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INLEDNING
Vilken identitet har vi som människor? Är vi i första hand oslobor, norrmän, européer eller
världsmedborgare? Kan man lära någon att bli världsmedborgare med syfte att få en global identitet och
medvetenhet? Detta häfte är resultatet av ett Nordplus-projekt i regi av Nordiska Folkhögskolerådet. Ta del
av hur ett urval av nordiska folkkhögskolor, genom sina dagliga praktiker, inspirerar till pedagogiskt arbete
kring hållbar utveckling och det globala medborgarskapet – både teoretiskt och praktiskt.
Nordiska Folkhögskolerådet har tagit flera initiativ för att bidra till utvecklingen av detta arbete. Rådet har
visat på de stora skillnader som finns mellan länderna när det gäller såväl förutsättningar för internationellt
arbete som vad som genomförs i praktiken, men också på likheter när det gäller vilka frågor man vill arbeta
med. Detta är grogrunden för ett fruktbart fortsatt samarbete. Att stärka och utveckla demokratin och
medborgarskapet är en viktig uppgift för folkhögskolorna i Norden.
Idag ställs frågan om demokrati och medborgarskap inte bara inom nationalstatens ram utan även på
europeisk och global nivå. Frågor som klimat, hållbar utveckling, finansiella kriser, migration, fattigdom,
mänskliga rättigheter och jämställdhet kräver ett globalt medvetande och engagemang. Folkhögskolorna
i Norden har stor erfarenhet av att arbeta med globala frågor. Dels då många kursdeltagare kommer från
andra länder, dels för att många folkhögskolor arbetar i internationella projekt. Exempelvis deltar
folkhögskolorna och deras nationella föreningar i internationella nätverk för vuxenutbildning och folkbildning
som European Association for Education of Adults och International Council for Adult Education. I dessa
sammanhang finns ett stort intresse för den nordiska erfarenheten av sambandet mellan folkbildning,
folkhögskolor, demokrati och aktivt medborgarskap.
Detta projekt pågick mellan 2010 och 2011 och alla projektdeltagare utbytte erfarenheter under den globala
folkbildningskonferensen A world worth living in i Malmö i juni 2011. Fyra tematiska områden var då
i centrum:
Kulturmötet − Hur kan vi motverka etnocentrism, rasism och främlingsfientlighet och istället skapa
interkulturella relationer som bygger på ömsesidighet och respekt?
a

Medborgarskapet − Hur kan vi motverka känslor av maktlöshet och bidra till engagemang och delaktighet på
såväl lokal som nationell och global nivå?
a

Hållbarhet − Hur kan vi motverka destruktiva produktions-, konsumtions- och kulturmönster och bidra till
lösningar på klimat- och miljökrisen?
a

Jämlikhet − Hur kan vi motverka diskriminering och orättvisor som bygger på kön, etnicitet, religion,
sexualitet och funktionshinder och verka för alla människors lika värde?
Arbetet har letts av en projektgrupp bestående av Thor West Nielsen, chefkonsulent, Folkehøjskolernes
Foreningen i Danmark, Terje Johansen, internationell sekreterare, Folkehøgskolerådet i Norge, Jyrji Ijäs,
generalsekreterare, Finlands Folkhögskolförening samt Benton Wolgers, projektledare från Sverige. Två
folkhögskolelärare från vart och ett av de nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige har
bidragit med varsitt avsnitt i detta häfte. Medverkar gör även forskare samt representanter från det civila
samhället.
Häftet sprids till folkhögskolor i Norden och till deras nationella och internationella nätverk för att ligga som
grund för en utveckling av skolornas internationella arbete. Det finns även tillgängligt på webben,
www.ffd.dk/nfr. Målgruppen för häftet är i första hand nordiska folkbildare, men alla som är intresserade av
globala frågor och folkbildning kan ha nöje, och få inspiration, av läsningen!
Benton Wolgers, projektledare
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DANMARK – först i världen med folkhögskolor
De danska folkhögskolorna, eller højskoler, var de första i Norden och sannolikt i hela världen. Den första
folkhögskolan, Rødding Højskole, startade 1844. Förgrundsgestalten hette Nicolai Frederik Severin
Grundtvig och han räknas som folkhögskolans upphovsman. Han var präst, poet, filosof, debattör och
nytänkare. Att lära för livet istället för att plugga till en examen var en grundsyn, liksom att det levande ordet
inspirerar kursdeltagarna till att tänka och handla. Denna inställning har kommit att genomsyra folkhögskolan
varhelst den finns.
a

Dansk folkhögskola präglades till en början av nationalism, förstärkt av kriget mot Tyskland 1864. Den
danska kulturen med sången som stor inspiratör blev en väsentlig del av undervisningen. Idag präglar
Grundtvigs tankar fortfarande dansk folkhögskola i hög grad och hans inflytande är starkt. Många skolor har
samtidigt en profil som präglas av ett bestämt fackområde, till exempel idrott, media och hälsa/sundhet.
a

De cirka 70 danska skolorna är alla, utom en, internatskolor med cirka 8 000 deltagare om året. Deltagarna
avsätter ett halvår eller ett år till utbildning, gemenskap och personlig utveckling. Trots sin starka ställning har
antalet skolor och antalet deltagare alltid varierat. Antalet deltagare har dock varit rätt konstant de senaste tio
åren, medan antalet skolor har minskat.
a

Deltagarna får inte statliga studielån vilket för många är ett hinder. Ett visst elevstöd ges idag till skolorna för
att de ska kunna reducera kostnaden för deltagaren, men för många unga är det en förutsättning att föräldrar
eller kommunen kan gå in och hjälpa till finansiellt. De senaste åren har det kommit nya signaler från staten
att folkhögskolorna ska producera mer statsnytta. Den danska højskole-lagen kräver dock fortfarande att
halva undervisningstiden ska vara undervisning av ”bred allmän karaktär”.
a

Praktiskt taget alla højskoler har korta kurser på 1-2 veckor under sommarhalvåret. Varje år deltar cirka
40 000 vuxna i dessa ofta tematiska kurser. Alla højskoler är organiserade som privata institutioner med en
demokratiskt vald styrelse. Detta är ett krav i den danska højskole-lagen. Friheten att starta nya skolor är
stor, men priset är att man får klara av etableringen av skolan själv.

FINLAND – folkhögskolan nu och då
a

I Finland finns det idag 91 folkhögskolor, de flesta är internat varav 75 är finskspråkiga och 16
svenskspråkiga. Den svenskspråkiga befolkningen är idag sex procent, så 16 skolor innebär en hög
folkhögskoletäthet. Antalet deltagare är 10 000 på de långa kurserna och 100 000 på de korta. Åldern på
deltagarna är 18 till 24 år. Skolorna är oftast inte så stora, 60 deltagare kan räcka för att driva en skola. Två
stora områden toppar kursutbudet: estetiska ämnen och yrkesinriktade kurser. Mer än hälften av kurserna är
kompetensgivande. Det finns ett statligt studiestöd, men det är inte stort.
a

Det var mot Danmark de finska pionjärerna vände blicken när de ville starta en folkhögskola. Sofia Hagman
startade den första folkhögskolan 1889. I samma veva växte en stark folkhögskolerörelse fram
i svenskspråkiga kretsar och Svenska Folkhögskolans vänner bildades, de värnade om det svenska arvet
och språket. Men nationalism var inte den enda inspirationskällan till bildandet av folkhögskolor. Även
folkrörelserna, arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och framför allt den religiösa väckelserörelsen startade
många folkhögskolor under första halvan av 1900-talet.
a

När det allmänna skolväsendet byggdes ut på 1960-talet började folkhögskolorna förbereda för högre
studier. Den andra stora nyorienteringen för finsk folkhögskola blev yrkesutbildningen. För många
folkhögskolor med anknytning till organisationer blev det ett naturligt steg att utbilda ungdomsledare,
idrottsinstruktörer, kultursekreterare etcetera, som fick sina egna linjer och kurser på folkhögskolor. Det
visade sig vara en kortvarig framgång. Under 1990-talet genomfördes en reform som innebar en ny
yrkeshögskola och folkhögskolorna hade då att välja på att tappa sina yrkeskurser eller att foga in sig under
yrkesinstitutionen. Detta innebar minskad frihet, inte minst pedagogiskt.
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NORGE – ett träd med två grenar
Den första norska folkhögskolan startades 1864 av teologerna Herman Anker och Olaus Arvesen. De
hämtade inspiration från Grundtvig i Danmark. Kort därpå startade även den norska staten skolor som kom
att ägas av länen. Tio av dessa finns fortfarande kvar som folkhögskolor idag.
Från 1890-talet startades många folkhögskolor, ofta kallade ungdomsskolor, inom de kristna
väckelserörelserna. Dessa skolor hämtade inspiration från Christen Kold, en annan av
folkhögskolepionjärerna i Danmark. Det gav upphov till två grenar på folkhögskoleträdet i Norge: frilynta och
kristna. Idag arbetar de två grenarna tätt tillsammans. De första folkhögskolorna bildades på landsbygden
och gjorde gemensam sak med landsmålsrörelsen som ville skapa ett nynorskt språk byggt på inhemska
dialekter. Nationalismen mot sluten av unionstiden med Sverige var också en av drivkrafterna bakom
folkhögskolerörelsen i Norge.
Det finns idag 77 folkhögskolor, 47 frilynta och 30 kristna. Varje år går det cirka 7 000 deltagare på de långa
kurserna. Det betyder att cirka elva procent av de norska ungdomarna går ett år på folkhögskola. Dessutom
har de korta kurserna cirka 20 000 deltagare varje år. Folkhögskolorna erbjuder ett rikt utbud av linjer och
kurser. Nästan alla de långa kurserna pågår under ett läsår.
Skolorna är internat med cirka 90 deltagare. Många deltagare har gymnasiekompetens och ser
folkhögskolan som ett friår där man kan fördjupa sig i specialområden samtidigt som man ökar sin sociala
kompetens och får tid att tänka igenom kommande utbildnings- och yrkesval. Undervisningen är gratis, men
deltagarna betalar för material, kost, logi och studieresor. Deltagarna har rätt till studielån på samma villkor
som högskole- och universitetsstudenter. De flesta deltagarna är mellan 18 och 20 år. Kurserna är
upplevelsebaserade och kreativa. Idrott och friluftsliv är dominerande inriktningar.

SVERIGE – bönder och upplysning
Den första svenska folkhögskolan startade 1868. Initiativet kom från politiskt aktiva bönder som insåg att
bondeungdomen inte hade något att hämta i latinskolan, utan behövde skolor anpassade till deras liv. En
utlösande faktor var de nya lagar som kom på 1860-talet som gav bondeklassen möjlighet till representation
på kommunal- och riksdagsnivå. I och med detta ökade behovet av allmän medborgerlig bildning, vilket
också blev den svenska folkhögskolans honnörsord och främsta inriktning. Till skillnad från i Danmark var
Grundtvig inte den tongivande inspiratören, utan snarare Richard Sandler, Oscar Olsson och Ellen Key med
rötter i upplysningen.
Idag finns det cirka 150 skolor, varav en tredjedel ägs av landstinget och resten av folkrörelser,
organisationer och stiftelser. Det går cirka 25 000 deltagare på de långa kurserna och 77 000 på de korta.
Tio procent av deltagarna är utlandsfödda och 19 procent är deltagare med funktionshinder, inklusive
dyslexi. Genomsnittsåldern är 23 år.
Allmän kurs finns på alla folkhögskolor och vänder sig till dem som saknar grundskole- och
gymnasieerfarenhet. Den svenska folkhögskolan har en utpräglat social profil och vänder sig till målgrupper
som behöver en andra utbildningschans i livet. En princip som funnits med från början är att förena
utbildning med bildning, därför är den allmänna kursen en hörnsten i den svenska folkhögskolan. De som
studerar på folkhögskola har en egen urvalsgrupp till högre studier.
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Staffan Roselius − Författaren till avsnittet Folkhögskolan i Norden och det globala medborgarskapet har
arbetat som folkhögskolelärare i drygt 20 år och som lärare vid Folkhögskollärarprogrammet vid Linköpings
universitet i Sverige i 15 år. På Folkhögskollärarprogrammet har han förutom ordinär undervisning i
folkbildningskunskap och vuxenpedagogik även varit programstudierektor samt medverkat i flera
internationella projekt. Staffan Roselius har bland annat publicerat böckerna Fattiga och rika i världen (1993
och 1995), Global ekonomi mellan Börsen & Bushen (2000) samt Progressiv folkhögskola – en
förnyelserörelse på 1970-talet (2010).

FOLKHÖGSKOLAN I NORDEN
OCH DET GLOBALA MEDBORGARSKAPET
När Malmö stad i juni 2011 stod som värd för världskonferensen A world worth living in med fokus på
vuxenutbildning och folkbildning hade jag nöjet att delta i ett seminarium med rubriken Can you train a global
citizen? Vi som sökte svaret på den frågan har olika uppgifter inom nordisk folkbildning och har arbetat på
folkhögskolor i Danmark, Norge, Finland och Sverige. Vad kom vi då fram till? Kan den nordiska
folkhögskoletraditionen medverka till att forma ett globalt medborgarskap?

Den nordiska folkhögskoletraditionen
I de fyra nämnda nordiska länderna finns tillsammans drygt 400 folkhögskolor. Vi talar gärna om ”den
nordiska folkhögskolefamiljen”. För trots nationella och individuella särdrag kan man ändå tala om en
gemensam tradition som går tillbaka till mitten av 1800-talet, då de första folkhögskolorna startade
i Danmark. Ett kvartssekel senare var folkhögskolan etablerad också i de övriga nordiska länderna. De
gemensamma rötterna går i sin tur tillbaka till det sena 1700-talets upplysningstankar. I Danmark och Norge
talar man även idag om folkupplysning medan vi i Sverige oftare använder begreppet folkbildning för
motsvarande företeelse.
I Sverige har folkhögskolans mål under mer än hundra år uppgetts vara att ”främja allmän medborgerlig
bildning”. Begreppet medborgare har sina rötter i den franska revolutionen och kan ses som en markering av
individens värde som fullvärdig medborgare – och inte bara som undersåte – i en nation. Under 1800-talet
och långt in på 1900-talet var folkhögskolorna ett nationellt projekt i respektive land. Det gällde i Sverige men
i ännu högre grad i våra grannländer.
I Danmark utkämpade man under folkhögskolans första decennier två krig mot det tyska Preussen, i Norge
skapades det nynorska språket som en reaktion mot de båda unioner med Danmark respektive Sverige som
Norge levat under i mer än 400 år. I Finland fick det egna språket och den egna kulturen, inte minst under
folkhögskolornas hägn, äntligen utrymme efter sekler av först svensk och sedan rysk överhöghet.
I Sverige fanns inte samma påtagliga hot mot den egna kulturen, här var folkhögskolan från början framför
allt ett verktyg för att stärka böndernas ställning och ge dem möjlighet till ökad delaktighet i samhällets
styrelse. Här övades redan på 1870-talet kommunstyrelse i rollspelsform! I början av 1900-talet gjorde
arbetarna entré på folkhögskolorna, några decennier senare var det dags för kvinnorna. På folkhögskolorna
lärde man sig att tala, fatta beslut – att utöva demokrati. Att bli fullödiga aktiva medborgare.
Omkring 1920 var de fyra större nordiska länderna fullvärdiga demokratier. I Sverige hade en stor andel av
riksdagsmännen fått sin demokratiska skolning i folkhögskolor och studiecirklar. Sverige var, med Olof
Palmes ord, ”en studiecirkeldemokrati”. Ett utmärkande drag i den nordiska folkhögskolemodellen är det
10

nära samarbetet med civilsamhällets organisationer, folkrörelserna. Det var inom frikyrkorörelsen,
nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen, kvinnorörelsen och rösträttsrörelsen som studiecirklarna uppstod, och
med tiden startade också dessa rörelser egna folkhögskolor. Här kunde rörelsernas idéer vässas och växa
till sig.

Vidgade perspektiv
När de totalitära ideologierna bredde ut sig i Europa på 1920- och 1930-talen blev många av de nordiska
folkhögskolorna ett bålverk för demokratiska värderingar. Nu hade också perspektivet vidgats från det
nationella till det internationella. I Sverige, som ensamt av de nordiska länderna undgick det andra
världskriget, kunde folkhögskolorna erbjuda en fristad för flyktingar undan nazism och sovjetkommunism.
Sedan länge fanns även på flera av de kristna skolorna ett starkt engagemang för missionsverksamhet
i andra världsdelar.
På sextiotalet vidgades perspektivet ytterligare. Nu började utvecklingsländernas, den så kallade tredje
världens, problem att uppmärksammas. Folkrörelserna gick i spetsen för tanken att våra nordiska
välfärdssamhällen hade ett ansvar för att bidra till ekonomisk och social utveckling även i andra länder. Vid
mitten av sextiotalet började man utbilda fredskårister på några svenska folkhögskolor. Snart utvecklades det
till så kallades U-landslinjer för utbildning av biståndsarbetare.
1970-talet innebar en radikalisering av det politiska klimatet i de nordiska länderna. Vietnamkriget,
motståndet mot apartheidsystemet i Sydafrika och andra händelser i tredje världen engagerade stora
ungdomsgrupper. Det bildades Afrikagrupper, Latinamerikakommittéer och andra solidaritetsgrupper, som
snart sökte samverkan med olika folkhögskolor. Resande folkhögskolekurser, som i många avseenden var
besläktade med de så kallade U-landslinjerna men som ofta stod för en mer radikal ”progressiv” pedagogik,
uppstod i flera av de nordiska länderna. Det var uppenbart att den nya tidens ungdom allt mer började
identifiera sig som världsmedborgare. Ett år på folkhögskola har för tusentals ungdomar inneburit
startpunkten för ett mångårigt engagemang i ideella frivilligorganisationer med världsförbättrarambitioner.

Miljö och mångkultur
Tidens svängningar har ofta återspeglats i folkhögskolornas kursutbud. Vid slutet av 1980-talet hamnade
miljöfrågorna på dagordningen, här gavs möjlighet att integrera ett lokalt perspektiv med ett mera globalt.
Med liknande utgångspunkter startades kurser i rättvis handel och på åtskilliga folkhögskolor finns numera
en världsbutik med rättvist handlade varor från kooperativ och småbönder i tredje världen.
Under 1990-talet förändrades de nordiska länderna från att ha varit tämligen etniskt och kulturellt homogena
till att bli mer mångkulturella. Antalet invandrare ökade. De flesta kom från krigshärjade länder utanför
Europa, för Finlands del framför allt från Ryssland. Nu kom integrationsfrågorna i centrum samtidigt som det
efterhand i alla de fyra nordiska staterna uppkom mer eller mindre uttalat främlingsfientliga politiska partier.
För folkhögskolorna har detta inneburit en utmaning. På många folkhögskolor, särskilt i Sverige men även
i Finland, utgör invandrare en betydande del av kursdeltagarna. Man har på det sättet kunnat göra en insats
för invandrarnas integration i samhället. Folkhögskolorna har också visat sig vara en viktig arena för
kulturmöten, som främjat möjligheterna till interkulturell förståelse.

Globalisering
I slutet av 1990-talet kom begreppet globalisering högt på samhällsdebattens dagordning. Bakomliggande
faktorer var den nya kommunikationstekniken med expansionen av internet men också viktiga förändringar
inom världsekonomin. Även om begreppet från början främst syftade på ekonomiska förhållanden stod det
snart klart att globaliseringen har många sociala och politiska dimensioner. Snart uppkom också en ny social
rörelse, den globala rättviserörelsen, som samlade såväl sydamerikanska småbönder som europeiska
fackföreningsmedlemmar och studerande. Genom World Social Forum (och dess regionala filialer som
European Social Forum) har en ny viktig form av folkbildning på internationell nivå uppstått.
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De nordiska folkhögskolorna har i hög grad varit öppna för internationellt samarbete. Ända sedan slutet av
1800-talet har nordiska folkhögskolemöten varit ett viktig forum för utbyte av erfarenheter och idéer inom den
nordiska folkhögskolefamiljen.1956 bildades Nordiska folkhögskolerådet (NFR) med syfte att skapa
mötesplatser och stimulera idédebatt och pedagogiskt erfarenhetsutbyte kring utvecklingen av den nordiska
folkhögskolan. Efterhand har det nordiska perspektivet vidgats. År 2004 träffades ett drygt hundratal
folkbildare från hela världen i Moshi i Tanzania, där diskuterades folkbildningens globala betydelse och
möjligheter. NFR tog initiativ till en kartläggning och analys av de nordiska folkhögskolornas internationella
arbete, vilket utmynnade i rapporten Långt borta och nära som presenterades vid ett nordiskt
folkhögskolemöte i Helsingör 2008.
En inventering av Folkbildningsrådet under 2009 visar att 90 av Sveriges 150 folkhögskolor har någon form
av internationellt samarbete. Ungefär hälften av de svenska folkhögskolorna har till exempel genom
föreningen Karibu en vänskola (systerskola) i Tanzania. Några har en vänskola i Indien, andra i Sydafrika,
Polen, Ryssland, Estland eller Litauen. Flera gör längre resor eller har kurser förlagda utomlands, och
många tar emot stipendiater från andra länder. Även Danmark, Norge och Finland har på liknande sätt vidgat
sin värld långt utanför de nationella gränserna. I flera fall har nordiska folkhögskolor bidragit till att starta
folkhögskolor i länder utanför Europa och på olika sätt bidragit med solidaritetsinsatser för dessa. De
nordiska länderna har också under de senaste tjugo åren haft ett gemensamt folkbildningssamarbete med
Latinamerika.
Den nordiska folkhögskolan är inte längre ett nationellt projekt. Nu står man inför viktiga globala utmaningar,
och den nordiska folkhögskolerörelsen bör ha goda förutsättningar att möta dem. Vad kan den göra för att
främja ett globalt medborgarskap?

Medborgarskap, civilsamhälle, demokrati och folkbildning/vuxenutbildning
Att vara medborgare i en nation innebär att man har fulla politiska och sociala rättigheter och skyldigheter
i sitt land. I de nordiska länderna har medborgerliga rättigheter som rösträtt, församlingsfrihet, religionsfrihet,
tryckfrihet, yttrandefrihet och näringsfrihet under lång tid tagits för självklara. Det har också i allmänhet rått
stor uppslutning kring skyldigheterna att, till exempel, hederligt betala skatt.
Begreppet medborgarskap ges emellertid i allmänhet en betydligt vidare tolkning än det som har att göra
med individens förhållande till staten. Inte minst i de nordiska länderna har vi, allt sedan de klassiska
folkrörelserna uppstod för halvannat århundrade sedan (samma epok som såg folkhögskolan födas) ett rikt
föreningsliv – ett starkt civilsamhälle, där medborgarna har möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. Idag
minskar medlemsantalet i de traditionella folkrörelserna liksom i de politiska partierna. Idag har vi nya
organisationsformer och lösare, mindre formaliserade nätverk. Men liksom tidigare bygger det civila
samhällets organisationer på enskilda samverkande människors engagemang för olika saker: ett
lokalsamhälle, en idrottsförening, en religiös trosriktning eller en viss musikgenre. Men engagemanget kan
också gälla situationen i en annan del av världen, mänskliga rättigheter och andra globala ödes- och
rättvisefrågor.
I de nordiska länderna har folkbildning och folkupplysning spelat en viktig roll för att främja aktivt
medborgarskap. I den svenska folkhögskoleförordningen från 1977 stadgades till exempel att folkhögskolans
verksamhet ska vara sådan att den ”stärker viljan och förmågan att i solidaritet med andra aktivt påverka
arbetsliv och samhälle”. I Finland är folkhögskoleutbildningens mål att ”främja demokrati, pluralism, hållbar
utveckling, kulturell mångfald och internationalism och stödja sammanhållningen och jämlikheten i samhället
samt ett aktivt medborgarskap”.
Det finns en omfattande litteratur kring sambandet mellan civilsamhälle, demokrati och vuxenutbildning/
folkbildning (i engelskspråkig litteratur används vanligen begreppet Adult education). Här har den nordiska
traditionen en viktig roll, men under de senaste decennierna har det även publicerats mycket om
vuxenutbildningens roll för demokratiseringssträvandena i, bland annat, östra Europa och Sydafrika. (Se
Bron/Schumann och Walters).
I de nordiska länderna råder genom vår likartade samhällsutveckling också stor samstämmighet om vad som
kännetecknar ett demokratiskt system till form och innehåll. Inte sällan har vi också en benägenhet att se vår
samhällsmodell som ett föredöme för andra länder. Åtskilliga svenska organisationer har fått biståndsmedel
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till demokratifrämjande projekt i östra Europa och andra delar av världen. Studiecirkeln och annan
folkbildningspedagogik har ibland setts som en svensk (eller nordisk) ”exportartikel”. I mötet med nya
samarbetsparter med andra erfarenheter kan det emellertid vara en problematisk inställning. Det är viktigt att
inse att det handlar om ömsesidigt utbyte, att lära av varandra, för demokrati är inte i första hand en form
och ett regelsystem. Minst lika viktiga komponenter i demokratibegreppet är, för att citera Agnieska Bron,
”a living relationship between people, based on tolerance, respect, responsibility and cooperation with each
other” (Bron/Schumann). De komponenterna finns dock i allmänhet inom den nordiska folkhögskole- och
folkrörelsetraditionen.
Det finns således en mängd erfarenheter att dra lärdom av, där inte minst den långa nordiska
folkhögskoletraditionen har en stabil ideologisk grund för att främja globalt medborgarskap. Med den
utgångspunkten har Nordiska Folkhögskolerådet initierat ett projekt där två folkhögskolor från vart och ett av
de fyra nordiska länderna utprovar olika modeller för träning i globalt medborgarskap. De presenteras i var
sitt kapitel i denna skrift.

Nordisk folkbildning för globalt medborgarskap
Vad kan då globalt medborgarskap innebära? De olika rapporterna bidrar med skilda aspekter på ett
mångfacetterat begrepp. Medan de båda norska bidragen främst fokuserar på att stärka miljömedvetandet
bland folkhögskolans deltagare och anställda, riktar de finska blickarna dels mot begreppet mångkulturell
kompetens dels mot asylsökandes integration i det finska samhället.
Även de båda danska rapporterna har integration och kulturmöten som huvudteman. Här finns också
intressanta diskussioner om vad världsmedborgarskap kan tänkas innebära och något om hur vägen till ett
sådant kan se ut. Den svenska Kvinnofolkhögskolan bidrar med viktiga metodiska funderingar kring
fördomar, kulturer, maktordningar, rollspel och perspektivskiften medan Glokala Folkhögskolan i Malmö
i hela sitt upplägg visar på vikten av att kombinera ett globalt perspektiv med ett näraliggande lokalt.
Målgrupperna för de deltagande skolornas projekt skiljer sig. De båda norska skolorna, Sunnmøre och
Ringerike, har en homogen deltagargrupp av etniskt norska ungdomar av båda könen med (oftast)
gymnasieutbildning bakom sig. Nästan alla bor på skolans internat: Denne skulen er ein hem, og denne
heimen er en skule som det programmatiskt beskrivs i rapporten från Sunnmøre. I Finland har man tre skilda
målgrupper för projektet:
1. Unga asylsökande.
2. Deras ”representanter” som är vanliga finska medborgare i medelåldern.
3. Deltagare på folkhögskolornas fritidsledarutbildning.

Rønde Højskoles SommerCamp samlar ”nydanska” ungdomar med utländsk bakgrund till ett kulturmöte som
här kom att innefatta även danska pensionärer som befann sig på skolan. Nordfyns Folkehøjskole arbetar
medvetet med att sammanföra människor med olika kulturbakgrund och använda deltagarnas skilda
erfarenheter som ett verktyg i undervisningen.
Det är också Nordfyns folkhögskola som i sin kurs ”Take the future – Verdensborgerskab på højskolemanér”,
tydligast formulerar sig kring vad globalt medborgarskap kan innebära. Man utgår då från den lilla
gemenskapen på skolan och vidgar efterhand perspektivet till det omgivande samhället och nationen och
vidare till de globala sammanhangen.
Kvinnofolkhögskolan i Göteborg vänder sig (som namnet antyder) till kvinnor och det aktuella projektet
utspelar sig inom ett tema i ämnet samhällskunskap, Kvinnors villkor i världen. Kvinnorna i gruppen
representerar flera olika nationaliteter, etniciteter, religioner och utbildningsbakgrunder, vilket bildar särskilda
förutsättningar för globala perspektiv i diskussioner om demokrati, maktförhållanden, kön, rasism och
diskriminering.
Folkhögskolornas arbete med att främja globalt medborgarskap innebär inte bara att ge nya kunskaper, det
handlar om personlighetsutveckling, att påverka attityder, utmana och dekonstruera för-givet-taganden och
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visa på handlingsmöjligheter. Nya insikter om tillståndet i världen kan ibland leda till vanmaktskänslor, men
”det er bedre å gjøre noe enn ingenting. Konkret handling på små avgrensede områder er mer verdt enn stor
planer og vyer”, som Ringerike Folkehøgskole uttrycker det.
I ett försök till summering av vad aktivt globalt medborgarskap kan tänkas innebära, med utgångspunkt från
det aktuella projektet och annan pågående verksamhet vid nordiska folkhögskolor, bör följande framhållas:

Aktivt globalt medborgarskap förutsätter medvetenhet om
vårt gemensamma ansvar för en global hållbar utveckling.

Det handlar dels om livsstilsfrågor på individ- och institutionsnivå (till exempel en folkhögskola eller ett
lokalsamhälle) men också om att sätta det individuella och lokala i relation till de globala frågorna som till
exempel att aktivt arbeta för en rättvis fördelning av jordens ändliga resurser. Att arbeta med miljöfrågor på
det sätt man gör på Sunnmøre, Ringerike och många andra folkhögskolor runt om i Norden har
förhoppningsvis stor genomslagskraft. Att skapa vanor i att sortera avfall och att begränsa konsumtionen av
el, vatten, engångsartiklar och bensin är en icke försumbar del i omställningen till ett mer hållbart samhälle.
Men framför allt bör det stimulera medvetenheten om sambandet mellan våra handlingar som konsumenter
och arbetsvillkor och arbetsfördelning i ett globalt perspektiv.
En viktig uppgift för folkbildningen bör också vara att söka visa på möjligheter att påverka
samhällsutvecklingen, att vända likgiltighet eller vanmakt till aktivt medborgarskap.

Att göra besök i andras världar
Flera av försöken inom projektet, tydligast på Kvinnofolkhögskolan, arbetar med byten av perspektiv. Det
handlar om att sätta sig in i andra människors villkor – och därmed också fördjupa sin förståelse av den egna
situationen. Ett radikalt sätt att göra detta är att resa. Kurser med utlandsresor finns vid många nordiska
folkhögskolor. Avsikten är att de studerande på ort ska uppleva en annan kultur och ta del av de
levnadsvillkor som råder där. Det här är i allmänhet mycket populära kurser som framför allt lockar ungdom
med intresse och engagemang för utvecklingsproblem. De flesta sådana här resor går till länder i Afrika,
Asien eller Latinamerika och kombineras med teoretiska studier.
I allmänhet ingår också ett utåtriktat informationsarbete som en del av kursen där de studerande går ut till
allmänheten och med stort engagemang berättar om sina intryck. Många av de ungdomar som på detta sätt
stiftat bekantskap med andra länder bevarar sitt internationella engagemang och blir aktiva i föreningar. De
vidgade vyer man fått genom folkhögskolestudierna leder ofta till aktivt engagemang även i andra
samhällsfrågor. Den här typen av kurser är kort sagt ett utmärkt sätt att utveckla ett globalt medborgarskap.
Men här finns ett dilemma. De här resorna sker nästan undantagslöst med flyg. En ökad medvetenhet om
den globala miljösituationen innefattar också en vetskap om att många långa flygresor knappast är förenliga
med en långsiktig hållbar global utveckling. Vi har ansvar för de ”ekologiska fotavtryck” vi lämnar efter oss.
En del folkhögskolor har försökt ta konsekvenserna av detta genom att utesluta resan ur kursen. Resultatet
har blivit att kurser ställts in på grund av för få sökande. Det här diskuteras bland annat i rapporten från
Ringerike.
Kulturmöten
Det är inte nödvändigt att göra långa resor för att stifta bekantskap med andra kulturer. Folkhögskolemiljön
i sig erbjuder speciella möjligheter till kulturmöten. Det gäller framför allt skolor med heterogena
deltagargrupper. Här möts människor med olika bakgrund och tankesätt, nationaliteter och religioner i tät och
livlig interaktion, människor som sannolikt aldrig skulle mött varandra om de inte råkat hamna på samma
folkhögskola. Många deltagare har beskrivit sin tid på folkhögskola som en synnerligen utvecklande tid tack
vare mötet med intressanta människor med annorlunda referensramar. Också sådana möten kan betecknas
som en utfärd och en hemkomst.
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Många av dagens folkhögskolemiljöer kan betecknas som mångkulturella, liksom våra nordiska samhällen
i övrigt. Ett av de finska projekten (Folkhögskolan i Kankaanpää) går ut på att utveckla den mångkulturella
kompetensen bland fritidsledare. Man menar att det behövs nya kompetenser för interkulturell
kommunikation och att det är viktigt att vara medveten om de egna kulturella värderingarna och om
kulturidentitetens betydelse för individen.
Globalt – och lokalt
Åtskilliga skribenter har haft tankar om globaliseringen. En av de mest inflytelserika av dessa är den
engelske sociologen Anthony Giddens. Särskilt ett av hans bidrag till debatten är intressant i sammanhanget.
Han menar att med globaliseringen får samtidigt det lokala större vikt. Det kan tyckas motsägelsefullt, men
medan en del beslut flyttas upp på global nivå flyttas andra ner till regional, lokal eller rentav individuell nivå.
Tänk globalt – handla lokalt! har blivit en populär slogan som rymmer en viktig tanke, vi har alla ansvar för
den globala utvecklingen; vår förbrukning av produkter och tjänster får globala konsekvenser. Det förefaller
också som om lokalsamhällen och regioner spelar en större roll för många människor idag än vad nationer
och större enheter, som EU, gör.
Ett globalt civilsamhälle?
Det civilsamhälle som växte fram i Norden med omvandlingen från bondesamhälle till industrisamhälle
verkade i hög grad inom respektive nations ram. De traditionella folkrörelserna som stod bakom det
demokratiska genombrottet har i stor utsträckning ersatts av nya sociala rörelser som inte på samma sätt
är nationella projekt. Civilsamhället brukar betraktas som en brygga mellan individer och stat och en sektor
mellan marknad och stat. Vad händer med civilsamhället när statens makt minskar och marknadens
i motsvarande grad ökar? De här frågorna ställer Ove Korsgaard i artikeln The Impact of Globalization on
Adult Education.
Är vi på väg att få ett globalt civilsamhälle? Mycket tyder på det. En ny typ av sociala rörelser, där
medlemmar och sympatisörer huvudsakligen träffas på internet eller i stora världsvida manifestationer som
World Social Forum, har vuxit fram i rask takt under de allra senaste decennierna. Det handlar om en
globalisering underifrån, en global rättviserörelse som utgår från övertygelsen om att En annan värld är
möjlig.
De nordiska folkhögskolorna har som nämnts en rad aktiviteter riktade mot folkbildningsorganisationer och
sociala rörelser i andra länder. På så sätt har det bildats ett finmaskigt nätverk som sträcker sig över stora
delar av vår värld. Under år 2009 genomförde svenska folkhögskolor inte mindre än 379 ”transnationella
aktiviteter” varav uppemot hälften med våra nordiska grannar samt Tyskland, Polen och Ryssland. Även
Tanzania är en viktig part. Ett trettiotal aktiviteter skedde i samverkan mellan Tanzania och svenska
folkhögskolor under 2009. På den amerikanska kontinenten framträder olika sociala rörelser i Brasilien,
Bolivia och Ecuador som nya viktiga samarbetsparter. Genom detta nätverksbyggande gör den nordiska
folkbildningen viktiga insatser i att bygga upp och stärka ett globalt civilsamhälle.

