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Syfte och målgrupp
Wigforssakademin vänder sig till 
den som på ett djupare plan vill 
förstå hur samhället fungerar, och 
hur det är möjligt att på politisk 
väg förändra det. Under kursens 
gång kommer deltagarna att få en 
fördjupad orientering i progressiv 
samhällsdebatt och teori men också 
utveckla sina verktyg för att kunna 
bedriva ett aktivt reformarbete 
och en inkluderande organisering.

   Wigforssakademin är en mötes-
plats mellan akademin och politi-
ken. Under terminen kommer före-
läsare från universitet och högskola 
att besöka utbildningen, men också 
representanter från den statliga 
förvaltningen, debattörer, aktivister 
och utredare från de stora fack-
förbunden. Utbildningen kommer 
att genomsyras av folkbildning och 
vara processinriktad. Folkbildare 
och forskare med koppling till ar- 
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Wigforssakademin
- idépolitisk fördjupning och 
reformistiskt hantverk
Wigforssakademin vänder sig till fackligt aktiva, studenter och sam-
hällsintresserade med hjärtat till vänster. Utbildningen arrangeras 
av LO, ABF, Tankesmedjan Tiden, Arbetarrörselsens Folkhögskola i 
Göteborg och Viskadalen (AFiG) och det socialdemokratiska student-
förbundet (S-studenter).



betarrörelsens forskningsnätverk 
kommer tillsammans att hand- 
leda och utmana deltagarna samt 
guida dem genom utbildningens 
examinerande moment.
   Wigforssakademin är en frivillig 
utbildning som verkar i en folkbil-
dande anda. Deltagarna blir en 
del av en studiekultur som på sikt 
kan påverka dem att bli kompe-
tenta ansvarsutkrävare och sam-
hällsbyggare. Wigforssakademin 
vill skapa samarbetsorienterade 
medspelare för en bred arbe-
tarrörelse snarare än individuella 
stjärnskott. Med utbildning syftar 
de ingående organisationerna att 
ge verktyg för ett inkluderande 
ledarskap. Den bärande idén är 
att skapa en rörelse. 
 
Målgrupp
Studenter med eller utan kopp- 
 ling till S-studenter eller andra 
 politiska studentförbund.
Fackligt aktiva med eller utan  
 förtroendeuppdrag inom   
 LO-familjen
Sammhällsintresserade perso-  
ner som definierar sig som ”till  
 vänster om mitten på den poli 
 tiska skalan”

Målgruppen för utbildningen är 
personer mellan 20 och 50 år 
men inga formella hinder finns 
för yngre eller äldre personer att 
söka sig till akademin. 
 
Mål
Målet med Wigforssakademin är 
att skapa slipade organisatörer 
och tänkare inom eller alldeles 
utanför svensk arbetarrörelse. Ut-
bildningens mål är även att skapa 
nätverk av personer som inte är 
organiserade i samma organisa-
tion eller del av landet. Akademin 
är skapad i syfte att öka med-
vetenheten om hur avgörande idé-
politisk fortbildning är för dagens 
arbetarrörelse, men också för att 
knyta samman den nationella ar-
betarrörelsen med folkbildningen 
och fackföreningsrörelsen.
   Wigforssakademin kretsar kring 
en rad politiska, sociala  och 
organisatoriska mål. Deltagarna 
ska slipa sin kritiska förmåga och 
utveckla sitt idépolitiska tänkande 
inom en rad centrala policyom-
råden för arbetarrörelsen såsom 
ekonomisk politik, arbetsmarknad 
och jämställdhet.
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Innehåll
Utbildningen är uppdelad i tre 
tematiska block som centreras runt 
ett helginternat.

1 2 3Uppdaterad 
samhällsanalys 
januari

Förändringens
verktyg 
mars

Reformistisk
framtid 
maj

Under den första 
helgen ligger fokus på 

sämhälle-
liga strukturer och 

förändringsprocesser. 
Deltagarna kommer 
att få fördjupa sig i 
det nutida samhället 

och den ekonomiska ut-
vecklingen. Tillsammans 
kommer de ta del av 

ny forskning om förmö-
genhetskoncentration, 
välfärdens styrning 

eller globaliseringen. 
Deltagarna kommer 

också att introduceras 
i rapportskrivande och 
utredandets metodik.

Den andra helgen 
kommer förändring-
ens verktyg att stå i 

centrum. Under helgen 
besöker bland annat 
fackliga aktivister, 
som arbetat med 
organisering av 

grupper som står långt 
från fackföreningsrö-
relsen, utbildningen. 

Helgen ägnas även åt 
det parlamentariska 
arbetets infrastruktur. 
Deltagarna kommer 

möta statssekreterare 
eller statstjänstemän 
som arbetat med att 
transformera idéer till 

verklighet.

Den avslutande helgen 
är riktad mot frågor 
om hur den politiska 

makten utövas i dagens 
samhälle samt hur po-
litisk påverkan kan se 
ut. Helgens teoretiska 

moment kommer kretsa 
kring kommunikation 

och framställning samt 
den lokala refor-

mismens möjligheter 
och förutsättningar. 

Basgrupperna kommer 
även att presentera 
och kristikt granska 

sina egna och varan-
dras rapporter under 

denna helg.



Distansmoment och deltagande
Wigforssakademin är en distansut-
bildning med mellanliggande helg-
internat. Det innebär att en betydan-
de del av arbetsinsatsen sker mellan 
de tre helginternaten. I genomsnitt 
lägger en deltagare 7 timmar per 
vecka på utbildningen. Helginterna-
ten är tre stycken och är förlagda till 
helger. Deltagarna bör kunna vara 
på plats i Borås klockan 17.00 på 
fredagen och lämnar Borås vid 
15-tiden på söndagen.
   Utbildningen ställer höga krav på 
deltagarna och den som anmäler 
sig bör vara beredd på att utmanas 
under terminen.
   Inför och efter de tre helginterna-
ten arbetar deltagarna med skriftli-
ga uppgifter på egen hand och i sina 
basgrupper. Basgruppen kommunice-
rar och samtalar i ett digitalt klass-
rum på distansplattformen Pingpong. 
En lärare från folkhögskolan fungerar 
som bollplank under denna tid.
   Utbildningens stora projektarbete 
blir att producera en rapport med 
inlämning i juni. Uppgiften arbetar 
deltagarna med i basgrupper under 
hela terminen. Under kursen kom-

mer deltagarna få handledning och 
stöttning.
   Inslag av kamratgranskning före- 
kommer.
   Kursen löper under perioden 
januari till och med juni. 
 
Kostnad och studiemedelsvillkor
Kursen är avgiftsfri och berättigar till 
gymnasiestudiemedel (A2) eftersom 
den är en folkhögskolekurs. Logi, mat 
och resor ingår med litteratur kommer 
deltagarna själva att få stå för.
   I och med att deltagarna kan 
ansöka om gymnasiestudiemedel 
påverkar inte detta det totala studie-
medelsbelopp de kan få till högsko-
lestudier. 
 
Ansökan
Ansökan görs via Arbetarrörelsens 
Folkhögskola i Göteborg och Viska-
dalens hemsida.
   Sista ansökningsdag är i december. 
Antalet platser är begränsat. Det är 
därför meriterande med utvecklade 
svar i ansökan.
   För aktuella datum och ansökan, se 
a-folkhogskolorna/kurs/wigforssaka-
demin.
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