor
till ett visst område, en viss kultur eller miljö är ofta en del av en
kurs. Vid resor får deltagarna ofta ett uppdrag som fungerar
som hjälp vid inlärningen och ett sätt att föra ut sin kunskap.
Uppdraget kan exempelvis vara att göra en ﬁlm om jordlösa
bönders kamp för överlevnad i Brasilien. Filmen visas
sedan i Brasilien som ett led i de jordlösas kamp och i Sverige
för att dela med sig av de kunskaper man fått under resan.
Hela tiden är kursdeltagarnas egen aktivitet och kunskapssökande viktigt liksom lärarens lyhördhet för deltagarna och
deras utveckling. I kurser med internationell och global inriktning har ny teknik kommit att börja användas alltmer, framför
allt Internet och annan digital teknik.
Varför man gör det man gör
– skälen till valet av verksamhet
De ﬂesta danska skolor önskar bidra till att upplysa människor
och skapa en bättre värld. Därför söker man utforma kursteman utifrån etiska, moraliska och ideologiska utgångspunkter.
Samtidigt måste skolorna vara pragmatiska för att få tillräckligt
stort elevantal och behöver därför kompromissa och erbjuda
kurser som unga vill delta i. Men enstaka skolor har ibland varit
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alltför inriktade på att utarbeta attraktiva kurser, samtidigt som
man för att generera volym i verksamheten också okritiskt har
tagit in många utländska elever vilket inte alltid fallit väl ut.
Det traditionella är viktigt för den ﬁnska folkhögskolan även
om skolformen alltid varit öppen mot samhället och anpassat
sig till samtiden. Globalt medborgarskap är idag ungdomars
verklighet. Många har med hänvisning till sina huvudmän
alltid varit internationella, exempelvis sex folkhögskolor med
kristna huvudmän och stark betoning på missionsarbete. Få
ungdomar söker emellertid till en traditionell internationell linje
vilket förr fanns på många skolor men idag låter
gammaldags. Internationella kurser marknadsförs därför med
modernare och mer lockande namn. Men att enbart fokusera
på internationell verksamhetsinriktning ger inte hela bilden av
global folkbildning. Många globalt viktiga frågor behandlas
i miljöprogram eller liknande och handlar då om etiska ställningstaganden i globalt viktiga ämnen. Det kan exempelvis
gälla att i miljöfrågor lära eleverna leva med sikte på hållbar
utveckling genom sitt eget beteende. Men folkhögskolorna
har också ekonomiskt anpassat utbudet till utbildningsmarknaden. Eftersom eleverna själva får betala sina studier, kost
och logi varje termin ( täcks av studiestödet för dem som fyllt
20 år ), så anpassas utbudet också till efterfrågan. Finska staten ger folkhögskolorna extra stöd ( studievouchers ) för att
ﬁnansiera friplatser eller kraftiga rabatter för vissa grupper, till
exempel invandrare.
Flertalet norska folkhögskolor har stora erfarenheter på det
internationella området och förtrogenhet med vad som fungerar. Många av de 30 folkhögskolorna som drivs av kristna
rörelser och organisationer har lång erfarenhet och kompetens i missions- och utvecklingsarbete i utvecklingsländer. För
enskilda elever är studieresan årets höjdpunkt. Studieresor
är också en motivationsfaktor i inlärningen av kunskap om
utvecklingssamarbete och global förståelse.
Svenska folkhögskolor väljer internationella och globala aktiviteter utifrån skolans intresseområden och policy. I grunden
handlar det om ett genuint internationellt engagemang hos
enskilda folkhögskolor och deras huvudmän. Ofta har kurserna uppstått ur enskilda lärares specialintresse och kunskaper,
det vill säga eldsjälar som brinner för global solidaritet. Det
ﬁnns också ett stort intresse i samhället för den här typen av
kurser vilket medför att det går bra att rekrytera deltagare.
Var studierna sker
– i folkhögskolan och andra miljöer
I Danmark sker undervisningen till allra största delen på skolan där eleverna också bor, 78 av 79 danska folkhögskolor är
internatskolor. Enligt lagbestämmelser får bara en liten del av
undervisningen ske i utlandet. Flertalet utlandsresor har ett
socialt inre syfte för skolan, att öka sammanhållningen i elevgruppen.
Även i ﬁnska folkhögskolor sker studierna huvudsakligen på
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Biståndsprojekt på svenska folkhögskolor