Från partiell till universell solidaritet
För de svenska folkrörelserna, särskilt arbetarrörelsen, var begreppet solidaritet viktigt. Det handlade om att
styrka uppnåddes genom sammanhållning, och i de nordiska länderna lyckades arbetarrörelsen i stor
utsträckning förverkliga sin vision om ett någorlunda rättvist välfärdssamhälle. Också för nationalstaterna har
sammanhållning varit ett nödvändigt villkor.
I de båda exemplen handlar det om partiell solidaritet. Sven-Eric Liedman, som har utforskat begreppet
solidaritet, menar att globaliseringens epok leder till nödvändigheten av universell solidaritet. De globala
utmaningarna och världssystemets struktur kräver gemensamma ansträngningar av oss för att göra en
annan värld möjlig. Detta är naturligtvis en oerhörd utmaning och vägen dit är lång. Den nordiska
folkhögskolan är förvisso en liten aktör i sammanhanget, men dess möjligheter att bidra till formandet av ett
globalt medborgarskap förefaller ändå inte försumbart. Jag vill avsluta denna artikel med ett personligt försök
att svara på den fråga som stod i centrum på seminariet i Malmö i juni: Can you train a global citizen?
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Kan folkhögskolan i Norden främja globalt medborgarskap?
Frågan kan förstås på två sätt. I ett mer begränsat perspektiv handlar den om det dagliga arbetet med de
ordinarie kursdeltagarna på folkhögskolorna i Danmark, Finland, Norge och Sverige. En stor del av de unga
engagerade människor som söker till folkhögskolorna är redan i viss mening världsmedborgare. Med öppna
sinnen vill de vidga sina vyer, veta mera om världen och hur de kan bidra till att förändra den i positiv
riktning. Oftast möter de kunniga engagerade lärare som vägleder dem och nya kamrater med andra
betydelsefulla erfarenheter. På folkhögskolorna skapas nya insikter om hur det egna handlandet i vardagen
hänger ihop med globala förhållanden. Demokrati, jämlikhet, respekt och tolerans praktiseras i
förhållningssätt och arbetsformer. De allra flesta tar med sig en ökad förmåga att praktisera allt detta i livet
efter folkhögskolan.
I detta perspektiv är det, enligt min personliga uppfattning, ganska klart att Nordens folkhögskolor bidrar till
att främja ett globalt medborgarskap. En mer komplicerad fråga är i vilken utsträckning den nordiska
folkhögskolans många internationella kontakter bidrar till att stärka det globala medborgarskapet mer
generellt. Detta är ett mycket långsiktigt arbete, i flera av de länder som de nordiska folkhögskolorna
samarbetar med finns stora brister när det gäller medborgerliga och mänskliga rättigheter.
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Bernt Gustavsson ‒ Professor i pedagogik och demokrati vid Örebro universitet i Sverige. Han bidrar här
med avsnittet Can you train a global citizen? Bernt Gustavsson driver ett antal forskningsprojekt som rör
folkbildning, exempelvis Folkhögskolans praktiker i förändring samt Folkbildningens samhällsnytta och
demokratiska processer i gamla och nya folkrörelser. Han har skrivit böcker om bildning, kunskap och
demokrati och folkbildning. Bernt Gustavsson har ett förflutet som folkhögskolelärare och studiecirkelledare.
Internationellt arbetar han mestadels i Sydafrika. Hans senaste bok heter Utbildningens förändrade villkor.

CAN YOU TRAIN A GLOBAL CITIZEN?
─ en analys av nordiska bidrag om
pedagogiskt arbete på nordiska folkhögskolor
De teman som är angivna för seminarium och skriftliga rapporter under denna rubrik är:
Kulturmötet – Hur kan vi motverka etnocentrism, rasism och främlingsfientlighet och istället skapa
interkulturella relationer som bygger på ömsesidighet och respekt?
Medborgarskapet – Hur kan vi motverka känslor av maktlöshet och bidra till engagemang och delaktighet på
såväl lokal som nationell och global nivå?
Hållbarhet – Hur kan vi motverka destruktiva produktions-, konsumtions- och kulturmönster och bidra till
lösningar på klimat- och miljökrisen?
Jämlikhet – Hur kan vi motverka diskriminering och orättvisor, som bygger på kön, etnicitet, religion,
sexualitet och funktionshinder och verka för alla människors lika värde?
Kulturmötet är en rubrik för framställningar om, och arbete för, det så kallade mångkulturella samhället.
Medborgarskapet rör främst möjligheten till utbildning för ett globalt medborgarskap som går utöver det
lokala och nationella. Hållbarhet är ett policybegrepp som kan tolkas olika men som främst haft anknytning
till miljöfrågor och miljöarbete. Jämlikhet utgår från tanken om alla människors lika värde och beskrivs
i förhållande till olika identiteter. Dessa fyra komponenter ska ses i sitt sammanhang och som
sammanhängande i det pedagogiska arbetet, i syfte att skola globala, demokratiska medborgare.
De framställningar som gjorts i detta projekt om detta arbete rör sig kring hur man på folkhögskolor arbetar
med dessa frågor. Dessa spänner över ett stort fält, alltifrån mottagning av asylsökande, att vara ett fyrtorn
för miljöarbete, att vara ett hem för främlingar, till framställningar om hur det pedagogiska arbetet kan tillgå.
Det globala perspektivet på dessa frågor är givna, då både kulturmöten, arbete för medborgarskap, hållbar
utveckling och jämlikhet hänger samman och rör hela mänskligheten. Detta har sin grund i stora
folkomflyttningar, miljökris, bristande demokratiskt deltagande och skriande sociala orättvisor. Dessa
framställningar och frågeställningar ska därför analyseras i sitt sammanhang. Med hjälp av det tänkande och
den forskning som görs inom dessa områden är det möjligt att denna praktik kan ses i ljuset av några
centrala begrepp som används inom forskningens fält.
En första åtskillnad att göra blir då att skilja mellan policybegrepp och vetenskapliga begrepp. Hållbar
utveckling är ett policybegrepp som uppstår, liksom så många andra sådana, på en konferens och som
sedan tar fäste i organisationer, för att därigenom utvecklas till en diskurs som efter en tid är på allas läppar.
Därmed inte sagt att hållbar utveckling inte har med forskning att göra. I kölvattnet av detta har många
forskningsprojekt startats och begreppet har fått en allt vidare omfattning. De andra begreppen, kulturmöte,
medborgarskap och jämlikhet är i motsats till hållbar utveckling begrepp som funnits länge i vokabulären och
har en längre historia. De bär en idéhistoria, liksom globalt medborgarskap. Jämlikhet och tanken om alla
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människors lika värde, liksom medborgarskap, är äldst, medan kulturmöte i den mening vi använder det idag
är något yngre. De begrepp jag själv använder för att söka detta sammanhang och framställa, inte bara det
faktiska, utan även de möjligheter som står till buds i dagens forskning och intellektuella utveckling. Jag
kallar dem grundbegrepp i alla utbildningar, vilka tar sig särskilda uttryck i den folkbildningsvärld som i detta
fall utgörs av folkhögskolor. Dessa begrepp är kunskap, bildning och demokrati.
För att se hur dessa tar sig uttryck behöver vi belysa de traditioner som till stor del styr den egna
självförståelsen och det pedagogiska arbetet.
Folkhögskolans traditioner
I de framställningar vi tagit del av om det konkreta arbetet med dessa frågor går det att urskilja ett antal olika
förhållningssätt till problemen. Detta har också följder för det pedagogiska arbetet. Att se folkhögskolan som
ett hem är ett uttryck för dess kommunitära tradition. Grundtvig är i Herders efterföljd en företrädare för den
nationella enheten med fasta folkliga traditioner i en given gemenskap. En tydlig opposition mot ett sådant
synsätt finns i Hannah Arendts tanke om att gå på besök. Som pedagog är man varken far eller mor, utan en
professionell yrkesarbetare, vars uppgift är att skola demokratiska medborgare. Med insikten att man är
både rooted och shifting arbetar man utifrån den insikten med att sätta sig in i olika perspektiv. Man går på
besök hos den andre för att försöka förstå, vilket man inte kan göra fullt ut. Man är själv alltid rotad i sitt eget.
Denna intressanta pedagogiska motsättning söker jag sätta in i ett sammanhang senare i framställningen.
Den pedagogiska tanken att färdigstöpta metoder i sig är tomma och att det pedagogiska arbetet aldrig kan
följa givna mallar är intressant som motvikt till alla färdiga trendlösningar som förekommer, inte minst inom
folkhögskolan. Pedagogik som konst och improviserat arbete i det komplexa är en nödvändig förutsättning
för det arbete som ligger i komplext sammansatta grupper. Begreppet intersektionalitet är användbart då det
undviker att låsa fast grupper i givna mönster som följer färdiga schabloner.
De nordiska folkhögskolorna bär både på en gemensam tradition, den nordiska, och på specifika nationella
traditioner. Den danska är starkt identifierad med traditionen från Grundtvig, själva idégivaren av
folkhögskoletanken. Den norska folkhögskolan är till hälften grundtvigskt inspirerad, medan en annan del bär
den norska kyrkans traditioner. Den svenska folkhögskolan är delvis ägd av landstingen, medan en annan
del är folkrörelseförankrad. Den finska är mer uppdelad i en finsk och en finlandssvensk del. Både den
svenska och den finska folkhögskolan brukar betecknas som mer ”nyttoinriktad”, vilket innebär både
utbildning för yrke och förberedelse för yrke.
Det bärande för folkhögskolan i gemen är ambitionen att skola demokratiska samhällsmedborgare. Denna
ambition har varit nationellt förankrad under lång tid, men har under de senaste årtionden förändrats mot det
europeiska och det globala. I och med en ökad invandring i de nordiska länderna har skolorna fått en
förändrad elevsammansättning, med elever från olika sociala och kulturella bakgrunder. Samtidigt har kraven
ökat på effektivisering och måluppfyllelse. Det innebär att skolorna fått ökade krav på sig att visa vad man
gör i praktiken.

Den globale medborgaren
Tanken om den globale medborgaren är gammal. I den västerländska kulturen härstammar den från
stoikerna och aktualiserades av Kant i hans lilla skrift om den eviga freden. Förnyad aktualitet inom det
pedagogiska området, särskilt i Norden, har tanken fått i och med Peter Kemps bok om Världsmedborgaren,
Verdensborgeren som pedagogisk ideal: Pedagogisk filosofi för det 21 århundradet (2005). Detta
tillsammans med en förnyad diskussion inom det samhällsvetenskapliga området om det kosmopolitiska och
det universella har bidragit med nya redskap för att analysera problemet om förhållandet mellan det lokala
och det globala, och det mångkulturella samhällets olikheter och skillnader. Som övergripande begrepp för
att kunna analysera dessa problem i sitt sammanhang använder jag det universella och det partikulära.
Härigenom ska jag söka visa hur olika ståndpunkter intas och praktiker utvecklas i relation till dessa.
Det demokratiska problemet, skolning av globala medborgaren, kulturmötet, hållbar utveckling och jämlikhet
blir då olika delar av den samlande problemställningen.
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Huvudsakliga ståndpunkter i forskningen
Det universella kan jämställas med det globala eller kosmopolitiska, men inrymmer en vidare betydelse. Det
kosmopolitiska har i litteraturen uttryckts som medborgaren utan hemland, hemmahörande överallt och
ingenstans. Det globala har sin övervägande tolkning i den västerländska ekonomins utbredning över
världen, men används även med flera andra betydelser, såsom kulturell och social globalisering.
Det universella uttrycks mestadels som mänskliga rättigheter och kriterier för social rättvisa. På stora delar
av södra halvklotet är mänskliga rättigheter och kriterier för social rättvisa intimt förknippade med varandra.
Det universella står dock alltid i något slags förhållande till det partikulära. Med det partikulära menas
olikheter och skillnader mellan människor och gemenskaper. Olikhet (diversity) kan användas på olika sätt
och innefatta kön, etnicitet, religion, sexualitet och funktionshinder. I forskningen och i de olika skolbildningar
som här används ställs olikhet inte sällan mot skillnad. Skillnader (differences) används av postkoloniala
företrädere som ett alternativ till olikhet (diversity).
De postkoloniala författarna och forskarna kommer oftast från något land på södra halvklotet och har skaffat
sig erfarenheter på norra halvklotet, inte sällan på västerländska universitet. Här ses globalisering och det
mångkulturella ur ett annat perspektiv som utgår från en analys av det förtryck som utövats och utövas av
västerländska stater gentemot andra delar av världen. Det problem som är återkommande är å ena sidan
det västerländska tolkningsföreträdet på det universella, inte sällan använt som ett förtryck mot andra delar
av världen. Mot det står hävdandet av särart, rätten till sin egen identitet eller kultur. I allt tal om det
mångkulturella och integration finns en tanke om att minoriteter ska integreras med en majoritet. Detta har
tydligast påpekats av postkoloniala företrädare som hävdat rätten till skillnad, utan att integreras i en
övergripande västerländsk norm som har makt över ”de andra”.
Det kanske allra vanligaste förhållningssättet i de nordiska länderna är att benämna företeelsen att den
nationella likheten allt mer upphört och att olikheterna blir allt fler, särskilt i kulturellt hänseende, religion och
tolkningsmönster av tillvaron inräknat. Namnet är det mångkulturella och integration tolkas som en
anpassning till det nationella mönster som råder. Idealet i politisk mening, hämtat från Canada, är ett
mosaiksamhälle där olikheterna dialogiskt lever sida vid sida i fredlig samexistens. Ett vanligt argument mot
detta förhållningssätt är att en klassning av olika gemenskaper används essentiellt. Det innebär att man
sätter kännetecken på människor och tillskriver dem en identitet utifrån den grupp de tillhör. Ursprunget
kommer så att bestämma vem man är och hur man är. ”Du är sådan därför att du är…”
I de strömningar vi kan urskilja i forskning och diskussion om detta är den kommunitära strömningen den
tydligaste i det här avseendet. Man utgår här från att samhället är uppdelat i ett antal fasta gemenskaper
med gemensamma traditioner, i form av språk, religion och sedvänjor. Detta har kritiserats från flera håll,
alltifrån att det finns en förkärlek för auktoritära och patriarkala traditioner i kommunitarismen, till att den
tillskriver människor egenskaper essentiellt. En form av kritik är formulerad av en mer kommunikativt inriktad
strömning som betonar personlig autonomi och villkor för att kunna delta i kommunikation med goda
argument. En annan är just kulturers ständiga föränderlighet och att de påverkar varandra. Det
gemensamma för dessa strömningar är en betoning på berättelsen, varje människas rätt till sin egen
berättelse och att den är utgångspunkt för kommunikation med andra och utveckling av förmågan till
kommunikation och deltagande.
Ett av de mest använda begreppen i den postkoloniala förståelsen är ”det tredje rummet”. Det utgår från
tanken om hybridisering av kulturen och vänder sig emot det liberala samhällets tal om kulturell mångfald
och olikhet mellan kulturer. En av dess främsta företrädare, Homi Bhabha, menar att den tanken utgör
stommen i den engelska utbildningspolitiken. Detta skapande av kulturell mångfald förhindrar samtidigt
kulturell skillnad. Hans avsikt är att med hjälp av begreppet skillnad undersöka gränserna för den
västerländska kulturens relativism och liberalism genom att inta en gränsposition. Här blir översättning,
alteritet och annanhet centrala begrepp. Skillnader kan inte hanteras inom ett universalistiskt system, de
visar på kulturers oförenlighet. Begreppet ”kulturell översättning” använder han för att visa att alla
kulturformer står i ett slags samband med varandra. Kultur utgör en meningsskapande aktivitet. Den består
av symbolskapande, subjektsbildande och utforskande praktiker. Mening skapas just i glappet,
i mellanrummet mellan det som betecknar och det betecknade.
Kulturer är alltid utsatta för olika översättningsformer och ingen kultur kan vara sig själv nog, vare sig ”i sig
själv” eller ”för sig”, ett hegelianskt uttryck. De är alltid förfrämligade inför sig själva. Alla kulturformer befinner
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sig så i ett slags hybridiseringsprocess, vilket gör att man inte kan betrakta dem som ett givet original eller
som ett ursprung. Så här uttrycker Bhabha relationen mellan hybridisering och ”det tredje rummet”:

”Enligt min mening ligger hybridiseringens betydelse inte i förmågan att kunna spåra två
ursprungsmoment ur vilka ett tredje sedan växer fram; hybridisering representerar snarare
det ’tredje skapande rummet’ där helt andra positioner kan utvecklas. Detta tredje rum
upphäver de historieuppfattningar, varav de konstitueras, och inrättar nya auktoritetsstrukturer,
nya politiska initiativ som knappast låter sig förstås utifrån traditionella begreppsramar […]
den kulturella hybridiseringsprocessen ger upphov till något helt annorlunda, något fullständigt
nytt och oväntat, ett nytt område där mening och symbolskapande kan samverka”.
Bhabha, i Eriksson, Baaz, Thörn, 1999

Ett uttryck som ofta återkommer hos Bhabha är ”in between”, mellanrummet. Det är i detta mellanrum vi
finner kulturens mening och genom att utforska det kan vi finna de andra som oss själva.

Villkor för skolning av globala medborgare
Kan man då ”train” eller skola till globalt medborgarskap, med de fyra angivna kriterierna i minnet –
kulturmötet, medborgarskapet, hållbarhet och jämlikhet? Vi kan fråga om villkoren för att kunna åstadkomma
detta. Ett villkor är innebörden i själva utbildningssystemet på generell, europeisk, eller västerländsk nivå.
Detta är det svåraste problemet, och som jag ser det, det största hindret för detta syfte. På den mest
generella nivån har Martha Nussbaum tydligast angivit och beskrivit detta problem, i boken Not for profit. Här
beskriver hon och kritiserar hur utbildningssystemet närmast i global skala utvecklas mot ökande nationell
konkurrens. Flertalet länder inriktar utbildningen mot ekonomisk konkurrens. Vi ser det tydligast
i EU som inriktar utbildningar för att möta konkurrensen från USA och Asien.
Inom vuxenutbildningen i namn av livslångt lärande, med teorin om utbildning som investering i humant
kapital som bakomliggande ideologi. Vad Nussbaum hävdar är att denna ekonomisering förhindrar eller
omöjliggör allt det vi talar om som demokratisk och hållbar global utveckling. I de nordiska länderna har detta
synliggjorts genom förd utbildningspolitik som till stor del är en kopia av EU:s dokument, särskilt tydligt inom
vuxenutbildningen.
Folkhögskolan, sedd i ett sådant perspektiv, är på sätt och vis involverad i den utvecklingen. När
diskussionen fördes om de nordiska ländernas deltagande i EU var ett av argumenten att Nordens bidrag
var just den nordiska folkbildningstraditionen. Det har dock visat sig vara precis tvärtom, att nordisk
folkbildning infiltreras alltmer av den rådande ideologin inom EU. Det innebär en allt starkare inriktning för
utbildning mot arbetsmarknaden, i namn av anställningsbarhet. Därmed ses en allt kortare väg mellan
utbildning och yrke som en ideal nödvändighet. Det innebär att centrala dimensioner som ligger i
bildningstanken, att kunskapens vägar ofta är långa omvägar och att man från början inte riktigt kan veta vad
man ska komma fram till, tenderar att försvinna. Dessa förändringar på politisk nivå är inte betydelselösa för
de möjligheter som står till buds för skolning och bildning i enlighet med de fyra angivna punkterna.
Folkhögskolan är dock en av de sista bastionerna där detta fortfarande är möjligt. Därför är det av högsta
vikt att det som görs blir synliggjort och att det görs på allra bästa sätt. Detta kan inte längre göras enbart
med hjälp av en hävdvunnen tradition som den nordiska. De grundläggande begrepp vi använder i olika
former av utbildningar kan och ska omtolkas i en ny tid med nya villkor. Jag menar att dessa tre begrepp är
kunskap, bildning och demokrati. Dessa kan ses som övergripande i förhållande till de fyra punkter som är
angivna för skolornas arbete. Jag ska här kort beskriva hur jag tidigare sökt behandla dessa frågor i olika
böcker och artiklar.

Möjligheter till pedagogisk utveckling
Själva grundambitionen är då att vidga begreppens innebörder och visa att de förekommer i olika versioner.
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Både kunskap, bildning och demokrati är västerländskt rotade begrepp som i sina olika versioner kan vidgas
till sin innebörd och utvecklas i förhållande till ett globaliserat, mångkulturellt samhälle. Kunskap är det mest
grundläggande som fortfarande i sin grundläggande standarddefinition har platonska rötter. Här ses
kunskapen som höjd över sociala, kulturella och praktiska förhållanden. Mot det synsättet står en aristotelisk
tradition som betraktar kunskap som kontextualiserad, det vill säga att den används och förstås i sitt
sammanhang. Det innebär att det finns olika former av kunskap som används i olika sammanhang och inom
olika praktiker. En god pedagog bör se de rika möjligheter som här står till buds och använda sig av de
kunskapsformer som är mest användbara och fruktbara i förhållande till det man vill åstadkomma. Det
innebär att den kunskap som finns i vetenskap och forskning är en form, att den som används i hantverk och
konst är en annan och den som används i socialt och kulturellt arbete är en tredje. I sitt globala
sammanhang bör man även se att det finns andra sätt att se på kunskap i andra kulturer och länka den
västerländska förståelsen till andra kulturer. Ett exempel är den kunskap som människor bär i sitt vardagliga
liv, så kallad vardagskunskap, och att denna kan länkas till den som finns i skolan och i olika former av
utbildningar.
Bildning har likaså västerländska rötter, men finner sina motsvarigheter i andra delar av världen. Det innebär
att bildning som aktivitet och företeelse förekommer även om man inte har samma ord och begrepp för det.
Bildning i den västerländska delen av världen förekommer idag i åtminstone tre olika versioner – en klassisk
med rötter i den tyska kulturen, med en motsvarighet i den engelsktalande världen, liberal education, eller
liberal arts. Dessa två har fått sällskap med den version jag själv sökt framställa i Sverige i boken Bildning
i vår tid (1996) och som vidareutvecklas av Peter Kemp i boken om världsmedborgaren. Den innebär
bildning som resa, eller berättelsen om utfärd och återkomst. Samtliga dessa tre versioner utvecklas idag
mot det globala och internationella, vilket delvis innebär en omtolkning av dem.
Ett exempel på den klassiska bildningstankens omtolkning är Goethes tanke om världskultur, eller
världslitteratur. Den har tolkats så att det är den västerländska kulturens spridning över världen.
Omtolkningen innebär, med stöd från vad Goethe själv säger, att han menade att alla kulturer bär på sin
särskilda litteratur och att världslitteratur innebär att dess möts eller speglas i varandra, som just ett
kulturmöte. Så blir litteratur något annat än den kanontradition som proklamerats, antingen i nationell eller
västerländsk form.
Vi kan genom litteraturers möten tala om ett sant kulturmöte som leder mot en global förståelse. Liberal
education har sitt främsta och mest framgångsrika fäste på amerikanska college. De kurser som här bedrivs
liknar till stor del dem på nordiska folkhögskolor. Skillnaden är att här har endast en elit tillgång på grund av
höga avgifter, om man inte lyckas få ett stipendium. Dessa skolor är ekonomiskt mycket välförsedda med
stora resurser. Dessa kurser har studerats och analyserats av Martha C Nussbaum som visar att de
utvecklas i allt högre grad mot det globala. När hon gjorde en analys av detta i sin bok Cultivating Humanity
drog hon slutsatserna att den egna kulturen studeras med kritiska ögon, man studerar andra kulturer och
uppövar sin narrativa fantasi. Hon menar därmed att är genom att se andra kulturer som man klarare kan se
sin egen, eller över huvud taget se sitt eget. Den tanken ligger till grund för bildning som resa i vilken
förhållandet mellan det egna och det främmande är centralt. Uttrycket att se det egna i det främmande och
det främmande i sitt eget säger oss att de står i ett förhållande till varandra som kan förstås på olika sätt.
Resan innebär att utgå från det man är hemma i, för att fara ut i världen och öppna sig för nya erfarenheter,
som innebär en omtolkning och ny förståelse av det man kom ifrån. Det är den tanke som Kemp gör till en
tanke om skolning av världsmedborgare. Centralt är berättelsen och förhållandet mellan det förberättade
livet som genom berättelsen omgestaltas till ett annat liv, ett annat sätt att förhålla sig och förstå världen. Var
och en har en berättelse om sitt eget liv och genom att ta del av andras berättelser utvecklar man sin egen.
Berättelsen, litteraturen, kan ses som en indirekt väg till mänsklig erfarenhet.

Demokrati är även det ett västerländskt begrepp som kan tolkas på en rad olika sätt. På stora delar av södra
halvklotet förknippas det med västerländsk imperialism och förtryck av andra folk. Det finns därför många
som på olika sätt söker visa på att demokrati kan innebära många ting och anpassas efter olika förhållanden.
En grundläggande hörnsten i klassisk demokrati är att folket väljer sina representanter till ett parlament som
utser en regering. Vi vet genom kampen i Nordafrika nu att detta saknas i många länder. I ett land som
Sydafrika inträffade detta först 1994. En försvarare av demokratin som universellt giltig är nationalekonomen
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Amartya Sen, själv med indiskt ursprung och med blick för vad som behöver göras på södra halvklotet. Sen
menar att demokrati är grundläggande för ekonomisk och social utveckling. Det gäller rättigheter och kriterier
för rättvisa och parlamentarism. Men att ha rätten att delta räcker inte för demokratisk utveckling, människor
behöver även få tillfälle att utveckla förmågan att delta. Sen har tillsammans med Nussbaum utvecklat ett
koncept som kallas the capability approach, vilket innebär just att man anordnar utbildningar som ger
människor denna förmåga. Den människosyn och den syn på kunskap som här utvecklas liknar till stora
delar den som finns i nordisk folkbildning, men den uttrycks i annan vokabulär. Här inryms både ett
universellt förhållande till rättigheter och demokrati, liksom insikten att de alltid utvecklas under partikulära
förhållanden.
Ett exempel på en undersökning som gjorts på svensk botten är ett folkbildningsprojekt bland fattiga kvinnor
i Colombia som utgår från mänskliga rättigheter, men som möter både ett patriarkalt och ett kolonialt förtryck.
Den typen av utvecklingsprojekt och folkbildningsprojekt finns ett skriande behov för i världen, som utgår från
de faktiska förhållanden som människor lever under. Här kan vi se hur ekonomisk, social och demokratisk
utveckling hänger samman och som möjliggörs genom insikter i de utgångspunkter människor har i alla
avseenden. Detta är en anknytning frågan om jämlikhet, kulturella möten, medborgarskap och hållbar
utveckling hänger samman med det vi kallar folkbildning i vid mening.
En annan dimension som även den rör sambandet mellan ekonomisk, politisk, social och demokratisk
utveckling är det perspektiv på demokrati som går under namnet socialt kapital. Ett grundbegrepp i detta är
tillit, trust. Det är en forskningsinriktning, främst utvecklad inom området statsvetenskap, företrädd av en rad
forskare runtom i världen. Den mest kände i sammanhanget är Robert Putnam som gjorde en klassisk studie
av Italien och kom fram till att norra italiens bättre ekonomiska utveckling hänger samman med en stor
anslutning i frivilliga organisationer och i sociala och kulturella föreningar. I de internationella mätningar som
görs om graden av tillit i ett land ligger Sverige ovanligt högt. Putnams förklaring till det är den rika
förekomsten av studiecirklar och stort deltagande i frivilliga organisationer. Genom den här typen av
undersökningar kan vi se att folkbildande verksamhet hänger intimt samman med demokratisk utveckling
och att detta försiggår i det civila samhället. Det som går under namnet nytta får omdefinieras. Det kan inte
längre förklaras med ensidiga ekonomiska begrepp utan måste vidgas till att omfatta flera dimensioner eller
kapitalformer.
Med hjälp av ett antal kapitalformer och med det nyttobegrepp som Amartya Sen har utvecklat inom
nationalekonomin med spridning ut över andra områden, kan de frågor som har ställts om nyttan av
folkbildande verksamhet ses i ett nytt ljus. Den smala nyttan sedd som snäv ekonomisk avkastning och
gränsnytta, får ge plats för ett vidgat begrepp för nytta. I detta nyttobegrepp ingår mänskliga rättigheter,
utveckling av mänskliga förmågor, kriterier för rättvisa och demokratiska styrformer. Här får ekonomiskt
kapital sällskap med socialt kapital, hälsokapital, institutionellt kapital och kulturellt kapital. Dessa
kapitalformer sedda i relation till varandra utgör den nytta folkbildande verksamhet bedriver. Den gamla
motsättningen mellan fri folkbildning utan nyttohänsyn, eller bildning i allmänhet och nytta, kan därmed
anses förlegad.

Kan man skola globala demokratiska medborgare?
Utifrån den genomgång jag gjort, där jag pekat på olika inriktningar i den forskning som undersöker både ett
faktiskt tillstånd i världen och möjligheter till förändring, kan vi se både villkor och möjliga utvecklingsvägar.
Villkoren är närmast av ekonomisk och politisk art. Ekonomiseringen och inriktningen på nationell konkurrens
förhindrar de möjligheter till skolning av demokratiska, globala medborgare som ändå finns. En ensidig
inriktning för arbetsmarknaden underlåter de demokratiska och humanistiska dimensioner i utbildning och
folkbildning som måste få möjligheter att fritt utvecklas. Denna skolning behöver bedrivas i en fruktbar
relation mellan det universella i form av mänskliga rättigheter och social rättvisa – och det partikulära med
insikt om olikheter och skillnader på alla nivåer. Den grundtanke som finns i klassisk folkbildning om att utgå
från folks egna villkor och förutsättningar gäller fortfarande, men behöver omdefinieras. Folket är inte längre
den nationella enheten med en gemensam kanon. Folket utgörs av människor som har olika bakgrunder och
ursprung, vilket kan förstås och analyseras i det pedagogiska arbetet både som olikhet och skillnad.
Integration i mångkulturell mening behöver få sällskap med insikten att vissa skillnader består och behöver
bestå. Skolningen av globala medborgare sker i det fruktbara samspelet mellan det universella och det
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partikulära, i den kloka avvägningen mellan dem.
Detta rör det mellanmänskliga. Det afrikanska begreppet ubuntu säger oss att vi blir de människor vi är
genom andra människor. Det vill säga att det är den sociala gemenskapen som skapar oss till dem vi är.
Men en annan dimension som nämns mer sällan i västerländska sammanhang är att ubuntu även rör
människans förhållande till naturen. Grundordet är förbindelser (connections), både till människa och natur.
Gör jag en annan människa ont gör jag också ont mot mig själv, förlåter jag, förlåter jag mig själv. Behandlar
jag naturen illa, handlar jag också illa mot mig själv och andra människor. Bildningen av globala medborgare
utgår från att se vilket sammanhang man befinner sig. Detta sammanhang gäller både mänskliga
förhållanden och naturens.
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Berit Larsson ‒ Fil.dr vid Göteborgs universitet i Sverige. Hon har yrkeserfarenhet från grundskola,
folkbildning och universitet. Berit Larsson är anställd som lektor i genusvetenskap på Institutionen för
kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet, men arbetar även med folkbildning på Kvinnofolkhögskolan.
En arbetsuppgift de senaste femton åren har varit att förmedla kunskaper mellan folkbildning och
genusvetenskaplig forskning. Berit Larsson har bland annat ansvarat för olika personalutbildningar under
rubriken Genus och interkulturalism. Dessa utbildningar har riktat sig till grupper som exempelvis
skolpersonal, chefer och nyckelpersoner inom offentlig förvaltning, teaterfolk och poliser. Sedan några år
är hon också ansvarig för humanistiska fakulteten på Göteborgs universitets utbildning i högskolepedagogik.
Nyckelbegrepp i hennes avsnitt Folkbildning i solidaritetsarbetets komplicerade terräng:
Annanhetens stigma, Homo Sacer, ”go visiting”, antagonism, pluralistisk agonoism, konfliktfyllt konsensus
och avbrottet pedagogik.

FOLKBILDNING I SOLIDARITETSARBETETS
KOMPLICERADE TERRÄNG
Rätten att ha rättigheter eller varje individs rätt att tillhöra mänskligheten, borde
garanteras av mänskligheten själv. Det är ingalunda säkert att det är möjligt.
Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism
Skilda traditioner, ideologiska ställningstaganden och olika politisk-pedagogiska prioriteringar är exempel på
skiljelinjer, som tydligt präglar den nordiska heterogena folkbildningsdiskursen. Folkhögskolorna har här
presenterat beskrivningar av lokala men gränsöverskridande miljöprojekt, om asylsökandes mänskliga
rättigheter, om kulturmöten och kulturkrockar och om aktivt medborgarskap.
I vissa fall kan exemplen från de olika nordiska folkhögskolorna förstås som mothegemoniska praktiker och
risktaganden, i andra fall mer som en reproduktion av en rådande ordning. De olika perspektiven kan
givetvis inte sammanfalla och kan inte heller reduceras till ett gemensamt bästa. Gemensamt verkar dock
vara ambitionen att ingå i processer som sätter tankar och kunskap i centrum, och viljan att medverka till att
dessa tankar blir förmedlade, tolkade och diskuterade.
Förhoppningsvis kan kommunikationen inom en sådan diskurs, som fungerar med sinsemellan
överlappande perspektiv och konflikter, ge oss möjligheter till ömsesidigt utbyte av erfarenheter och åsikter.
På detta sätt kan vi skaffa ny kunskap, samtidigt som det också kan vara ett sätt att utmana dominerande
föreställningar om kunskap.

Solidaritetsarbetets komplicerade terräng
Vi lever idag i en värld med ökad rörlighet mellan människor, mellan nationer och mellan stater.
Överlevnadsfrågorna är globala och informationsflödet stannar inte vid nationsgränsen. Frågorna berör oss
alla och det band som tidigare fanns mellan territorium, nation och stat kan inte längre erbjuda skydd vare
sig mot miljökatastrofer eller terrorhandlingar. Människor rör sig över gränser och inte minst medverkar
elektroniska medier till att skiljelinjer och tidigare fasta positioner upplöses. Vi måste räkna med att möta
människor i exil eller på flykt under påtvingade migrationer, men också krav på respekt från fler
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marginaliserade och stigmatiserade grupper som kräver utrymme för sin ”annanhet”. Samtidigt medför detta
också att intolerans, totalitära idéer och motstånd mot det öppna samhället gör sig gällande.
Folkbildningen står på detta sätt inför stora utmaningar, vilka inte endast kräver att den kan relatera sig till
mer övergripande globala frågor, utan den utmanas också av en tilltagande global social polarisering. Att
detta är en realitet och en del av ett dagligt arbete får vi här exempel på från praktisk verksamhet vid några
nordiska folkhögskolor. Genom skolornas olika beskrivningar skildras solidaritetsarbetets komplicerade
terräng.
Beskrivningarna visar hur man inom folkbildningen kan bli en drivande samhällskraft som initierar
ansvarsfulla miljömedvetna sätt att tänka och handla. Flera av beskrivningarna kretsar kring möten och
interaktioner mellan vi och de andra. Där handlar det om gränser och gränsöverskridanden, om integration,
medborgarskap och jämlikhet. Ett centralt tema i beskrivningarna är mänskliga rättigheter och respekt för
den Andres annanhet. I sin förlängning handlar detta om makt och transformation, som i debatt och forskning
ofta rubricerats som ”diskurser om den Andre” och som analyserats bland annat med hjälp av begrepp som
Foucaults ”biopolitik”. Detta får här också bli det nav kring vilket denna text kommer att rotera.

