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Inledning 
UNF är en folkrörelse som präglas av ett folkbildningsideal. Det innebär att medlemmar ska kunna 

förverkliga sina idéer. Medlemmar ska tillsammans lära av varandra och utvecklas i gemenskap. UNF 

ska lyfta sina medlemmar och med det låta dem växa, både i sig själva och i sin förmåga. 

Ur UNF:s vision; en solidarisk och demokratisk värld fri från alkohol och andra droger, har ett 

bildningsuppdrag formulerats. Detta tillsammans med några principer och en värdegrund för 

folkbildning utgör grunden för allt bildningsarbete som UNF bedriver. 

Bildningsuppdrag 
UNF är en samhällsbyggande organisation där alla unga människor är välkomna att i gemenskap och 

utifrån sig själv växa och utvecklas. UNF ägnar sig åt folkbildning för att medlemmar ska få mötas på 

jämlika grunder, inhämta kunskap och bli engagerade medborgare. Folkbildningens värdegrund utgår 

ifrån två viktiga principer; mötet och kunskapen. 

Mötet 
Folkbildning uppstår i ett möte mellan människor som tillsammans skapar bildning. Mötet uppstår i 

sin tur ur frivillighet och tar sin utgångspunkt i övertygelsen om varje människas egen förmåga att 

bidra till en social, gemensam och individuell utveckling. 

Folkbildningen bygger på en jämlik syn på människan där varje individs kompetens tas tillvara. Något 

som tar sig uttryck i att deltagare använder sin reella möjlighet att påverka innehåll och arbetssätt. 

Kunskapen 
Folkbildningen skapas i en sammansättning av teoretisk, erfarenhetsmässig och praktisk kunskap. 

Synen på kunskap är att den är föränderlig och beroende av deltagares olika erfarenheter, perspektiv 

och värderingar. Folkbildningens perspektiv ska genomsyra all verksamhet, som därmed ingår i UNF:s 

folkbildningsarbete, i syfte att uppnå vårt bildningsuppdrag. 

UNF tror att bildningens innehåll inte bara kan läsas in, utan att bildning skapas genom att få 

erfarenheter av praktisk handling, diskussion och upplevelser. Det viktigaste med 

bildningsverksamheten är därför hur det görs, snarare än vad som görs. 

UNF:s bildningssystem 
Tydlighet och långsiktighet är viktigt för att UNF som rörelse ska kunna skapa och behålla förståelse 

för olika delar i bildningsverksamheten. UNF har ett bildningssystem för att skapa tydlighet i hur 



medlemmar, föreningar, distrikt och förbund kan jobba med bildning, samt hur medlemmar kan 

utvecklas i UNF. Systemet är indelat i tre rubriker. 

Bildningsresan för alla medlemmar 
UNF har en tydlig bildningsresa för att medlemmar successivt ska kunna utvecklas i sitt engagemang 

och känna att de stärks genom hela resan. Bildningsresan består av tre huvudsakliga steg, UNF:aren, 

Ledaren/Påverkaren och Höjdaren. Medlemmar ska alltid erbjudas påbörja sin bildningsresa med 

UNF:aren. För de medlemmar som vill fördjupa sig i UNF så blir nästa steg Ledaren eller Påverkaren. 

När medlemmen har vuxit en del inom UNF och vill ta ytterligare ett steg så finns Höjdaren. 

Däremellan finns Digitalisten och olika Studiecirklar för att bredda medlemmars kunskaper. 

UNF:aren 
UNF:s grundutbildning riktar sig till nya medlemmar. Utgångspunkten är att alla medlemmar ska få 

resonera och få förståelse för UNF. Syftet är att deltagarna får en förståelse för varför UNF finns, hur 

man kan engagera sig i UNF och börja bilda relationer inom organisationen. 

Målgrupp: Nya medlemmar 

Ansvar: Distrikten 

Påverkaren 
Påverkaren riktar sig till medlemmar som gått UNF:aren och aktivt vill bedriva kampen för en bättre 

värld. Syftet är att deltagarna ska få mer kunskap om drogpolitik, praktiska erfarenheter av att 

påverka samhället och verktyg för att själva gå till handling. 

Målgrupp: Medlemmar som gått UNF:aren och vill påverka samhället 

Ansvar: Förbundet 

Bildaren 
Bildaren riktar sig till de medlemmar som har gått UNF:aren och som vill lära sig mer om UNF:s 

frågor. Kursen ska ge medlemmar möjlighet att fördjupa sig i olika frågor och ska bidra till 

ideutveckling, kunskapsspridning och nätverkande. 

Målgrupp: Målgrupp: Medlemmar som gått UNF:aren och som vill utveckla sig själva och UNF. 

Ansvar: Förbundet och Distrikten. Förbundet ska möjliggöra och stödja distrikten så att de kan 

arrangera Bildaren. 

Ledaren 
Ledaren riktar sig till de medlemmar som har gått UNF:aren och vill fördjupa sitt engagemang, samt 

utvecklas i sitt ledarskap. Den ska ge förutsättningar för UNF:s medlemmar att på ett hållbart sätt 

arrangera, leda och inspirera fler i UNF. Syftet är att medlemmar ska växa som nyktra ambassadörer 

som vill bidra till att utveckla UNF. 

Målgrupp: Medlemmar som varit med 1–2 år och är/vill vara ledare 

Ansvar: Förbundet 

Höjdaren 
Höjdaren är UNF:s högsta utbildning. Syftet med utbildningen är att stärka unga vuxna i 

nykterhetsrörelsen i sitt engagemang, sina politiska och organisatoriska kunskaper för att kunna 

stärka nykterhetsrörelsen långsiktigt. Höjdaren ska utredas och köras igång senast 2022. 