folkhögskolan, ibland utomlands på studieresor eller praktikperioder. När man talar om internatets pedagogik, så kan
fritiden ofta tolkas som studietid.Trots att elevkåren är frivillig
( i de ﬂesta fall ) och sysslar med evenemang på kvällarna
och veckosluten, så utgör elevkårverksamhet ändå en del
av studierna och uppfostrandet till aktivt medborgarskap. Då
kan miljön vara torget, kommunens gator, bibliotek, olika medborgarorganisationer och föreningar eller andra ställen där
aktiviteter förläggs.
På norska folkhögskolor sker också det mesta av internationell
och global verksamhet i skolmiljön. Undervisningen försiggår
i ämnen knutna till solidaritet och internationell förståelse,
vid seminarier med interna och externa gästföreläsare, eller i
solidaritetsaktioner och insamlingar till skolans samarbetspartners i utvecklingsprojekt eller i nationella insamlingar. I lokalmiljön initierar man och deltar i lokala insamlingar, utför egna
aktioner på köpcenter, ute på gatorna eller som Operation
Dagsverke. Enskilda skolor har internationella arrangemang
då man inviterar invandrare i sin lokalmiljö.
I Sverige sker studierna som i de övriga länderna mest i skolmiljön och till viss del i studieresor utomlands. Det ﬁnns också
några folkhögskolor som har kurser som innehåller längre
praktikperioder i något utvecklingsland långt borta. Men det
blir vanligare att studierna också sker på plats i deltagares
miljöer, som storstädernas förorter i invandrartäta områden.
Numera ﬁnns många stadsfolkhögskolor, en del av dem är
ﬁlialskolor till äldre landsbygdsskolor. Detta är inte en typisk
folkhögskolemiljö men har blivit allt vanligare under senare
år. Och utvecklingen fortsätter mot att nya skolor etableras i
befolkningstäta områden. Samtidigt har det blivit svårare att
fylla internaten och allt ﬂer drivs som externatfolkhögskolor.
Vem som deltar och anordnar
– lära för sin egen skull och för andra
De danska folkhögskolorna är självständiga enheter, skolledningen är demokratiskt vald och anställer i sin tur föreståndaren. Skolledningen och föreståndaren bestämmer den
överordnade riktningen för verksamheten, ofta i enlighet med
skolans tradition. Nästan alla skolor har 20 – 24 - åringar som
primär målgrupp, och ﬂertalet är danskar. Men folkhögskolorna proﬁlerar sig på olika vis och vänder sig till grupper med
vissa intressen. Några exempel är ”Pensionisthøjskolen Rude
Strand”, ”Andebølle Ungdomshøjskole”, ”Europahøjskolen
på Kalø”, ”Den Internationale Højskole”, ”Gymnastikhøjskolen
i Ollerup”, ”Musik og Teaterhøjskolen”, ”Kommunikationshøjskolen Vallekilde”, ”Luthersk Missionsforenings Højskole”. För
ﬂertalet elever innebär folkhögskoletiden självbildning och
personlig utveckling. För dem är syftet studieförberedelse och
grund för senare yrkesval. Bara en liten grupp elever lär sig
uttryckligen för andra, särskilt de som går på volontärlinjer.

i Lappland med en yrkesskola. Samtidigt är sexton ( 18% ) av
Finlands 90 folkhögskolor svenskspråkiga, alltså nästan en femtedel som kan jämföras med att bara ungefär en tjugondel
av befolkningen är ﬁnlandssvenskar ( 5.5% ). Största gruppen
invandrarelever är ryssar. Ryssarna är också den största
gruppen invandrare bland personalen i de ﬁnska folkhögskolorna. Många invandrare går på invandrarlinjer som ﬁnns
på 20 folkhögskolor, ofta på uppdrag av arbetskraftsbyrån
( arbetsförmedlingen ) för att fullgöra en av kommunen upprättad integrationsplan. När invandrare lärt sig tillräckligt bra
ﬁnska kan de integreras med ﬁnska elever på allmänna linjer.
Några få folkhögskolor har möjlighet att ta emot utomeuropeiska elever eftersom man för att få studievisum måste
studera på en examensinriktad utbildning som ger formell
kompetens.
I norsk folkhögskola är ﬂertalet elever och personal infödda
norrmän, nästan inga invandrare deltar i folkhögskolornas
verksamhet. Ibland inbjuds lokalbefolkningen till olika aktiviteter och det kan också gälla invandrare i närmiljön. Någon
gång deltar också elevernas föräldrar och familj. Flertalet
unga elever på de norska folkhögskolorna går där med ett
personlighetsutvecklande syfte, att under ett år få ägna sig
åt bildning och kultur. Men under studietiden ingår att delta i
hjälpinsatser och insamlingar för att lindra smärtan hos människor i nöd, då förväntas man att solidariskt ställa upp och
hjälpa andra med sämre förutsättningar. De elever som går
på de kristna folkhögskolornas utbildningar för missions- och
utvecklingsverksamhet, lär sig mer uttalat för att bistå och
hjälpa andra till ett bättre liv.
Den svenska folkhögskolemiljön vänder sig med olika utbildningar till olika målgrupper. Allmän kurs vänder sig ofta till
äldre studerande ( över 25 år ) med låg utbildningsnivå. På
svensk folkhögskola är hälften ( 50 % ) av deltagarna över 25
år och således hälften ( 50 % ) under. De mest avancerade
kurserna har välutbildade ungdomar med tidigare gymnasiekompetens som deltagare. Också de internationella kurserna
är omsorgsfullt genomtänkta av anordnande skola och målgrupper är noga valda. På specialkurser är syftet att deltagarna ska kunna använda sina nyvunna globala kunskaper i
ett kommande eller nuvarande yrke. Syftet med internationell
inriktning på allmän kurs är att de studerande ska få en helhetsbild av mänsklig utveckling och ett globalt medvetande.