Annanhetens stigma
Trots att mycket i människors liv berör gemensamma gränsöverskridande frågor och problem, är paradoxalt
nog en kraftfull metafor för vår tid stängsel. Det rör sig inte bara om att hägna in en gemensam offentlig sfär,
utan också om att försöka inhägna människors förhoppningar och tankar kring vad som är möjligt. Detta
leder till stängsel i vårt tänkande, hinder i den omedelbara närmiljön, men också till barriärer som kringgärdar
den nya globala fästningen. (Ergon, 2003).
Stängsel är just det som får dem som avviker från majoritetens normer och värderingar att stigmatiseras.
Filosofen Étienne Balibar benämner detta i ”Politics and the Other Scene” (2002), som annanhetens stigma,
vilket innebär att vissa individer och grupper upplever olika former av social, politisk och geografisk
segregering. På ett liknande sätt gestaltar den italienska filosofen Giorgio Agamben denna särskiljning av
vissa människor från andra när han använder uttrycket Homo Sacer. (Agamben, 1998).
Homo Sacer är jämförbar med dem som berövats rätten till samhälleligt medlemskap, de görs till människor
utan lika värde. De har fråntagits sin rättsliga identitet (rätten att ha rättigheter) och blir därmed inte fullt ut
människor. Jag tolkar att rätten att ha rättigheter, det vill säga den mänskliga rätten att få ha och kunna
uttrycka sin mening, är det som konstituerar oss som människor. Denna mänskliga rätt är också ett villkor
och en utgångspunkt för ett globalt medborgarskap. Det är mot en sådan bakgrund som jag hävdar att
människor inte kan tränas till ett globalt medborgarskap, utan det globala medborgarskapet är den
förutsättning från vilken vi som människor agerar i världen. Människor är de som bebor globen och rätten att
ha rättigheter är ontologiskt mänsklig.
Agamben gör i detta sammanhang en användbar analytisk distinktion mellan ”livet som sådant”, eller det
nakna livet (zoé), och det politiska livet (bios). Han argumenterar sedan för att människan inte kan reduceras
till det nakna livet, utan det som definierar oss som människor är just rätten att få ha och få uttrycka sin
mening, det vill säga det politiska livet.
Om man hävdar alla människors lika värde är det därför enligt Agambens etik omöjligt att isolera zoé från
dess livsform bios. Denna tes driver för övrigt redan Aristoteles som inte heller skiljer zoé från bios, utan
definierar människan som just ett politiskt djur (zoon politikos). Många filosofer, och för den delen också
pedagoger och folkbildare, tänker otvivelaktigt på ett liknande sätt som Agamben, men alla drar inte samma
etisk-politiska slutsatser av detta. (Agamben, 2005 [2003])

Människors världsliga villkor
Utan att gå djupare in på Agambens analytiska utläggningar, konstaterar jag att han argumenterar för
villkoren för människans lika värde som människa. Om den levande varelsen separeras från den talande
varelsen (rätten att ha och rätten att uttrycka sin mening) reduceras hon till en icke-människa. Människor
som inte betraktas som lika värda, det vill säga där lika värde inte förstås som konstituerande för mänskligt
liv, kan med andra ord inte ta plats på egna villkor. Under sådana förhållanden riskerar ”främlingen” att
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reduceras till icke-människa.
Det är också precis människans villkor att vara i världen på, som var det bärande temat i filosofen Hannah
Arendts arbete med att förstå drivkrafterna bakom totalitarismen vedervärdiga uttryck. Kännetecknande för
totalitära regimer och idéer är frånvaron av ett du, vilket innebär en fullständig oförmåga att se den Andre.
Eftersom det är den tänkande och talande människan som vistas i världen bland andra är det också, enligt
Arendts tänkande, språket och talhandlingarna som gör henne till ett subjekt. Genom att tala tillsammans
med andra (to act in consert) kommer individens unika karaktär (unicitet) till uttryck. Hon säger följande:

”Talet och handlandet är de verksamheter i vilka denna unika karaktär kommer till uttryck.
Genom att tala och handla åtskiljer sig människor aktivt från varandra istället för att enbart
vara olika: dessa verksamheter är det modi i vilka det att vara människa uppenbarar sig.”
Arendt, [1958] 1998, s. 238

Kortfattat kan man säga att handlingen (praxis) genom att vara intimt förbunden med språket (lexis) gör
människan till en unik individ i relation till andra unika individer. Genom födelsen är människan en ny början
(natalitet) och genom att ”act in consert” blir hon ständigt och på nytt till som ett vem, ett slags andra födelse.
Hon aktualiserar därigenom sin tillhörighet till pluraliteten (mänskligheten). Arendt tilldelar föreställningen om
att i dialog med andra bli till som ett vem, till skillnad från vad någon är, en central betydelse i sitt politiska
tänkande.
Det rätta sättet att skapa självförståelse är således inte en självupptäckt som kan fås genom introspektion,
utan självuppenbarande. Sättet att uppenbara är inte en bekännelse utan ett genomförande, det vill säga att
tala och handla i jämlik gemenskap. Därför finns det enligt Arendt ingen annan mänsklig aktivitet som
nödvändiggör ord i så hög grad som handlandet, ingen människa kan helt undvara tal och handlande och
ändå förbli människa. Individualiteten eller subjektiviteten är inte en egendom hos självet utan just ett publikt
verk. Ansvaret för denna pluralitet är en förutsättning för människans handlande och frihet. ”Att säga ’jag’ är
att bli möjlig”, enligt Arendt.
Att folkbildningen medverkar till att gestalta sådana publika arenor, där människor kan konfrontera varandras
olika livsformer och åsikter, framgår inte minst av beskrivningarna från de olika nordiska folkhögskolorna.
Här ges möjlighet att utveckla omdömesförmåga, förnuft och individuell autonomi och människor kan på så
sätt öva sin förmåga att ta ställning. På dessa arenor bör vi med andra ord ges möjlighet att ”tänka utan
ledstång”. (Arendt, 1981 [1978])
I dessa samtal och konfrontationer kommer vi att häpna inför den Andre samtidigt som vi också tvingas
vidkänna den i ”jaget” inneboende andra. Som människa är jag med andra ord både oförnekligen särskild
och ofrånkomligen fler än en. Medveten om sig själv verkar hon vara två-i-en, vilket Arendt har uttryckt enligt
följande:

[…] när jag visar mig och ses av andra så är jag någon; annars skulle jag vara oigenkännlig.
Och så länge som jag är tillsammans med andra, knappt medveten om mig själv, är jag sådan
som jag visar mig för andra. Medveten kallar vi (bokstavligen, som vi har sett, ”att veta med sig
själv”) det egendomliga faktum att jag på ett sätt också är för mig själv, trots att jag knappast
visar mig för mig själv, något som antyder att det sokratiska ”vara en” [”being one”] inte är så
oproblematiskt som det verkar: jag är inte endast för andra utan för mig själv, och i det senare
fallet är jag tydligt inte endast en. En skillnad är infogad i min Enhet [Oneness].
Arendt, 1981 [1978]: 183 [min översättning]
Det som måste tränas och utvecklas, inte minst när vi talar om solidaritet mellan människor, är därför själva
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förmågan, vilken gör att man kan förstå att fenomen ter sig på olika sätt för olika människor vid olika tillfällen.
Här finns inte ett universellt tolkningsmönster som kan appliceras på tillvaron. Därför blir också ett väsentligt
syfte med både utbildning och självbildning att deltagarna utsätts för och utmanas av det för dem ännu
okända, och ges möjlighet att överskrida de gränser som vaktas av vanan och traditionen.

Värdeengagerade pedagoger
Inte minst i tider som kännetecknas av ovisshet, ambivalens och av existentiellt sökande efter sammanhang
och sammanhållning, anser jag att folkbildningen måste bedriva en kulturkamp som utmanar normerande
föreställningar som reproducerar diskriminerande och förtryckande maktordningar och därmed tar ett aktivt
ansvar för tillblivelsen av unika individer. Folkbildning i en sådan komplicerad terräng kräver därför
värdeengagerade pedagoger (folkbildare) som är gränsöverskridande både i undervisning och lärande.
Att man inom folkbildningen generellt sett lägger större tonvikt i sin verksamhet på människors existentiella
subjektiva villkor än på fastlagda utbildningsprogram, kan ses som ett sätt att utmana eller överskrida
pedagogikens gränser. En annan som också utmanar utbildningens gränser är pedagogen Gert Biesta.
Influerad av Hannah Arendts tänkande om unicitet/pluralitet, hävdar han att utbildningens svaghet är att
mänsklig subjektivitet inte kan produceras rationellt utbildningsmässigt. I samband med detta påstående
lanserar han uttrycket avbrottets pedagogik, som enligt honom är en pedagogik som inte kan garantera sina
”utfall”. (Biesta, 2011: 95). En förutsättning för människans handlande och frihet, för att unika röster skall
kunna bryta in i världen, är just pluraliteten. Men säger Biesta säger samtidigt:

Om vi stänger ute denna pluralitet, om vi gör världen till en rationell gemenskap eller till en samling
av rationella gemenskaper, finns det ändå fortfarande många sätt för nykomlingen att skaffa sig en röst,
men ingen av dessa röster blir unik- de kommer bara att vara representativa. En avbrottets pedagogik
är därför en pedagogik som siktar på att hålla möjligheten till avbrott från den ”normala” ordningen öppen.
Det är framför allt en pedagogik som är övertygad om möjligheten till avbrott och kanske även en pedagogik
som i sig själv avbryter. En avbrottets pedagogik har alltså sin plats inom området subjektifiering, inte
kvalificering eller socialisation – även om den kan verka ”via” de här områdena också.
Biesta, 2011: 95-95

Exemplen från det dagliga livet vid några folkhögskolor visar att man i hög grad rör sig inom området
subjektifiering och att man därför utmanar utbildningens gängse gränser genom att hålla öppet för ”avbrott
från den ’normala’ ordningen”. Kanske är avbrottets pedagogik ett mer passande signum för folkbildning än
för annan utbildning.
Beskrivningen ”Inbjudan till jamsession” får här tjäna som exempel på en undervisning som ger möjligheter
till avbrott från den normala ordningen och som didaktiskt fokuserar detta gränsöverskridande. Det
huvudsakliga intresset är i detta exempel inte riktat mot individens eller gruppens lärande, inte heller mot ett
garanterat utfall av en viss pedagogik, utan i brännpunkten står relationen. Här är relationen och det icke
förutbestämda handlandet i fokus, ett handlande i frihet som benämns ”jam”. Läraren är i första hand
koncentrerad på ”jammet”, på händelsen som sådan. Koncentrationen ligger inte på interaktionen av
förutbestämda jag-du eller vi-dom, utan den ligger mer på skeendet i själva gränslandet (eller mellanrummet)
människa–människa. Vem blir du, i och genom ”jammet”? Genom det icke planerade blir det ett möte med
det oväntade, som kan påverka, störa och oroa deltagarnas ”normala” sätt att vara, och framkalla ett
engagerat och ansvarsfullt gensvar. Deltagarnas unicitet ges här en chans att framträda.
Att kunna se den Andres annanhet är här absolut avgörande för att skapa ett unikt du, precis som frånvaron
av ett du också innebär oförmågan att se den Andre. Man skulle kunna tala om ett görande av ”du-het”, ett
skeende som kanske bäst kan fångas med hjälp av följande citat:
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Den dag häpenheten är försvunnen är du inte längre du.
Mats Furberg, Du, 1998

Jag vill dock betona att folkbildningsinstitutioner i sig inte utgör rum som garanterar handlingsfrihet, utan det
är precis därför som en värdeengagerad pedagogs uppmärksamhet mot just processen eller ”rummet mellan
människor” är av yttersta vikt. Detta är också något som jag tolkar att Biesta starkt understrukit i olika texter,
där följande citat får utgöra ett exempel:

Det som krävs är en ständig vakenhet för handlandets ’kvalitet’ och ett orubbligt engagemang
för att handla på sådant sätt att frihet kan framträda, så att nya begynnelser kan bryta in i världen.
Biesta, 2006: 88

Man kan naturligtvis aldrig vara säker på vad en specifik undervisningssituation eller interaktionssekvens kan
bära med sig. Därför visar också exemplet ”jamsession” på pedagogens ansvar när hon tolkar och omtolkar
situationen, på nytt och på nytt.
Vad detta och många av de andra exemplen från folkhögskolorna enligt min uppfattning visar är, att det som
måste utbildas, övas och utvecklas i en folkbildningspraktik är förmågan att ”gå på besök” i andras världar.
Det Hanna Arendt benämnde som ”go visiting” och som skall förstås som ett försök att tänka från en plats
där jag själv inte befinner mig. Det som skall övas är just förmågan som gör att du förstår att fenomen
förekommer på olika sätt för olika människor vid olika tidpunkter. (Larsson, 2010)
Det är i dessa situationer vi är utsatta för och utmanas av det okända, samtidigt som de också kräver av oss
det som filosofen Emmanuel Levinas uttrycker som vårt ansvar för den andra (Levinas, 1988). Pedagogen
Sharon Todd, som är inspirerad av Levinas, talar i detta sammanhang om respekt för den Andra. Hon hävdar
att respekt inte är detsamma som att behandla den Andra som ett rationellt subjekt likt mig själv, utan om ”att
svara på hennes egenart på ett sådant sätt att det garanterar hennes rätt att vara en annan, olik”. (Todd,
2010: 186). Respekt blir då att slå vakt om människors olikhet som ett uttryck för människors lika värde.
Att erkänna olikheter som en del av alla människors lika värde betyder också med nödvändighet att vi
erkänner intressemotsättningar som en del av den sociala interaktionen. Konflikt mellan motstridiga
intressen blir inte ett ”moraliskt övertramp”, utan snarare en del av ett demokratibegrepp. Att möta konflikter
ansikte mot ansikte förutsätter, enligt Todds tolkning, följande två rörelser:

Den ena består i att omdefiniera konflikter i politiska termer, vilket innebär att lämna bakom sig det
perspektiv som ser konflikter som ett moraliskt övertramp. […] Att inte tillåta motstridiga ståndpunkter
av moraliska skäl – eller lösa konflikter genom att sopa dem under mattan – äventyrar i själva verket
jämlikhetens möjligheter att göra sig gällande när den kommer i konflikt med skolans traditioner. Vi kan
inte ”åstadkomma” jämlikhet å andras vägnar; det vi kan göra är att ge elever och studenter tillfälle att
utveckla politiska rum där deras jämlikhetsanspråk kan synliggöras och förverkligas.
Den andra rörelsen består i att inviga studenter i ett politiskt språk som ger dem en möjlighet
att se och förstå hur deras egna känsloladdade, lidelsefulla ståndpunkter faktiskt ger upphov till
politiska, och inte bara moraliska, exkluderingar. Det viktiga här är att hjälpa dem omvandla
antagonistiska konflikter, där exkludering riskerar att leda till våld, till agonistiska konflikter.
Sharon Todd, 2010: 190
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Utmaningen blir här att lära sig leva med mångfald och helt enkelt inbjuda osäkerheten. Jag anser att det är
möjligt att hitta sätt att tala om individer som varken gör våld på våra olikheter eller representerar oss som
otröstligt olika. I en heterogen folkbildningsdiskurs handlar detta närmast om att stå ut med skillnader utan
att nedvärdera likhet. Jag ska försöka förtydliga detta med hjälp av ett mer politiskt bildningsbegrepp som jag
här valt att kalla radikal folkbildning.

Radikal folkbildning
.

I ett pluralistiskt samhälle såväl som i heterogena folkbildningsmiljöer kommer grupper och individer med
passionerat engagemang och iver att hävda sina olika intressen och motstridiga perspektiv. En oundviklig del
av en sådan social interaktion är nämligen både jämlikhet mellan individer och grupper och samtidigt
individers och gruppers olikheter. Man kan här inte förvänta sig att människor från vitt skilda sociala och
ekonomiska utgångspunkter, med olika kulturer och olika politiska uppfattningar skall samsas i ett
harmoniskt allomfattande världsmedborgarskap.
.

Om man i sådana sociala interaktioner ensidigt hänvisar till formaliserade procedurer eller kräver en
konsensus, menar jag att man försöker undvika pluralismen och dess politiska betydelse. Jag ansluter mig
således inte till en idé om ett harmoniskt globalt medborgarskap, utan är av uppfattningen att själva
oenigheten och den antagonistiska dimensionen är central för demokratins potential. Det betyder dock inte
att jag tror att konsensus alltid är en omöjlighet eller att alla konflikter alltid gagnar demokratin. Frågan är
snarare om, och i så fall hur, vi inom dessa ofrånkomliga antagonistiska praktiker kan omvandla en vän/fiende-relation till en relation mellan åsiktsmotståndare. (Mouffe, 2005: 19ff)
.

I detta sammanhang ger oss teoretikern Chantal Mouffe en värdefull distinktion genom att skilja Det politiska
från politik. Enligt henne refererar Det politiska till ”den dimension av antagonism som är inneboende i alla
mänskliga relationer" (Mouffe, 2000). I Det politiska kännetecknas mänskliga tillstånd av motsättningar och
konflikter om vems perspektiv som skall få makten över definitionerna eller tolkningarna. Enligt henne är
oenighet och kamp om den hegemoniska ordningen konstitutiv för demokratiska samhällen.
.

Den avgörande frågan i hela Mouffes resonemang är hur vi, utan att göra relationen vän/fiende till en
moralisk fråga i termer av ond/god, kan omvandla fiender till legitima motståndare. Hur kan Det politiska
omvandlas till politik, där politik betyder åsiktsmotstånd mellan ”legitima fiender”?

Till skillnad från antagonism, som är en vi/dom-relation där de två sidorna är fiender som inte
delar någon gemensam grundval, betecknar agonism en alternativ relation där parterna
i konflikten,trots att de inser att det inte finns någon rationell lösning på deras motsättning,
inte desto mindre erkänner sina opponenter som legitima.
Mouffe, 2008: 27

Även om konflikter som uppstår i heterogena folkbildningsgrupper riskerar att skapa allvarliga svårigheter,
hävdar jag att just konflikterna kan vara en källa till allianser mellan deltagarna, utan att underordna
skillnader i någon förenklad ordning. Det betyder att idén om ”alla människors lika värde” inte är liktydigt med
konsensus, att den inte är liktydig med harmoni och inte heller en föreställning om att allt duger.
.

Jämlikhet är yrkandet på erkännande av skillnad och därför kan jämlikhet aldrig uppnås utan konflikt och
oenighet. En förnyad politisering av konflikter förutsätter ett accepterande av turbulens och oförutsägbarhet
i våra möten, i synnerhet om de ska ha någon demokratisk mening. (Rancière, 2007)
.

Genom mötet med en annan människas berättelse, genom en konfrontation och ett utbyte med en annans
sätt att tänka, kan människan bringas till nytänkande och förändra sin subjektivitet. Konflikter ska här förstås
som en förutsättning för demokrati, och accepterar man detta sätt att argumentera bör vi inte minst inom
folkbildningen möta antagonismer istället för att sopa dem under mattan. Det handlar om att lära sig leva
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med pluralitetens problem och helt enkelt bjuda in osäkerheten. En förutsättning för detta är dock att
människor delar en gemensam symbolvärld definierad i etisk-politiska termer, det vill säga en enighet om
människors lika värde. Men hur ”lika värde” ska tolkas råder det däremot inte någon enighet kring.
.

Enligt Mouffes argumentation (vilken förutsätter människors lika värde) handlar det om hur vi ska möta
konflikter som uppstår i en värld av mänsklig pluralitet. Politik till skillnad från Det politiska är helt enkelt att
omforma vän-/fiende-relationer till en kamp mellan åsiktsmotståndare.
.

Den demokratiska processen kan bäst förstås som en politisering av konflikter, präglade av dessa utbyten
och konfrontationer. Politik blir då en instabil och oförutsedd process i och genom vilka politiska subjekt
bildas och ombildas och demokrati kan snarast beskrivas som en performativ aktivitet.
Vi som på olika sätt arbetar med utbildning och folkbildning bör därför kanske fråga oss om vi är alltför
upptagna med att reproducera ett socialt institutionaliserat system med dess fasta kunskapsstrukturer. Vi bör
fråga oss om vi undviker att inbjuda osäkerhet och sårbarhet, om det därför inte heller ges utrymme för ”en
pedagogik som håller öppet för möjligheterna till avbrott från den ’normala’ ordningen”. (Biesta, 2011: 94).
Biesta anser att utbildningens grundläggande svaghet gäller frågan om subjektifieringen, men han säger
samtidigt att:

Denna ontologiska svaghet i utbildningen är samtidigt dess existentiella styrka. Att ge upp
tanken att mänsklig subjektivitet kan produceras utbildningsmässigt. Då kan det öppnas rum för
unikheten att bryta in i världen. Detta är vad som står på spel i avbrottets pedagogik.
Biesta, 2011: 95
Som jag ser det är det en svaghet om man inom folkbildningen inte öppnar för dessa
subjektifieringsprocesser, där politiska subjekt bildas, utan istället bedriver en verksamhet som i hög grad
präglas av konsensusinriktade aktiviteter, processer där deltagarna hindras från de möjligheter som gör dem
till politiska subjekt. Kanske är det just frågor som öppnar för ”avbrottets pedagogik”, som aktualiseras när
individers olikheter konfronteras med uppfattningar om jämlikhet. Kanske är det också detta som
exemplifierats och som visat sig möjligt i en del av beskrivningarna från den heterogena nordiska
folkbildningspraktiken.
.

Även om jag väldigt fragmentariskt antytt delar av ett teoribygge som kan utgöra en möjlig grund för en
radikalt folkbildning, är det min förhoppning att begrepp som go visiting, pluralistisk agonism, konfliktfyllt
konsensus och ”avbrottets pedagogik” kan vara till hjälp och måhända fungera som redskap när man
navigerar i solidaritetsarbetets komplicerade terräng.

30

Referenser
Agamben, Giorgio (1998) Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life. Stanford. Stanford University Press.
Agamben, Giorgio (2005) [2003] Undantagstillståndet. Lund. Site Editions.
Arendt, Hannah (1998) [1958] Människans villkor: vita active. Göteborg. Daidalos.
Arendt, Hannah, The Life of The Mind. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1981 [1978]
Arendt, Hannah (1976) [1951, 1973] The Origins of Totalitarianism. New York, San Diego & London. Harcourt Brace &
Company.
Balibar, Étienne (2002), Politics and the Other Scene. London & New York: Verso.
Biesta, Gert (2006) Bortom lärandet. Demokratisk utbildning för en mänsklig framtid. Lund. Studentlitteratur.
Biesta, Gert (2011) God utbildning i mätningens tidevarv. Stockholm. Liber.
Ergon, Jens (red.) (2003) Rörelserna tid: från proteststorm till globalt alternativ. Stockholm. Atlas.
Furberg, Mats (1998) Du. Stockholm. Thales.
Larsson, Berit (2010) Ett delat rum. Agonistisk feminism och folklig mobilisering – exemplet Kvinnofolkhögskolan.
Göteborg, Stockholm. Makadam förlag.
Levinas. Emmanuel (2000) Etik och oändlighet. Stehag: Symposion, 1988 Mouffe, Chantal, The Democratic Paradox,
London & New York: Verso.
Mouffe, Chantal (2008) [2005] Om Det politiska. Hägersten. Tankekraft förlag.
Rancière, Jacques (2007) [2005] Hatet mot demokratin. Stockholm. Tankekraft förlag.
Todd, Sharon (2010) På väg mot ofullkomlighetens pedagogik – mänsklighet och kosmopolitanism under omprövning.
Stockholm. Liber AB.

31

Lars Igeland – Sedan 1992 har Lars Igeland arbetat som lärare på Färnebo Folkhögskola i Sverige, framför
allt med resande kurser till Afrika. Han undervisar i miljöfrågor, globala frågor och folkrörelseorganisering.
Sedan 30 år tillbaka är han aktiv i miljörörelsen lokalt, nationellt och globalt, bland annat genom
Miljöförbundet Jordens Vänner – Friends of the Earth och Naturskyddsföreningen. Lars Igeland har
folkrörelsebakgrund i Rädda Barnen, Studiefrämjandet samt i lokala utvecklingsgrupper. Han har även jobbat
som journalist och opinionsbildare. Han har bland annat medverkat i böckerna Resan mot Framtiden, En
annan värld är möjlig, Mål och beräkningar för ett Hållbart Sverige och Makten över maten.

FOLKBILDNING FÖR FÖRÄNDRING
De nordiska folkhögskolorna har alla förutsättningar att bli en framtidsverkstad för globala utmaningar – men
då måste självgodhet och slentrian bekämpas. Ett första steg kan vara att ta kontakt med grupper lokalt och
globalt som kämpar för miljö och rättvisa. Vi behöver ta till oss ny kunskap och vi behöver mötas och lära av
varandra.
Undertecknad har arbetat med folkbildning för förändring med ett globalt perspektiv i många år. Jag är aktiv
i Jordens Vänner och vårt internationella nätverk Friends of the Earth med kampanjer och opinionsarbete.
Det jag speciellt brinner för är turnéer, seminarier, kortkurser, sommarläger och föredrag med
folkbildningskaraktär. Möten där många människor kan mötas, lära sig mer om och diskutera hållbar
utveckling.
Jag har haft förmånen att få prata fjällskog med samerna runt lägerelden i Lappland, prata energi med
tekniker på el-tunga industrier och diskutera lokal utveckling under träden med småbrukare i Sydafrika. Jag
har varit på Nordiskt miljöläger i Finland, på Klimatmötet i Köpenhamn, i skogen vid ”trädkramarnas
folkuniversitet” och på miljöcyklingar i Baltikum. Och jag har föreläst på mer än 50 folkhögskolor i Sverige.

Folkbildning för samhällsförändring
Jag tror verkligen på folkbildning som bas för en demokratisk samhällsförändring idag. Ibland hör man
makthavare tala om folkhögskolan och studiecirklarna som något viktigt då men inte nu. En kraft som lyfte de
nordiska bönderna ur fattigdom och okunskap och stärkte folkrörelserna för 100 år sedan. Men som med
undantag av stolta portalparagrafer inte har motsvarande uppgifter idag.
Ingen kan vara felaktigare. Historien är inte slut och de utmaningar vi står inför är kanske större än någonsin.
Den klimatomställning som vi behöver genomföra under de kommande åren kan inte skötas enbart av
ingenjörer och politiska ledare. Det kommer också – eller kanske främst att krävas ett brett folkligt
deltagande. Både för att makthavarna skall kunna ta kraftfulla beslut men också för att omställningen i
slutänden handlar om våra vardagsliv och vår förmåga att samarbeta med varandra.

Folkhögskolan har kompetensen
Detta gäller för övrigt många stora utmaningar i världen och Norden. Det kan gälla arbetslöshet och
utanförskap, världsekonomins kris, växande klyftor och rasism. Eller flyktingströmmar, stigande mat- och
råvarupriser, frågor som har en koppling till klimatfrågan. Dessa utmaningar kan antingen leda till klokt
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samarbete och en ny teknisk och social revolution, eller till krig, konflikter och växande klyftor mellan rika och
fattiga människor. Vilka vägar vi väljer beror i stor utsträckning på kunskap, socialt kapital, möten mellan
människor och organisering. Områden där folkhögskolorna har stor kompetens. Jag menar att man som
folkbildare måste kunna vara stolt över traditionen, men inte bara för att blicka tillbaka utan i första hand för
att se möjligheten till delaktighet och opinionsbildning idag.

Morden i Norge ─ en väckarklocka
Händelserna i Norge sommaren 2011 där mer än 60 unga aktiva människor mördades är ytterligare en
väckarklocka och utmaning för oss som tror på internationellt samarbete och alla människors lika värde. Den
främlingsfientlige terroristen vill att vi ska bli rädda och hålla oss borta från sommarläger och
solidaritetsgrupper. Norges statsminister har svarat med att vi ska försvara öppenheten och engagera oss än
mer. Det är hedrande. Men en minister kan inte åstadkomma detta själv. Här kan folkbildningen göra en
insats.
Jag läser därför med glädje över sommarveckorna för nya danskar på folkhögskolor, ibland även i strid med
regeringens politik. Jag uppskattar de finska skolornas engagemang i arbetet med mottagning av
flyktingbarn. Och jag är imponerad över det pedagogiska utvecklingsarbete som kvinnofolkhögskolan gör
i mötet med kvinnor från andra länder. I deras ”jamsession” ryms insikter om att vi inte bara är svenskar och
invandrare utan att vår identitet skapas av en rad faktorer som kön, klass, religion, sexuell läggning med
mera.
I det följande vill jag ge ytterligare exempel och ge några förslag när det gäller hur folkhögskolor kan bli
bättre på att arbeta med hållbar utveckling ur ett lokalt och globalt perspektiv. Det baseras på läsning av
texterna i denna antologi men också på besök som jag gjort på många folkhögskolor de senaste fem åren.
Jag har varit där som miljöföreläsare och inspiratör. På grund av mina bristande erfarenheter från andra
nordiska länder bygger analysen främst på erfarenheter från Sverige, men mycket av förslagen kan säkert
användas i alla dessa länder. Flera andra inlägg ger en god teoretisk grund, därför koncentrerar jag mig lite
mer på själva praktiken.

Folkbildningen är öppen för miljö och global solidaritet
Det finns på många folkhögskolor i Norden en stor öppenhet för världen och de globala utmaningarna.
Många skolor har kontakter i Afrika, Latinamerika och Asien, och genomför studieresor till fattiga länder.
Perspektivet har förskjutits från välgörenhet och frälsning till ömsesidig respekt, solidaritet och
kunskapsutbyte. Processen förstärks av alla de invandrare som berikar de nordiska länderna med sina
erfarenheter. Miljöfrågorna finns med på schemat och det finns många projekt där skolorna försöker minska
miljöpåverkan genom sopsortering, ekologisk mat med mera.
Folkhögskolorna har också visat en god förmåga att vara en resurs för nya utmaningar i våra länder. Många
folkhögskolor etablerar sig till exempel i invandrartäta bostadsområden och rekryterar aktivt nya svenskar,
finländare, norrmän och danskar till kurserna. Skolorna har precis som samhället i stort gjort många
nybörjarfel som att se ”afrikaner” eller ”muslimer” som homogena grupper, exotiska matlagare, naturliga
dansare etc. Men mitt intryck är att man lär sig av erfarenheterna och blir bättre och bättre på att jobba med
unga från hela världen.

Behov av självförtroende och självkritik
Tyvärr finns samtidigt på många folkhögskolor en självgod attityd som inte alltid är av godo. Skolorna
berömmer sig själva med stolta paroller och svepande formuleringar om medbestämmande, dialog,
nytänkande, jämställdhet och solidaritet. Under mina besök på folkhögskolor har jag dock fått inblick i en
annan verklighet: Det kan vara hierarkier, patriarkala mönster, slentrianmässig planering, kortsiktigt
lönsamhetstänk, och ibland aktivt motarbetande av lärare och deltagare med nya idéer. På många skolor är
lärar- och deltagarinflytandet starkt begränsat. Tyvärr sker fortbildning och utvärderingar som leder till
förändring också i väldigt begränsad utsträckning.
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Det måste gå att förena självförtroende och självkritik. Vi måste kunna visa upp det goda arbete vi gör och få
stöd av det från rektorer, Folkbildningsrådet och regeringar. Men vi ska inte vara självgoda och skryta i
blindo. Verklig folkbildning kräver en ständig lärprocess med samtal, självkritik, utvärderingar och
nytänkande. Vi ska inte vara rädda för de konflikter som finns i arbetet för miljö och global rättvisa.
En anledning till nämnda problem kan vara att folkbildningen som helhet är hårt ansatt i ett samhällsklimat
som betonar individualism, marknadstänkande och mätbara resultat. Många finska skolor hotas av
nedläggning när samhället prioriterat annat. Många svenska skolor är samtidigt dyra konferensanläggningar
där unga aktivister och lokala grupper inte har råd att hyra in sig. Skolorna lägger också mycket tid på att
konkurrera om uppdragsutbildningar, starta gymnasiefriskolor, samarbeta med universitet och liknande.
Engagemanget för samarbete med folkrörelser och fördjupning i frågor om miljö och solidaritet kommer ofta i
andra hand. Många av de beskrivna projekten i denna skrift skulle kunna utvecklas och spridas men resurser
för detta saknas nästan helt.

Se upp för ”greenwash”
En utmaning för skolor som arbetar med miljö och hållbar utveckling är att genomskåda den grönmålning,
”greenwash” som blivit allt vanligare. I takt med att miljöfrågorna har fått högre status försöker företag och
myndigheter marknadsföra sig som miljövänner – även när de inte är det. Det kan handla om att olje- och
kolbolag lyfter fram sina marginella vindkraftsprojekt på hemsidan eller att kärnkraftbolag annonserar om sin
”rena” energi. Ett annat exempel är Ikea som släcker lampor på Earth Day men samtidigt går i spetsen för
biltrafikanpassade externa köpcentra med gigantiska parkeringar, ofta på bra åkermark. Alla kommuner och
företag med självaktning är nu miljöcertifierade, köper in ”miljöbilar”, ”klimatkompenserar” och har miljö i sin
målsättning. Men i verkligheten kan utvecklingen gå åt rakt motsatt håll.[i]
De nordiska regeringarna talar ibland om att de brutit sambandet mellan tillväxt och koldioxidutsläpp; att
utsläppen inte längre ökar lika snabbt som tillväxten i BNP, bruttonationalprodukten. Det stämmer om man
bara tar hänsyn till inhemska utsläpp. En växande del av våra länders BNP kommer från produktion av
tjänster som ger lägre utsläpp än varuproduktion. Men de inkomster vi får använder vi samtidigt för att köpa
ännu mer varor än tidigare. Produktionen i ökad utsträckning vid fabriker i fattiga länder dit vi har ”exporterat”
våra utsläpp. I själva verket visar statistiken att medelinkomsttagaren i de nordiska länderna ökar sin
miljöbelastning. [ii]

Klimatkompensation vilseleder
På liknande sätt kan ”klimatkompensation” vilseleda oss. Klimatkompensation minskar inte utsläppen – det
är ett sätt att köpa sig fri från att påbörja en nödvändig omställning. Man kan argumentera att det ändå är bra
att klimatkompensera de flygresor man ”måste” göra genom att pengar förs över till klimatprojekt i andra
delar av världen. Men forskning visar att även detta är tveksamt.[iii]
I bästa fall innebär det att vindkraftverk byggs i något fattigt land, vilket också hade kunnat ske med
solidaritet och biståndsmedel utan klimatkompensation. I sämsta fall planteras monokulturer av träd (som
ska ta upp koldioxid) på mark där småbönder körs bort, eller så byggs vattenkraftverk som förstör biologiska
vattensystem och tvingar tusentals småbönder på flykt. I juni 2011 var hela 1747 dammprojekt, de flesta
i Kina, Brasilien och Indien registrerade som å kallade CDM-projekt. CDM (Clean Development Mechanism)
är FN:s system för så kallade utsläppskrediter.[iv]
Världsnaturfonden (WWF) har uppskattat att vi skulle behöva minst tre jordklot om alla människor i världen
skall leva som medelinkomsttagaren i Sverige gör idag.[v]
Utan en kraftigt minskad resursförbrukning (80 – 90 procent) i de rika länderna blir det svårt att klara miljön
och samtidigt ge alla människor i världen rätt till ett drägligt liv. Ett exempel: De senaste åren har tusentals
småbönder i Syd tvingas bort från jordbruksmark som regeringarna arrenderat ut till globala bolag (som odlar
etanol för export till bilkörning i rika länder). Denna mark skulle behövas för matproduktion om vi ska nå FN:s
”milleniemål” om att halvera antalet människor som lider av svält och undernäring (idag cirka 1 miljard
människor).[vi]
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Teknik- och livsstil
Ett antal studier från till exempel Jordens Vänner, Världsnaturfonden, Greenpeace och Naturvårdsverket
visar att det är fullt möjligt att minska resursförbrukningen i ett land som Sverige med 80-90 procent utan att
det behöver betyda stora uppoffringar.[vii]
En viktig del är ny teknik som energisnåla motorer och förnyelsebara energikällor. Men för att nå dessa
nivåer krävs också livsstilsförändringar på några områden:
x

Minskad energianvändning.

x

Begränsa väg- och flygtrafiken.

x

Minskad köttkonsumtion, möjligen också konsumtion av fisk.