Ansvar: Förbundet 

Bildning för förtroendevalda 
Förtroendevaldas kompetens och engagemang är en viktig del i UNF:s utveckling. För att de ska 

kunna utföra sitt uppdrag på bästa möjliga sätt har UNF tagit fram olika kurser för att stärka dem. 

Föreningsstyrelsesamling (FSS) 
Föreningsstyrelsesamlingar samlar distriktets föreningsstyrelser. Syftet med 

föreningsstyrelsesamlingen är att styrelserna träffas och delar med sig av sina idéer, sin verksamhet, 

sina planer och mål. Tillsammans med erfarenhetsutbytet bildas föreningsstyrelserna i deras 

styrelsearbete och styrelseposter. 

Målgrupp: Föreningsstyrelser 

Ansvar: Distriktet 

Distriktsstyrelsesamling (DSS) 
Distriktsstyrelsesamlingen samlar alla UNF:s nyvalda distriktsstyrelser. Distriktsstyrelserna bildas i 

sina uppdrag, får verktyg för att utveckla sitt distrikt och nätverka med andra styrelser. Syftet med 

distriktsstyrelsesamlingen är att stärka distriktsstyrelserna och deras arbete med distriktet. 

Målgrupp: Distriktsstyrelser 

Ansvar: Förbundet 

Distriktsordförandenätverk (DO-nätverk) 
Distriktsordförandenätverket är ett nätverk där alla UNF:s distriktsordföranden träffas. Ordföranden 

bildas i frågor kopplade till deras roll och ger dem en plattform för att utbyta idéer med andra i 

samma position. Syftet med nätverket är att stärka distriktsordföranden i deras uppdrag och förmåga 

att leda distriktet framåt. 

Målgrupp: Distriktsordförande och Vice distriktsordförande 

Ansvar: Förbundet 

Distriktskassörsnätverk (DK-nätverk) 
Distriktskassörsnätverket är ett nätverk där alla UNF:s distriktskassörer träffas. Kassörerna bildas i 

frågor kopplat till deras roll och ger dem en plattform för att utbyta idéer med andra i samma 

position. Syftet med nätverket är att stärka distriktskassörerna i deras uppdrag och förmåga att ta ett 

ekonomiskt ansvar för sitt distrikt. 

Målgrupp: Distriktskassörer 

Ansvar: Förbundet 

Valberedningsutbildning (VB-utbildning) 
Valberedningsutbildningen är en kurs för UNF:s valberedningar där de bildas och stärks i hur en gör 

ett gediget och väl genomtänkt valberedningsarbete. Syftet med kursen är att valberedningarna ska 

ha verktyg för att föreslå styrelser med mångfald av kompetenser och personer. 

Målgrupp: Valberedningar i UNF 

Ansvar: UNF:s Valberedning 



Annan bildning 
I bildningssystemet finns också andra saker som inte går att kategorisera under individuell utveckling 

eller stöd till förtroendevalda. För att inte begränsa UNF:s medlemmar och ge frihet för deras lärande 

finns också kurser som är fria i sin form. 

Kongressförfesten 
Kongressförfesten arrangeras på våren de år det är kongress. Förfesten är den första etappen i UNF:s 

demokratiska process inför kongressen. Syftet med helgen är att medlemmar ska ha möjlighet att 

formulera egna förslag till kongressen, samt ge återkoppling på förbundsstyrelsens förslag. 

Målgrupp: De som är nyfikna på kongressen 

Ansvar: Förbundet 

Kamratstödskurs 
Under kamratstödskursen får deltagarna lära sig mer om UNF:s kamratstödsarbete och arbeta med 

sig själva på ett djupare plan. Detta kombineras med någon form av utmanande aktivitet. Syftet med 

resan är att öka medlemmars förståelse för unga i missbruksmiljö, samt erbjuda en frizon. 

Målgrupp: Unga i missbruksmiljö och de som vill lära sig mer om kamratstöd 

Ansvar: Förbundet 

Egna koncept 
UNF:s medlemmar har frihet att arrangera egna koncept för att skapa mer medlemsrelevant 

bildningsverksamhet. Exempel kan vara att samverka med andra organisationer eller bilda 

medlemmar i frågor som inte finns representerade i bildningssystemet. Syftet är att stärka 

mångfalden i UNF:s bildning. 

Målgrupp: Medlemmar som vill fördjupa sig i vissa frågor 

Ansvar: Eget initiativ från medlemmar, föreningar, distrikt eller förbund 

Digitalisten 
För att bedriva ett modernt och tillgängligt bildningsarbete har vi också digitala utbildningar som sker 

antingen individuellt eller tillsammans med andra i studiecirkelform. Syftet med digitala utbildningar 

är att det finns lättillgänglig bildning för alla medlemmar och ge möjligheten att få spetskompetens i 

olika områden. 

Målgrupp: Medlemmar som vill fördjupa sig i vissa frågor 

Ansvar: Förbundet 

Studiecirklar 
Föreningars egen bildning bör ske via studiecirklar och i samarbete med NBV. NBV är UNF:s 

studieförbund och en viktig samarbetspartner i bildningsarbetet. UNF:s föreningar kan genom NBV 

genomföra studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildning. Föreningar kan tillsammans med 

NBV lokalt upprätta studieplaner och verksamhetsformer som skräddarsys till att passa föreningens 

förutsättningar. 

Målgrupp: Föreningsaktiva 

Ansvar: Föreningarna 