Svenska Folkhögskolans Lärarförbund ( SFHL ) har en lång tradition av samverkan och erfarenhetsutbyte med andra länder.
SFHL verkar för internationell solidaritet såväl fackligt som med
inriktning på att stödja folkbildning och demokrati. Årligen
avsätts en del av medlemsavgiften till Solidaritetsfonden som
ska främja fackligt arbete och stödja folkbildningsprojekt i Syd
och Östra Europa. SFHL ger också stipendier till medlemmars
internationella verksamhet.
Mbeya Tanzania
Under 2005 startade distrikt 2 och förbundet ett fackligt
biståndsprojekt i Mbeya Tanzania. Projektet är ﬂerårigt och sker
i nära samarbete med TTU Mbeya (TTU = Tanzania Teachers
Union ). Projektet startade på initiativ av våra fackliga TTU-samarbetspartners i Mbeya-distirktet. Huvudsyftet är att ge möjlighet till fackligt utvecklingsarbete för alla lärare i distriktet, ca 1
500 lärare.Tyngdpunkten ligger på att utveckla det fackliga
arbetet lokalt. I projektet ingår som en naturlig del de för tanzanianerna viktiga fackliga frågorna som att möta HIV/Aidsproblematiken, jämställdhet och demokrati. Projektet stöds
av LO-TCO:s Biståndsnämnd och löper på tills varje lärare i
Mbeya nåtts av aktiviteten. Projektet uppstod ur ett vänskolesamarbete mellan folkhögskolor i SFHL :s distrikt 2 och FDC´s i
Mbeya - distriktet.
Idag ﬁnns ett utvecklat vänskolesamarbete mellan ca. 25
svenska folkhögskolor och lika många FDC:s i Tanzania. FDC
= Folk Development Colleges, en skolform för vuxna som uppstått i samarbete med svensk folkhögskola och med SIDA - stöd.
Numera är stödet till FDC:s huvudsakligen från skola till skola,
från lärare/kursdeltagare till lärare / kursdeltagare. SFHL ger
stöd till vänskolesamarbetet i form av stipendier till medlemmar som reser till sin vänskola för utveckling av skolkontakterna. Projektstöd ges där större samarbetsprojekt förekommer
som vid facklig utbildning, kompetensutveckling för FDC - lärare,
pedagogisk utveckling, materiellt stöd m.m. SFHL är också en
aktiv part i Karibu Sweden, en förening för folkhögskolan som
arbetar för vänskolesamarbete mellan svenska folkhögskolor
och tanzaniska FDC:s.

med ﬂera länder där folkbildning är möjlig, eller där man försöker få till stånd folkbildning. Det är SFHL :s medlemmar som har
kontakterna och på olika vägar tar initiativ till folkbildningsutveckling tillsammans med NGO:s på platsen. SFHL ger ideologiskt och ekonomiskt stöd.
Solidaritetsfonden
SFHL ger bistånd till fackligt arbete och till folkbildning i Syd och
i Östra Europa. Biståndet syftar till att stödja uppbyggnaden
av demokratiska fackliga organisationer och folkbildning. Det
tar ofta formen av ledarutbildningar, stärkande av kvinnors
och inhemska befolkningars situation genom utbildning och
nätverk, uppbyggnaden av kooperativ och av folkhögskolor.
Fonden har funnits sedan 1987 och ﬁnansieras som en del av
medlemsavgiften. Flera av projekten stöds av SIDA / Forum Syd
och har förankring i SFHL :s lokalavdelningar. Fackliga projekt
kan också söka bidrag via LO / TCO :s Biståndsnämnd.
Allmänna riktlinjer för Solidaritetsfonden
Följande verksamheter kan ﬁnansieras via fonden :
• Solidaritetsprojekt som stöds av medlemmar ;
• Solidaritets-, freds- och miljöaktioner ;
• Stipendier till medlemmar för aktiviteter som avser att förverkliga SFHL :s internationella program.
Solidaritetsfonden ﬁnansierar sina egna kostnader, såsom
ärendeberedning, dokumentation och informationsspridning. Riktmärket för proportionen projekt/stipendier skall vara
90/10 %, men stipendiedelen kan öka om projektdelen ej tas
i anspråk. Projektdelen skall årligen efter ansökan fördelas på
solidaritets- och stödprojekt som överensstämmer med SFHL :s
internationella handlingsprogram.
Projekten skall ha sin huvudsakliga bas bland SFHL :s lokalavdelningar/ distrikt, men kan också initieras centralt. Uppbyggnad och utveckling av fackliga organisationer och folkbildning är verksamheter som kan få bidrag ur fonden. Stöd till
fackligt arbete bland lärare och till folkbildningsarbete i tredje
världen/syd och därutöver prioritera östra Europa.