I olika forsknings- och folkbildningsprojekt har man försökt beräkna hur mycket kött, bilkörning och så vidare
som varje världsmedborgare kan unna sig år 2050. Det är mycket svårt att beräkna då det beror på
befolkningsökning, teknikutveckling mm. Tanken att var och en skulle få en ranson kött, flygresor och så
vidare bygger också på att alla människor har samma preferenser.
I själva verket finns även i ett hållbart rättvist framtidssamhälle stora individuella valmöjligheter. Den som vill
resa till Afrika med flyg (aktuell fråga för folkhögskolor med globala kontakter) kan istället minska sin
köttkonsumtion, den som gillar bilkörning kan konsumera andra prylar i minskad utsträckning och så vidare.
Det väsentliga är att man totalt sett minskar sitt ekologiska fotavtryck så att alla världsmedborgare kan få sin
del av det rättvisa miljöutrymmet.
En annan viktig fråga är om den omställning som är nödvändig går att klara inom ramen för dagens
ekonomiska system. Vår ekonomi bygger på tillväxt som gör att till exempel miljövinster av
energieffektivisering äts upp av ökad konsumtion. Om vi av miljöskäl väljer att minska vår konsumtion hotar
det ekonomin med arbetslöshet som följd. En rad forskare och rörelser arbetar nu med att hitta vägar till en
grön hållbar ekonomi utan tillväxt.[viii]

Ett långsiktigt kunskapslyft
En del lärare har djupare kunskap om klimatfrågan och dessa stora utmaningar. Men bland folkhögskolornas
personal i bredare bemärkelse saknas denna kunskap. Precis som samhället i stort reagerar många starkt
på larmrapporter och katastrofer men engagemanget är inte bestående. Under slutet av 00-talet fanns en
stark vilja att förstå klimatproblemen mot bakgrund av rapporterna från FN:s klimatpanel, Al Gores film ”en
obekväm sanning” och mediediskussionen inför klimatmötet i Köpenhamn. Just nu finns ett motsvarande
engagemang mot främlingsfientlighet efter morden på Utöya.
Massmedia är tillfälliga i sin bevakning. Folkbildningen kan och ska vara mer konsekvent och långsiktig i sitt
engagemang. Regelbundna fortbildningar av alla personal i viktiga framtidsfrågor borde vara en naturlig del
på varje folkhögskola. Minst lika viktigt är nog aktivitet som känns meningsfull och ger hopp. Även den som
har stor insikt om till exempel klimatfrågorna kan tappa kraften när motkrafterna är så starka. I detta
perspektiv är det viktigt inte bara vad man lär utan också hur att man går från ord till handling i sitt
miljöengagemang.
Det som är positivt är att de allra flesta folkhögskolor har lärare i naturkunskap och samhällskunskap som
arbetar seriöst med miljöfrågorna. Ibland är litteraturen gammal men det kan kanske ursäktas med att
deltagarna numera söker svar på sina grupparbeten på internet. En del skolor bjuder in föreläsare från
miljöorganisationer, partier och miljösakkunniga tjänstemän från kommunerna.
Så fort klassen eller skolan själva ska omsätta miljöengagemanget till aktivitet är det dock svårare. Ofta blir
det ett halvhjärtat försök att sortera sopor, kopiera på båda sidor av pappren och ordna en gala eller
insamling till ett trädplanteringsprojekt. Det är behjärtansvärt men otillräckligt för att möta de utmaningar som
är viktigast för en hållbar framtid.

35

Kompletterar politiken
Jag ska i det följande ge några förslag på hur miljö och klimatarbetet på folkhögskolor skulle kunna stärkas.
Jag inser och anser att dessa stora utmaningar främst måste lösas genom politiska beslut, i kommuner,
stater och globala församlingar. Det är inte rimligt att lägga skulden eller ansvaret på den enskilde
medborgaren, speciellt inte om det är dyrare att till exempel åka tåg än att ta bilen. Men i väntan på att
politiken tar sitt ansvar och som stöd till individer och politiker som vill något är samverkan i lokalsamhället
och på arbetsplatser en god start. Folkhögskolorna har här med sina fria timplaner en fantastisk möjlighet att
bidra.
Folkhögskolor med självaktning måste lära sig att se skillnad på riktiga miljösatsningar och ”greenwash”. Det
bästa sättet är att ha en nära relation till miljöorganisationer – och läsa deras böcker, tidningar och hemsidor.
Miljörörelser företräder ett allmänintresse till skillnad från företag som har ett särintresse; att tjäna pengar.
Med kommuner förhåller det sig delvis annorlunda – där finns ofta både greenwash men också seriösa
tjänstemän och politiker med ett genuint miljöintresse.

Resurs för aktiva medborgare
En del av folkbildningen är kurserna för deltagarna – en annan är att vara en resurs för civilsamhället och
aktiva rörelser. Grupper som vill ordna lokala möten om miljöfrågor, jämställdhet, rättvis handel eller global
rättvisa bör kunna låna folkhögskolans lokaler. Skolorna kan också bidra med pengar och lokaler för
helgkurser, distanskurser och sommarläger för aktiva grupper. Den nordiska miljörörelsen byggdes delvis
upp genom årliga nordiska sommarläger sponsrade av folkhögskolor under 70- och 80 talet.
En del grupper som nykterhets-, arbetar- och frikyrkorörelserna har egna skolor, medan nya rörelser inte
alltid har samma kontakter. Många skolor och studieförbund knyter dock kontakter även med nya rörelser.
Ett exempel är Röda Korsets folkhögskola som samarbetar nära med Fair Trade i sin kurs om Rättvis
handel.
En stor del av maten vi äter fraktas långa sträckor med hög miljöbelastning som följd. Djupfrysta pannkakor
fraktas från England till skolor i Norden, norska räkor flygs till Kina för att skalas och sedan skickas tillbaka till
oss för konsumtion och så vidare. Ett sätt att minska miljöbelastningen är att köpa lokal mat i ökad
utsträckning. På detta sätt kan man även få möjlighet att se hur grönsaker och kött produceras genom besök
på den berörda lantgården.
En stor del av klimatpåverkan globalt (så mycket som en femtedel) kommer från köttkonsumtionen. Det finns
en europeisk kampanj; ”köttfri måndag” som vill uppmuntra till en vegetarisk dag för alla varje vecka.
Kommuner och skolor i flera länder har antagit utmaningen. Flera folkhögskolor har antingen infört en
vegetarisk dag eller gjort den vegetariska maten till huvudmåltid denna veckodag.
Vi kommer även i framtiden att äta mycket importerad mat, och därför är det också viktigt att välja sådan mat
med miljö- och rättviseglasögon. Det finns ett växande antal ”fair trade” – varor som garanterar minimilöner
och bra villkor för arbetare och bönder i producentländerna. Ett antal folkhögskolor i Sverige har under 2011
lanserat ”Makten över maten” en internetsida och en gratistidning för alla skolor om detta.[ix]

Begränsa resandet med bil och flyg
Många skolor jag har besökt har haft föredrag, filmer, utställningar, temadagar och events om klimathoten.
Men ingen har gjort något tydligt ställningstagande mot det faktum att de flesta lärare och en del elever reser
till skolan ensamma i varsin bil varje dag. Personalresor och fritidsresor sker också i ökande utsträckning
med flyg inom Sverige, i Europa och till resmål i andra delar av världen.
Det finns folkhögskolor som startat bilkooperativ, som arbetat för järnvägs- och busslinjer och för rimliga
taxor i kollektivtrafiken. Fler skulle kunna göra detsamma.
En annorlunda resepolicy kunde vara ett område där folkhögskolor och folkrörelser kunde vara en
föregångare. Istället för att klimatkompensera sina resor kan man besluta att undvika flyg vid tjänsteresor
kortare än till exempel 90 mil. Man kan också erbjuda sina anställda att vara med i ett bilkooperativ. Skolor
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skulle kunna erbjuda tjänstecyklar till personal och hyrcyklar till alla besökare och ge stöd till dem som cyklar
till arbetet.
En annan central miljöfråga är energiförsörjningen. En del är tillförseln av energi, där skolor kan bygga egna
solfångare, vindsnurror eller köpa el från bolag som tillhandahåller förnybar energi. Det finns folkhögskolor
som tillsammans med sitt närsamhälle byggt närvärmeanläggningar eldade med flis. När man inte själv har
resurser eller behov av stora anläggningar kan man gå med i kooperativ eller företag som bygger större
anläggningar i lokalsamhället. En annan möjlighet är produktion av biogas ur mat – och jordbruksavfall. För
att det hela ska vara lönsamt krävs ofta större anläggningar, kanske för stora för en folkhögskola men å
andra sidan kan en folkhögskolans engagemang och lokala förankring bidra till att ett projekt ihop med andra
verkligen förverkligas.

Minska energianvändningen
Minst lika viktigt är att hushålla med energin. De förnybara energikällorna räcker långt, men inte till att ersätta
all olja, kol, fossilgas och kärnkraft vi förbrukar. Därför är energisparande centralt. På skolorna handlar det till
exempel om lampor som slocknar när någon lämnar rummet och teknik som slår av även standby –
utrustningen under natten. Det kan vara värme som går på sparlåga under helger och lov, isolering av
fönster väggar och tak. Det handlar om värmeåtervinning i ventilationssystem och val av energisnåla datorer
och maskiner vid nyinköp.
På de skolor där kommuner och energirådgivare besiktigar anläggningarna kan man nästan alltid konstatera
att det finns investeringar som betalar tillbaka sina kostnader på något år. Jag har själv besökt skolor som
kunnat minska sin energianvändning med en tredjedel genom smarta tekniska satsningar.
En del av dessa förslag kan tyckas banala och självklara – ändå genomförs de sällan. En anledning kan vara
okunskap och ointresse hos skolledning och ibland även hos vaktmästare eller lokalansvarig. Men mitt
intryck är att det ofta beror på att löpande underhåll tar all tid i en slimmad organisation och man sällan får tid
att utreda långsiktiga investeringar i energihushållning.
Folkhögskolor skulle kunna avsätta gemensamma resurser till kunskapscentra för dessa frågor. Om man inte
själv kan avsätta en tjänst för resurshushållning, kunde ett antal skolor tillsammans skapa en sådan. Det
kunde då finnas ett team med en sakkunnig som kunde hjälpa skolor med energihushållning, och en
pedagog som kan stödja arbete med livsstilsförändringar på skolorna. Ett exempel är den svenska IOGTrörelsen (nykterhetsrörelsen) som haft inspirationsdagar med sakkunniga som hjälper lokalansvariga landet
runt med att spara energi och pengar.
Man lär sig mycket av att besöka varandra. Vid mina resor på folkhögskolor i Sverige har jag förvånats av att
höra att många som arbetar på en skola aldrig eller nästan aldrig besökt andra skolor.

Studiebesök och ”långdans”
Ett sätt att förändra detta är att lägga in studiebesök på andra skolor som en del i fortbildningsplanerna.
Ännu bättre vore det om också folkbildningsorganisationer och myndigheter skapade projekt som
uppmuntrade sådant samarbete. Ett fantastiskt exempel är det projekt som framlidne folkbildaren Stina
Sundberg skapade under 2007, den så kallade ”långdansen”. Projektet handlade om jämställdhet och gick ut
på att skolor besökte varandra för att studera hur det stod till med jämställdheten.
I projektet genomfördes utbildning, ömsesidiga besök på skolorna, diskussioner och rapporter. Gästerna
kunde se på den skola de besökte med ”utomstående” ögon och våga ställa svåra frågor. De kom inte som
kritiker eller kontrollanter från någon myndighet, utan som gräsrötter från en annan skola med målet att
uppmuntra ett bättre jämställdhetsarbete. Samtidigt tog de med sig kunskap tillbaka till sin skola. Liknande
projekt skulle kunna initieras när det gäller arbete med miljö, antirasism eller andra prioriterade frågor.
Folkhögskolorna har demokrati som en av sina huvuduppgifter, och klimatfrågorna är som jag redan nämnt
en viktig demokratifråga. Därför är det möjligt och viktigt att skolorna deltar mer aktivt än idag i samtalet om
framtiden. Det kan ske genom möten med andra aktiva i lokalsamhället och med politiker.
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Inför valen brukar många skolor ordna lokala debatter och bjuda in partierna för att diskutera viktiga frågor
– ibland också ordna skolval. Det skulle kunna ske även i mellanvalsperioden då retoriken inte är lika
polariserad och politierna kanske är mer benägna att erkänna sina brister och de svårigheter som ligger i till
exempel klimatomställningen. Folkhögskolor och studieförbund i Dalarna genomförde för några år sedan en
satsning ”100 möten för Dalarnas framtid”, där lokalbefolkningen på 100 platser bjöds in för att diskutera
framtiden. Mötena inleddes med ett provocerande teaterstycke och debatten gick sedan het om frågor som
jobb, utflyttning, företagande, miljö, lokal mat, invandring och hur man kunde få ungdomar att trivas i
lokalsamhällena.

Omställningsrörelsen
Det lokala hör ihop med det globala. En intressant aktör som dykt upp de senaste åren är ”Transition Towns”
eller ”omställningsrörelsen”. Men start i Totnes, England har det bildats omställningsgrupper över hela
Europa som tar itu med klimatfrågorna själva (i väntan på att Obama och andra statschefer ska agera).
I Sverige finns idag ett hundratal grupper med namn som Omställning Knivsta, Omställning Söderhamn,
Omställning Uppsala och Omställning Örebro. En förebild för lokalt omställningsarbete är den danska ön
Samsö dit många grupper rest på studiebesök för att studera alternativ energi med mera.[x] (Se vidare
www.transitionnetwork.org och www.energiakademiet.dk)
Under april månad 2011 genomförde omställningsrörelsen i Gävleborg och Dalarna en ”framtidsvecka”. Det
var decentraliserade arrangemang i alla kommuner på temat klimatomställning, med föredrag teater, musik,
matmarknader och mycket annat. Sammanlagt genomfördes ca 500 arrangemang under framtidsveckan.
Intresset växer och veckan kommer att ske i ytterligare många län i Sverige våren 2012. Folkhögskolor och
studieförbund är viktiga aktörer i detta.

Samarbeta med folkrörelser
Det kan ibland vara svårt att veta var man ska börja ett lokalt arbete för hållbar utveckling. Men en naturlig
start kan vara ett telefonsamtal till folkrörelser och aktiva i samhället eller regionen där skolan ligger. De
ställer garanterat upp och föreläser eller berättar om sin verksamhet och sina hjärtefrågor. Ibland kommer
nationella och internationella föreläsare på besök för kvällsarrangemang och skolan kan då passa på att
”låna” dem till föredrag på dagen eller låta intresserade klasser medverka på kvällsaktiviteterna. I de
nordiska länderna finns till exempel Naturskyddsföreningen, Naturvernförbundet, Jordens Vänner (NOAH
i Danmark, Maan Ystävät i Finland), Framtiden i våra händer, Klimataktion, Greenpeace, Världsnaturfonden
och många andra grupper som man kan kontakta.
För den som vill delta i internationell opinionsbildning i miljöfrågor kan också dessa rörelser hjälpa till. Via
deras internationella hemsidor kan man få information till exempel om hur nordiska företag agerar i fattiga
länder eller om regnskogsprojekt man kan stödja. Ibland ordnas också internationella konferenser dit
intresserade skolor och grupper kan göra studieresor. Många nordiska folkhögskolor deltog i Klimaforum;
alternativmötet under klimatförhandlingarna i Köpenhamn. Ett trettiotal svenska folkhögskolor gjorde till
exempel en namninsamling som avslutades med att kursdeltagare överlämnade listorna till miljöministrarna
under toppmötet. Inför klimatmötet i Durban har ett antal skolor startat en liknande namninsamling på temat
”global rättvisa.nu”[xi]

Delta i opinionsbildning?
Folkhögskolor ställs ibland inför frågan om de bör ta ställning i viktiga miljöfrågor lokalt och globalt. Samma
problematik kan råda när det gäller aktivt motstånd mot rasism, skydd av papperslösa flyktingar och så
vidare. Skolor som är beroende av statsbidrag kan känna att det är svårt att ta ställning. Samtidigt måste en
fri folkbildning våga stå upp för miljö och solidaritet – även när vissa politiker tycker att det är obekvämt. Om
kursdeltagare brinner för en lokal fråga är det rimligt att skolan ger dem chans att skapa opinion på lagliga
vägar.
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Två solskenshistorier
Jag vill gärna avsluta med en två solskenshistorier från min tid som folkhögskolelärare i Österfärnebo.
Skolan har resande kurser till södra Afrika och Latinamerika där vi bland annat studerar och stöder lokala
projekt för byautveckling, jämställdhet och trädplantering. En naturlig fråga var hur vi på motsvarande sätt
kunde delta i lokalt utvecklingsarbete på hemmaplan. Vi startade därför en kurs på temat ”Utveckla
Österfärnebo och dig själv”. Elva kvinnor och en man deltog. Vi studerade bland annat bygdens historia,
möjligheter till nya jobb, kommunal demokrati och turism.
Under kursen fick vi veta att brandkåren i Österfärnebo var nedläggningshotad. Deltagarna önskade då
skapa opinion för brandkåren. Vi lärare sa ja och lät kursdeltagarna ägna några veckor åt detta. Kursen
fördjupade sig i utryckningstider, brandförlopp, kostnader mm och bjöd in de lokala politikerna och
brandmyndigheten för en offentlig debatt. Samlingslokalen på skolan var helt fylld och debatten gick het.
Det hela slutade med att brandkåren räddades och att deltagarna blev lokala hjältar. De bildade då en lokal
utvecklingsgrupp som sedan dess varit med och skapat en rad utvecklingsprojekt, till exempel en second
hand butik, ett busskooperativ, ett vandrarhem, turistprojekt, mottagande av nyinflyttade och
framtidsverkstäder. Flera av deltagarna driver nu egna projekt i byn, till exempel getostproduktion och ett
kulturhus. Skolan har också medverkat i startandet av ett närvärmeverk eldat med flis från lokala bönder.

Utbyten mellan byar i nord och syd
Det lokala engagemanget ledde också vidare till ett globalt. Kursdeltagarna undrade över skolans resor till
Afrika, och det hela ledde fram till att skolan ordnade en resande kurs för ”lokalbefolkningen” från
Österfärnebo. Sammanlagt reste 25 personer till Tanzania, och tog sedan emot en stor grupp tanzanier som
kom på utbyte till byn i Gästrikland. Deltagarna bodde hemma i familjer. Det hela ledde fram till global
vänskap men också en rad projekt, bland annat stöd till barnhem, trädplantering och försäljning av tanzaniskt
hantverk i Österfärnebo. Samtidigt har en annan kurs startat import av Fairtrade-märkt kaffe från småbönder
de mött i Mexico.
Världen krymper och våra liv är länkade till varandra genom lokala utsläpp som ger global uppvärmning,
genom varor som fraktas mellan världsdelar och genom människor som flyr eller migrerar. Vi kan mötas och
kämpa tillsammans på globala toppmöten som det i Köpenhamn, men vi kan också finna sambanden mellan
våra lokalsamhällen. Kanske är det också så att klimatomställningen kan bidra till nya jobb och utveckling i
byar och städer i alla delar av världen på likartade sätt. Biogas, vind, sol, cykling, busstrafik, lokal ekologisk
mat, kultur och demokrati är lika intressant i lokalsamhällen i Norden som i Latinamerika.

Från ord till handling
Allt detta kan tyckas utopiskt och otroligt långt från den dagliga lunken på en vanlig folkhögskola. Men om
klimatforskarna har rätt och krisen förvärras så kommer det så småningom att förvandlas från en gullig vision
till en nödvändig praktik. Ju tidigare vi sätter igång desto lättare blir omställningen.
Letar man lite upptäcker man också att det finns lierade världen runt som kämpar med detta viktiga globala
och lokala arbete. Nyss kom en inbjudan till en internationell ungdomskonferens i Jokkmokk för att rädda
Arktis. Precis när jag skriver dessa rader kommer en facebook-appell om stöd för 700 personer som
arresterats när de protesterat utanför Vita huset mot utvinning av oljesand. Rörelser från hela världen bjuder
in till manifestationer och möten inför klimattoppmötet i Durban och Rio +20, mötet i Brasilien tjugo år efter
FN:s miljökonferens i Rio. Under den sommar som jag funderat på denna text har aktiva mötts bland annat
på ett stort klimatläger i Sverige, en kärnkraftsblockad utanför Åbo, på miljöfestivaler och – inte att
förglömma – på sommarläger som det på Utöya.
Samtidigt som utvecklingen på många sätt går åt fel håll med ökad miljöbelastning, ökad rasism och ökade
klyftor mellan människor så känner jag kraften i alla dessa mänskliga möten och vet att utan den kan vi
aldrig skapa en hållbar framtid.
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NORDFYNS FOLKEHØJSKOLE, DANMARK
Nordfyns Folkehøjskole er en Grundtvigsk inspireret højskole der arbejder for inklusion og medborgerskab
på alle tænkelige niveauer. Motto: Vi kan alle sammen noget, men vi kan ikke alle sammen det hele. Skolen
har 6 linjer: Almen Linje, Slankeskolen, Take the future (International linje), Sosu, Livslinjen og Kost og
sundhed. Kursers varighed: 3-6-9 eller 12 måneder. Skolen har ca. 55 kostelever, 5 dagelever. Aldersgruppe:
+ 18. Højskolen kører sommerkurser af 1-2 ugers varighed hele sommeren.
a

NFHS har Friluftsrådets grønne flag. Projektet hedder Grønt flag – grøn højskole, og kræver at skolen årligt
organiserer et grønt tema og arbejder med det i både teori og i praksis. Skolen skal oprette et grønt råd
bestående af elever og lærere, som skal stå for koordineringen og planlægningen af forløbet.
a

Højskole handler om liv, om at være menneske og dele sit liv med andre. Det handler om at blive udfordret
og set både fagligt og personligt. Det handler om at løfte blikket mod det samfund, man er omgivet af, og
finde mod og interesse i at være en aktiv medborger. Vi har som højskoler nogle fantastiske muligheder for
at skabe sammenhængskraft via oplæringen og erfaringen af et givende fællesskab. Vores mulighed for at
bringe mennesker sammen på tværs af alle grænser og kulturer i en tryg atmosfære er helt unik. Ved at bo
under samme tag, spise havregrød om morgenen sammen, dele en rengøringstjans eller en bekymring og
fejre hinandens succeser, skaber vi en slags global tryg familie, der både styrker den enkelte og
fællesskabet.

Mette Højland
a

Mette Højland har arbejdet i 5 år på Nordfyns Folkehøjskole: Tidligere var jeg ansat på Brenderup Højskole.
Jeg er uddannet lærer fra Den Frie Lærerskole i Ollerup (læreruddannelse specielt rettet mod de frie skoler
i Danmark). Jeg selv har haft glæden af at undervise de internationale elever, og forme linjen ‘Take the
future’. Formålet med linjen er empowerment – World citizenship – what does it take? Med inspiration fra
Ken Wilbers ’Integral theory – a story of everything’ arbejder vi med begrebet verdensborgerskab set ud fra
et åndeligt personligt, kulturelt og global perspektiv. Jeg er tovholder på projekt grønt flag – grøn højskole.
I mit bidrag forestiller jeg mig, udover at beskrive vores højskoles overordnede idé og struktur, at belyse de
fire temaer gennem de følgende projekter/forløb:
a

Kulturmødet ‒ Hverdagen på en højskole, hvor handicappede, dropouts, internationale universitets
studerende og danskere der er meget fokuset på at tabe sig – lever sammen og får en hverdag til at fungere
– højskolerammen, kulturaftner, fester mm.
a

Medborgerskabet ‒ ’Take the future’ – beskrive forløbet i ’World citizenship what does it take’ – om
refleksionen og åbenheden der følger. (’I feel I have attended the university of life’.)
a

Bæredygtighed ‒ Beskrive projektet ’Grønt flag – grøn højskole’ og hvordan vi valgte at arbejde med det. Det
praktiske og det pædagogiske. Stoltheden og høgen.
a

Ligeværdighed ‒ Skolens idégrundlag og et eksempel på arbejdet med de handicappede – eks. Gennem det
forhold der typisk opstår mellem de japanske elever og de handicappede.
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FOLKEHØJSKOLE FOR INKLUSION
OG AKTIVT MEDBORGERSKAB
Nordfyns Folkehøjskole (NFHS) startede sommeren 2005 med sin nuværende fundats, som en grundtvigsk
inspireret folkehøjskole med fokus på inklusion og aktivt medborgerskab. NFHS er en efterfølger af DanskJapansk Højskole som igennem 11 år underviste elever (primært japanere) i det danske social- og
sundhedssystem med specielt fokus på handicappede. Det er derfor i tråd med den tidligere højskoles idé,
at Nordfyns Folkehøjskole integrerer mentalt handicappede elever, og at der er et naturligt flow af japanske
elever til højskolen.
På alle linjer arbejder vi med at skabe en bæredygtig fremtid både for den enkelte og for vores fælles
fremtid. Medborgerskab er det fælles tema – eksplicit eller implicit – på alle linjer. Ligeværd er en grundsten
i vores værdigrundlag og dermed vores måde at være sammen på. Kulturmødet er en konsekvens af vores
elevsammensætning, og bæredygtighed er et etisk valg, der er i tråd med vores værdier. Fundamentet for
arbejdet med temaerne er det grundtvigske menneske- og skolesyn, hvilket kommer til udtryk i hverdagen på
skolen, fra vi vågner til vi går i seng, og det kan ikke skilles fra temaerne. Lad mig derfor udfolde:
NFHS er en grundtvigsk højskole i den forstand, at vi samles om at bringe mennesker sammen for at oplyse,
opløfte og oplive dem til aktive medborgere gennem en levende vekslevirkning.
Der undervises endvidere efter Howard Gardners teori om ”de mange intelligenser”. Teorien er kendetegnet
ved en menneskeopfattelse og en undervisningspraksis, der fokuserer på udviklingspotentialet hos ethvert
menneske, og mulighed for læring gennem det enkelte menneskes specifikke ressourcer.
Undervisningen foregår på hverdage fra 8.30 om morgenen til 15.30 om eftermiddagen med fælles
middagspause og spisning. Der arrangeres frivillige aktiviteter om aftenen og i weekenden, som eleverne
kommer med forslag til via skolens elevråd. Aktiviteterne arrangeres oftest i tæt samarbejde med lærerne, da
en eller anden form for tolkning som regel er nødvendig for at inddrage alle elever.
Eleverne kan være danske, østeuropæiske, japanske, sydamerikanske mm. De kommer med vidt forskellige
interesser, evner og behov, da en del af de danske elever er mentalt handicappede. En lærer udtalte engang
efter en vellykket fest: ”Hvis der var nogen, der kom udefra og så vores gruppe, ville de rive sig selv i håret
og sige – hvad har de mennesker dog til fælles – det ville man ikke kunne gætte. Det er fantastisk!”

Opskrift på højskolelivet på Nordfyn
Ingredienser:
55 mennesker af tilpas forskellig slags (i nogenlunde ligelige mængder)
1 del ”Alle mennesker gør det godt, hvis de kan”
1 del ”Livet er stort” (fås det ikke kan nysgerrighed og åbenhed bruges)
3 dele fællesskab (surt og sødt)
2 dele udfordring
1 del medansvar
Drysses med lidt overraskelse
Det hele blandes og pakkes omhyggeligt ind i ”bo- og måltidsfællesskab”
Sættes på lavt blus, omrøres med jævne mellemrum (en fest, en ekskursion eller en emneuge).
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Grundtvig forstod mennesket som både skabt og medskabende, og endvidere at et hvert menneske er skabt
unikt. Han sagde: Mennesket er ingen abekat, født til at gentage sig selv fra nu af og i al evighed. Det
betyder, at det enkelte menneske må leve sit individuelle liv. Ingen andre kan leve det for os.
”På NFHS har vi oversat disse tanker til en praksis, hvor man tager som udgangspunkt, at livet er et under,
stort og mangfoldigt. Mennesker kan og skal ikke puttes ind i kategorier, men mødes, der hvor de er – i
respekt og ligeværdighed. Med en broget elevsammensætning fokuserer vi på den enkeltes unikke
egenværdi på tværs af uddannelse, funktionsniveau m.v., og når man kommer til højskolen, er man ”et
ubeskrevet blad”. Vi skal ikke nødvendigvis se eksamensbeviser og journaler, men ønsker altid en samtale
med eleven. Højskoleeleven skal have mulighed for at starte på en frisk og medtage de nye perspektiver,
han eller hun danner sig undervejs”, udtaler forstander Mogens Godballe.
Skolens fagudbud søger at understøtte det hele menneske i balance. I Grundtvigsk forstand forholder skolen
sig til, at mennesket er både krop, sjæl og ånd, hvilket udmøntes i, at undervisningstilbuddet til enhver tid
indeholder fysiske, intellektuelle, reflektoriske og kreative fag. Vi arbejder med individet som både historisk
og åndeligt (meningsdannende) menneske. Vi arbejder med fysisk sundhed, vi arbejder med kultur og etik,
og vi arbejder med forståelse af samfundets strukturer, således at vi kan være aktive i det.

Ligeværd og kulturmøde
På højskolen har vi som sagt en meget broget elevflok. Det er en del af skolens idé at bringe mennesker
med forskellig kulturbaggrund og funktionsniveau sammen, og som tidligere nævnt er balancen mellem de
forskellige elevgrupper et værktøj i det daglige pædagogiske arbejde. Vi bringer dem sammen i
ligeværdighed, forstået således at den enkelte bliver mødt med nysgerrighed og respekt, uagtet hvorfra eller
med hvilke evner man kommer. Det kan udtrykkes, som Grundtvig gjorde det ”Menneske først og kristen så”
(se figuren ”Værdier på NFHS – abstrakt og konkret” nedenfor). Vi møder dig, som det menneske du er, så
kommer kultur og evner i anden række. Den måde, at være i hverdagen på, bringer mennesker sammen, der
aldrig ville have krydset hinandens vej ”ude i virkeligheden”.
”Jeg ville formentlig aldrig have mødt Malik ude i virkeligheden, og det var utroligt spændende for mig, at få
indsigt i hans liv – et liv som jeg overhovedet ikke kendte til, og ikke tidligere havde haft nogen interesse i.
Han levede på mange måder et nomadeliv. Jeg satte ham af ved Amager centret, hvor han mødtes med
vennerne, og så sov han lidt hist og pist. Familien så han ikke meget til. På turene frem og tilbage
diskuterede vi alt mellem himmel og jord, og han lærte lidt nye danske ord. Der var også ting, jeg undlod at
spørge om – hvad skulle jeg det for? På trods af sit handicap og epilepsi, havde han aldrig en attitude af at
kræve noget af samfundet - det troede jeg ellers han ville. Han ville bare gerne passe sig selv.”
Sådan udtaler Svend, en dansk midaldrende mand, der var elev på slankeskolen. Han tilbød altid Malik, en
ung indvandrer på almén linje, et lift til København, når de skulle hjem på weekend. De boede begge på
Amager.
Det er almindelig kendt i højskolekredse, at højskoleelever efter endt ophold har svært ved at definere, hvad
de har fået ud af at være på højskole. De er fyldt af glæde og udtrykker ofte: Det er det bedste, jeg
nogensinde har gjort, men det kan ikke forklares, det skal prøves. Måske det svært definerbare ligger i den
ekspansion af selvet, den enkelte oplever i de trygge og fordomsfrie rammer. En ekspansion, der bevirker at
indvandrer-drengen og forretningsmanden lægger fordommene på hylden og fører en samtale, hvor begge
er åbne for at lære nyt.
Det følgende er en skematisk oversigt over de værdier, der er i spil på NFHS, og det vi gør for at udleve
dem. De medtagne værdier er formuleret i skolens værdigrundlag. Skemaet er skabt til denne artikel for at
beskrive hvilke egenskaber og holdninger, der gør det muligt for den enkelte højskolelærer at understøtte de
nedskrevne værdier. De handlinger, der er formuleret, er opstillet jævnfør praksis. Mål er et udtryk for det, vi
ønsker, eleven skal lære/opnå, indenfor det vi samlet forstår som almen dannelse.
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”Værdier på NFHS – abstrakt og konkret”
VÆRDI

LÆRERENS
EGENSKAB

HANDLING

MÅL

LIVSOPLYSNING

Nærværende
rollemodel, der er
engageret og
nysgerrig, og
forholder sig åbent
og imødekommende
til livet og
medmennesket med
alle dets facetter.

-eleverne bliver mødt i Kærlighed til livet
dialog i og udenfor
undervisningen
- morgensamlinger om
stort og småt
-undervisning
-åbenhed

”DET LEVENDE ORD” At stille sig til
-Samtalen (til forskel fra At dele og udveksle
rådighed som
konversationen eller
erfaringer og opleve at
lyttende og delende rådgivningen)
livet er stort.
samtalepartner, der -Livsnær undervisning
stoler på, at den
enkelte kan finde
svarene i sig selv og
at mennesker helt
grundlæggende
lærer af hinanden.
LIGEVÆRD

Evner at skelne
Uddelegering af
Gensidig respekt
mellem at behandle medansvar, så alle får
lige og behandle ens mulighed for indflydelse
og følelsen af ”vores”
højskole.

MANGFOLDIGHED

Kendskab til
En broget flok og dog i Mellemmenneskelig
kulturskifte og andre balance.
/mellemfolkelig
måder at tænke på.
forståelse

FÆLLESSKAB

Kreativitet
– evnen til at skabe
fælles
arrangementer, der
understøtter de
andre værdier

Fælles arrangementer, Ansvarlighed og
Kulturaftner
engagement
Fester
Spisning
Morgensamling
Der tales til alle som til
en gruppe

EN SUND SJÆL I ET
SUNDT LEGEME

Forholde sig til ”det
gode liv” (eller det
hele menneske)

Daglige aktiviteter med Personlig livskvalitet
kroppen i centrum.
(Frihed)

DEMOKRATISK
DANNELSE/
HUMANISTISK
MENNESKESYN

Nysgerrighed og
Menneskerettigheder,
interesse for verden globale
omkring os.
problemstillinger og
demokratiske
handlemuligheder.

Føle sig som en del af
samfundet
(Verdensborger)

FAGLIGHED

Højskolebaggrund
Pædagogisk
uddannelse

Ny viden og
erkendelse
Nysgerrighed

Engageret og livsnær
undervisning med
beskrevet mål og
metode.
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Medborgerskab og bæredygtighed
På mange danske højskoler har man ændret navnet fra folkehøjskole til højskole. På Nordfyns Folkehøjskole
har man valgt at fastholde begrebet folkehøjskole, da opdraget fra individ til medborger fortsat er et
fokuspunkt. Det er et mål, at den enkelte elev kommer til at føle sig som en del af samfundet. I første
omgang arbejdes der på at gøre eleverne til en del af fællesskabet på højskolen, i anden omgang som en
del af det omkringliggende samfund, og endeligt som en del af verden. Til et folk de alle hører, som sig regne
selv dertil, skriver Grundtvig i en af sine sange i højskolesangbogen. På Grundtvigs tid skulle bønderne
oplyses, opløftes og oplives til fællesskabet i nationalstaten. I dag betragter man på NFHS behovet for
oplysning, opløftning og oplivning, som behovet for at bringe liv og mod til det enkelte menneske, så han
eller hun kan tage del i tilværelsen lige der, hvor han eller hun er, og samtidig løfte blikket til et globalt
perspektiv.

