Cirkel Utveckla Sverige Nu!
De tio studieförbunden* har en gemensam värdegrund om alla människors lika värde och
har en lång tradition av att värna demokrati, yttrandefrihet och lika behandling. Inom
folkbildningen kan alla utvecklas och växa.
Bakgrunden till studieförbundens värdegrund är vår svenska och nordiska arbetskultur som
utvecklats genom århundraden. För att förstå den värdegrunden behövs en djupare
kunskap med historiskt perspektiv. Först då blir värdegrunden begriplig.
2014 kom en bok som kan bidra till denna insikt. I en studiecirkel kan den användas som en
introduktion till vår arbetskultur med demokrati och jämställdhet. När deltagarna också ges
tillfälle att samtidigt reflektera över sin egen kultur genom historien till idag, fördjupas
kunskaperna och förståelsen.

Innehåll:
ü Den nordiska kulturen enligt de första skrifterna på nordiskt språk: Vikingarnas
Visdomsord Havamal och Vikingarnas ättesagor på Island för ca 1000 år sedan
ü Svensk historia. Från bondesamhälle till blomstrande industrisamhälle via många
svenska uppfinningar
ü Exempel på framgångsrika stora svenska företag i slutet på 1900talet: Ikea, Volvo,
SAS och Scania
ü Svenskt arbetsliv med utveckling och lärande i organisationer
ü Speciellt för Sverige: Föreningslivet, Naturen, Idrotten
ü Kvinnornas roll genom historien, Jämställdheten
ü Svenskt ledarskap och lagarbete – enligt forskningen
ü Sverige i det internationella perspektivet, för framtiden i en global värld
Studiematerial: ”Svensk ledarskaps- och organisationskultur Från vikingavisdom till
nutidsperspektiv” av Gunilla Andermo Näsström
En resursbank med exempel på studieplan, tilläggsmaterial, policydokument mm
Syfte: Öka kunskaperna om svensk arbetskultur i historiskt perspektiv
Kommunicera och utvecklas i grupp
Vision: Öka möjligheterna i olika typer av organisationer att utveckla arbetskulturen för
framtiden och för mångkulturellt arbete i en global värld. Samverkan och dialog bidrar till
en positiv och hållbar utveckling på arbetsplatser, i samhället och i världen.
Antal deltagare: 6- 10 deltagare per studiecirkel
Omfattning: 21 studietimmar fördelat på 5-7 sammankomster. En studietimme är 45
minuter.
Kontaktperson: Anna Larsson, projektledare, anna.larsson@projektsupportso.com
* http://studieforbunden.se
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