Globalt
På ﬂera håll i världen pågår utveckling av folkbildning. SFHL
stöder projekt i Etiopien, Sydafrika, Bolivia, Kurdistan, Vitryssland

Ebbe Andersson
www.sfhl.se/homepage/om-sfhl/internationellt-samarbete

Tre historiska minoritetsgrupper i ﬁnska folkhögskolan är samer,
ﬁnlandssvenskar och rysktalande. På grund av bristande
elevunderlag integrerades en samisk folkhögskola som fanns
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Sammanfattande om nordiska folkhögskolors verksamhet

Pedagogikk for de Rike på
norske folkehøgskoler

– lika och olika i internationellt och globalt folkbildningsarbete

I berättelsen om den nordiska folkhögskolan är det dags att
sammanfatta folkhögskolornas arbete med internationella
och globala frågor. Vad är enligt representanterna i projektgruppen mest karaktäristiskt för de fyra ländernas internationella och globala folkbildningspedagogik ? Vilka är likheterna ? Vilka skillnader ﬁnns ?
Likheter i det internationella och globala
Från danskt håll framhålls mångfalden i skolornas internationella aktiviteter och engagemang. Många skolor vill gärna
arbeta med och för det internationella. Det pågår många
olika aktiviteter parallellt som kompletterar varandra, samtidigt
som några skolor inte gör någonting alls på området.
Utifrån ﬁnländsk synvinkel lyfts ett ﬂertal likheter fram, både vad
gäller metodiken och förutsättningarna för det internationella
arbetet. Metodiskt först och främst den pedagogiska miljö som
internatet utgör, men också de pedagogiska möjligheter som
ﬁnns i ﬂexibiliteten och mångsidigheten i läroplanens innehåll

och arbetssätt. En gemensam grund för kulturell förståelse,
internationella nätverk och uppskattning som visas för folkhögskolornas internationella arbete, ﬁnns att söka i många
av huvudmännens internationella arbete, till exempel missionsverksamhet. Ett engagemang för social hållbar utveckling framkommer tydligt som relationer mellan nord – syd och
västöst. Europabetoningen är mest uppenbar i Danmark men
märks också i de övriga länderna och växer sig starkare även
i Finland. En viktig förutsättning för kanaliseringen av intresset
för internationellt och globalt arbete i alla länderna är projektformen och åsiktsbildning genom olika kampanjer.
I den norska kontexten framstår motivationen och intresset
för de internationella och globala perspektiven samt viljan
att aktivt arbeta för en bättre värld, vara det viktigaste som
förenar de nordiska folkhögskolornas internationella aktiviteter.
Också viljan till nordiskt samarbete och sökandet efter vad
man gemensamt kan verka för på detta område är en viktig
gemensam bas.

Från den svenska horisonten framhålls särskilt betydelsen av
lärarnas engagemang och folkhögskolornas föresatser att
engagera sig internationellt på något sätt. En viktig grundläggande förutsättning som förenar den nordiska folkhögskolan
är intresset för att få till stånd ett globalt medvetande.

nationella aktiviteter i andra fall sker inom ramen för centralt
styrda projekt. I extrema fall genomförs centrala projekt och
internationellt samarbete i stort sett utan medverkan av några
folkhögskolor alls. Synen på vad som är ’externt’ internationellt
arbete skiljer sig också åt.

Olikheter i internationell och global verksamhet

Allt utanför gränsen är internationellt när man som i Danmark
främst vänder sig till Europa, medan de andra länderna oftare
samarbetar med projekt i andra världsdelar.Ytterligare en
skillnad gäller målgruppen icke-nationella deltagare. I Sverige
ﬁnns relativt många invandrare och likaså på folkhögskolorna.
Även i Finland arbetar man som i Sverige aktivt för att invandrargrupper ska söka sig till skolformen. Detta har inte prioriterats på samma sätt i Danmark, även om man nu har ett
fyraårigt integrationsuppdrag, eller i Norge som har mycket få
invandrare i landet.