Undervisningsforløb for internationale elever
Som sagt beskæftiger alle linjer sig med medborgerskab på den ene eller den anden måde. Det følgende er
en beskrivelse af et undervisningsforløb og nogle pædagogiske overvejelser, som jeg selv har stået med på
linjen ”Take the future”.
I de sidste 10 år har jeg været så privilegeret at undervise unge mennesker fra det meste af kloden. De er
kommet på højskole i Danmark af vidt forskellige grunde og med vidt forskellige forudsætninger. Dette har til
tider skabt store udfordringer i undervisningen. Fælles for alle elever har dog været, at de har oplevet
globaliseringen som en realitet, og at de søger en god fremtid for sig selv og deres kære. Jeg ønskede
derfor at udvikle et undervisningsforløb, der passede til gruppen og til vores mål som højskole. Det blev til
Take the future – ”Verdensborgerskab på højskolemanér”. Mit udgangspunkt var følgende spørgsmål: Hvad
skal der til for at være aktive medborgere i en global verden? Hvad har vi brug for at lære for at føle os som
verdensborgere? Hvad skal vi vide om os selv, om vores kultur og verden som sådan?
Det var vigtigt for mig at finde en model, som kunne inkludere et åndeligt, individuelt, kulturelt og globalt
perspektiv, og som pegede fremad. Jeg blev derfor meget glad, da jeg på et møde med ”Association of
World Education” mødte et menneske, der introducerede mig til ”Integral Theory”.
Den amerikanske filosof Ken Wilber har udviklet en teori, som han kalder ”Integral theory” – et kort over
menneskets væren i verden, og den retning vi bevæger os i som enkeltindivider og som menneskehed.
Teorien bruges i mange forskellige helhedsorienterede projekter, som fokuserer på flere aspekter af
menneskelig udvikling, og er yderst relevant i forhold til at udvikle en helhedsorienteret højskoleundervisning.
Teorien er interessant, fordi den på en gang rummer vores nuværende globale virkelighed samt den
grundtvigske opfattelse af mennesket, som bestående af krop, sjæl og ånd, omend Wilber deler det op i
krop, sind og ånd. De fire perspektiver har, som vist i modellen
nedenfor, hver sin synsvinkel og danner derfor grundlag for en
helhedsorienteret undervisning, hvor objektiv og subjektiv viden
samt forholdet mellem individ og fællesskab kan italesættes.
Wilbers kort indeholder udover kvadranterne også niveauer, linjer,
stadier og typer, hvilket vi ikke arbejder med endnu.

Grunden til at modellen er så spændende er, at den kan rumme
kompleksitet uden at reducere nogen af perspektiverne. En anden
styrke er, at man kan sætte et hvilket som helst emne i midten af
modellen og belyse det gennem de fire perspektiver, og dermed
uddybe det på en mere nuanceret måde. Man kan også sætte
mennesket, læreren, lederen, skolen osv. i centrum, og dermed
scanne den situation man står i. Er der balance? Har man taget alle
perspektiver i betragtning?

Wilber argumenterer: Der er mindst fire irreducible perspektiver (subjektiv, intersubjektiv, objektiv og
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interobjektiv), som skal høres, når man forsøger at forstå et spørgsmål eller aspekt af virkeligheden fuldt ud.
Kvadranterne udtrykker således den enkle erkendelse, at alt kan ses fra to grundlæggende sondringer:
1) et indvendigt og udvendigt perspektiv og 2) et singulært og et pluralistisk perspektiv.
Disse perspektiver er altid til stede i ethvert øjeblik og spørgsmål. De repræsenterer også de tre værdisfærer (de to objektive går sammen): æstetik, etik og videnskab eller samvittighed, kultur og natur.
Jeg valgte således en del af Wilbers kort ‒ de fire kvadranter (perspektiver) ‒ til at danne ramme for vores
tema ”Verdensborgerskab på højskolemanér”, og her er et eksempel på en undervisningssituation:
Vi sidder samlet, en lille gruppe på 8 elever. Om end gruppen er lille, dækker vi alligevel 7 nationaliteter og 3
kontinenter. I sidste uge diskuterede vi vores umiddelbare tanker om verdensborgerskab ud fra følgende
spørgsmål:
a

x

What are you concerned about?

x

What is exotic?

x

What are your dreams?

x

What do you believe in?
a

I dag gennemgår jeg kvadrantmodellen fra Integral Theory, og vi samler op på sidste uges snak. Derefter
sætter eleverne sig sammen to og to. De skal vælge et tema indenfor hvert af de fire perspektiver og
snakken går livligt om fred, selvudvikling, klimaproblemer, jobmuligheder, værdier osv.
Efter 10 minutters snak samles vi igen, tegner modellen og fylder den ud efterhånden som eleverne kommer
med deres tilbagemeldinger. I store træk indeholder den følgende:
a

x

Et subjektivt entals perspektiv omkring livshistorier, personligt lederskab og åndelige livsklider.

x

Et objektivt entals perspektiv omkring sundhed, krop, energi og udvikling.

x

Et intersubjektivt flertals perspektiv om kultur, vaner, værdier, musik, dans, kunst og kulturformidling.

x

Et objektivt flertals perspektiv om globalisering, 2015 målene, FN, NGOer og workshopmetoder.

Med en narrativ tilgang, arbejder vi os igennem viden og værktøjer og undersøger begrebet
verdensborgerskab – hvad skal der til? Vi laver et kulturarrangement for lokalbefolkningen og resten af
skolen og vi laver et fremtidsværksted med udgangspunktet ”The good life”, som kommer til at handle meget
om klimaforandringer og miljø. Projektet ender bl.a. med en ”Strømfri-dag” i samarbejde med skolens
grønne råd. I sidste ende har eleverne fundet mod og nye idéer til, hvad der skal være deres mål i de
kommende år både for dem selv og deres omverden. I feel I have participated in the university of life,
kommenterede en elev fra Mexico ved kursets afslutning.
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RØNDE HØJSKOLE, DANMARK
Rønde Højskole blev startet i 1897 af Christen Herskind i samarbejde med med lokale kirkelige kræfter.
Formålet var at lære unge at læse og skrive, samt om landbrug, husførelse, livsoplysning og kristendom.
I 1936 voksede skolen til også at rumme en efterskole.
Højskolen har i dag et frit og nutidigt kristent livssyn, funderet i et bredt kirkeligt bagland og med stor vægt på
friheden for den enkelte elev til selv at vælge sine værdier.
Rønde Højskole er i dag en studieforberedende højskole med linjefagene sygepleje/medicin, pædagogik,
journalistik, filosofi, adventure samt et Rejseprojekt.
Dagmar Winther
a

Dagmar Winther, højskolelærer på Rønde Folkehøjskole, har arbejdet på Rønde siden 2004. Uddannet
journalist og underviser på højskolens studieforberedende journalistlinje samt i faget Dansk Samfundsfag,
som primært henvender sig til skolens internationale elever og undervises på engelsk. Gennem fem år
kursusleder på SommerCamp ‒ tre ugers sommerhøjskole for unge med anden etnisk baggrund, som
gennemføres med støtte fra Integrationsministeriet.

Fakta om SommerCamp
.

SommerCamp er tre ugers sommerhøjskole for unge med anden etnisk baggrund uden
ungdomsuddannelse. Her tilbydes undervisning i skolefagene dansk, engelsk, kommunikation og
samfundsfag, samtidig med en introduktion til den traditionelle almene danske folkehøjskole, herunder
tankerne om demokratisk dannelse, medborgerskab og styrkelse af den enkeltes sociale kompetencer.
Formålet er at ruste eleverne til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse samt at give eleverne
en ny oplevelse af læring i højskolernes unikke læringsrum.
a

SommerCamp afvikles på tre danske højskoler: Egå Ungdomshøjskole, Vejle Idrætshøjskole og Rønde
Højskole. Projektet, som oprindelig var finansieret gennem Integrationsministeriets Satspulje i en treårs
periode, er blevet bevilget yderligere godt tre millioner kroner, hvilket gør det muligt at fortsætte projektet
frem til 2012. Det sker gennem Integrationsministeriets pulje, der støtter alternative skoleforløb for nydanske
børn og unge.
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DET LEVEDE KULTURMØDE
Kan man lære unge mennesker med anden etnisk baggrund, hvad det vil sige at gå på højskole, når man
kun har tre uger? Hvordan skabes det positive kulturmøde mellem 30 unge med vidt forskellig baggrund - og
med højskolens øvrige sommerkursister, primært pensionister? Gør det en forskel?
SommerCamp er både en lysende vision om at skabe glæde ved læring og fællesskab – og problemer med
svinekødet, kønsrollerne og de forskelle, der kræver en nytolkning.
Den lærer, jeg havde ansat til at undervise i samfundsfag, var dygtig og engageret, men dybest set
indigneret over projektet.
Hvorfor, spurgte han, er det rimeligt at poste så forholdsvis mange penge i en gruppe af unge, blot fordi de
tilfældigvis tilhører et bestemt segment og ellers er velfungerende? Hvorfor skal de have højskole i tre uger
med mandsopdækning, fuld kost og logi og en symbolsk brugerbetaling, fordi de kan passes ind under
overskriften unge med anden etnisk baggrund?
Som projektleder på SommerCamp var hans indignation en overraskelse for mig. Jeg havde ikke skænket
det en tanke. Måske, fordi jeg i mit daglige arbejde på Rønde Højskole er så vant til den grundpræmis, der
hedder, at højskolen samler mennesker i al deres forskellighed. At her er plads og lige muligheder for både
de elever, som er ressourcestærke, og de, som har brug for hjælp til at finde ressourcerne frem. Et vellykket
højskoleophold kræver en bredt repræsenteret elevgruppe, så de kan bide skeer med hinanden og lade sig
provokere og inspirere. Forhåbentlig vil de opleve en rummelighed i det fællesskab, som er betinget af, at
der er nogen at rumme.
Samfundsfagslæreren har måske tænkt, som så mange andre, på unge med anden etnisk baggrund som en
ret specifik og ofte problematisk gruppe. De er projekt-unge. Den type unge, man søsætter projekter for,
kaster en masse ressourcer efter, udvikler handleplaner til og på alle måder arbejder med under særlige
hensyn og forudsætninger.
Og set i det lys er SommerCamp en provokation. Alene prisen, som dengang hed 500 kroner for tre ugers
højskole med fuldt skema og forplejning – naturligvis en brøkdel af de faktiske udgifter ved kurset. Og
visiteringen, som i al sin enkelhed bestod i at kunne svare bekræftende på sin status af anden etnisk
baggrund. Hvilket i praksis betød, at vi både havde elever med studentereksamen samt reelle analfabeter.
Hvad fik Integrationsministeriet for sine SATS-pujlemidler? Hvad får skatteborgerne ud af deres indirekte
bidrag? Hvad fik de unge – så forskellige som man overhovedet kan være – ud af opholdet? Kan det
overhovedet måles?
Ja, det kan det heldigvis. Og resultaterne er både markante og overraskende klare i mælet. SommerCamp
er et integrationsprojekt, der er lykkedes over al forventning. Ikke på trods af forskellene på elevernes
forudsætninger. Men netop på grund af forskellene.
Det skal her siges, at den fornyede bevilling, SommerCamp-projektet opnåede i 2010 har indskrænket
målgruppen. Nu går støttekronerne specifikt til unge uden ungdomsuddannelse. Det har jeg god forståelse
for – men det er ikke, set med mine øjne, en forbedring af projektet. Det, der kommer til at mangle, er den
nødvendige spejling af andre unge, som er afgørende. Det, at eleven befinder sig på lige fod med alle andre
deltagere, kan lade sig inspirere og ikke opfatter sig selv som et del af et ”taber-projekt”, men tværtimod som
en del af noget, alle eleverne aktivt har valgt til for at forbedre sig dér, hvor de er. Formuleringen i de tre
deltagende højskolers fælles brochure lød: Sommercamp er for dig, der har lyst til at blive lidt bedre til det
faglige. Dig, der har lyst til at møde nye mennesker. Dig, der gerne vil snuse lidt til, hvad højskole er. Og dig,
der gerne vil bruge tre uger af sommerferien på at udvikle dig – både fagligt og personligt. En bred
formulering, som både tiltrak en bred gruppe af unge med et danskniveau svarende til niende klasse, en flok
uden nævneværdige danskkundskaber, et par med en studentereksamen og tilmed enkelte danske unge,
som blot syntes projektet lød spændende.
Og hvor denne brede elevsammensætning bestemt bød på store udfordringer i forhold til undervisning og
niveaudeling, står den stadig for mig som et optimalt hold. Eleverne blev i høj grad inspiratorer og
rollemodeller for hinanden. Og i netop dét møde kan højskolens frirum noget, som ingen andre steder kan.
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Det umulige set-up
Evalueringen på samtlige afholdte SommerCamps har været endog meget positive. De unge giver i tydeligt
udtryk for at have rykket sig, personligt og fagligt, og vi har haft fornøjelsen af at høre fra både flere elever
samt deres lærer, som giver udtryk for en stor forundring: Hvordan kan det lykkes at nå så langt på så
forholdsvis kort tid? Tre uger er ikke længe til at etablere trygge læringsrum, gode relationer, et fungerende
elevfællesskab og reel læring.
Evalueringsfirmaet Cubion, som foretog evalueringen af SommerCamp 2009, konkluderer, at ”deltagerne har
haft et endog meget stort udbytte såvel fagligt som personligt af deres deltagelse på SommerCampen.”
Og jeg kan heller ikke dy mig for at bringe citater fra tre unge piger, som er tidligere elever:
Zarlasht Kabiri: Min rejse på højskolen blev en af de lykkeligste perioder i min ungdom. Jeg har studeret i
mange år og har været på forskellige skoler, men jeg har aldrig før haft så gode muligheder for at få selvtillid
og kontakt med andre mennesker, som jeg havde på højskolen.Ud over alt det jeg lærte, har jeg også
oplevet et vigtigt begreb, nemlig demokrati.
Dina Barko: SommerCamp har været den bedste oplevelse, jeg har haft i lang tid. Vi havde nogle fantastiske
lærere, som jeg lærte mange ting af. For eksempel skulle jeg turde at lave fejl og acceptere fejlen, og så
rette den bagefter.
Faozia Kabiri: Vi har lært mange gode og spændende ting af hinanden. For eksempel kom vi til at lære
hinanden rigtig godt at kende og respektere hinandens meninger. Jeg har også lært, hvordan jeg skal være
sammen med andre, som jeg overhovedet ikke kendte i forvejen, og klare mig selv alene. Selv om det var
første gang, jeg var på højskole, blev det en af de dejligste perioder i min ungdom.
Som højskolelærer er man – heldigvis – efter nogle år blevet dejligt vant til elevernes glæde og eufori over
skolen, oplevelsen og hinanden. Det er glædeligt og privilegeret at opleve, men egentlig ikke overraskende.
Når de tre citater alligevel gør indtryk, er det, fordi set-uppet i SommerCamp udefra set er ret umuligt.
For når jeg siger, at eleverne på SommerCamp aktivt har tilvalgt opholdet, er det en sandhed med
modifikationer.
Det umulige set-up er som følger: Sommercamp er tre ugers intens skole. Der er undervisning fra morgen til
sen eftermiddag, som regel også aftener og weekends. Den er placeret lige midt i skolernes sommerferie,
som regel i hedebølge og med det smukke sommerland, der lokker. Den byder på traditionelle skolefag som
dansk, matematik, engelsk og samfundsfag, og der er mødepligt og rigelige lektier.
Og de fag skal så tilmed rumme og byde på udfordringer til en elevgruppe, der består af både studenter og
analfabeter. Der består af både de ængsteligste, tørklædedækkede piger, der er hjemmefra for første gang,
og unge kæphøje herrer, som indtager skolen med største selvfølgelighed, bravado og høj musik.
Mange har alligevel valgt det med dedikation og ildhu, og hatten af for det.
Men en del er også kommet, fordi andre har syntes, det var en god idé. Hvilket meget heldigvis tyder på, at
disse andre har haft ret i. Men det er ikke nødvendigvis den bedste forudsætning for succes, at en far, mor,
ungdomsskolelærer eller kommunal vejleder har set mulighederne i SommerCamp. En del unge har fundet
vej til os, fordi en anden har insisteret, tilmed til det punkt, hvor dedikerede lærere har lejet en minibus,
proppet den fuld af unge, fulgt dem hele vejen til Rønde og tilmed blevet er par dage for at hjælpe dem med
at falde til.
Vi er dybt taknemmelige for disse ildsjæle – ikke mindst, fordi vi har kunnet belønne deres anstrengelser
med konkrete resultater. Men det er en kilde til forundring for mig, hvordan så vanskeligt et set-up har kunnet
bære frugt.
Ikke mindst når Rønde Højskoles øvrige sommerkursister, primært pensionister, har gjort store øjne, når den
brogede flok af congolesere, afghanere, vietnamesere, burmesere, irakere og en enkelt mexicaner er
kommet vandrende ind i spisesalen med attitude, summende mobiltelefoner, stilethæle og al deres samlede
street credibility og har taget det grå guld i inspektion. Da har vi som lærere på sommercamp både moret os
kongeligt og haft vore betænkeligheder. Kan det mon gå godt? Det kan det heldigvis. Det var ikke altid, det
gik stille af. Men godt, det gik det.
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Faglige og sociale tolke
Den nærliggende konklusion er naturligvis, at det netop er disse kæmpestore forskelle i elevgruppen, der
udgør en succes. Unge med vidt forskellige forudsætninger, men med det fælles islæt, at de tilhører et
defineret segment. Jeg oplever hos de unge en loyalitet, som binder på tværs af mange andre markante
forskelle. En loyalitet, som det kan være svært at forstå omfanget af, når man for eksempel bortviser en elev
med afghansk baggrund og efterfølgende skal stå til regnskab over for resten af flokken af utilfredse
afghanere. Men også et hjertevarmt søsterskab, et feststemt broderskab og en fælles identitet i titlen
SommerCamp-elev – i øvrigt en identitet, vi omhyggeligt og bevidst dyrker hos dem: De er sammen om
projektet, og det er dem, der kan få det til at lykkes.
Men jeg oplever også en sort-humoristisk, ironisk distance til deres egen status som nydanske. Og et
brændende ønske om at passe ind i det samfund og uddannelsessystem, de er en del af, og som vi som
højskole bliver repræsentant for.
Der er skel imellem os som skole og dem som elever, hvordan du end vender og drejer det.
Forståelsesbarrierer. Her har vi brug for tolke, begge veje, for at knække koderne.
SommerCamp har som erklæret sigte, at individuelle læringsprocesser og læring om læring er en fast del af
kurset. Så fagligt består tolkene af dedikerede lærere, som har fået i opdrag at give en god oplevelse af
selve det at lære. Som har gode vilkår, fordi vi som et led i sommercampens økonomiske prioriteringer har
valgt at glemme alt om dyre ekskursioner og i stedet satse benhårdt på en stor differentiering i
undervisningen. Det siger sig selv, at en så bred elevgruppe ikke kan rummes i ét klasseværelse. Derfor har
vi i danskundervisningen valgt at have tre klasser og gør meget ud af at vurdere elevernes danskkundskaber
på forhånd, så niveauet i klasserne bliver rimeligt. Vi har forsøgt os med en visitering på forhånd, men det er
endnu ikke lykkedes helt. Nu tester vi dem, når de kommer til os.
En sådan niveaudeling bryder i sig selv på udfordringer, ikke mindst for nogle elevers egen stolthed og
selvforståelse. Det stiller store krav til den lærer, der for eksempel skal have den svageste gruppe, eller den
lærer, som på trods af differentieringen skal rumme både en elev på 9. klasses niveau og tre nyudklækkede
studenter. Det er en forudsætning for sommercamp, at lærerne og medhjælperne er omstillingsparate langt
ud over, hvad man med rimelighed kan forvente. Der opstår utallige behov for at omstrukturere – for
eksempel traf en dansklærer en dag en rask beslutning og lavede en pigegruppe og en drengegruppe ud fra
en vurdering af, hvad der skulle til for at få netop den undervisning til at fungere. Pigerne turde ikke rigtig
komme til orde midt i drengenes støjende dominans, og derfor greb dansklæreren ind – også selv om det
betød, at hun skulle rumme hele den samlede pigegruppes niveaumæssige forskellighed, tænke hele sin
undervisning om og i høj grad valgte at gøre brug af elevernes egne ressourcer, blandt andet som
undervisere for hinanden.
Det kræver erfaring og stor faglig og menneskelig dygtighed at kunne tilpasse sig selv og sin undervisning så
omskiftelige behov. Og det kræver pondus og autoritet – der kan og skal stilles krav til deltagerne. En
tilkendegivelse af, at man ikke vil eller gider at deltage bliver taget meget alvorligt og ikke accepteret.

At fejre sine fejl
En anden vigtig forudsætning er nemlig det trygge sociale rum, kostskoleformen skaber. Vores deltagere er
intenst sammen i kursusforløbet. De lærer hinanden at kende og indgår i et forpligtende fællesskab, hvor de
alle føler sig ansvarlige for et vellykket ophold. For mange er det et vellykket forsøg på at bryde ud af en
fastlåst ramme eller identitet. Og så har de en oplevelse af at få udvidet deres sociale netværk betragteligt.
Mødet med de andre er ofte en øjenåbner for de unge i forhold til at udvikle sociale kompetencer.
Ved starten af Sommercamp gennemgår vi, ud over et fælles regelsæt, forudsætningerne for læring,
forskellige læringsmetoder og en begyndende etablering af den kultur, der forhåbentlig skal skabe et trygt
læringsrum. Alene tanken om, at det er okay at lave fejl – ja, at begå fejlene faktisk er en forudsætning for at
blive god til noget – er for overraskende mange en revolutionerende tanke.
Jeg er overbevist om, at en god del af sommerCamps succes kan tilskrives dette lille kunstgreb. Det bliver
for første gang legitimt, morsomt og berigende at komme på banen, også når man begår fejl.
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Ellers består tolkene af de unge, som vælger at arbejde på SommerCamp som frivillig arbejdskraft eller for
en symbolsk betaling. Her har vi haft det privilegium at kunne bruge tidligere højskoleelever, både af dansk
og af anden etnisk baggrund. Især den sidste kategori var tænkt som rollemodeller – vi inviterede tidligere
elever, som var godt på vej i deres respektive uddannelser. Men de blev i høj grad også vigtige som
døråbnere, ikke mindst ind til højskolen som koncept. Den naturlighed, hvormed en tidligere elev bevæger
sig rundt på skolen og italesætter de aktiviteter, som foregår, er essentiel i forhold til forståelsen af højskolen
som idé.
Jeg nævnte før en afghansk dreng, som vi måtte sige farvel til – og det gik ikke stille af sig. Drengen
udmærkede sig ved ikke at ønske at deltage i undervisningen, og når han deltog, var det på en måde, som
ikke var i overensstemmelse med de fælles regler, vi havde udarbejdet. De andre elever var utrygge ved
ham, han mobbede og udviste aggressivitet, og vi valgte at afbryde hans ophold. Han var utilfreds med
beslutningen og kaldte holdets øvrige afghanske drenge til sig. Han havde en forventning om, at de alle
skulle forlade skolen som en loyalitetshandling. Mytteriet lå i luften og konfrontationerne var mildest talt
ubehagelige. Drengeflokken stod samlet, råbte og skældte ud, og både forstander og forretningsfører måtte
tale med meget store bogstaver. Jeg stod meget nølende i forhold til, hvad der var klogt at gøre. Vi udviste,
syntes vi, konsekvens og gennemskuelighed i forhold til beslutningen og havde en forventning om, at de
øvrige deltagere ville forstå den. Og her stod vi så med en flok vrede elever og en konflikt, der hurtigt
eskalerede.
Indtil en af de frivillige medhjælpere, en afghansk pige, tog bladet fra munden og talte på afghansk, roligt og
besindigt. Gruppen faldt ned og opløstes, og jeg spurgte hende, hvad hun havde sagt.
Jeg bad dem se, hvad der blev gjort for dem, sagde hun. Og at de skylder respekt og taknemmelighed.
Vi er naturligvis ikke interesseret i at knytte vore elever til os i en slags taknemmelighedsgæld. Men hendes
pointe var ikke helt ved siden af. Noget af det, skatteborgerne får for deres bidrag til sommercamp, er unge,
der er taknemmelige for den mulighed, de gives, og opsatte på at få det bedst mulige ud af opholdet. Dem,
der har misforstået den præmis, tager vi afsked med. Vi laver ikke velgørenhed. Vi vil noget.
I det hele taget er de unges taknemmelighed rørende. Sommercamp-eleverne tager altid afsked med
skolens lærere med taler, sange, blomster, kort og indkøbte gaver, som højtideligt overrækkes.

Integration er ikke positiv særbehandling
Som før nævnt var det spændende for os at koble deltagerne på sommercamp med skolens øvrige kursister,
primært pensionister og, sidst i forløbet, børnefamilier. Kontrasterne var til at føle på, men vores skepsis blev
stort set gjort til skamme. Generelt oplever vi en nysgerrighed og imødekommenhed, som har overrasket. De
unge elever omgikkes pensionisterne med fuldstændig respekt og hensyn, hvilket var en positiv overraskelse
for mange. Når formiddagskaffen blev stillet frem, var de unge på pletten: de skænkede kaffen op, hentede
stole eller flyttede sig med en selvfølgelig ærbødighed, som rørte og interesserede de ældre. Dialogen
opstod nemt og uproblematisk, og vi greb muligheden for aktivt at tilskynde mødet igennem fælles foredrag
og workshops, hvor de afghanske drenge byggede drager, og hvor pigerne dannede skønhedssalon og
malede hennamønstre på de efterhånden flere og flere børn, der indfandt sig hos dem.
Enkelte blev pikeret over det hensyn, der udvistes sommercamp, for eksempel i forhold til svinekød. Det faldt
enkelte kursister for brystet, at vi som skole et år valgte slet ikke at servere svinekød. Vi vurderede, at det
var lettere simpelthen at undgå det, og lavede kalkunfrikadeller i stedet for. Men manglen på den gode
danske leverpostej fik vi klager på.
Derfor lavede vi straks om og serverer nu leverpostej igen – naturligvis med et skilt i, så muslimerne kan
styre udenom. Vi er ikke interesseret i positiv særbehandling eller i at være det, nogle ukærligt kalder halalhippier. Vi tager det, at der ikke spises svinekød, til efterretning som det, det er: Et faktum, som vi tager et
rimeligt hensyn til.
Ønsket om at forstå og respektere kan af og til resultere i nogle mærkelige krumspring, vi kalder hensyn,
men som har den stik modsatte, fremmedgørende og for nogle provokerende effekt. Den slags har vi ønsket
at neutralisere. Kulturmødet skal have bedst mulige forudsætninger for at lykkes – men det skal drives af
gensidig nysgerrighed, ikke ved en udglatning eller nedtoning af forskellene imellem os.
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Det var den fejl, vi begik med leverpostejen. Det var en praktisk foranstaltning, men også et hensyn til
eleverne på sommercamp, som de ikke havde bedt om eller krav på.
En af de sidste aftener på en sommercamp deltog en del af skolens øvrige kursister sammen med en flok
elever fra sommercamp i et aftenarrangement, kaldet værditime, som egentlig havde til formål at italesætte
fordomme og skabe debat. I stedet blev det en time, hvor sommerCamp-eleverne tog ordet. En efter en satte
de ord på deres skæbne, deres oplevelse af højskole og deres oplevelse af Danmark. En taknemmelighed,
som der sjældent er mulighed for at udtrykke, var gennemgående i deres ord. Jeg tror, den kom bag på de
danske deltagere.
Jeg ved, at den gjorde indtryk og rørte dem. Ikke mindst, fordi eleverne også gav udtryk for den inspiration,
de oplevede ved for eksempel at se pensionister gå i skole. Det er et levet kulturmøde og en aha-oplevelse
af begrebet livslang læring.
Det globale medborgerskab hænger for mig at se uløseligt sammen med den følelse af tilknytning, som er
resultatet af en vellykket integrationsproces. I Danmark kritiseres vi ofte og retmæssigt for en hård tone og
kurs i netop disse spørgsmål. Vi vil gerne integrationen, men har haft fortvivlende travlt med at trække
fronterne op.
Folkehøjskolerne sidder med en værdifuld nøgle til vellykket integration: den absolutte kulturelle smeltedigel,
hvor alle har sin berettigelse – og forpligtelse – til at arbejde positivt med.
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KANKAANPÄÄN OPISTO
.

Folkhögskolan i Kankaanpää ligger vid en liten sjö nära Kankaanpää centrum. Skolan erbjuder helpension
i dubbelrum samt goda faciliteter för de studerande: moderna verkstäder, datorer och ett skolbibliotek med
ett brett urval av hantverksböcker på olika språk. Folkhögskolan i Kankaanpää vill förverkliga vuxenstudier
med skräddarsydd utbildning, individuell frihet och en inspirerande studiemiljö.
Kirsi-Marja Tattari
.

Kirsi-Marja Tattari är lärare och studentrådgivare. Just nu arbetar hon som utvecklingschef för The Finnish
folkhighschool med utbildningsprogram för ungdoms- och fritidsinstruktörer.

UNGDOMS- OCH FRITIDSINSTRUKTÖRERNAS
MÅNGKULTURELLA KOMPETENS
– yrkesbildande folkhögskolepedagogik i Finland
1. Utbildningsprogrammets princip och praktik
a. Fria bildningens uppgift och möjligheterna att utveckla de ungas personlighet.
b. Den finländska yrkesutbildningen ska stöda aktivt medborgarskap.
.

2. "Can you train a global citizen" ‒ ungdoms- och fritidsinstruktörernas mångkulturella kompetens
a. Framtiden ska byggas tillsammans ‒ strävan efter gemenskap.
b. Människan skapar själv sin framtid!
.

3. Pedagogiska val
a. Livslånga lärandets nyckelkompetenser.
b. Sociala kompetenser och gemenskap.
c. Det internationella och den globala.
1. Utbildningsprogrammets princip och praktik
.

I folkhögskolornas/folkbildningens pedagogik betonas socialpedagogikens principer: delaktighet och
gemenskapens betydelse samt individuella behov och studerandenas realkompetens. Som inlärningsmiljö
uppmuntrar folkhögskolan studeranden i att delta i den gemensamma processen och samtidigt identifiera sin
egen personlighet och dess särdrag. Det är därför naturligt att de flesta yrkesutbildningarna har utvecklats i
folkhögskolor och utifrån folkbildningens pedagogiska principer.
Folkhögskoleutbildningens mål är att främja människans mångsidiga utveckling och välbefinnande,
demokrati, pluralism, hållbar utveckling, kulturell mångfald och internationalism samt stödja
sammanhållningen och jämlikheten i samhället samt ett aktivt medborgarskap.
1a. Yrkesutbildningen i Finland ska bland annat:
x Stödja studerandenas personliga utveckling till ansvarsfulla och harmoniska människor och medborgare
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x
x
x
x

enligt livslånga lärandets principer.
Ge studeranden teoretiska och praktiska kunskaper för sina fortsatta studier.
Yrkesutbildningen ska också främja demokratin och jämlikheten i samhället, särskilt i yrkeslivet, därför
ska studierna uppmuntra till aktivt deltagande.
Utveckla yrkeslivet enligt aktuella och uppkommande behov.
Kvalificera för fortsatta studier på högskolenivå.

2. "Can you train a global citizen" ‒ Ungdoms- och fritidsinstruktörernas mångkulturella kompetens
.

14 av Finlands 89 folkhögskolor erbjuder studeranden möjlighet att skaffa sig ungdoms- och
fritidsinstruktörens yrkesexamen. Studierna tar tre år och de baserar sig på riksomfattande läroplansgrunder
som har utarbetats i samarbete med utbildningsmyndigheter och de skolor som fått rätt att ordna
examensutbildning. Hela examen omfattar 120 studieveckor (sv.), modulen med och för mångkulturella
arbetet är 10 sv.
.

Den som vill jobba som ungdoms- och fritidsinstruktör ska vara intresserade av hur människan utvecklas och
bildas. Instruktörerna ska kunna stöda både den individuella utvecklingen samt socialisationsprocessen
genom att hjälpa de unga i att själva känna igen sina resurser, i att förstärka sin identitet, livskompetens och
medborgarfärdigheter. En ungdomsledare ska främja och skapa förutsättningar till de ungas frivillig och på
deras egna intressen baserad fritids- och hobbyverksamhet. Instruktörens viktigaste egenskaper är
ansvarsfullhet, pålitlighet, flexibilitet, social empati och förmåga att motivera. Hon eller han ska kunna
acceptera olikheter och mångfald. Att studera i en folkhögskolemiljö förstärker deltagarnas sociala
kompetenser, stöder personlighetsutvecklingen och möjliggör en kontinuerlig kollektiv och reflektiv
inlärningsprocess.
.

Den mångkulturella instruktionsverksamhetens kompetenser beskrivs så här. Studeranden ska:
x Känna till sina egna kulturella värderingar och utgångspunkter samt vara medveten om kulturidentitetens
betydelse för individerna.
x

Acceptera den inbördes jämlikheten mellan henne/honom själv och andra individer samt uppskatta
kulturell och religiös diversitet.

x

Kunna skapa positiv atmosfär och främja den kulturella växelverkan.

x

Kunna välja olika instruktionsmetoder enligt gruppens kulturella utgångspunkter.

x

Kunna vid behov arbeta i en internationell miljö.

x

Känna till integrationsprocessens tjänster och funktioner.

Framtiden ska byggas tillsammans ‒ strävan efter gemenskap
Instruktionsyrkenas betydelse ökar: den kan och ska främja de ungas utveckling till aktiva medborgare som
har beredskap att delta i och påverka sin när- och arbetsmiljös beslutsfattande. Den alltmer ökande
internationalismen kräver, att till yrkeskompetensen hör också det globala medborgarskapets principer. En
aktiv medborgare ska också identifiera och vara beredd i att påverka de globala strukturer som påverkar det
nationella och regionala beslutsfattandet.
Instruktörsyrkena förutsätter ett brett kunnande om samhälleliga strukturer och dess praxis både lokalt och
regionalt. Kursdeltagaren ska förstå sin egen roll och de möjliga resultat som kan uppkomma från dennes
insatser, även ekonomiskt.
En instruktör ska känna till både den officiella och den tredje sektorns servicemöjligheter, också då gällande
internationella studie- och mobilitetsmöjligheter. Vill man betona det internationella i sin yrkesverksamhet ska
man delta i internationella nätverk inom bildning, yrkesutbildning, integration och invandrarutbildning. Det
finns många möjligheter både nationellt och inom Norden/Europa till det, bland annat EU-program inom det
livslånga lärandet. Många program ordnar utbildning om interkulturella processer, om metoder att motarbeta
xenofobin och marginalisering, om kommunikation mellan kulturer och om hur man i praktiken kan främja
integrationsprocessen.
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I dessa utbildningar/program betonar man bland annat det att:
x

Inbördes välfärd och välmående skapas genom den sociala och den kulturella utvecklingen.

x

Det behövs nya kompetenser för interkulturell kommunikation och kollektivt deltagande, till exempel i den
sociala median.

x

Diversitet mellan alternativa framtida ökar: livslånga lärandet blir allt viktigare för att vi är beredda att
möta nya teknologier, arbetsmiljöer, kompetenskrav med mera.

x

Nya generationer ska kunna inkluderas på nya sätt till existerande gemenskap.

