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SOU	  2012:72	  
Folkbildningens	   samhällsvärden	   –	   En	   ny	   modell	   för	  
statlig	  utvärdering	  
	  (Dnr:	  U2012/5989/UC)	  
	  
	  

Remissvar	  från	  Sveriges	  kristna	  råd	  
	  
Sveriges	   kristna	   råd	   (SKR)	   består	   av	   25	  medlemskyrkor	   och	   1	   observatör.	   Dessa	   26	   kyrkor	  
representerar	  tillsammans	  praktiskt	  taget	  alla	  kristna	  kyrkor	  och	  samfund	  i	  Sverige.	  
	  
Med	  grund	  i	  kristen	  tro	  är	  kyrkorna	  i	  Sverige,	  liksom	  runt	  om	  i	  världen,	  engagerade	  i	  frågor	  
som	  rör	  människors	   liv,	   värdighet	  och	   rättigheter.	  Kyrkorna	   i	   Sverige	  har	   stora	  kontaktytor	  
med	   människor	   i	   olika	   livssituationer.	   Frågor	   om	   människors	   villkor	   aktualiseras	   i	   olika	  
sammanhang,	   inte	  minst	  bland	  de	  människor	   som	  migrerat	   till	   Sverige.	  Flera	  av	  kyrkorna	   i	  
Sveriges	  kristna	  råd	  har	  stor	  kontaktyta	   i	  det	  sammanhanget.	  Kyrkorna	   i	  SKR	  vill	   samverka	  
med	  andra	  samhällsaktörer	  för	  ett	  välkomnande	  och	  inkluderande	  samhälle	  där	  människors	  
rättigheter	   och	   värdighet	   värnas.	   Frågor	   om	   undervisning,	   folkbildning	   och	   kultur	   är	   då	  
viktiga.	  
	  
Övergripande	  synpunkter	  
Sveriges	  kristna	  råd	  vill	  framhålla	  folkbildningens	  betydelse	  i	  kyrkorna	  och	  för	  samhället	  i	  
stort.	  Folkbildning	  är	  samhällsbyggande	  och	  angelägen	  för	  oss.	  Kristna	  församlingar	  utgör	  
livstolkande	  miljöer	  där	  erfarenheter	  och	  kunskap	  delas	  och	  det	  finns	  ett	  ansvarstagande	  
både	  i	  det	  svenska	  samhället	  och	  i	  arbetet	  för	  global	  rättvisa.	  För	  kyrkorna	  är	  det	  naturligt	  
att	  arbeta	  med	  folkbildning	  som	  redskap	  och	  metod.	  	  
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I	  den	  breda	  verksamhet	  som	  kyrkorna	  bedriver	  är	  studiecirkeln	  en	  vanlig	  arbetsform	  när	  det	  
gäller	  samtal	  som	  rör	  den	  kristna	  tron,	  värdegrundsfrågor	  och	  livstolkning,	  frågor	  som	  rör	  
ansvarstagande	  i	  kyrka	  och	  samhälle	  på	  områden	  som	  hållbar	  utveckling	  och	  global	  rättvisa,	  
flykting-‐	  och	  integrationsfrågor,	  diakonalt	  och	  socialt	  arbete	  mm.	  Studiecirkeln	  används	  
också	  i	  kyrkorna	  för	  den	  medlems-‐	  och	  ledarutveckling	  som	  erbjuds.	  
	  
Kyrkorna	  är	  också	  en	  av	  de	  största	  aktörerna	  i	  svenskt	  kulturliv	  och	  bedriver	  en	  
landsomfattande	  folkbildningsverksamhet	  på	  kulturområdet	  där	  många	  människor	  är	  
engagerade	  i	  sina	  lokala	  sammanhang.	  
	  
Den	  aktuella	  utredningen	  definierar	  folkbildning	  som	  den	  utbildning	  och	  verksamhet	  som	  
bedrivs	  via	  landets	  folkhögskolor	  och	  studieförbund	  och	  som	  får	  statligt	  stöd.	  En	  stor	  del	  av	  
den	  folkbildning	  som	  äger	  rum	  i	  kyrkorna	  sker	  i	  samverkan	  med	  de	  folkhögskolor	  som	  olika	  
samfund	  äger	  och	  med	  de	  studieförbund	  som	  där	  kyrkorna	  är	  medlemsorganisationer	  
(Sensus	  och	  Bilda).	  
	  