En tydlig skillnad mellan länderna, som framträder ur danskt
perspektiv, är synen på hur totalt omslutande folkhögskolan
måste vara – om bildning bara kan ske under förutsättning att
hela dygnet tas i anspråk eller om det också är möjligt att uppnå i skolan på dagtid. Det sätter fokus på internatet i motsats
till folkhögskolor i externatform, vilket anses få grundläggande
betydelse även för internationella aktiviteter. Former för hur
internationellt samarbete och projekt bedrivs skiljer sig också
åt. På vissa håll sker samarbete på skolnivå, antingen mellan
enskilda skolor eller i mindre nätverk av skolor, medan inter-
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Också ur ﬁnländskt perspektiv framhålls skillnader där Finland
och Sverige å ena sidan är mer lika när det gäller invandrare
som målgrupp, och Danmark och Norge å den andra där det
inte är lika vanligt att vända sig till invandrargrupper. Samma
skiljelinje går mellan kompetensgivande och ’fri bildning’,
där Sverige och Finland fångar upp deltagare som behöver kompletterande rundutbildning för att kunna gå vidare
medan folkhögskolan i Danmark och Norge framför allt syftar
till personlig bildning. Få traditionella internationella linjer ﬁnns
i Finland. Det slags resans pedagogik som ﬁnns i norska kurser
ﬁnns också i Finland men inte i samma omfattning. Grundförutsättningarna för att bedriva internationell verksamhet skiljer
sig också åt genom ﬁnansieringen och lagstiftningen om folkhögskolornas arbete.
Norge framhåller å sin sida att mycket är lika trots att satsningar inte sker på samma områden, främst beroende på
skilda betingelser och förutsättningar för olika insatser. En viktig
sådan förutsättning är internatets stora betydelse i dansk och
norsk folkhögskola. Danskarna vänder sig också i sitt internationella arbete ofta ut i Europa, medan internationaliseringen i
Finland präglas av förhållandet till Ryssland och invandringen
därifrån. I Sverige arbetar man aktivt för att möta invandrarna
inom landet, men också med många globala projekt och
samarbetsparter på olika håll i världen.
Med utblick från Sverige framträder skillnader mellan länderna
i hur och var kurser bedrivs. Skiljelinjerna går mellan vilka uppdrag folkhögskolor har, eller tar sig. Danmark arbetar på en
fri utbildningsmarknad och med internatet som ryggraden i
skolans verksamhet. Ekonomiska möjligheter till internationella
kurser saknas ofta. Finlands folkhögskolor verkar i närmare
samarbete med ordinarie skolväsende och inte minst universitetet. Norges folkhögskolor är nära knutna till en viss åldersgrupp, allmänna skolsystemet och universitet, och liksom i
Danmark är internatet en av de bärande grunderna i folkhögskoleidén. Dessa olika allmänna förutsättningar medför också
olika förutsättningar för internationellt arbete. Internationella
kurser får olika inriktning – i Danmark sker det inte sällan inom
ramen för ﬁnansiering av EU:s prioriterade områden, i Finland
är det ofta knutet till skolans proﬁl exempelvis kristen mission,
i Norge i form av resor som efterfrågas av målgruppen ungdomar, samt i Sverige som allmän kurs med specialinriktning
eller som fristående internationell kurs med tydligt innehåll,
till exempel ulandskurser knutna till skolans proﬁl. Unikt för
Sverige verkar vara att man medverkar i folkhögskolebyggen
och i samarbeten med folkhögskolor i länder i syd och öst,
vilket i många fall sker utanför folkhögskolornas undervisningsverksamhet. Internationella aktiviteter utom undervisningen
förekommer ofta i Sverige även på folkhögskolor utan internat,
till viss del i Danmark ( exempelvis skolbyggen i Bangladesh,
Indien, Nepal och Nigeria ), sporadiskt i Norge ( Pedagogikk for
de Rike ) och som det verkar i mindre omfattning i Finland.