Människan skapar själv sin framtid!
Instruktionsprocessernas betydelse och behov växer i vårt samhälle. Människornas (de ungas) val styrs inte
mera av traditionen, utan de ska kunna reflektera, känna igen sina egna värderingar och prioriteringar.
Kärnan i en instruktörs arbete byggs på mötandets pedagogik:
x

Du ska vara medveten om att känslan om lyckan finns primärt i det individuella, du ska vara beredd för
att skräddarsy ditt instruktionsarbete.

x

Du ska kunna känna igen de nya gemenskaper, även subkulturer och stammar.

x

Uppskatta hjärtats bildning: identitet, värden och kultur, viljan att samarbeta.

x

Identifiera det personliga medvetandet och skapande kraft.

x

Livet är en helhet som alltid också innehåller överraskningar, var beredd att främja och förstärka nya
positiva processer.

x

Du ska sträva efter jämlikhet och frihet och de nya strävandenas rätt att bli accepterade.

3. Pedagogiska val
Om metodiken: Under studierna betonas ”learning-by-doing” och samarbetet, den gemensamma processen.
Studeranden diskuterar sina strävanden och planerar konkreta aktiviteter och projekt tillsammans och i
grupper.
Om teorin: Utbildningsprogrammet är temalagt. Teoridelarna har knutits i det konkreta så att det inlärda kan
tillämpas i praktiken. Studierna genomförs oftast som team-arbete: grupparbeten, planering och
idéskapandet görs i grupper. Läroböcker finns sällan till hands, digitaliserad material, egna skrifter,
biblioteket, web-baserade utbildningsprogram och personlig handledning har ersätt det som man brukade
kalla för teoriundervisning.
Flexibilitet, individuella val: Utbildningsprogrammet ska möjliggöra individuella sätt att välja och bygga upp
examensstudierna. Olika moduler kan studeras i varierande ordning och i olika intervaller – helt enligt den
aktuella livssituationen. Slutförandet av examen kan förflyttas till exempel på grund av arbetet. I början av
studierna skrivs en grundlig personlig studieplan var man bland annat beskriver och erkänner studerandens
realkompetens. Planen ska omfatta hela studietiden och den ska revideras regelbundet. Större
studiehelheter, bland annat inlärningen vid arbetslivet planeras skilt och evalueras tillsammans. Studeranden
får respons från alla moduler och särskilda uppdrag och prov. Självevaluering och ”intern expertis” förstärks
och främjas under hela utbildningen.
Inlärning vid arbetet: Sker under minst sex månaders tid. Handledda arbetsplatser är till exempel
ungdomslokaler, olika organisationer, dagis och produktionsskolor. Perioden – eller en del av den – kan
också avläggas utomlands. Mång- och interkulturella fokus i arbetspraktiken kommer oftast via aktuella
projekt eller pga. omfattande integrationsarbete i kommunen. Utöver de unga kan praktiken gälla också de
äldre (invandrare) i samfundet.
Slutarbete: Studeranden sammanfattar sitt kunnande och får då betona det teoretiska eller det praktiska –
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eller både och. I slutarbetet ska alltid inkluderas en skriftlig del. Studeranden presenterar sina tankar och
innovationer och sin yrkesbildande process och evaluerar sitt slutarbete. Genom ett fritt visningsprov kan
man i praktiken visa sitt yrkeskunnande.

Livslånga lärandets nyckelkompetenser
Kompetenser vars behov är uppenbara så gott som i all folkbildning, allmän bildning och yrkesbildning i de
framtida verkligheterna. De är avgörande också för den individuella livskvaliteten och den personliga
identitetsutvecklingen.
Socialpedagogiken har en stark samhällelig anknytning: dess mål är aktiv medborgarskap, den uppskattar
individen och olikheter, den strävar efter medmänsklighet, tolerans och delaktighet. Jämlikhet och
jämställdhet ska iakttas vid studerandeval, i utbildningen samt i evalueringen och bedömningen av studierna.
Olika livssyn ska uppskattas och toleransen främjas.
Fostran till internationalism är en mångfasetterad och integrerad process som hjälper oss att förstå och
uppskatta olikheter och som förstärker våra interkulturella kompetenser:
.

x

Den strävar efter globalt ansvar ‒ världsmedborgarens etik – som baserar sig i rättvisa och de mänskliga
rättigheterna.

x

Den främjar växelverkan både nationellt och internationellt.

x

Den uppmuntrar till samhälls- och mediakritik och analys.

x

Den hjälper oss att förstå globens begränsade naturresurser.

x

Dess delområde är fostran till jämlikhet, fostran i människorättigheter, fredsfostran, mediafostran, fostran
till hållbar utveckling.
.

I praktiken ska man öka dialogen mellan olika religioner och människosyn, förstärka kontakterna med den
tredje sektorn och integrera fostran till internationalism i skolans verksamhet och använda de tillgängliga
resurserna på ett innovativt sätt.

Ungdomsledaryrken
En ungdoms- och fritidsledare har fått en mångsidig utbildning till sitt yrke. Hon eller han kan jobba som
ungdomsledare i kommunens eller församlingens tjänst, som instruktör, specialungdomarbetare,
projektansvarig, fritidsledare eller verksamhetsledare. Arbetsplatserna finns ofta i olika organisationer, men
många instruktörer arbetar för egen firma. Det centrala i en ungdoms- och fritidsledares arbete är att man är
målinriktad och jobbar planenligt och pedagogiskt.
I sitt arbete instruerar hon eller han människor i olika ålder och med olika bakgrund, både som individer och
i grupper. Det viktigaste arbetsredskapet är ens egen personlighet. Egna intressen och kunnandet avspeglas
i instruktionsarbetets praktik: under dialogen, motion och i inlevelsebaserad verksamhet (till exempel under
friluftsaktiviteterna). En instruktör ska vara motiverad till samarbete och dialog med andra yrkesgrupper.
Primär arbetsmiljö är en ungdomslokal där instruktören är den enda vuxna som instruerar och bevakar
aktiviteterna. Ungdomsledarna är också ansvariga för verksamhetens kultur-, motion-, äventyr-, frilufts- och
upplevelseaktiviteter samt projektens planering.

Referenser
http://www.oph.fi/download/132288_brochure_humanities_and_education.pdf
http://www.oph.fi/download/130490_Youth_Leisure_Instructor_Youth_Leisure_Instruction_Study_Programme_.pdf
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Följande rapport har skivits av Jukka Kursula och Leena Teinilä. De båda jobbar med asylsökande och
folkhögskolor i Finland. Jukka Kursula är sekreterare för Guardians for asylum seeking children. Leena
Teinilä är projektkoordinator.

UTBILDNING FÖR UNGA ASYLSÖKANDE
OCH DERAS REPRESENTANTER
PÅ FOLKHÖGSKOLOR I FINLAND
Under det gångna årtiondet har antalet minderåriga asylsökande som kommit till Finland ensamma varierat
mycket. I början av 2000-talet var antalet minderåriga sökande högst 100 per år. 2008 kom det avsevärt fler
än under tidigare år, antalet asylsökande var då 700. Under de två senaste åren har antalet asylsökande
sjunkit igen: år 2009 var antalet 559, 2010 var det 329. Antalet unga asylsökande i Finland har varit klart
mindre än i andra nordiska länder, trots att man har debatterat och överdrivit det mycket i Finland.
.

Utbildningsprojekt för unga asylsökande
Minderåriga asylsökande som kommit ensamma till Finland var målgruppen för projektet där man under åren
2006-2008 ordnade allmänbildande utbildning vid folkhögskolor. Projektet genomfördes delvis med stöd från
Europeiska flyktingfonden. I utbildningsarbetet deltog utöver folkhögskolorna även mottagningscentraler för
flyktingar och olika medborgarorganisationer. Projektets styrningsgrupp bestod även av representanter från
olika ministerier samt Finlands Folkhögskoleförening.
Behovet av en allmänbildande utbildning som skapar basfärdigheter var uppenbar. I Finland har man rätt att
gå i grundskola om man är en högst 16 år gammal asylsökande, är man äldre än det så blir man utan
allmänbildande undervisning. De som hamnar utanför har ofta en varierande skolhistoria, bristfälliga
baskunskaper och har det svårt att bli självständiga i ett okänt land med en främmande kultur.
Utgångstanken i utbildningsprojektet var att varenda ung person har rätt att delta i utbildningen så fort som
möjligt efter att de kommit till landet. Det är en rättighet även för unga som är inne i ansökningsprocessen att
ha en utbildning som bildar en stig mot självständighet och ett framtida yrke. I arbetet att utveckla
utbildningarna ansågs det att samarbetet mellan folkhögskolornas utbildare och mottagningscentralernas
handledare var viktig. Den tryggade både en pedagogisk handledning samt social trygghet för de unga.
Sammanlagt 93 ungdomar deltog i pilotutbildningarna under de tre åren. En av skolorna utvecklade en
modell där eleverna bodde i mottagningscentralen och studerade i folkhögskolan och den andra
förverkligade utbildningen så att ungdomarna bodde i folkhögskolornas internat hela läsåret.
Utbildningens resultat var uppmuntrande. Man tyckte att folkhögskolornas handledning som betonade
deltagande, aktiverande och personlig hjälp var lyckad. Ungdomar styrdes till fortsatta studier med en
ganska god framgång. Nästan alla ungdomar som deltog i utbildningarna fick också asylplats i Finland.
Efter att antalet minderåriga asylsökande överraskande växte år 2009 bestämde sig inrikesministeriet att
beställa utbildning för unga asylsökande av tio folkhögskolor. Sammanlagt 35, alltså över 30 procent av
finländska folkhögskolor anmälde sitt intresse för att ordna utbildning åt unga flyktingar. I samarbete med
folkhögskolor, Folkhögskolföreningen och myndigheterna utvecklades idén om ett permanent
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mottagningssystem för ungdomar, där utbildningen i folkhögskolor i ett tidigt skede har en central roll.
Samtidigt steg dock flyktingpolitiken in i den politiska debatten och det synnerligen humana
mottagningssystemet som baserade sig på den fria folkbildningen lades ner trots att även invandrarministern
själv arbetade och talade för ett fortsatt samarbete med folkhögskolor.
.

Utbildning av representanter
Vid slutet av 1990-talet vaknade man i Finland upp till att en minderårig asylsökande enligt lagen inte kan
representera sig själv i asylsökningsprocessen. Då skapades systemet med representanter (guardians).
Representanterna är frivilliga som fungerar som ungdomarnas intressebevakare på en belöningsbasis. De
har en central roll i unga asylsökandes intressebevakning och rättsskydd.
Före folkhögskoleutbildningar hade myndigheterna ordnat introduktionsdagar för nya representanter, men
ämbetsmännen ansåg att verksamheten var otillräcklig och att det inte passade ihop med statsförvaltningens
uppgifter. Utbildningsverksamheten tänktes passa väl i folkhögskolor, som har en mångsidig expertis i att
ordna vuxenutbildning och en humanistisk ideologisk bakgrund. Över 30 procent av Finlands folkhögskolor
hade även meddelat att de kan delta i utbildningen och inkvarteringen av unga asylsökande.
Representanternas utbildningsprojekt planerades i samarbete med inrikesministeriet och är en fortsättning
på olika organisationers (bland annat Centralförbundet för barnskydd och Flyktingrådgivningen)
mottagningsprogram för minderåriga asylsökande barn och ungdomar.
Finlands folkhögskoleförening och folkhögskolenätverket hade redan erfarenhet av utbildningsprojekt för
unga asylsökande (2006-2008). Utbildningen av ungas representanter ansågs vara ett naturligt tillägg till
utbildningen för ungdomar. Representanternas utbildning ansågs både innehållsmässigt och på grund av
målgruppen stämma bra med kärnan i det fria bildningsarbetet. I verksamheten finns drag av frivilligarbete
och den baserar sig på medborgaraktivitet precis som på samhällelig verksamhet/principen av aktivt
medborgarskap. Utvecklingen av de unga asylsökandes intressebevakning kan också ses som att sköta sitt
globala ansvar.
.

Partners och förverkligandet av projektet
Sju folkhögskolor var med i projektets nätverk som utvecklade, ordnade och utvärderade
utbildningsprogrammet. Utbildningen ordnades i tre folkhögskolor i olika delar av landet. Utöver detta deltog
fyra mottagningscentraler i nätverkets utvecklingsarbete. De var med i kartläggningen av utbildningsbehovet,
skickade handledare och representanter till erbjudna utbildningar och deltog i evalueringen av utbildningen.
Som en följd av tillväxten av antalet asylsökande hade det år 2008 i snabb takt grundats nya
mottagningscentraler. Genast i början av projektet upptäckte man att det utöver utbildning för representanter
även behövdes utbildning för mottagningscentralernas nya handledare i specialfrågor gällande minderåriga.
Det fanns även ett behov av att skapa verksamhetssätt och samarbetsformer mellan representanter och
handledare.
På basis av kartläggningar ordnades flera för handledare och representanter gemensamma regionala
utbildningsprogram. Den direkta nyttan av utbildningarna var att representanternas och handledares
yrkeskunskap ökade i en situation där antalet unga asylsökande växte kraftigt. Under vinterperioden 20092010 deltog sammanlagt 154 representanter och 56 handledare i utbildningarna. På detta sätt levde
utbildningsprojektet upp till det aktuella utbildningsbehovet.
Utbildningarna bestod av introduktion för nya representanter, ett klargörande av representantens roll och
uppgifter. Centralt i detta är utvecklandet av en arbetsidentitet i en uppgift som inte är traditionellt
yrkesmässig. Utöver detta innehöll utbildningen kulturkunnande samt ungdomarnas specialfrågor, för
minderåriga asylsökande har ofta varit med om mycket och lider av trauman.
Tillsammans med ett fortsatt utvecklande av detta innehåll föreslås det att utbildningen av representanter
fortsätter. Det anses vara viktigt att utbildningarna förverkligas regionalt, samt att samarbetsnätverken byggs
ut både mellan myndigheter och mottagningscentraler. Möjligheterna med arbetshandledningen som en del
av utvecklandet av arbetet ansågs vara speciellt nödvändiga.
Som en del av projektet fick representanterna en webbdiskussionsplats som upprätthålls av Finlands
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Folkhögskoleförening. På detta sätt underlättades representanternas inbördes kommunikation, även
kamratstöd samt utbytet av information och erfarenheter möjliggjordes. Under projektet organiserade sig
representanterna och grundade en förening för att utveckla sin verksamhet.
Utbildningsmodellen för mottagningscentralernas handledare utvecklades som en del av projektet. I
fortsättningen borde man undersöka ifall handledarutbildningen kunde förverkligas till exempel i form av fria
prov för att komplettera grundutbildningen i socialsektorn.
.

Nätverk för kunnande
Samarbetet över yrkesgränserna är nyckeln till ett effektivt stöd och tidigt handledande av unga asylsökande
och flyktingar. På detta sätt kan man skapa ett utbildningsstöd och en social handledning för unga personer.
Projektverksamheten kan starta utbildningsverksamhet, som sedan blir en bestående del av skolans
utbildningsutbud som ett samarbete mellan lokala aktörer där folkhögskolan har en roll både som
initiativtagare och upprätthållare.
Ett aktuellt problem i Finland är kommunernas ovilja att placera invandrare. I projektbedömningen lyfte man
fram det faktum att folkhögskolorna kunde vara resurscentraler för utbildningen av asylsökande och
flyktingar, och på så sätt underlätta invandrarnas liv i det finska samhället.
Även om representanternas uppgift har fastställts och begränsats som intressebevakning för unga i
asylprocessen, är representanten i praktiken den ungas första stödperson, vars betydelse som en vuxen
handledare är av högsta värde. På grund av detta vore det bra om representanten fungerade som en
jämbördig deltagare i nätverket av handledare i den ungas liv. De frivilliga kan som bäst hämta med sig
mycket mångsidigt kunnande. De bildar ett utmärkt resursnätverk i och med sina yrkesmässiga färdigheter
och sin erfarenhet.
.

Att vara representant för asylsökande barn
I Finland har man från och med början 2000-talet använt begreppet representant (på engelska guardian) om
den person, som ansvarar för de minderåriga, utan föräldrar till landet ankommna asylsökandenas intresse.
Representant är en lekman som vars mandat baserar sig på rättens beslut. Han eller hon är inte
statsanställd fast staten (inrikesministeriet) betalar representanterna ett arvode. Därför kan man väl jämföra
representanternas arbete med frivillig medborgarverksamhet.
Representanterna kommer från olika arbetsgrupper, har varierande utbildning och ålder. Det finns inte
fastställda (lagstadgade) behörighetskrav för representanter utom att de skall vara myndiga och att de inte
har blivit bestraffade. Oftast en representant sköter sitt uppdrag vid sidan av arbetet, ett arrangemang som
kan vara ganska krävande på grund av tidsbrist. Därför har antalet asylsökanden som en person kan
representera begränsats till tio. Det finns några enstaka representanter i Finland som har uppdraget som
heltidsarbete och kan därför ha flera minderåriga asylsökanden som sina huvudmän.
Representantens uppdrag upphör då asylsökanden/flyktingen fyller 18 år eller om hans/hennes förälder eller
lagligt målsman kommer till Finland. Uppdraget upphör också om barnet flyttar från landet.
Representantens uppgift är mycket krävande och mångfacetterad och han/hon ska kunna arbeta både med
myndigheterna och med barn. Därför behövs ett mångsidigt kunnande, till exempel förmåga att
kommunicera i komplicerade, till och med konfliktlagda situationer. En representant ska vara bekant med
lagstiftningen och olika avtal som berör asylprocess.
Representanten är alltså inte en myndighet, utan ansvarar för och bevakar barnens intressen och stöder
henne eller honom under – ofta en lång och jobbig – asylprocess. Det är viktigt att barnen är medveten om
detta.
Unga asylsökanden bor oftast i grupphem vid mottagningscentraler. Personalen i dessa enheter har
ansvaret för barnens dagliga välmående och representanten ska ha ett löpande och gott samarbete med
dem. Barnen borde också känna till skillnaden mellan mottagningscentralens personalens och
representantens uppgift och ansvar. Representant har tystnadsplikt och behöver alltid barnens tillstånd för
att presentera hennes/hans åsikter. Ett förtroendeförhållande mellan representanten och barnen är ett måste
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för att barnen kan berätta för representanten all den information som representanten behöver för att
övervaka asylprocessen. Det är också representantens skyldighet att informera barnen om de väsentligheter
som påverkar processen.
Barnen ska också förstå när representantens skyldigheter/uppdrag upphör. Att hon/han inte mera kan räkna
med stöd från representanten efter att hon/han blivit myndig är ofta en överraskning, till och med en våldsam
sådan. Konflikter och meningsskillnader kan framkomma mellan representanten och barnen även under
representantens uppdrag. Då kan det bli aktuellt att överväga om representanten borde bytas.
.

Representanternas utbildning
Det finns inte någon examensinriktad/certifierad utbildning för representanterna. Tvärtom har de som
utnämns som representanter mycket varierande utbildning. Myndigheterna har ofta strävat efter att rekrytera
till representantsuppdraget människor som har erfarenhet från barn- och ungdomsarbete. I praktiken är
representanternas grupp mycket homogen och deras sätt att sköta sitt uppdrag varierande. Det är
uppenbart, att det behövs bättre och mera planenlig utbildning för detta medborgaruppdrag.
Representanternas utbildning som ordnats i folkhögskolor och i samarbete med Finlands
Folkhögskolförening har fyllt ett viktigt behov och kompletterat den information som myndigheterna stått för.
Nu har utbildningen även utlokaliserats till de orter var verksamheten finns. Strukturerad och
institutionsbaserad utbildning betyder bättre (jämnare) kvalitet speciellt för nya representanter. Det att
utbildningen har ordnats gemensam för både representanter och för mottagningscentralernas personal har
ökat informationsutbyte och samarbete mellan de båda, för unga asylsökanden viktiga aktörer.
.

Hur borde representanternas verksamhet utvecklas?
1. Asylsökanden som blir myndiga får inget stöd. Oftast är de inte kapabla att ta 100 procent ansvar för sig
själva. Politiska beslutsfattare är inte villiga att lösa problemet – det behövs medborgaransvar var
folkbildningen kunde spela en viktig roll.
2. Att utveckla representanternas utbildning är ett klart och uttalat behov. Det skulle gagna alla om alla
representanter skulle få en grundutbildning för sitt uppdrag – den kunde gärna vara certifierad.
3. Representanterna borde bilda ett fungerande nätverk. De har oftast blivit vana att fungera som
”ensamvargar”, kanske med anknytning till sina egna, tidigare nätverk. Extranätet som etablerades på
Folkhögskolföreningens websida var ett viktigt resultat av utbildningsprojektet. Representanterna har 2010
grundat en egen, riksomfattande förening (ETY) som har ett växande uppdrag som både informatör och
intressebevakare.
Att arbeta som asylsökande barnens representanter är alldeles för ofta ett ensamt arbete, både då man har
kontakt med barnen och med myndigheter. Tystnadsplikten ökar behovet av stöd och instruktion i
representantens arbete. I nuläget finns det inget organiserat stödsystem – utöver några frivilliga
”studiecirklar” – för representanter. Det är uppenbart, att det i framtiden behövs, utom en grundutbildning,
också ett instruktions- och stödsystem för asylsökande barnens representanter.

60

GLOKALA FOLKHÖGSKOLAN, MALMÖ, SVERIGE
.

Glokala är namnet på en folkhögskola i Malmö som startade år 2005. Detta kan verka ungt och nytt men
verksamheten drivs av en aktiv ideell förening som funnits i 20 år: Folkbildningsföreningen i Malmö. Glokala
är skolans namn men det är också en ordhybrid som med sin lekfulla kombination betyder så oändligt
mycket mer för dem som lever i och med dess verksamhet. Namnet är en ledstjärna, en förklaring av livssyn:
vi hör ihop och bör handla därefter i våra ideella passioner, som folkbildare och samhällsmedskapare.
.

De glokala medarbetarnas uppgift är att se, tydliggöra och samskapa de glokala gränsländer som vi ingår
i – för oss själva och för andra. Glokala Folkhögskolan vill skapa och gå till handling med detta i sin
folkbildande ryggrad, i sin visionära blick och i sitt vardagliga bemötande. En ordhybrid... ja, det är lite lustigt
men också mycket seriöst. Glokala tar sig rätten att definiera nytt utifrån egen tankekraft och känsloförmåga.
Liv Zetterling
.

Liv Zetterling har arbetat på Glokala sedan skolan startade. Liksom många andra på skolan är hon anställd
med dubbelkompetens: pedagog/projektledare, vilket innefattar allt från kursansvar för omställningskursen
Återsvinnlarna, projektledning inom flexibelt lärande, layout och marknadsföring, till redaktionsarbete
i Magsain NIC, från början ett flexibelt lärande samverkansprojekt som blev ett ickekommersiellt magasin för
samhällsförändring och folkbildning som lever än idag.
.

Liv Zetterling har ett livslångt engagemang för kreativitetens livspåverkande möjligheter och har haft det som
bas i sitt arbete oavsett yrkesområde. Hon har studerat konst och media vid Valands Konsthögskola samt
konstvetenskapliga studier vid Lunds Universitet.
.

Liv är en igångsättare och har varit medskapande i flera olika delar av Glokala Folkhögskolans verksamhet.
Magsin NIC är ett exempel. Ett annat exempel är Glokal-tv där Liv som redaktionsansvarig såg till att det
sändes egenproducerat material 24 timmar varannan torsdag via Malmö lokal-tv.
.

Liv har valt att gestalta denna text som ett resultat av ett glokalt arbetssätt. Hon har samlat in uttryck från
olika håll i sin verksamhet, i samtiden världen och den glokala staden Malmö. Med en visionsstruktur som
stomme har olika personer bidragit med sina perspektiv. Det individuella har samlats in, ställts mot en
bakgrund av det kollektiva för att förmedla det gemensamma. Ingen nämnd, ingen glömd, ingen viktigare än
någon annan. Glokala ord, tankar och handlingar flätas samman till nya oskådade konstellationer.
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DET GLOKALA GRÄNSLANDETS
OÄNDLIGA VIDDER
Här står jag – där står du. Finns det en linje mellan oss? Finns det en hårfin linje av gräns eller ett utbrett
land av möjligheter? Ett gränsland att kliva in i och tillsammans utforska, beträda och definiera? Om det är
sant att ingen kan vara isolerad från att vara en del av något större, en helhet, ett sammanhang kanske det
också är sant att vi alla ingår i oändliga konstellationer av gränsländer? I gränsländerna möts vi för att
upptäcka vårt gemensamma och våra kontraster. I alla riktningar lägger vi an till varandra. Det är just här
i själva mötet som möjligheten finns att skapa nytt utifrån respekt, ödmjukhet, kärlek och trovärdighet.
Världens dimensioner är omstridda, är den stor eller mycket liten? Vi har ett ordspråk som följer oss
i vardagen och sätter det glokala sammanhanget ”mitt i” för vår världsbild: Vi bor ALLA mitt i världen.
.

Det som ger stimulans och ibland känsla av eufori är när man både i sina tankar och i sina handlingar,
relationer och i sitt arbete känner att man går över gränser. Tankebegränsingar och alla sorters gränser
som begränsar oss. Detta är något av det mest stimulerande man kan göra.
Att verka i och förmå sina tankar att anta olika riktningar. Att gå över gränser. För faktum kvarstår: vi lever
i en värld som är uppbyggd av definitioner från olika håll, ekonomiska, politiska, religiösa. De består tills dess
de ersätts av nya. Vår tid behöver av oss att vi går över tankebegränsningarnas boarders för att finna nytt
och nå ett fundament för en annan framtid, en hållbar länk till ”vår tid på jorden”.
Det finns gränslösa landskap var som helst, när som helst för den som vill se dem, för dem som bejakar
dem. Olika idéer och skaparkraft uppfinner nytt bara genom att människor är tillsammans och arbeta
tillsammans. Att korsa gränser är ett fantastiskt verktyg. Både om man jobbar aktivt med att bejaka all form
av migration och att spränga sin förmågas gränser. Man kan göra saker som man inte tror att man är
kapabel till och få aha-upplevelser. Man kan vara med om att skapa nya normer genom att bryta normativa
mönster, för vad är ett normalt liv? Normalt bestämmer man själv.
.

.

Vår tid kräver kanske av oss att vi trivs med öppna horisonter som gör det möjligt att möta det nya och
oväntade. Men det finns många människor som behöver gränser och normer för att känna trygghet. Det
gäller att hitta balans när man bejakar. Även om vi inte har ett svar på hur, så får frågan inte glömmas bort.
Håll den levande i vardagens olika möten!
.
Roten till det goda
.

En rot för upp näring från sin mylla och levandegör det synliga. Livsbetingelser avgörs av dess kraft och
tillförsel. Trädets rotsystem, lika stort och omfattande som dess synliga stam och grenverk, förankrar i storm
och befäster en plats över hundratals år. Ett lika osynligt som fundamentalt system. En förutsättning för liv
både direkt och indirekt – hållbar framtid. Framtid ja, men bakåt? Ett träd, ja, men vem satte fröet?
.

Det krävs kanske mer av oss än att tala om de sju generationernas omtanke för framtiden. Vi själva, vårt
samhälle och allt som finns idag kommer ur tidigare generationer, människor som du och jag. De sju
generationernas plats är under ständig förflyttning i en obruten linje från tidigare handlingar till
morgondagens utveckling. Vi har personligt ansvar för vårt eget beteende. Allt vi gör får konsekvenser så välj
dina handlingar med omsorg.
.

Roten till det goda är vi, här och nu, våra val och handlingar. Roten till det goda ligger hos den som
planterade ett frö, någon gång för hundratals år sedan. Inget av det kan förringas. Allt vi gör och inte gör.
Låt oss lära att bli Glokala medborgare värdiga vårt globala släktträd.
.

Det vilar en omdanande potential i att bemöta alla som handlingskraftiga, kunskapsrika människor som bär
på erfarenheter som andra är nyfikna på och kan ha nytta av i en gemensam kunskapsresa. Visa respekt för
dig själv genom att visa respekt för andra. Det låter mycket enkelt men utmaningen i att se dig själv i den
andra är stor för först då kan man göra gott. Du är lika viktig som jag, jag lika som du och tillsammans har vi
ansvar för andra.Är det möjligt att leva utan att fråga sig: vad är min uppgift? Varför är just jag, just här, just
nu? För att skapelsen ska kunna fortleva! Vi bär ett ansvar i samhällelig mening. Man kan inte leva i sin
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isolering, men man kan behöva vara ensam.
Om vi kokar ner människors möte till två, i den här lärprocessen, inser vi att vi har ansvar gentemot varandra
och gentemot skapelsen, Moder jord. Då blir man varse att om man inte vårdar jorden får man varken mat
eller annat. Odla din kultur och använda odling som metafor för vår kollektiva kunskapsprocess. Då får man
tag i det positiva ansvaret som kan leda till att vi börjar ta ansvar för det som växer, både fysiskt och
bokstavligt.
Man måste vistas ihop, lära ihop – jobba med synen på sin nästa – däri ligger en stor kraft att ta tillvara på.
Att arbeta praktiskt tillsammans underlättar det hela ‒ bokstavligen. Bygg ett hus, lasta en container, odla en
trädgård! Alla kan göra detta. Alla gör det redan till exempel om du har en relation, om du har ett barn, en
grannsamverkan. Men jobba inte bara lokalt utan även internationellt. Vem är jag om jag inte är i en relation
med någon annan? Om platsen jag lever på inte är en del av världen?
.

Förväxla inte ”vem är jag” med ”vad är det att vara människa”! I isolering är jag inget, i mötet blir jag till. Visst
kan jag tänka men mina tankar formas av mina erfarenheter. En nyfödd utan mänsklig kontakt dör snabbt,
utvecklar inget språk och ingen tankeverksamhet. Vi behöver varandra, allt, även det som skaver och är
orättvist.
För att citera dokumentärfilmaren och malmöprofilen Fredrik Gertten: Jag kanske inte har förändrat världen,
men världen har förändrat mig.

Fånga vinden och förstärk dess rörelse
Aldrig förr har tidens acceleration varit så märkbar som idag. Oavsett om det gäller ekonomins globala
inverkan, politikens eller naturens så står vi människor, medborgare, flyktingar, papperslösa mitt i denna
acceleration. När nätet spänner sina trådar allt längre in i kärnan av människoliv, samhällsorganisationer,
sociala fundament påverkas vi alla och flödet av känslor, inverkan, manipulation, sanning och lögner når en
hastighet som för många känns ogreppbar. Men vi måste greppa. Vi måste välja världsbild. Vi måste och vi
vill! Konsten att vara mänsklig varelse av dags datum vilar i förmågan att accelerera med en stilla och fast
kärna. Här står jag, jag gräver där jag står, min rikedom är oändlig.
Välden rymmer många vindar och det blir kaos när de krockar. Vinden från makthavare. Vinden från både
det politiska och ekonomiska. Vindar som fångar in, roffar åt sig och gör sig förtjänster. Spännande vindar
från dem utan formell makt. Vindar som stärker i ryggen. Människor som bygger upp gemenskap
tillsammans utifrån sina drömmar: odlingsnätverk, egen kvartersskola, kvinnoföreningar, brödbakarkooperativ, cykelverkstadsåtervinning. Enastående gemenskaper som förstärks när dessa börjar upptäcka
att det finns andra i liknande situation, med liknande behov, Ena-stående möter enastående och finner
varandra. Rörelser uppstår: bonderörelser, kvinnorörelser, HBT-rörelsen.
Identifiering: Det är ett politiskt val när man väljer var man står, vilken utsiktspunkt man har på världen. Välj
att se utifrån de svagares utgångspunkt! Detta är inte detsamma som att säga att andra utgångspunkter inte
är giltiga. Men jag kan inte stå överallt.
.

I en gruppdiskussion för ett tag sedan kom frågan upp om: hur vill vi se utvecklingen av den här delen av
vårt Malmö? En önskan som kom direkt från gruppen var att man vill leva i en stad där man lämnade
omformningsbara ytor tillgängliga för framtidens stad som behöver vara i ständig förändring utifrån
medborgarnas föränderliga behov. Om man kan bygga utan begränsingar kan man också skapa utan
begränsningar. Det är först när medborgare känner att de får vara med och skapa som det blir ett levande
samhälle. Lägg in flexibilitet och ett tillåtande i stadsplaneringen så att kreativiteten får blir en kraft. Låt en
industri blir till en bostad, som blir till en cirkus, som blir odling, som blir skola, som blir...
.

Inom Emmaus communities lever och arbetar man tillsammans genom att ge nytt liv åt sig själva men också
till en massa ting som andra har ratat. Organisering på ett nytt sätt, ekonomiskt alternativ för en alternativ
samhällsstruktur. Här blåser nya vindar. Morgondagens vindar.
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Samhällsförändring + kärlek = ?
Varje människa är ett universum. På samma sätt som världen förbinds via webnätet, förbinds det globala
folket av inverkans nät. Bygga upp eller brytas ner. Gemensam kamp eller fientlighetens splittrande
konkurrens? Utan kärlek är det väldigt svårt att vara människa.
.

Det finns i Sverige en helt unikt stor frihetsgrad skapad för individuell frihet. Lösningar har skapats för att ge
individen ekonomisk självständighet, förenklade processer kring skilsmässor, anpassade försäkringar.
Sverige är ett land som har skapad frihet för individuell frihet, samtidigt som det samhällspolitiskt fortfarande
finns en generell välfärdspolitik med gratis skola, dagis till nästan alla, gratis universitetsutbildning osv. Detta
skapar någon sorts kitt i samhällelig bemärkelse till vilka man även får räkna våra starka folkrörelser och vår
föreningstradition. Kittet blir resultatet av den generella välfärdspolitiken ‒ om den fungerar. Beroende och
icke-beroende bildar grunden för ett slags ömsesidighet.
Glokala gav sig in i hiphopen, urbankonsten och det offentliga rummet för att vi betraktade dess konstform
som en demokratisk konstutövning inte minst därför att den handlar om ungdomars engagemang inför
framtiden. Vi som folkhögskola har försökt lära oss förstå ungdomarna samtidigt som vi bjudit dem på våra
erfarenheter till bättre orientering i livet som i fallet med skejtarna i Malmö. Tillsammans tror vi på att vi kan
genomföra ”stordåd” när vi möts på riktigt. Stapelbäddsparkens utomhusskejtbana är en utvecklingsprocess
som vi samskapat med ungdomarna, föreningslivet och vår stad. Idag står den sedan flera år med ett
högklassigt internationellt rykte, en stolthet för vårt Malmö. Det lönar sig att slåss. Motstånd gör världen
bättre.
.

En framgångsfaktor är att skapa förståelse, hopp och framtidstro hos oss alla. För vi ska inte tro att vi förstår
allt. Det är viktigt att vara många. Tillsammans utgör vi samhället. Inte minst viktigt i en stad med så stora
olikheter som Malmö. Efterhand når man andra, fler och fler. Förändringsprocesser behöver ha sin tid. Inte
minst skapandeprocesser. Om man är inne på att skapa bestående verksamheter är det få som förmår
skapa det från en stund till annan. Ofta handlar det om framgång OCH motgång där det gäller att inte ge
upp. Man kan nå uthållighet på många sätt till exempel via inre övertygelse och tjurskallighet. Om man orkar
vara uthållig får man ofta fler chanser för att lyckas.
Glokala är en kombination av att både ta eget initiativ och att ge andra utrymme för deras initiativ. Det hänger
ihop med att vi vågar utmana och ge utrymme. Utmana åt två håll samtidigt. Utmana en befintlig struktur och
utmana medarbetarna genom att ge dem stort ansvar och förtroende. Att ge och ta emot hör ihop. Att ta
emot handlar om att skapa trygghet, nya plattformar, förståelse, mening och engagemang. Det är viktigt att
jobba med detta och lyckas här. Om man vill uppnå trovärdighet är det viktigt att bli medveten om, och förstå,
att det finns en proportionalitet mellan tanke och handling. Det blir inte trovärdigt att bara tänka, utan i grund
och botten handlar det om ett görande. Var äkta även i dina misslyckanden! Stå för det som är rätt! Fall inte
i fällorna av lögn och skryt.
.