Kvalitet	  och	  långsiktighet	  
Sveriges	  kristna	  råd	  delar	  i	  stort	  utredningens	  intentioner	  och	  överväganden,	  och	  välkomnar	  
utredningens	  förlag.	  Det	  är	  angeläget	  att	  den	  som	  genomför	  den	  statliga	  utvärderingen	  har	  
en	  oberoende	  ställning	  i	  förhållande	  till	  den	  folkbildningsverksamhet	  som	  ska	  utvärderas.	  
Likaså	  är	  det	  viktigt	  att	  den	  genomförs	  vetenskapligt,	  gärna	  flervetenskapligt,	  och	  med	  
beprövade	  analysmetoder,	  vilket	  de	  två	  statliga	  analysmyndigheter	  som	  föreslås	  förmodas	  
ha	  möjlighet	  att	  göra.	  	  
	  
Det	  fördelningssystem	  av	  det	  statliga	  anslaget	  som	  finns	  idag	  bygger	  främst	  på	  kvantitativa	  
parametrar	  och	  inte	  i	  första	  hand	  kvalitativa.	  Den	  kvalitativa	  utvärderingen	  av	  
folkbildningens	  fyra	  syften	  (stärka	  och	  utveckla	  demokratin,	  bidra	  till	  människors	  möjlighet	  
att	  påverka	  sin	  livssituation	  och	  delta	  i	  samhällsutvecklingen,	  utjämna	  utbildningsklyftor	  och	  
höja	  bildningsnivån	  samt	  bredda	  och	  öka	  delaktigheten	  i	  kulturlivet)	  är	  mycket	  viktig	  liksom	  
utvärdering	  av	  folkbildningens	  pedagogik	  och	  metodik.	  Det	  är	  också	  viktigt	  att	  värna	  
betydelsen	  av	  folkbildningens	  grundval	  när	  det	  gäller	  alla	  människor	  lika	  värde	  och	  att	  alla	  
har	  något	  att	  tillföra,	  så	  att	  detta	  förblir	  hörnstenar	  i	  folkbildningens	  förhållningssätt	  och	  
tillämpning	  i	  studieförbund	  och	  på	  folkhögskolor	  även	  fortsättningsvis.	  
	  
Den	  erfarenhet	  som	  finns	  i	  Sveriges	  kristna	  råd	  är	  att	  folkbildning	  är	  ett	  långsiktigt	  arbete,	  
vars	  effekter	  för	  enskilda,	  grupper,	  organisationer	  och	  samhället	  inte	  enkelt	  låter	  sig	  mätas.	  
Det	  finns	  en	  risk	  att	  i	  en	  förenklingsiver	  lockas	  till	  att	  fånga	  och	  bedöma	  folkbildningens	  
effekter	  genom	  antalet	  deltagare	  i	  studieförbundens	  sammankomster	  eller	  i	  
folkhögskolornas	  elevveckor.	  Den	  kvalitativa	  folkbildningen	  som	  bidrar	  till	  utveckling	  och	  
förändring	  på	  djupet,	  där	  människors	  delaktighet	  ökar	  och	  klyftorna	  minskar	  går	  inte	  alltid	  
att	  fångas	  i	  en	  utvärdering.	  
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Med	  vänliga	  hälsningar	  
	  
	  
	  
	  
För	  Sveriges	  kristna	  råd	  
Björn	  Cedersjö	  
Direktor	  ekumenisk	  diakoni/kyrka-‐samhälle	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Handläggare:	  
Björn	  Cedersjö	  	  	  	  tel	  08	  	  453	  68	  23	  
Detta	  remissvar	  har	  utarbetats	  i	  samverkan	  mellan	  Sveriges	  kristna	  råd	  och	  Svenska	  kyrkan.	  