All tvivl er nå borte. Vi må gjøre noe dramatisk for å sikre
framtiden. Forskerne har innsett det, politikerne har innsett
det og mannen i gata er ikke i tvil : Klimaendringene er
Menneskeskapte. Vi vet at vi må gjøre noe med våre
energiforhold, vårt forbruk og våre reisevaner. Men hvorfor
gjør vi det ikke ?
Noen vil si at vi har begynt. Klimakonferansen på Bali har
forpliktet verdenssamfunnet til å forhandle seg fram til
løsninger. Lederen for FN`s klimapanel har sammen med
Al Gore fått Nobel Fredspris. Politikerne er i gang med å
forhandle seg fram til nasjonale målsetninger for CO2
utslipp og de politiske partiene konkurrerer om å være
best på miljø. Det er ikke tvil om at klimapolitikk prioriteres,
men hvor er de konkrete tiltakene ?
Klimapolitikk
Den norske regjering er mest opptatt av å kunne kjøpe
CO2 -kvoter i utlandet. Statsministeren virker overbevisende
når han hevder at vi på denne måten kan bidra mest til å
redusere verdens CO2 -utslipp. En stolt statsminister kunne
derfor på Bali-konferansen kunngjøre at Norge vil bruke
3. milliarder kroner for å bevare regnskogen. Samtidig
produserer Norge olje. Oljeutvinningen i Nordsjøen bidrar
sterkt til at hver enkelt nordmann slipper ut mer enn 11.000
kg CO2 hvert år. Hvordan vil regjeringen reagere hvis noen
tilbyr oss 3 milliarder for å redusere vår oljeproduksjon ?
Den norske regjering har sikkert faglig dekning for å handle
som den gjør. Selv om kjøp av klimakvoter er kortsiktige
tiltak så er de med på å stabilisere, eller i beste fall redusere,
klodens totale CO2-utslipp. Problemet er imidlertid at Norge
så langt ikke har fulgt opp sin globale klimapolitikk med
konkrete tiltak her hjemme. Bortsett fra at det er blitt billigere
å kjøpe miljøvennlig bil og at alle er blitt mer opptatt av
klimapolitikk, fortsetter vi som før. Politikerne hevder at vi i
framtiden må regne med store endringer. Samtidig får vi en
følelse av at tiltakene først og fremst handler om strukturelle
og tekniske endringer i næringslivet og storsamfunnet.
Hverdagen til innbyggerne i oljenasjonen Norge er ikke truet! Det er med andre ord fortsatt slik at de ledende politiske
partier er redd for at konkrete klimatiltak her hjemme kan
resultere i sviktende oppslutning ved neste valg. Derfor blir
de globale tiltakene viktigere enn de lokale. Kjenner dere til
dette problemet i Danmark, Sverige og Finland også?
Kanskje er det viktigste klimatiltaket du og jeg kan gjøre
akkurat nå, er å si klart fra til politikerne at vi ønsker en
bærekraftig utvikling.Vi ønsker lokale tiltak og politikere som
er i stand til å gjennomføre endringer. Endringer som gjør
noe med våre energiforhold, våre matvaner, vårt forbruk
og våre reisevane.Vi skal ikke bare støtte opp om disse
politikerne, men vi skal gå foran slik at det blir politisk mulig
å gjennomføre en bærekraftig utvikling. Skal vi lykkes med
dette må mange av oss i praksis vise at vi tar klimakrisen på
alvor.
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Globale tiltak
Det er grunn til å understreke at det er vanskelig å ha noen
bastante meninger om hvordan klimakrisen kan løses. Klimapolitikken er langsiktig. Det snakkes om 2050. Det er ufattelig lenge til. I 2050 vil verden se svært annerledes ut enn i dag.
Ingen vet hvordan fremtiden blir – i 1943 antok sjefen i IBM at
verden ville ha behov for fem datamaskiner. Fem ! Dersom vi i
dag skal si noe om hva vi må gjøre med klimaet vårt så har vi
et enklere utgangspunkt enn sjefen i IBM. Vi skal redusere våre
globale CO2 -utslipp til nesten ingen ting !
Hvilke tiltak vi skal bruke vil variere. Ny kunnskap, ny teknikk, nye
ressurser osv. vil føre til nye og mer effektive tiltak. Det er derfor
viktig at de som skal lede denne prosessen ikke låser seg fast
i statiske løsninger, men hele tiden er opptatt av langsiktighet
og bærekraftig utvikling.
Vi er på ville veier når vi tror klimakrisen kan vinnes innen 2050
ved å plante ﬂere trær, drive med opprett av planteplankton,
fange CO2 fra luft, skygge for solen eller reﬂektere solstråler fra
bakken. Bortsett fra bevaring av skog- og kanskje fanging av
CO2 fra luft- har disse metodene mange likhetstrekk med menneskeskapt drivhuseffekt : De er eksperimenter med uønskede
følger for klodens klima og miljø.

srekord ! Er det rart at vi er forvirret ? – og er det rart om vår motivasjon for endringer svekkes ?
Folkehøgskolene i Norge har tatt tak i akkurat dette problemet.
Gjennom prosjektet ”Pedagogikk for de Rike” ( P f R ) driver
høgskolene opplysningsarbeid om Nord /Sør - forhold og
bærekraftig utvikling. Med utgangspunkt i Grundtvig og Freire
sin pedagogikk forsøker vi å vise at vår livsstil har avgjørende
betydning for andre mennesker på kloden.
Samtidig argumenterer P f R for at et liv, der bærekraftig utvikling
ligger til grunn, er et godt liv og ikke et offer. Konkret betyr det
at du kan velge å gå eller sykle istedenfor å kjøre bil / privatbil.
Formen blir bedre og du slipper utgiftene til treningssentret. Velger du i tillegg å måke snøen hjemme selv, sparer du penger,
reduserer drivstoff og får bedre helse. Kostholdet kan legges
om slik at CO2 -utslippet reduseres og helsen blir bedre, innetemperaturen kan senkes – du trenger bare en ekstra genser,
tog kan benyttes selv om ﬂyet går, ting kan repareres og forbruket kan reduseres osv.osv. Jo, kanskje må du ofre noe. Men
du får et rikere og bedre liv. I tillegg er du med på å gi millioner
av mennesker en mulighet til et fullverdig liv. Valget bør ikke
være vanneskelig !
PS :