Det är också viktigt att bygga förtroende trots att man är alternativ, jobbar med förändringar och
representerar något nytt. Men vi har inget val, vi måste våga testa och ge oss ut trots att omgivningen är
tveksam. Om din omgivning är motvillig - hitta andra att vandra med. Saken och visionen är viktigast!
Folkrörelsedrömmar. Var redo att lämna för att inte överge din vision till en omöjlig riktning. Att lämna kan
paradoxalt nog vara att närma sig.

Den glokala medborgaren
Vi är en del av något större oavsett hur vi väljer att definiera relationerna dem emellan eller dess faktiska
innehåll. Idag mer än någonsin tidigare blir dessa relationer synliga. Glokala folkhögskolans vision: att
samskapa den glokala staden Malmö, försöker synliggöra och verklighetsgöra detta förhållande genom att
jobba lyhört underifrån och upp. Att hålla ett öra mot marken och ett pekfinger i vinden ger ett förhållningssätt
som innefattar att liv är rörelse och allt är föränderligt oavsett våra värderingar kring detta. Vi kanske inte kan
greppa det ogripbara men acceptera dess existens och se möjligheter i det föränderliga – livet.
.

Att bo i Malmö är som att bo mitt i världen. Förvisso bor vi alla mitt i världen men att bo ”mitt i” är inte liktydigt
med att bo i centrum. När jag är mitt i, är jag mitt uppe i, jag omges av något. Detta något är mitt material, på
gott och på ont. Det enkla och till synes meningslösa är likväl nödvändigt att lyfta fram, återkomma till och
poängtera. För annars går vi miste om vår största möjlighet ‒ att mötas.
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Vi lever i en värld av komplicerade relationer, i en föränderlighet som skapar oro. Människan vill i grunden
leva i harmoni ‒ och det här är svårt att formulera ‒ men vi lever i ett globalt samhälle i väldigt stor förändring
och för att handskas med sin oro, otrygghet och sin ångest försöker man sätta ord på oron för att kontrollera
det onda. Tyvärr kommer vi ofta inte längre än till att formulera detta. Detta kompliceras ytterligare av att vi
lever i en värld som frossar i det onda. Vi måste göra ett aktivt val, inte att förneka det onda, men att beskriva
det goda med goda exempel, goda möjligheter och praktiska alternativ. Det är detta som ger kraft att vara en
glokal medborgare att det finns möjligheter och att jag betyder någonting för att skapa en positiv och
harmonisk värld.
.

För den som inte tror på möjligheterna finns inte kraften att göra förändring. Den som inte tror att man
betyder något har svårare att hitta motiv till varför man ska göra något annat än att tillfredsställa sina egna
behov. Om man inte tror på fred och harmoni varför avstå från krig och konflikt? Vi behöver tro på varandra
och ta hand om varandra för att inte bli destruktiva. Detta är ett aktivt alternativ: att inte skapa en mot-kraft
utan en med-kraft.
.

Globalt – det samhälle vi bygger, är konkret med system för utbildning, byggnationer, transport osv. Vi i väst
är idag fullt inbegripna med att bygga vårt samhälle med större klyftor än någonsin. Väst bygger för att
utesluta, allt fler och allt större delar av befolkningen. Fattigdomen i Västeuropa är större idag än när Europa
låg sönderbombat efter andra världskriget. Denna fattigdom är uteslutandets fattigdom där man aktivt
utesluter människor från att ta del av utbildning, kultur, kunskap. Det är inte hållbart att leva i en värld som
försöker förtränga att vi alla är en del av en större gemenskap. När folk blir rädda försvinner solidariteten.

Glokala metoder
Det vilar på alla inom organisationen att hjälpa till i förståelsen av oss själva. Med kollektiva tankeprocesser
och diskussioner bearbetar vi vår självbild från termin till termin. Vi har, som övriga världen, förändringen
som en del av vår vardag. En glokal handbok håller på att tas fram där våra samlade tankar finns med.
.

Det är viktigt att aktivt bemöta människor genom att försöka lyssna, se och höra med stor ödmjukhet och
ömsesidighet och försöka undvika att på förhand ha uppfattningar om vilka vi är. Det är väl värt mödan att
försöka hitta alla möjliga sorters metoder för aktivt deltagande för att skapa nytt och hållbart tillsammans.
Väldigt mycket av det vi gör (om vi tänker att vi är skola) det är en kunskapsprocess för alla inblandade som
har med respekt, bemötande och värdighet att göra. Detta är svårt att omsätta i ord, vad som egentligen
händer i samtalet oss emellan.
.

Som anställd pedagog eller lärare har man ofta fått frågan: vad undervisar du i? En av våra pedagoger har
sysslat med vuxenutbildning i drygt 40 år. Och under alla dessa decennier har hon aldrig kunnat svara med
en igenkänningsbar rubrik, utan bara på ett ungefär. På ett sätt som kanske inte säger så mycket. Men hon
har en utgångspunkt och ett förhållningssätt. Min roll är att skapa en situation så att de som finns i gruppen
själva kan formulera vad de behöver och vill lära sig och sen hjälpa till att finna och skapa den kunskapen.
Men vad sätter man för rubrik på det här? Vad undervisar man i då? Det sägs vara lättare att undervisa i
matematik men frågan är om du kan lära ut matematik om du inte fått in känslan hos deltagarna att de själva
formulerar vad de vill lära sig.
.

Vi på Glokala Folkhögskolan har länge sökt efter en metafor för vårt arbetssätt och vår organisation: vi är
som en cykel, vi är en kropp, en cirkelstruktur med centrum och epicentrum. Vi har konstruerat bilder för att
sedan dekonstruera dem för att möjliggöra nya konstellationer av delarna. Delar som ständigt strävar efter
sin helhet. Det vilar en outgrundlig kraft i längtan hos delarna att finna sin helhet, sin roll, sitt bidrag, sina
möjligheter och begränsningar. En sorts självkännedom med seende ögon och kännande hjärta. Vad angår
jag dig, du mig och vi varandra – på riktigt?
.

Glokala balanserar på sin knivsudd av att följa tidens, folkets, grundövertygelsens och morgondagens rörliga
vindar. Mellan polariserande krafter orienterar man sig fram. Hellre försöka och misslyckas än att stanna
i teorin. Vad man än gör finns det kopplingar mellan individen, platsen och något mycket större, så som
globala och till och med universella mönster.
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Återsvinnlarna ‒ Att så en människa och skörda en hållbar framtid
Det började hösten 2009, som en kortkurs på Glokala Folkhögskolan. Återsvinnlarna, en miljögrupp för lokal
omställning på Sofielund. Det primära målet var att fläta samman gemensamma drömmar om ekologiska
och hållbara verksamheter inom båda organisationerna för Glokala Folkhögskolan och Sofielunds Folkets
Hus. Ambitionen var inte ny men kraften att tillsammans genomföra ett större omställningsarbete hade aldrig
tidigare fallit på plats. Ni vet hur det är: jag vet att jag borde, jag vet att jag skulle må bra av det, jag vet att
det är hög tid... men när ska jag hinna...?
Återsvinnlarna är ett namn som vill peka på två viktiga aspekter inom omställningsarbete:
1. Återbruk och så kallad mångfunktionalitet är en oerhörd tillgång som stimulerar våra kollektiva resurser
och vårt kreativa tänkande. Denna aspekt får oss att se med friska ögon på kända ting och se nya
möjligheter.
2. Svinn ‒ överflöd ‒ rester ‒ sopor kan lika gärna vara en tillgång istället för en belastning. Sopor blir svinn
när vi går med på att det är några andra än vi själva som ska avgöra vad som är av värde och inte.
.
Den som tänker fritt tänker ofta också hållbart
.

All förändring tar tid, det vet var och en som försökt att lägga om sina vanor. På individnivå brukar man tala
om att det tar 21 dagar för en person att etablera en ny vana men hur fungerar det om det handlar om en
organisation, ett helt hus och alla dess medarbetare? Att vara en återsvinnlare innebär bland annat att man
har en medvetenhet om att saker tar tid och att det får ta tid när man gör nytt för att göra ”på riktigt”. Kunskap
som har ambitionen att beröra såväl inre som yttre plan, individer och enskilda såväl som organisationer och
samverkanspartners ‒ behöver tid för reflektion, kreativt nytänkande och analys.
Gräv där du står
.

Första uppdraget gick ut på att kartlägga och analysera vilka möjligheter, risker, starka respektive svaga
sidor som fanns i verksamheten, en så kallad SWOT-analys. Genom grupparbeten växte det fram en karta
över platsens resurser och detta angav sedan riktlinjerna för Återsvinnlarnas fortsatta arbete.
.

När man blickar tillbaka över de terminer som gått kan Återsvinnlarna idag berätta om många genomförda
uppdrag. Idag har huset ett ekologiskt kafé som till viss del har både eget- och närproducerat utbud som till
exempel äppelmust, torkade frukter och örtteer. Det finns en ekologisk köksträdgård som i pallkragar odlar till
caféets behov. Det finns en begynnande struktur för att ta tillvara på och förädla det som odlas eller skördas
i närområdet och ute på stan som till exempel fläder, päron, äpplen, björnbär, örter, lindblommor med mera.
Kunskapssyn
.

Kunskapsresan över tid handlar om ett konstant utbyte av erfarenheter och klokskap. Utbyten görs på flera
nivåer: internt i gruppen mellan kursdeltagarna, i dialoger med andra kurser/pedagoger i huset, via
studiebesök och gästföreläsare. Återsvinnlarna har också lokal förankring via de närboende i
Sofielundsområdet. I ett samspel med Norra Sofielunds Byalag anordnas äppelmustning och fläderblomsworkshop. De har varit mycket uppskattade och gav önskemål om fortsatt samspel kring de lokala
tillgångarna och en framtida skogsträdgård på en idag illa nersliten lekplats. Vi lär av varandra, vi lär av
andra och vi lär själva ut det vi lärt oss.
.

Kursen har ingen fast kurslitteratur utan alla är ”experter” utifrån synen att så länge vi är nyfikna, reflekterar
och gör misstag så lär vi oss. Att göra är att minnas. I en grupp som Återsvinnlarna finns det sällan brist på
kunskap eller erfarenhet. Var och en bidrar med sina tankar och tillsammans klurar vi ut det mesta.

Återsvinnlare inspirerar andra till nysyn och omställning
.

Återsvinnlarkursen har en stark koppling till de cykler vi alla lever i men sällan tänker på i vårt urbana liv:
naturens cykliska årstider. Kursen försöker skapa tid för sådd, förädling, skörd, vila och nya planer oavsett
om det handlar om ett yttre görande eller en inre process. Det gäller att sätta frön i varje jordmån...
.

Våren 2011 påbörjades ett nytt utvecklingsspår: windowfarming, det vill säga hängande fönsterodlingar med
självbevattnande näringssystem. Ett spår som tänjer ut begreppen om cykler och odlingssäsonger till att
omfatta ett året-runt-odlingssystem. Windowfarming är en global rörelse med aktiva communities på nätet.
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Att ”göra tillsammans” är grön rikedom
Förutom att det är kul att jobba tillsammans så finns det en fantastisk tillvaro i att generöst dela med sig av
det man har och hjälpa andra. På hösten och våren samlas alla i huset, Sofielunds Folkets hus och Glokala
Folkhögskolan, för gemensamma trädgårdsdagar då massor blir gjort med glädje och gemenskap.
Det mesta av det material som kursen använder har kommit till kursen som gåvor, plantor, virke och andra
föremål. Det ger en kick att veta att allt inte måste gå via pengar och att det som ges från människa till
människa aldrig kan köpas för pengar. Så välkomna och tack till: Britas krusbärsplantor, Runes
svartvinbärsbuskar och rabarber, Annas fikonträd, Allens ringblommor, Nadas burkar, Wasames energi,
Camillas garner, Gunillas stockrosor och tyger!
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KVINNOFOLKHÖGSKOLAN, SVERIGE
.

Kvinnofolkhögskolan är en feministisk folkhögskola med interkulturell inriktning. Här finns kurser på heltid,
deltid och distans. Temakurser, studiecirklar och kompetensgivande kurser. All undervisning har
genusperspektiv. Här studerar kvinnor i olika åldrar, med olika bakgrund, mål och studievanor.
.

Sedan många år samverkar skolan med kvinnogrupper i Asien, Afrika och Latinamerika. Dessa
internationella kontakter gör det möjligt att jämföra kvinnors villkor i olika delar av världen. Ungefär hälften av
skolans deltagare kommer från andra länder än Sverige.
.

Kvinnofolkhögskolans arbete har som utgångspunkt att stärka kvinnor och öka deras utrymme på den
offentliga arenan, liksom frigörelse från stereotypa roller och begränsande handlingsmönster. Vi menar att en
könsmedveten enkönad miljö ibland kan ge ett större utrymme för kvinnor att utveckla en personlighet som
inte begränsas av en stereotyp genusroll.
.

Syftet med en enkönad och strukturerad studiemiljö är bland annat att möjliggöra för kvinnor att se kvinnors
inbördes mångfald och olikhet. Deltagarna övas i att inte ensidigt gå upptrampade stigar och tränas i att
förstå att någon annans sätt att se på tillvaron är ett sätt att se. Det innebär att kunna diskutera olika kulturer
som genomkorsar varje individ som till exempel etnicitet, historia, klass, religion, politik, ålder, kön,
skolbakgrund, yrkesbakgrund, stad/landsbygd och sexualitet. Detta innebär också att jämställdhetsfrågorna
inte kan ges en privilegierad position i förhållande till övriga mångfaldsfrågor. Undervisningen har därför från
början präglats av vad som idag inom forskningen går under benämningen "intersektionalitet".
.

Skolan har funnits sedan 1985 och är sprungen ur kvinnorörelsen. Sedan starten har skolan haft delat
ledarskap och är personaldriven.
.

Eva Warberg
.

Eva Warberg var med och startade skolan för 25 år sedan. Hon är samhälls- och beteendevetare i grunden.
Eva Warberg har i många år undervisat genuskunskap, feministisk teori och interkulturella studier. Då skolan
från början hade som mål att arbeta utifrån olikheter mellan kvinnor som en grundsten, har ett intersektionellt
perspektiv varit centralt. Hon har sedan skolans start 1985 även varit aktiv i internationella frågor och arbetat
på en del av skolans resandekurser.
.

”Film är ett av mina intressen och jag undervisar i ’videoaktivis’ med tonvikt på dokumentation/
dokumentärfilm. Parallellt med detta har jag även, med en arbetskamrat, gjort dokumentärfilmer och en del
’undervisningsfilm’. Jag är även ute och föreläser/utbildar inom till exempel diskrimineringsgrunderna,
genuskunskap, interkulturell pedagogik med mera.”
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INBJUDAN TILL JAMSESSION
Culture...is not so much a photocopy machine but a concert or indeed
a historically improvised jam session. It only exists in the act of being performed,
and it can never stand still or repeat itself without changing its meaning.
G. Baumann 1999: 26
I citatet ovan talas om att kultur inte är som en kopieringsmaskin utan mer som en improviserad jamsession.
För mig ligger undervisning närmare konstens område än undervisningsteknologins, och därför tilltalades jag
av citatet. Att undervisa är lite som att vara i en ”jamsession”. Instrumenten är förhoppningsvis på plats och
vi är någorlunda överrens om grundstrukturen. Till skillnad från en musikalisk jamsession är vi emellertid inte
där på lika villkor, eftersom jag som pedagog har med mig ”partituret” och ger vissa förutsättningar. Utifrån
dessa kan jammet uppstå. Vi vet inte riktigt var vi kommer att landa eftersom det finns ett utrymme för
improvisation. Då och då uppstår känslan av att det ”svänger” i undervisningen och att något viktigt händer.
Men alla som har undervisat vet att det är svårt att beskriva vad som egentligen händer mellan människor
som interagerar. Varför svängde det till, varför blev det ett bra jam eller varför blev det dissonans? Varför
slutade några att spela? Vem har satt grundackorden och finns det plats för en arabisk 17-tonskala eller är
det västerländsk 12-ton som är normen? Jag vet vad jag hade för intention när jag klev in i klassrummet,
deltagarna vet kanske vad de ville skulle ske – men vad skedde egentligen och kan detta upprepas i en
annan grupp vid ett annat tillfälle?
För att improvisera inom musiken krävs grundkunskaper. Du måste kunna ditt instrument, men dessutom
vara lyhörd, behärska olika sätt att uttrycka dig och ha fantasi. Samma sak gäller inom undervisningen.
Förutom grundläggande didaktisk kunskap måste du ha en uppsättning metoder att kunna ta till.
Det finns idag mängder av handböcker med tydliga metodinstruktioner som ska lära oss arbeta normkritiskt,
genusmedvetet, antirasistiskt och gärna med en intersektionell utgångspunkt. Jag ställer mig ofta lite
tveksam till hur många av dessa metoder används, ibland oreflekterat som om metoder i sig bar på en
mening. För mig är de ofta ”tomma” och jag tror inte det finns en särskild genuspedagogik eller en särskild
mall för normkritisk pedagogik. Däremot finns det pedagoger som är medvetna om olika maktordningar, hur
de interagerar och vilka effekter detta kan tänkas få. En mängd olika metoder kan sedan naturligtvis
användas om de främjar syftet.
Trots denna tveksamhet inför att beskriva metoder ska jag ändå försöka ta med er på några jamsessions
från min undervisning på Kvinnofolkhögskolan och försöka beskriva några situationer och mina reflektioner
kring dem. Jag kommer lägga in reflektioner mitt i ”jammet”.

Jamsession 1 – ”att gå på besök”
‒ Han kan väl inte heta Olle?
‒ Varför inte då? Ok, Robin då?
‒ Han är ju ett muslimskt barn.
‒ Är han?
Ordväxlingen kommer ifrån inledningen av ett rollspel, där en grupp kvinnor skulle gestalta ett problem som
en kvinna boende i Sverige kan tänkas ha. Temat i samhällskunskap var ”Kvinnors villkor i världen”, och
utgångspunkten var en film om några kvinnor i en by i norra Indien. Efter filmen hade de i grupper tagit fram
olika svårigheter som kvinnorna i filmen stod inför samt de strategier de använde. Efter en diskussion om
kvinnornas situation där, förflyttades samtalet till hur det ser ut i Sverige.
Deltagarna fick i uppgift att kort gestalta några situationer som de tyckte var viktiga att ta fram utifrån en
svensk kontext. Deltagarna som började med rollspelet där Olle var barnet, var till stor del muslimska
kvinnor. Rollspelet, som skulle handla om något helt annat, kom av sig då en livlig diskussion om Olles namn
bröt ut. Det ledde frågan in på blandäktenskap, på varför kvinnor ofta är de som ska konvertera om de är
kristna och ska gifta sig med en muslimsk man, om det är bra att blanda kulturer och vilka problem som kan
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dyka upp. De iscensatte istället rollspelet som en fråga om blandäktenskap, även om detta inte var
ursprungsidén, och Olle fick vara med som namn. I rollspelet hävdade mamman, som i det nya spelet var
från Finland, att det kunde vara bra med Olle som namn då han lättare skulle kunna få jobb. En annan aktör i
spelet menade att det var att lura arbetsgivaren då Olle faktiskt var icke-vit muslim. Rollspelet avslutades
med frågan om det var OK att ”luras” för att undkomma diskriminering på arbetsmarknaden och om det inte
var bättre att ändra på samhället istället.

Avbrott för reflektion
Att arbeta med korta iscensättningar av detta slag kan öppna för att deltagarna lyfter in de aspekter som är
relevanta för dem, oavsett om de ”passar in” i olika teorier som jag har med mig till undervisningen i
samhällsorientering. Jag upptäckte av en slump att detta sätt att arbeta gynnade en intersektionell
förståelse. Första gången var det egentligen ett sätt att öka den språkliga aktiviteten i gruppen. Ganska snart
märkte jag att det kom fram helt andra berättelser som ”smet ur” de givna föreställningarna om vad man
”borde” berätta om i en skolsituation. Inte så att det blev för privat utan snarare att berättelserna blev mer
komplexa.
För att förflytta fokus från den egna personen och undvika att deltagarna fastnar i representationer utifrån
nation, kön eller annan kategori, har jag ibland valt att arbeta med korta rollspel. Jag har ingen speciell
modell att arbeta efter, som Forumteater, och har ingen dramapedagogisk bakgrund. Deltagargrupper med
kort skolbakgrund, i det här fallet vuxna kvinnor från utomeuropeiska länder, är ibland inte lika
skoldisciplinerade och har förhållandevis lätt kunnat ta till sig denna arbetsform. De har aktivt deltagit i
rollspelen, även som publik, och det har snarare varit svårt att bryta spelen. I en del kulturer är gatuteater en
välbekant form och detta kan också underlätta. När jag däremot använt rollspelet i grupper som är mer
skolade, är självmedvetenheten och pressen att göra ”politiskt rätt” oftare ett hinder. Det får man då kalkylera
med som pedagog och tänka på i upplägget.
Syftet är att få igång ”svänget” eller diskussionen som gör att man vill uttrycka sin åsikt, och vill vara med
i samtalet. I och med detta ligger inte fokus på metoden i sig. Första gången man använder sig av rollspel
kanske det känns ovant för gruppen, och därför brukar jag göra lite uppvärmningsövningar så att formen
avdramatiseras. Det är ju inte teater vi ska spela utan vi ska bara iscensätta något som start för ett samtal.
I just den grupp som jag beskrivit i exemplet ovan, var språkintegrering med svenska som andraspråk även
viktig. Den språkliga aktiviteten ökar väsentligt när deltagarna blir engagerade i spelet. Vad som ofta händer
är att även resten av gruppen, som inte deltar i det aktuella spelet, blandar sig i och vill styra spelet.
Det som kan vara svårt är om rollspelet inte engagerar tillräckligt. Då går jag in och problematiserar något för
att få fart på spelet. Jag kan lyfta in ytterligare en aktör och ge henne en instruktion som kan tvinga fram en
annan inriktning eller på annat sätt ”störa spelet” så att det tar ny fart. Jag avbryter då det ”bränner till” och
så börjar diskussionen. Risken är annars att deltagarna känner att de ska träna ett spel som ska göras
färdigt och att rollspelet i sig då kommer för mycket i fokus. Ibland har spelet fortsatt efter en stunds
diskussion när nya synpunkter kommit fram. I samtalet får de olika aktörerna ge sin syn på vad som hände
och hur de tänkte. För att tydliggöra ritar jag upp de olika perspektiven på tavlan och sen försöker vi
gemensamt strukturera ”jammet”. Det är i detta skede som jag försöker knyta an till olika teorier inom
beteende- och samhällsvetenskap.

Tillbaka till jamsession 1
‒ Det kanske inte syns på Olle att han är muslim?
‒ Ja, men han ser ju inte ut som en svensk i alla fall?
‒ Om han varit kvinna hade han haft slöja, då hade det synts.
‒ Men det finns muslimer som inte har slöja.
När jag avbrutit spelet om Olle pratade vi om situationen och försökte se olika personers perspektiv,
intressen, svårigheter och möjligheter och kopplade detta till det svenska samhället, jämförde med andra
samhällen som de har erfarenhet av samt försökte strukturera upp tankarna på tavlan så att de blev synliga
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för alla, vilket även är bra utifrån språkligt perspektiv. De ser att de tillsammans reflekterar, skapar ny
kunskap och nya frågor.
Vi talade om hur spelet började med att någon självklart gav ett barn i en familj namnet Olle, och inte såg
detta som konstigt, men att andra reagerade direkt då de antog att familjen var muslimsk. Att det var så hade
inte sagts något om. Vi fortsatte att tala om vad vi tar för givet, vilka konsekvenser detta kan få och hur
fördomar kan leda till diskriminering. Passet på tre lektioner avslutades med en genomgång och
problematisering av några av de begrepp som hade förekommit i spelet och diskussionen: invandrare,
svenskhet, kultur, orättvisa, rasism, kön, västerländsk, kristen och muslimsk.

Slutreflektion jamsession 1
Det är viktigt att synliggöra de processer som gör skillnader snarare än vad som är olikheter. Vad är en
svensk eller hur görs svenskhet är helt olika sätt att diskutera svenskhet. För att belysa att skillnad är något
som görs och är föränderligt och kan vara en intersektion mellan tid, plats och rum kan man genom
perspektivbyten i diskussionen just se att det är en process och att till exempel ”en svensk man” eller ”en
svensk kvinna” kanske uppfattas olika på olika platser av olika aktörer.
I rollspelet fanns just situationer där olika maktordningar är interagerade. Just denna gång blev fokus mycket
på kultur, kön och religion och det blev tydligt hur svårt det var att avgränsa vad som är vad. När en i
gruppen påpekade att muslimska kvinnor och män uppfattas olika och är synliga på olika sätt i samhället,
blev även intersektionen mellan kön och religion tydlig. Man kan välja att antingen fokusera på hur
maktordningar byggs upp och delar in människor eller på hur detta påverkar våra liv på identitetsnivå. Jag
arbetar nog mer på att synliggöra den förra även om andra mer psykologiska aspekter kommer fram i
diskussionerna.
Detta sätt att närma sig begreppen är att problematisera det som blir normativt samtidigt som den
intersektionella förståelsen ökar.
Veckan efter rollspelet följde vi upp med att diskutera flera av de begrepp som hade dykt upp under
diskussionen. Då blev fokus på hur svenskhet konstrueras och vad som faller utanför. Då det är svårt att
beskriva allt som händer i en jamsession, alla mellanrum och tystnader som faktiskt är en viktig del av musik,
har jag här försökt att sammanfatta och lyfta fram enbart det jag upplevt som det viktiga.
Som individer bär vi på många tillhörigheter som interagerar med varandra på olika sätt i olika situationer
och det gör våra liv komplexa. Jag upptäckte när jag började arbeta med rollspel att det komplexa visade sig
på ett tydligare sätt och det blev bättre diskussioner när vi utgick ifrån situationer för att sedan knyta an till
befintlig teori eller skapa ny teori. Att arbeta mer organiskt, det vill säga att kunna improvisera och följa
processen samt vara en del av den, kräver att jag som pedagog är beredd att inte ha full kontroll över vart vi
är på väg. Detta betyder dock inte att jag sitter vid sidan om och låter vad som helst ske. Tvärtom är det en
intensiv närvaro som krävs och en viss snabbhet. Det krävs också att jag har en repertoar av metoder att
improvisera utifrån. Som pedagog måste jag försöka gissa vad som kan hända men inte låsa mig vid min
egen planering utan vara öppen för situationen.
Risken är naturligtvis att, när jag som pedagog ska försöka strukturera det som kommer fram i diskussionen,
jag alltför snabbt och lättvindligt gör det med de befintliga teoretiska verktyg som jag kommer på och har
med mig. Detta kan självklart leda till att jag ”stympar” det komplexa för att få det att passa in i teorierna. Att
gruppen kan få vara delaktig i den strukturerande processen minskar denna risk något.
Att arbeta med perspektivskiften är ett sätt att ”gå på besök” i andras världar. Detta har Berit Larsson skrivit
om i sin avhandling Ett delat rum (2010). Hon beskriver även en process som Nira Yuval Davies kallar
”rooting and shifting”, alltså att vara ”rotad” i sig själv men kunna skifta perspektiv. Detta är inte samma som
att tro att man till fullo kan förstå någon annan person eller ”walk a mile in her shoes”. Jag har med mig mina
utgångspunkter, min bakgrund och mitt liv när jag ”går på besök” hos någon annan. Det kanske är just där
jag får syn på mig själv.
Att få prova att vidga sin repertoar, få spela lite andra instrument och delta i olika sorters jam är målet med
denna form av undervisning. Att öva sig i att problematisera utifrån olika utgångspunkter, ställa frågor som
inte alltid har klara svar men som öppnar för ny förståelse eller ny tveksamhet. Att tvivla på det som jag har
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tagit för givet kan många gånger vara en svår process och som pedagog måste jag vara uppmärksam på
och förstå att tvivlet också genererar motstånd mot just denna förändring.
Det är situationerna som spelas upp som ger den intersektionella utgångspunkten. Vi kan sedan välja vilka
intersektioner vi vill fokusera på och analysera och öka förståelsen av hur maktordningar interagerar och hur
de påverkar oss.

Jamsession 2 – hur görs och hur förstår vi kön utifrån en intersektionell utgångspunkt?
‒ Kvinnor ska vara sexiga, men inte för sexiga.
‒ Men om hon är rullstolsburen – gäller samma då?
‒ Nja, då ska hon nog bara vara snäll… och go…
Samtalet kommer ifrån en övning som jag ibland kallar Den rosa grundkursen. Övningen börjar med att alla,
i mindre grupper, får skriva ned på blädderblock ideala egenskaper hos flickor i det samhälle där de växte
upp, inte i deras egen familj eller vad de själva tycker utan den ”dominerande” föreställningen hur flickor
borde vara då de själva var flickor. (Ibland blir det här även en diskussion om när man upphör att vara flicka
men jag lämnar detta sidospår i detta jam). De uppmanas skriva ner det snabbt, huller om buller, stort som
smått och de behöver inte vara inbördes överrens. Om det är svårt att komma igång brukar jag säga att de
kan börja utifrån vad en flicka inte ska vara eller göra då detta oftast är lättare. Blädderblocksbladen sätts
sedan upp på väggen i klassrummet och diskuteras. Frågor som tas upp kan vara hur femininet förväntas
vara och hur vi ser på maskulinitet hos kvinnor, hur genus förstås i olika samhällsklasser och kulturer, om
det skiljer sig åt mellan land och stad eller mellan olika generationer och hur vi ser på genus utifrån
funktionsskillnader. Jag har gjort denna övning i många olika grupper och det som är intressant är att
oavsett om deltagarna vuxit upp i Iran, Chile eller Sverige så kommer alltid egenskaper som söt, snäll, rar,
hjälpa mamma, duktig, tyst och blyg fram.
Här kan man visa på likheter och olikheter utifrån kultur, stad och land, ålder, kön religion med mera – man
visar komplexiteten och att olika identiteter som skär genom varandra, till exempel klass, kön och religion,
ger olika syn på femininitet. Ålder och klasstillhörighet är ibland en större skiljelinje än kultur. När det gäller
klass kan det också skilja på vilka fritidsintressen de förväntas ha eller om de har fritid överhuvudtaget som
relevant begrepp. Detta visar att olikheter finns, men skillnad är något som görs. Olikhet blir då ofta
ojämlikhet.
Samtalet brukar jag sedan leda vidare med att tala om ideala egenskaper hos den vuxna kvinnan för att
sedan lyfta fram att få människor lever upp till dessa ideal, dessa stereotyper. Hur ser motståndet ut? Vilka
alternativa femininiteter finns? Vilka sanktioner finns? Man kan även på samma sätt utgå ifrån maskulinitet.
Om män inte finns med i gruppen kan man eventuellt göra intervjuer utanför gruppen eller arbeta utifrån
sina egna uppfattningar. Det är lite olika vad vi tar upp beroende på hur länge övningen pågår. Vid något
tillfälle har vi fördjupat just frågan om skillnader inom västerländska femininiteter/maskuliniteter samt även
skillnad inom en och samma individ beroende på sammanhang. Denna övning kan visa på både olikheter
och likheter och diskussioner om hur skillnad framställs/skapas uifrån vissa olikheter, är en viktig del av
övningen.

Reflektion
Det finns här en risk för att man återigen bekräftar ”stereotyper”, att man förstärker och förenklar och faller
för tendensen att slå fast vad som är ”manligt respektive kvinnligt” och fäster detta på ”rätt kropp”. En sådan
stereotyp är bruklig inom reklam och populärkultur. Jag fokuserar därför mer på komplexiteten, på
motståndet mot och alternativen till stereotyper. Det kan till exempel göras genom att synliggöra att
femininitet inte behöver vara bunden till en kvinnas kropp och att vi inte måste se allt utifrån två bipolära
kön. En annan risk är att man lägger för stor vikt vid det strukturella och glömmer att vi faktiskt kan förhålla
oss som subjekt till strukturerna, att det finns motståndsfickor och glapp som ofta är intressant att titta på då
dessa synliggör normen på ett annat sätt. Här kan man till exempel se på genusstrukturer som föreskriver
något om hur vi som kvinnor och män bör vara men samtidigt se att vi faktiskt inte gör som vi bör, vi bryter
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och omförhandlar, medvetet eller omedvetet. Övningens början med att rada upp ideal bygger på för-givettaganden i kulturer men syftet är att sedan dekonstruera och därmed öva sig i att kritiskt granska dessa förgivet-taganden.
Då olikheter ofta används för att skapa ojämlikheter är det viktigt att förhålla sig kritisk till givna kategorier.
Dock ser jag att vi som människor kollektivt identifierar oss som till exempel kvinnor och/eller utifrån klass,
ibland för att kämpa emot just denna ojämlikhet. Det kulturella erkännandet har också fått större vikt idag
och ses ofta som en väg för att nå rättvisa. Historikern och sociologen Charles Tilly menar att vi behöver
”sociala mellanlägg”. Det var när han en gång frågade en snickare om varför denne använde en massa
träkilar, mellanlägg, när han skulle bygga bokhyllor. Snickaren svarade att de behövdes för att räta upp
anslutningarna mot väggen. Utan dem skulle hyllan falla ner från väggen. Sociala mellanlägg stagar tillfälligt
upp, är kompensatoriska och behövs för att undvika mänskliga katastrofer, men vi måste ha en öppenhet för
ständiga förändringar i identiteter.
Denna balansgång mellan att erkänna människor utifrån en viss kulturellt skapad kategori och samtidigt
problematisera densamma kräver en lyhördhet och känslighet från pedagogens sida. Om inte dessa finns,
kan det lika gärna bli brutalitet och upplevas som om syftet är att rasera grunden för människors behov av
tillhörighet och erkännande.
För att knyta tillbaka till musiken så kan vi synliggöra de olika instrumenten i en orkester, erkänna dess
möjligheter och begränsningar, ta oss an ett musikstycke med de grunder som finns angivna där och ändå
spela något nytt, ändå ge musiken ett nytt innehåll. Att ha grundackorden kan ses som ett stöd, som
”sociala mellanlägg” . Även i denna övning är processen inte given och jag som pedagog måste vara beredd
på att ”tappa kontrollen”. Gruppen är delaktig i att strukturera, problematisera och försöka koppla det till
befintliga teorier, exempelvis inom genusvetenskap. Detta görs dock i ett senare skede av övningen och får
varieras beroende på den grupp som deltar.
Det jag som pedagog bör se upp med är om övningarna fastnar för mycket i det privata och enskilda. Min
uppgift är att försöka lyfta upp diskussionen till en mer allmän och generell nivå om detta håller på att
hända. Jag brukar vid instruktionen betona att det inte är det egna livet som ska undersökas utan mer vad
som är eller var de rådande uppfattningarna om kön i ett samhälle under olika perioder. Deltagarna märker
mycket snabbt när deras egna liv korresponderar med det normativa och när det inte gör det. Då synliggörs
skillnader och likheter och hur till exempel kön, sexualitet och funktionsförmåga interagerar med varandra.
Detta kom fram i en av grupperna jag hade när föreställningen framfördes att en funktionsnedsatt kvinna
inte förväntas vara sexig.
För att knyta tillbaka till citatet som jag inledde med där jag tyckte mig se att även undervisning ofta är som
en jamsession.
It only exists in the act of being performed, and it can never
stand still or repeat itself without changing its meaning.
Effekterna av denna slags undervisning är inte alltid lätt att mäta. Ofta visar det sig senare om deltagarna har
fått generiska kompetenser, vilket är målet med denna typ av undervisning, det vill säga kunskaper som kan
användas i många andra sammanhang.
När jag arbetat med Den rosa grundkursen (eller blå) blir jammet olika varje gång men vissa slingor
återkommer, instrumenten kan vara liknande och grundackorden finns där. Men ändå, ibland uppstår ”sväng”
som är svåra att förklara. Lika svårt är det att förklara varför det ibland låter stumt när alla ändå spelar i rätt
tonart och följer en grundform. Kanske är det just detta som gör det så intressant, och samtidigt så
komplicerat att vara lärare.

