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ABF-Åland
Arbetarnas bildningsförbund på
Åland

• ABF har 34 medlemsföreningar.
• ABF föreningshuset ligger I 
centrala Mariehamn innehåller
kontor och möteslokaler
• Fokus är på studiecirklar, 
föreläsningar, samtal, samarbeten, 
projekt och olika ak(viteter.
• Verksamhetsledare på 60 % och
studiesekreterare på 40 %.



Aktivt medborgarskap, 
ett livslångt lärande, utveckla
kulturpolitiken och skapa, utveckla
och administrera utbildningar, 
lärotillfällen och kulturverksamhet

Samarbete i fokus, både med och
mellan de egna medlemsförening-
arna och andra organisationer

Verksamhet ska vara tillgänglig för 
alla medborgare t ex genom inga 
eller låga deltagaravgifter

en del av det fria bildnings-
arbetet grundat på jämlikhetens, 
solidaritetens och
demokratins principer



UTMANINGAR
• a< nå inflyKade
• a< den mesta informa(onen har 

en tradi(on av aK gå via 
informella vägar ”mun mot mun”
• a< man inte har eK gemensamt 

språk
• a< skriMlig informa(on sällan 

fungerar
• a< man måste bygga en rela(on
• a< uppsökande verksamhet krävs



Vi försöker 
fylla luckor 
som inte de 
”ordinarie” 
systemet 
fyller

ABF VILL
• ge möjlighet att bygga nätverk och 

relationer mellan inflyttade och de som 
bott länge/har sina rötter på Åland
• stärka samhället på ett social och 

miljömässigt hållbart sätt
• ge möjlighet praktisk träna vardagssvenska
• överföra formell och informell kunskap och 

kring fritidsintressen och andra områden i 
samhället



Vad gör vi?

Studiecirklar

Mötesplats för 
hantverk

Mormorsträdgård



En studiecirkel kan 
bygga på studiebesök 

AK arrangera besök hos olika lokala 
företag, gårdar, tjänsteleverantörer, 
kulturarbetare föreningar och andra 
enskilda engagerade personer som t ex 
lokala poli(ker eller föreningsmänniskor. 
AK arrangera besök på olika 
utställningar, arbetsplatser, marknader 
och kultur- och minnesmärken.
Det kan vara bra aK stämma träff för aK 
de inflyKade ska veta aK någon de 
känner finns på plats. 

En studiecirkel har en 
plan, träffas 5 gånger är 
minst 3 personer.

Bild från
studiebesök







Samarbete är 
e* nyckelord

Introducera lokala 
akAviteter som redan finns.

Genom a7 nätverka på 
träffarna hi7ar vi också nya 
ledare All nya akAviter.

Vänfamiljer, SFI de som inte 
får gå på SFI t ex pga av 
ålder eller 
uppehållsAllstånd.



Skapa nya ak3viteter 
• AK arrangera tradi(onella ak(viteter från 

orten, sådant som många familjer gör.
T ex svampplockning, fiske, bad, eller aK 
odla. 
• AK arrangera knytkalas/middagar med eller 

utan teman. T ex grillkväll eller någon 
tradi(onell eller interna(onell matlagning. 
• AK skapa nya tradi(oner och 

mötesmöjligheter genom aK fånga upp 
inflyKades tradi(oner och ini(a(v.
T ex måla Urkainska ägg vid påsk eller laga 
syrisk mat. 





Olika nationaliteter och 
olika språk.
När vi träffas i grupp är det vik(gt 
aK se (ll aK alla förstår oavseK 
vilket modersmål hen har. Genom 
olika gester, minspel och aK skraKa 
åt sig själv öppnar man upp 
stämningen så aK de inflyKade 
själva vågar börjar prata. 
I projektet har vi främst använt 
appar som Say Hi och  Google 
translate som kan laddas ned i 
mobilen. Den kan både översäKa 
från tal och text samt läsa upp.



• Fika är vikigt. Tänk på allergier, matpreferenser och a7 det kan finnas 
rädsla för ka7er och hundar. 
• VikAgt a7 det bara är a7 komma. Ingen avgiM. Ingen anmälan.
• I början av projektet kan det vara bra a7 ta reda på om det finns 

någon kulturell sed du behöver tänka på.
• Inkludera barn.
• Programmen behöver vara genomtänkta och ha en ”moderator”så

a7 alla känner sig inkluderade. 
• Det är vikAgt a7 göra program som är intressanta för invånare i 

allmänhet, som a7 besöka platser eller skapa akAviteter där man lär 
något ny7. 
• För a7 involvera invånare som bo7 länge i kommunen, men som inte 

självklart är nyfikna på a7 lära känna nya, krävs oMast a7 de bjuds in 
för a7 visa eller lära ut något. Med konkreta uppgiMer är oMa lä7 a7 
få folk a7 ställa upp.

Avslutande tips



Teckande bilder Marcus Östman
Trädloggan Stefan Prokupek
Foton Charlo=a Wallén

För inspiration 
Ladda ned vår manual för små 
kommuner och föreningar 
www.abfaland.ax