Klimapolitikk og forbrukermakt
Det tragiske, ut fra mitt synspunkt, er at politikerne så langt
ikke har noen klar politikk/strategi for hvordan forbrukerne
skal forholde seg til klimakrisen.Tragisk fordi forbrukerne representerer en enorm ressurs i klimakrisen. Selv små endringer i
forbrukerens hverdag vil kunne gi store klimagevinster. Hvorfor
tar ikke politikerne denne muligheten i bruk ? Jeg ser to mulige
grunner :
• Politikerne er redd for å miste velgeroppslutning hvis forbrukerne pålegges endringer de ikke selv ønsker. Pålegg som
innskrenker hver enkelts frihet oppfattes i dag som negativt.
Ingen politiske partier våger å foreslå slike endringer.
• Forbrukerne oppfatter klimapolitiske tiltak som ”offer”. Vi
fokuserer på tenkte negative konsekvenser. ”Dersom jeg
skal ofre noe, skal også de andre gjøre det”.
Resultatet er en form for handlingslammelse. Har vi glemt at
vi for få år siden trosset all motstand og innførte røykeloven ?
Er det noen som er imot den i dag ? Kan det tenkes at forholdene kan legges til rette slik at forbrukerne ser det som en
fordel å tilpasse seg klimapolitiske tiltak ? Jeg tror det, men da
trenger vi sterke politiske ledere med sans for langsiktighet og
en bærekraftig utvikling. I tillegg trenger vi forbrukere som er
motiverte og som ser personlig og samfunnsmessige gevinster
av en mer bærekraftig livsstil. Er vi det i dag ?
En ny pedagogikk ?
I min hjemby, Sandefjord i Norge, hadde lokalavisen 2. januar
2008 en artikkel som tar opp de tiltak vi må vurdere for å få til
en bærekraftig utvikling. Samme avis har også en reportasje
der handelsstanden jubler over årets julehandel. Den økte
med 11.3 % i forhold til jula 2007. På den ene side argumenteres det for nøkternhet og redusert forbruk. På den andre
siden jubles det for at vi også denne jula har satt forbruk-

18

• Visste du at vi nordmenn i 1972 var like lykkelige som i dag ?
• Viste du at hvis du slipper en frosk (frø/groda) opp i en
kjele med kokende vann så hopper den straks ut. Hvis du
setter frosken i kjelen mens du varmer opp vannet skjer det
ingen ting. Frosken venner seg til stadig høyere vanntemperatur og blir kokt levende !

Den globala medborgaren i nordiska folkhögskolor
– några slutsatser

Vilka slutsatser kan man dra om folkbildningspedagogikens
möjligheter med avseende på internationalisering och att fostra globala medborgare ?
Allmänt sett framstår folkhögskolan mot bakgrund av ovanstående i Danmark och Norge mest som en ungdomsskola. I
Finland och Sverige har skolformen vid sidan av ungdomarna
en stor andel äldre elever som söker en plattform för att få en
andra chans till utbildning och arbete. Många av de äldre
är kortutbildade eller invandrare, ibland både och. I alla länderna är majoriteten av eleverna kvinnor, och särskilt tydligt i
internationella linjer som syftar till volontärarbete. Inte sällan
söker sig ambitiösa unga kvinnor med goda betyg från ungdomsgymnasiet till sådana kurser. Detsamma gäller ( åtminstone i Sverige ) även eleverna i kurser med konstnärlig eller
kulturinriktning. Målgruppen är således relativt homogen, och
kan man tänka, kanske särskilt välmotiverad för uppgiften. Ur
denna beskrivning tar den globala medborgaren gestalt som
en ung ambitiös kvinna ( eller man ) med humanistiska värderingar och ett samvete som rymmer både de egna nära sammanhangen och rättvisa i världen. Ämnen kan gälla sådant
som miljö, ekologi, missionärsverksamhet, kulturen i utvecklingsländer eller mänskliga rättigheter. Den globala medborgaren
är aktiv i samhället, visar engagemang för att arbeta med
frågor som kan göra jorden till en bättre och mer rättvis plats
att leva på.

närmiljö, eftersom de idag har liten kontakt med dessa grupper. Man ser hur det ligger en obrukad resurs och väntar.
Även i Sverige uppfattas samarbete mellan nordiska folkhögskolor i kurser och samarbetsprojekt utanför Norden som en
möjlighet. Man kan lära av varandra i utbytet mellan skolor,
både vad man bör göra och vad man inte bör göra. Man kan
också se hur internationellt arbete är kulturbundet och anpassat efter de nordiska ländernas politik på området, vilket är en
utvecklingsmöjlighet och en lärdom i sig.

Nya idéer och samarbete mellan de nordiska länderna
Hallvard Smørgrav
www.pedagogikkforderike.no

En intressant fråga är huruvida projektgruppen i och med
arbetet i kartläggningsprojektet fått nya verksamhetsidéer
och ser möjligheter som det egna landets folkhögskolor skulle
kunna pröva. Avsätter projektarbetet några spår ? Normalt
framhålls den danska folkhögskolan ha en ganska svart – vit
syn på internatets betydelse för att svara upp mot kraven
på en folkhögskola. Från dansk synvinkel lyftes därför det
gemensamma folkhögskoleprojektet i Göteborg fram som
väldigt inspirerande som modell för hur man lyckats placera
en externatfolkhögskola där invandare bor. Ett bra exempel på
handlingsinriktad undervisning anses det norska Pedagogikk
for de Rike vara i och med att det visar hur globala ändringar
kan, och skall, börja hemma. Intresset för det nordiska ser ut
att ha minskat, många verkar tycka det är mer spännande
att som ’globalister’ blicka längre bort. Men vi har egentligen
mycket att lära varandra, inspirera och samarbeta.
Även från ﬁnskt håll lyfts Pedagogikk for de rike fram som
intressant och att det kunde vara något att erbjuda de ﬁnska
folkhögskolornas lärare som metod och material. Danmarks
ideella strategi och kraftiga betoning på internationellt arbete
i danska folkhögskolornas förening ( F F D ) framhålls också som
viktigt exempel. Solidaritetslinjer eller liknande som ﬁnns i Finland, Sverige, Norge och Danmark skulle kunna arbeta tillsammans med gemensamma projekt.
I norsk folkhögskola har man redan börjat diskutera hur man
kan anknyta till invandrare och ﬂyktingar i folkhögskolornas
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DANMARK

FINLAND

NORGE

SVERIGE

Den første danske højskole, Rødding Højskole, blev

Finland ﬁck sin första folkhögskola 1889 i Kangasala ;

Den første folkehøgskolen i Norge ble startet i 1864 ;

Sverige ﬁck sina första folkhögskolor, Önnestad, Hvilan

oprettet i 1844. I dag er der 79. Dem kan du ﬁnde via :

nu ﬁnns 90 folkhögskolor.

det var Sagatun på Hamar. Nå ﬁnnes det 77. Dem

och Lunnevad, år 1868. Det ﬁnns nu 147 folkhögskolor

http ://www.hojskolerne.dk

De hittar du på : http ://www.folkhogskolor.ﬁ

ﬁnner du via ; http ://www.folkehogskole.no

i Sverige. De hittar du på : http ://www.folkhogskola.nu

Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) om-

Suomen Kansanopistoyhdistys (Finlands Folkhög-

Folkehøgskolerådet i Norge er de norske folkehøgskol-

Svenska Folkhögskolans Lärarförbund (SFHL) är de

fatter alle 79 folkehøjskoler samt ca. 700 personlige

skolförening) är en samarbets- och stödorganisation

ers politiske organ for både Norsk Folkehøgskolelag

svenska folkhögskollärarnas fackförbund sedan 1902.

medlemmer. Foreningen er en kombineret skole- og

för alla landets folkhögskolor. Internationell växelver-

& Noregs Kristelege Folkehøgskolelag. Her er skolene

SFHL prioriterar tre områden : det fackliga området,

medlemsforening der har til formål at arbejde for

kan är ett centralt arbetsområde för föreningen, som

og organisasjonene representert, og Rådet forvalter

folkhögskoleområdet där förbundet arbetar för skol-

folkehøjskolens ide og skabe gode og frie vilkår

också är medlemsorganisation i Servicecentralen

folkehøgskolens interesser over for norske politiske

formens utveckling, och internationellt arbete med

for skoleformens udvikling. Udlændinge udgør for

för utvecklingssamarbete, Kepa rf. Dotterföreningen

myndigheter. Folkehøgskolerådet har internasjonale

uppbyggnad av folkbildning och folkhögskolor i Syd

tiden 15-20% af eleverne, og mange højskoler er, ud

Finlands Svenska Folkhögskolföreningen har drivit

relasjoner til mange sider, og medansvar for ﬂere

och Öst. SFHL har stor erfarenhet av globalt folkbildn-

over at udgøre et internationalt præget studiemiljø,

utvecklingssamarbete i Senegal sedan 2002 och

utviklingsprosjekter, bl.a. prosjektet ’Pedagogikk for

ingsarbete.

engageret i udviklingsarbejde i u-lande. FFD har

fortsätter arbeta med utvecklingen av en interkulturell

de rike’.

siden 1988 bl.a. været aktivt involveret i ikke-formelle

pedagogik.

voksenundervisningsprogrammer i Indien, Nigeria,
Sydafrika, Nepal og Bangladesh, hvor der er tale om
DANIDA-støttede udviklingsprojekter.

Højskolernes Hus

Finlands Folkhögskolförening

Folkehøgskolerådet

Svenska folkhögskolans lärarförbund, SFHL

Nytorv 7, 1450 København K, Danmark

Annegatan 12 A 18, 00120 Helsingfors, Finland

Besøksadresse : Øvre Vollgate 13

Box 1057, 172 22 Sundbyberg, Sverige

Tel.: +45 3336 4040

Tel.: +358(0)9 454 2330

Postadresse : Postboks 420 Sentrum, 0103 Oslo, Norge

Tel.: +46 08-564 835 35

Fax : +45 3313 9870

Fax : +358(0)9 4542 3330

Tel.: +46 22 47 43 00

Fax : +46 08-28 20 34

E-mail : kontor@ffd.dk

E-mail : kansli@folkhogskolor.ﬁ

Fax : +46 22 47 43 01

E-mail : sfhl@sfhl.se

E-mail : fhsr@folkehogskole.no
www.ffd.dk
www.ffd.dk/indsatsomraader
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www.folkhogskolor.ﬁ/yhdistys/ajankohtaista_sve.html

www.folkehogskole.no/fhsr

www.sfhl.se

iu.folkehogskolene.net
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