Referenser
Larsson, Berit (2010) Ett delat rum – agonistisk feminism och folklig mobilisering. Makadam. Halmstad.
Tilly, Charles (2000) Beständig ojämlikhet. Arkiv. Lund.
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SUNNMØRE FOLKEHØGSKULE (SUFH)
ULSTEINVIK, NORGE
.

SUFH vart etablert i 1908 og er eigd og driven av Norges KFUK-KFUM, ein kristen barne- og
ungdomsorganisasjon tilslutta World YWCA og World Alliance of YMCAs. SUFH har ca. 30 tilsette og 110140 elevar på årskurs og halvårskurs. Årskurset rekrutterer ungdom i alderen 19-21 år. Årskurset har for det
meste berre norske elevar, medan halvårskurset med 28 elevar har halvparten av elevane frå land i Amerika,
Afrika, Asia og Europa.
.

SUFH har følgjande linjer på årskurset: Musikk, Dans, Idrett/Ballspel, Multisport, Sjø/Snø/Surf, Aktiv, Bu- og
arbeidstrening, Internasjonalt halvårskurs. SUFH er stor på catering og utleige av rom til til seminar og
selskap, i tillegg til overnatting (Norske Vandrerhjem/Hostelling International).
.

SUFH vart ved årsskiftet 2009/2010 sertifisert som miljøfyrtårn. Utgangspunktet for prosessen fram mot
sertifisering var at SUFH i 2007 flytta inn i eit tidlegare SAS Radisson-hotell, og ein såg difor etter
heilheitlege system for bruk av energi, søppelhandtering, transport, pedagogikk og HMS-arbeid (helse, miljø,
sikkerheit).
Øyvin Sønnesyn
.

Lærar Øyvin Sønnesyn er 49 år og arbeider ved Sunnmøre folkehøgskule. Han er utdanna adjunkt med
tilleggsutdanning, totalt 5 år med kristendom og musikk i fagkrinsen. Øyvin har arbeidd ved Sunnmøre
folkehøgskule i 2-3 periodar, først frå 1990-1994 som musikklærar, så frå 1994-1998 som
kurssentersekretær med vekt på internasjonal ungdomsleiartrening. I same perioden var han også
internasjonal prosjektkoordinator i Norges KFUK-KFUM. Frå 1999-2004 arbeidde han som internasjonal
sekretær i Norges KFUK-KFUM, med ansvar for leiar-, program- og organisasjonsutvikling, i tillegg til
representasjon i internasjonale fora. Frå 2004-2006 arbeidde han med kurs i regi av arbeidsmarknadsetaten
med mål om å hjelpa vaksne på yrkesretta attføring tilbake til arbeidslivet gjennom fag som Datakortet,
Livsstyrketrening, samfunnskunnskap, fysisk trening, i tillegg til tett oppfølging gjennom samtale,
tilrettelegging av arbeid og helsetenester. I 2007 kom han tilbake til SUFH som lærar.
På SUFH underviser Øyvin i musikk (linjefag og valgfag), ”Musisk” (sang, dans, leik, psykologi, pedagogikk,
sosiologi) og ”Ferdaniste” (”packed lunch”), om tru og etikk. I tillegg er han verneombod, og initierte
prosessen rundt sertifiseringa av SUFH som miljøfyrtårn i 2009.
.

Aktuelle tema for Øyvin Sønnesyn sitt bidrag:
x Om SUFH ‒ visjon, mål og verdiar, pedagogisk og sosial-pedagogisk tenking.
x Miljøfyrtårn ‒ om prosessen fram mot sertifisering.
x Det daglege livet som Miljøfyrtårn.
Stiftelsen Miljøfyrtårn (henta frå www.miljofyrtarn.no)
.

x
x
x
x

x
x

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive
lønnsomt og miljøvennlig.
Våre målgrupper er private og offentlige virksomheter, særlig små og mellomstore bedrifter.
Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav,
sertifiseres som Miljøfyrtårn.
Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøvern-departementet.
Våre partnere er konsulenter, sertifisører, kommuner, fylkeskommuner, stat og
næringslivsorganisasjoner.
Alt vi gjør, skal være lønnsomt, konkret, relevant og enkelt for kunden.
Miljøfyrtårn har fokus på: Internkontroll HMS (Helse, Miljø, Sikkerhet), arbeidsmiljø, innkjøp og
materialbruk, avfall, energi, transport, utslipp til luft og vann og estetikk.
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DENNE SKULEN ER EIN HEIM,
OG DENNE HEIMEN ER EIN SKULE
Kva gjer ein folkehøgskule som ønskjer å få orden på miljøprofilen sin? Korleis skal ein folkehøgskule best
mogleg integrere det å ta vare på miljøet i vanleg drift, undervisning, internatliv og anna sosial-pedagogisk
arbeid, og i møte med andre brukarar? Finst det ein snarveg, ein måte å organisere dette på som er
konsistent og gjennomførbar? Sunnmøre folkehøgskule har prøvd, og håpar at ein vil lukkast, eitt steg om
gongen.
103 år med gjenbruk av hotell
.

Sunnmøre folkehøgskule har eksistert i snart 103 år, med skulestart torsdag 15.oktober 1908. Ei lita gruppe
organisasjonsmenneske på Sunnmøre let seg inspirere av folkehøgskulerørsla, som allereie då hadde fått
fotfeste også i Norge. Kommunesenteret Ulsteinvik, som på den tida hadde nokre få hundre innbyggjarar
(totalt 1900 i heile kommunen) som i hovudsak dreiv med fiske og jordbruk, tok imot skulen med glede.
.

Skulen vart etterkvart ein veldig viktig del av og drivkraft for lokalsamfunnet, ikkje berre fordi dei fleste
elevane kom frå nærområdet, men også fordi eit halvt eller heilt år på denne skulen for mange ungdomar
i desse bygdene var den einaste utdanninga i tillegg til obligatorisk skulegang. Først i 1919 fekk skulen sitt
eige bygg, etter å ha hatt undervisning i kjellarar og foreningshus, og innkvartering i heimar rundt omkring i
bygda. Skulebygget var sett saman av to gamle vestlandshotell, som vart kjøpte, demonterte, frakta, tilpassa
og sette opp att i Ulsteinvik som ”Lidarheim” ‒ heimen under lia. Då dette, saman med to andre bygg som
kom til på 1960- og 1970-talet, vart for lite og ikkje lenger formålstenleg, kjøpte skulen eit anna hotell, og
flytta i desember 2006 til tidlegare SAS Radisson Ulstein, eit kurs- og konferansehotell bygd på 1980-talet,
fire kilometer borte. Hotelleigarane bygde seg nytt hotell i sentrum, med kulturhussamarbeid med Ulstein
kommune, som kjøpte det gamle folkehøgskulebygget. Det såkalla ”Trekantsamarbeidet” som Sunnmøre
folkehøgskule initierte, gav tre vinnarar, og ein spennande dynamikk med lokalsamfunnet Ulsteinvik, men det
er ei anna historie...
Ulsteinvik
.

Ulsteinvik er i dag eit regionalt senter med nær 8000 innbyggjarar (i kommunen), med stor aktivitet innan
handel og kultur, i tillegg til eit verdskjent næringsliv knytt opp til skipsteknologi og skipsbygging. Ulstein
kommune har nettopp vedteke ein eigen klimaplan. Det inter-kommunale reinhaldsverket som er lokalisert
i Ulstein, har dei siste åra hatt mange utfordringar knytt til søppelhandtering og kjeldesortering, og har nok
ikkje framstått verken som dynamiske eller framtidsretta i opinionen. Det er grunn til å tru at dette allereie
endrar seg positivt.
Sunnmøre folkehøgskule
.

SUFH er eigd og driven av Norges KFUK-KFUM, ein kristen barne- og ungdomsorganisasjon tilslutta World
YWCA og World Alliance of YMCAs. SUFH har ca. 30 tilsette.
x Den viktigaste delen av drifta er årskurset og halvårskurset med 110-140 elevar. Årskurset rekrutterer
ungdom i alderen 19-21 år. Årskurset har stort sett berre norske elevar, medan halvårskurset med 28
elevar har halvparten av elevane rekrutterte frå partnerorganisasjonar av KFUK-KFUM og Kirkens
Nødhjelp i Amerika, Afrika, Asia.
x SUFH har følgjande linjer på årskurset: Musikk+, Dans+, Idrett.Ballspel, Multisport, Sjø.Snø.Surf, Bu- og
arbeidstrening og 2.års leiarlinje, i tillegg til Internasjonalt halvårskurs i vårsemesteret.
x SUFH har gjennom meir enn 20 år arrangert sommarkurs og weekendkurs i regi av eigarorganisasjonen,
retta mot tilsette, leiarar og medlemer i Norges KFUK-KFUM.
x SUFH er også stor på catering og utleige av lokale til arrangement, kurs og konferansar, med totalt ca.
12 000 menneske innom dørene årleg. I tillegg er det ca. 2.000 overnattingsdøgn på vandrarheimen
(Norske Vandrerhjem/ Hostelling International).
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Om eigarorganisasjonen Norges KFUK-KFUM
.

KFUK-KFUM er ein kristen, internasjonal medlemsorganisasjon for, med og av barn og unge. I Norge har
organisasjonen rundt 30 000 medlemer. Sjølv om det ikkje er nedfelt i lover, vedtekter eller måldokument, tek
KFUK-KFUM utgangspunkt i det kristne forvaltaransvaret for skaparverket. Nasjonalkontoret er sertifisert
som Miljøfyrtårn, og ein legg vekt på å finne bærekraftige løysingar i høve til arrangement i regi av
organisasjonen.
.

Verdigrunnlag: Sunnmøre folkehøgskule, som ein del av Norges KFUK-KFUM, er forplikta på Guds ord og
Den norske kyrkje si vedkjenning, og har som mål å hjelpe menneske til ei levande tru på Jesus Kristus.
.

Visjon: Vi skal få utrulege ting til å skje ved å vere ein open, kristen skule som jobbar for å utvikle kristne,
modige og kreative menneske.
.

Mål: Sunnmøre folkehøgskule ønskjer å utvikle og ta ansvar for heile mennesket med ånd, sjel og kropp, og
vil utfordre til aktiv teneste i kyrkje og samfunn, nasjonalt og internasjonalt.
.

Om SUFH si pedagogiske og sosial-pedagogiske tenking
.

SUFH baserast på og står i to sterke tradisjonar ‒ folkehøgskulen og KFUK-KFUM. Begge desse har fokus
på mennesket, skapt som eit unikt individ i Guds bilete, med kropp, sjel og ånd; på utvikling, danning og eit
bærekraftig liv. Ein ser mennesket i ein større samanheng, i høve til samfunnet, både lokalt og globalt, men
også i høve til generasjonane før og etter oss. Begge tradisjonane jobbar for at dei unge skal få utvikle seg
som unike, heile menneske, og dannast til integrerte, trygge og modige menneske som tek ansvar for fleire
enn seg sjølve. Begge praktiserer ”medvandring”, der vandringa, samtalen og dei ulike situasjonane ein er i,
kjem oppi eller skapar, brukast aktivt til læring, til livsopplysning. Læraren/ leiaren er mykje meir ein
medvandrar og tilretteleggjar enn ein lærar/ leiar som sit med alle svar og løysingar.
.

SUFH ser på det pedagogiske med undervisninga og det sosial-pedagogiske med internatlivet som
likeverdige og like viktige delar av arbeidet. Frå gamalt av sa ein at ”denne skulen er ein heim, og denne
heimen er ein skule”. Danninga skjer i samspelet elevane i mellom, mellom elevar og tilsette ved skulen,
i undervisning, og i dagleglivet med plikter og privilegium. Læraren sin viktigste funksjon er å sjå eleven, og å
hjelpe eleven til å sjå seg sjølv - som i ein spegel, og på den måten få kunnskap om livet og lære å tolke det.
Eit folkehøgskuleår er for dei fleste ein mellomstasjon mellom eit liv i barndomsheimen og vaksenlivet.
Danninga og livskompetansen elevane får gjennom dette året vil for mange vere avgjerande viktig for å
skapa eit eige, bærekraftig liv. Av erfaring veit vi at skuleåret vert ein ressursbank som elevane gjer uttak frå,
kanskje resten av livet.
.

Om SUFH si ”grøne tenking”
.

SUFH har også tidlegare hatt fokus på miljø og bærekraft i undervisningssamanheng, men først dei siste åra
har SUFH også fått eit spesielt fokus på miljøvern som eit integrert prosjekt. SUFH har ikkje hatt ei uttalt
”grøn tenking” eller noko eige dokument der dette er nedfelt. Det har heller aldri vorte uttrykt noko eller gjeve
noko incitament, verken frå eigarorganisasjon eller lokale/ sentrale styresmakter, som gav grunn til å
prioritere akkurat dette. Ønskjet om ein grøn profil vaks fram i personalet dei siste fem åra i etterkant av
flytte- og etableringsprosessen. Før det vart teke initiativ til ein prosess fram mot ei forpliktande miljøsatsing,
vart følgjande teke med som moment, utfrå SUFH si sjølvforståing:
.

Det kristne forvaltaransvaret: Trua på Gud som Skapar og som ein nærverande Gud som elskar
skaparverket sitt, forpliktar oss til å ta vare på og bruke ressursane våre på ein bærekraftig måte, i vår tid og
for komande generasjonar.
.

Ansvaret som pedagogisk institusjon for unge som skal ta over forvaltaransvaret for jorda: Med ei målgruppe
som er på veg inn i vaksenlivet, med ansvar for heim og samfunn, er det avgjerande viktig å gje dei impulsar
som motiverer og skapar gode haldningar og vanar i høve til miljø og forbruk.
.

Strukturering av drifta, ting som vi allereie gjer av dokumentasjon og rapportering: Som ei relativt stor bedrift
som uansett må ha gode planar og kontrollsystem for bl.a. handtering av energibruk, avfall, innkjøp,
transport og fysisk/ psyko-sosialt arbeidsmiljø, er det eit poeng å samordne og koordinere dette, med klare
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mål om spare ressursar og auke kvaliteten, og å kunne dokumentere og rapportere resultata til aktuelle
instansar.
.

SUFH som "fyrtårn" overfor elevar og deira foreldre/ føresette, samarbeidspartnerar og leverandørar,
brukarar knytt til utleige til arrangement og kurs/ konferanse, i lokalmiljøet, i KFUK-KFUM og dei tilsette ved
SUFH: Det kan nemnast at SUFH i tillegg til års- og halvårselevar tek imot ca.12.000 menneske i løpet av
eitt år, og 2.000 gjestedøgn på vandrarheimen. På denne måten er SUFH eit fyrtårn i seg sjølv, på godt og
vondt. Med vår unike posisjon har vi muligheit til å påverke desse menneska positivt ved å ha ein tydeleg
miljøprofil.
.

Norges kristne folkehøgskulelag sitt fokus på bærekraft: Norges kristne folkehøgskulelag har dei siste åra
hatt fokus på bærekraftig utvikling, bl.a. gjennom prosjektet ”Bærekraftig folkehøgskole”. Dette forpliktar oss,
også med utgangspunkt i målet vårt om å vere ein folkehøgskule som vert rekna som ein av dei beste
i landet
SUFH sin prosess fram mot sertifisering som Miljøfyrtårn
.

Då Verneombodet ved SUFH ba om tid på personalråd 9.januar 2009 for å utfordre kollegiet til å stille seg
bak ein prosess fram mot sertifisering, hadde han inga formeining om korleis det ville bli motteke, heller ikkje
kor lang tid det eventuelt ville ta. Administrasjonen var glad for initiativet, og stilte seg bak det på førehand.
Dersom også personalet ville stille seg bak forslaget, var det sannsynleg at styret ville gjere det same.
Personalet var samstemt og positivt innstilt, men ville ikkje binde seg til ei tidsramme. Ein håpa at
sertifisering kunne skje innan eitt år. Då skulestyret like etter (ikkje uventa) stilte seg bak prosessen, gjekk
Miljøgruppa, med representantar frå administrasjon, pedagogisk personale, IKV (Internat/ Kjøkken/ Internat)
og elevar, i tillegg til verneombodet, igang med arbeidet.
.

..

Litt om Stiftelsen Miljøfyrtårn
.

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive
lønnsomt og miljøvennlig. Våre målgrupper er private og offentlige virksomheter, særlig små og mellomstore
bedrifter. Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte
bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn.
.

Kommunen er normalt den instans som sertifiserer virksomhetene. Konsulenten loser bedriftene gjennom
miljøanalyse. Miljøstatus og handlingsplan lages sammen med virksomhetene. Når bedriften er klar for
sertifisering, kontaktes hjemmehørende kommune for sertifisering. Alle virksomheter skal bruke en konsulent
som har gått på konsulentkurs i regi av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Arbeidet fram mot sertifisering tar vanligvis
mellom 2 og 6 måneder. I denne perioden går bedrift og konsulent gjennom miljøtema som HMS, innkjøp,
avfall, energi, transport osv.
Fordeler ved å sertifiseres som Miljøfyrtårn
.

Spare penger på drift, kontinuerlig satsing på HMS og arbeidsmiljø. Komme i posisjon ved privat og
offentlige anbud. Inneha dokumentasjon overfor alle kunder, og inneha dokumentasjon overfor
Brønnøysundregistrene og krav i Miljøinformasjonsloven.
Så tilbake til SUFH sin prosess...
.

x

x

Ein ekstern miljøfyrtårnkonsulent vart hyra inn, og følgde tett på heile prosessen. Han førte «i pennen» ei
miljøanalyse og ein handlings-/ tiltaksplan utfrå dei aktuelle bransjekrava, i vårt tilfelle ”Krav til alle
bransjer”, ”Krav til videregående skoler og folkehøgskoler” og ”Krav til enkle overnattingssteder”.
Konsulenten er også den som i siste instans skriv ein rapport som sertifiseringa baserast på.
Miljøgruppa hadde våren og hausten 2009 totalt fire møte med den eksterne konsulenten, der
representantar frå dei ulike avdelingane på SUFH hadde førebudd informasjon og data innanfor dei ulike
områda definerte av dei aktuelle bransjekrava. Miljøgruppa og skuleadministrasjonen tok også tak i
område og problemstillingar der dei såg krava frå Miljøfyrtårn ikkje var innfridde, og fann løysingar på
desse.
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x

x

Ulstein kommune hadde før 2009 forplikta seg på Miljøfyrtårn, men hadde ikkje gjort dei formelle grepa
som skulle til for at bedrifter/ institusjonar i kommunen kunne sertifiserast. SUFH kontakta den politiske
leiinga i kommunen, og det vart sett fortgang i deira prosess for at SUFH skulle kunne kome i mål med
sin.
Konsulenten sin rapport vart levert til Stiftelsen Miljøfyrtårn i november 2009, skulen hadde besøk av ein
Miljøfyrtårnsertifisør like etterpå, og Sunnmøre folkehøgskule vart formelt sertifisert som Miljøfyrtårn i
januar 2010 som den første private bedrifta i Ulstein

.

Alle involverte frå SUFH var overraska over kor ”enkel” heile prosessen var, vel vitande om at det er etter
sertifisering at det verkelege arbeidet byrjar...
Det daglege livet som Miljøfyrtårn
.

Det har no gått vel eitt år sidan SUFH vart sertifisert som Miljøfyrtårn. I denne perioden har skulen hatt
tilsaman 250 elevar på års- og halvårskurset, over 12.000 andre brukarar i samband med arrangement, kurs
og konferanse, og meir enn 2.000 overnattingsdøgn på Vandrarheimen. I kva grad alle desse kan seie at dei
har besøkt eit Miljøfyrtårn, er usikkert, og ikkje fullstendig dokumentert!
.

Vi har likevel ein del evalueringar å støtte oss til, evalueringar som teiknar biletet av breidda i verksemda vår,
og det som ein som Miljøfyrtårn er forplikta til å ha fokus på:
x Vandrerheim-ratinga (HiHostels) frå 2009 plasserer SUFH på topp av alle vandrarheimar på Vestlandet
(- i 2010 var det for få kunde-ratingar til å bli plassert). Kundane har plassert SUFH på topp på komfort,
reinsligheit/ hygiene og tryggleik. I tillegg vert ein «venleg innstilt stab» framheva. Ein av kundane sa om
SUFH: ”Probably the nicest hostel we stayed in in Norway, a new building, with good equipment and
comfortable accommodation.”
x To av dei viktigaste lokale og regelmessige brukarane våre (Asylmottaket LINK og konsernet Ulstein
Group) har sagt følgjande for å beskrive SUFH med nokre få ord: ”triveleg lokale, innbydande, praktisk,
fleksibelt og forutsigbart/ til å stole på”, og ”stort, innbydande og ein stad ein kjenner seg velkomen”. På
spørsmål om kva dei tenkjer om SUFH sin miløprofil er svaret meir nyansert. Den eine seier at SUFH
framstår som nøkternt, men at som brukar er ikkje dette med miljøprofil noko dei har tenkt over. Den
andre seier at han veit om at SUFH er Miljøfyrtårn, men at det er lite synleg for han som brukar. Etter
hans oppfatning brukar ikkje SUFH det i marknadsføring, noko han meiner har eit stort potensiale. På
spørsmål om korleis SUFH kan styrke/ optimalisere miljøprofilen har han tenkt på ein del praktiske
løysingar bl.a. i høve til servering og energibruk. Den første brukaren har ikkje reflektert over dette.
x Elev-evalueringa av SUFH som Miljøfyrtårn bekreftar det vi allereie veit; SUFH har fram til no i for liten
grad profilert seg overfor elevgruppa som Miljøfyrtårn. På ein skala frå 0 (i liten grad) til 6 (i stor grad) er
gjennomsnitts-scoren 3,1 på spørsmål om i kva grad SUFH har vore synleg for dei som Miljøfyrtårn
(90% av elevgruppa på årskurset svarte). På spørsmål om i kva grad elevane har kjent seg forplikta/
inspirerte til å tenkje på miljøet dette året er gjennomsnittet 3,4, med over halvparten av elevane som har
svara 4 eller 5, noko som også er veldig inspirerande for oss! Når vi spør meir konkret om dei har vist
omsyn til miljøet med tanke på søppel og sortering av dette i fellesarealet, er gjennomsnittet 4,5, med
10% på 6, og 60% likt fordelt på 4 og 5. I matsalen er snittet 5,0, og på miljøstasjonane på internatet er
snittet 4,7. På elevroma har færre vist omsyn, og har her eit snitt på 3,7. Med eit stort bygg og elevar
med eit svært høgt aktivitetsnivå, både i undervisning og med trening på fritida, er energiforbruket (vatn,
varme og lys) høgt. På spørsmål om elevane har vist omsyn til miljøet i samanheng med oppvarming, er
snittet 4,2, og med tanke på dusjing er snittet 3,6. På spørsmålet om dei har tenkt på miljøet i forhold til
orden på huset, er snittet 3,7.
x SUFH Verneombod si arbeidsmiljøkartlegging seier følgjande om korleis dei tilsette opplever SUFH som
arbeidsplass, noko som også er eit viktig moment i Miljøfyrtårnsamanheng: ”flott, super, trygg, stoltheit,
utfordrande, flott fellesskap, arbeids- og skaperglede, av og til travelt, inkluderande, hektisk, positiv,
mangfaldig, gjevande, inspirerande, variert, triveleg miljø, friskt, spennande, krevjande, kreativt, varme
menneske, dårleg interninformasjon...” Når kollegiet skal beskrive det fysiske arbeidsmiljøet, med
lokalitetar, utstyr, garderobe og pauserom, er gjennomsnittet 4 på ein skala frå 0 til 5. Den største fysiske
belastninga er knytt til stress, stillesitjande arbeid framfor PC, lange jobbedagar og mykje ståande
arbeid. Som svar på kva SUFH kan legge til rette for, vert det nemnt trening i arbeidstida, ergonomi og
betre lys, meir hjelp ved store arrangement, og betre utstyr og reiskap. Likevel meiner ingen (!) at
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verneombodet skal gripe inn på noko av dette. På spørsmål om det psyko-sosiale arbeidsmiljøet på dei
ulike avdelingane og mellom dei ulike avdelingane, er snittscore 4,4. Balansen mellom krav/
forventningar og stimulans/ opplæringsmuligheiter får 4,1, og snittet er 4,6 på spørsmål om balansen
mellom ansvaret du har og tilliten du vert vist av næraste overordna. Kollegafellesskapet, varierte og
meiningsfulle arbeidsoppgåver, fridom og møtet med alle dei som til ei kvar tid er på SUFH vert beskrive
som den største trivselsfaktoren. I den grad dei tilsette kvir seg for å gå på jobb, noko nokre få antydar,
handlar det mest om ansvaret og arbeidspresset. Dette er også beskrive som den største psykiske
belastninga ved arbeidet. På spørsmål om korleis dei tilsette opplever sin eigen tryggleik på jobb
(psykisk/ fysisk), er gjennomsnittet 4,5. Den høgaste score’n i kartlegginga er knytt til forholdet mellom
dei tilsette og næraste overordna. Snittet er her 4,8, og i forhold til administrasjon/ øverste leiing, er det
4,7 av 5 moglege! Dei tilsette opplever også at dei vert tekne med på råd med tanke på endringar som
har konsekvensar for deira individuelle arbeid (4,2). Her er også ei sterk oppleving av å verte høyrt når
ein har forslag og innspel overfor leiinga (4,7).
.

Intensjonen med Miljøfyrtårn er at vi år for år skal verte betre gjennom planar og iverksetjing av tiltak. Dette
gjer at vi ikkje kan kvile! Det er likevel godt å vite at med eit nytt skule-/ arbeidsår, får vi også ein ny start!
.

Av mange ting som kunne vore nemnt, vil vi nemne følgjande:
x Vi har erfart at berre det å samle Miljøgruppa med representantar frå alle avdelingar og nivå i strukturen
til regelmessige møte er ei stor utfordring! Dette har resultert i at vi i ein periode har jobba i ei mindre
gruppe (HMS-gruppa med HMS-ansvarleg (rektor), brannvernansvarleg (vaktmeister) og verneombod),
for å få ting gjort.
x Det har blitt bekrefta for oss at ein god del av tiltaka som verkeleg skapar positiv endring, som f.eks.
oppgradering av styringssystem for oppvarming, energisanking og avfallshandtering, krev til dels store
innvesteringar, og difor tek tid å få på plass. Vi er likevel godt i gang med nytt datastyringssystem for
varme/ ventilasjon, og vi vil ha eit nytt kjeldesorteringssystem med tydelege rutiner på overnattingsrom,
miljø- og servicestasjonar, matsal/ restaurant, fellesareale for elevar og undervisnings- og
konferanserom, med fargekoding og to-språkleg informasjon, klar til skulestart 2011-2012.
x Overfor elevane har det vore mykje fokus på generell orden, kjeldesortering av søppel, og energisparing
på elevrom, både med tanke på bruk av varmtvatn og romtemperatur. I mangel av ein god infrastruktur
og gode rutiner er vi ikkje i nærleiken av der vi ønskjer å vere med tanke på kjeldesortering, noko som
elev-evalueringa også viser. Vi har erfart at vi ikkje har passande møteplassar med elevane, der vi i
mindre grupper kan ta opp og diskutere aktuelle utfordringar og problemstillingar. Dette er prioritert for
neste skuleår.
x Informasjon til andre brukarar, både i muntleg og skriftleg form har i for liten grad vore tenkt på og
prioritert. Her har vi eit stort potensiale som vi trur det er lett å få henta ut.
x Sunnmøre folkehøgskule framstår som eit flott bygg, spesielt interiørmessig. Det estetiske uttrykket er
viktig, og her har vi kome langt. Dette vert også bemerka av både elevar og andre brukarar.
x Arbeidsmiljøundersøkinga viser at SUFH er ei sunn og berekraftig bedrift, med eit godt og inkluderande
arbeidsmiljø, med eit nærverande leiarskap, og muligheiter til å bruke seg sjølv. Dette er noko vi er
veldig opptekne av, og som vi veit vert lagt merke til av elevar og andre som brukar huset.
x I miljøsamanheng er ein oppteken av sortering. På eitt punkt er dette heilt uaktuelt; vi sorterer ikkje folk,
og i måten vi møter dei på. Alle skal få kjenne seg velkomne, verdsette og inkluderte
.

Ut over dette er kanskje ”SUFH Miljøplakat”, utarbeidd av HMS-gruppa og vedteke av skulestyret, saman
med ”SUFH Årshjul for Miljø”, det største steget framover i høve til å skape varig endring:

SUFH Miljøplakat (Vedteke i skulestyret våren 2011)
.

Sunnmøre folkehøgskule er del av folkehøgskulerørsla og dei verdsomspennande organisasjonane KFUK
og KFUM. Med utgangspunkt i det kristne forvaltaransvaret, idéen om heile mennesket og Grundtvigs
visjonar om ”Skulen for livet”, forpliktar SUFH seg på denne miljøplakaten som retningsgjevande for SUFH
sin praksis for å ta vare på miljøet.
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x
x
x
x

x
x

x

SUFH har som Miljøfyrtårn forplikta seg til å ha eit tydeleg fokus på miljø, og frå år til år investere i og
setje i verk forbetringstiltak innan områda internkontroll HMS, arbeidsmiljø, innkjøp og materialbruk,
avfall, energi, transport, utslepp til luft og vatn, estetikk, informasjon, pedagogikk og metodikk.
SUFH skal gjennom heile si verksemd vise at ein tek omsyn til miljøet, og så langt som råd avgrense
negative miljømessige konsekvensar som følgje av verksemda.
SUFH skal motivere både tilsette, elevar og andre brukarar til å vise miljøomsyn, og vil sjå til at dei
tilsette har nødvendig innsikt og kompetanse til å tenkje miljø knytt til alle arbeidsoppgåver.
SUFH skal legge til rette for at også elevar/ andre brukarar forstår og praktiserer gjeldande miljørutiner,
og at dei gjennom møtet med SUFH vert inspirerte til å tenkje miljø også i andre samanhengar.
SUFH legg vekt på økonomisk rettferd i innkjøp og investeringar, og skal så langt som råd medverke til
at det vert teke miljøomsyn hjå aktuelle samarbeidspartnerar og tenesteytarar i inn- og utland. I den grad
ein har eit reelt val skal SUFH velje det produktet som er mest miljøvenleg.
SUFH skal formidle kunnskap om og motivere til ansvarleg, globalt medborgarskap gjennom
undervisningsplanar og pedagogiske opplegg heime og ute.
SUFH skal kvart år utarbeide ein handlingsplan og ein miljørapport der faktiske tilhøve, tiltak og mål vert
evaluerte. Rapporten vert levert Stiftinga Miljøfyrtårn og offentlegjort på SUFH og Miljøfyrtårn sine
heimesider.
SUFH har ei eiga miljøgruppe sett saman av skuleleiing/ HMS-ansvarleg og representantar frå tilsette og
elevar

SUFH Årshjul miljø (Pr. mars 2011)
.

Januar
- Verneombodet si arbeidsmiljøkartlegging: 1.år: Generell kartlegging alle avdelingar og 2.år: Fokus på ei og
ei avdeling.
- Miljøgruppemøte.
- Handlingsplan miljø for inneverande år.
- Status måling av ulike registrerte miljøfaktorar.
- Skulestart halvårskurs: Informasjon, instruksjon og felles planlegging for elevar.
.

Februar
- Styremøte SUFH-bygg: Rullering av miljøhandlingsplanen i samband med budsjettarbeid.
- Styremøte Stiftinga SUFH: Rullering av miljøhandlingsplanen i samband med budsjettarbeid.
- Profilering utdanningsmesse.
.

Mars
- Avdelingsleiarar: Utarbeiding Miljørapport foregåande år basert på registrerte/innhenta data.
- Pedagogisk/ turansvarlege: Miljø som tema knytt til Latviaturen (felles skuletur).
.

April
- 1.april: Frist rapportering til Stiftelsen Miljøfyrtårnet.
- Styremøte Stiftinga SUFH.
- Miljøgruppemøte: Tiltak uteområde, Status for måling av ulike registrerte miljøfaktorar.
- Dugnadsdag uteområde.
.

Mai
- Evaluering med elevar.
- Personalråd: Evaluering miljøarbeid.
- Vernerunde.
- Førebuing og klargjering Vandrarheim og sommarkurssesongen: Praktisk tilrettelegging, miljøskilting og
anna informasjon.
- Styremøte SUFH-bygg: Vedtak på tiltak miljø (bygg og anlegg).
- Styremøte Stiftinga SUFH.

.
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Juni/Juli
- Evt. innkjøp for klargjering årskurs.
- Oppfølging bilpark.
- Vaktmester: Spesielt fokus på uteområde.
.

August
- Planleggingsdagar: Motivasjons- og infoseminar for tilsette og stipendiatar.
- Skulestart: Informasjon, instruksjon og felles planlegging for elevar (felles og linjevis).
.

September
- Miljøseminar for elevar.
- Miljøgruppemøte: Tiltak uteområde, Moment til handlingsplan miljø for neste år, Status for måling av ulike
registrerte miljøfaktorar, Profilering i Folkehøgskoler i Norge-katalogen og SUFH skulebrosjyre.
- Styremøte Stiftinga SUFH.
- Styremøte SUFH-bygg.
.

Oktober
- Dugnadsdag uteområde.
- Kjøp av miljøkvotar utanlandsturar november.
- Informasjon om SUFH Miljøfyrtårn til foreldre/føresette på familiehelg.
.

November
- Pedagogisk/turansvarlege: Miljø som tema knytt til utanlandsturane.
.

Desember
- Pedagogisk: Oppfølgingsseminar kjeldesortering for elevar.
- Styremøte Stiftinga SUFH: Handlingsplan miljø for neste år.
.

Generelt
- Informasjon til kundar, brukarar og leverandørar.
- Profilering/ informasjon på www.sufh.no.
- Fokus på internkontroll HMS, arbeidsmiljø, innkjøp og materialbruk, avfall, energi, transport, utslepp til luft
og vatn, estetikk, informasjon, pedagogikk og metodikk.

Utfordringar og planar vidare
.

Sertifiseringa som Miljøfyrtårn gjeld for tre år av gongen, og vi er snart halvvegs i denne perioden. For å få
fornye sertifiseringa må vi kunne vise til positiv utvikling frå år til år. Vi ser følgjande utfordringar:
x Å skape flyt i miljøarbeidet gjennom regelmessige miljøgruppemøte, gode handlings- og tiltaksplanar,
integrering i pedagogiske planar og rutiner som gjeld for andre delar av drifta, og forankring i kollegiet og
dei stadig skiftande brukargruppene.
x Heilt konkret å redusere energibruk (vatn og oppvarming) i samband med internat og fellesrom,
avfallsmengde (særleg matavfall) og utslepp til luft og vatn. Dette gjeld både i samband med den enkelte
sitt forbruk og SUFH sin infrastruktur og logistikk.
x Det pedagogiske arbeidet overfor elevane, med utgangspunkt i våre rammer i vårt eige bygg og i det
kommunale mottaksapparatet, som f.eks at elevane kan vere sikre på at kjeldesortert avfall til slutt ikkje
hamnar i same container... Vi legg opp til tett dialog med det regionale reinhaldsverket og Ulstein
kommune.

Aktuelle planar og tiltak
.

- Kjøp av nytt kjeldesorteringsmateriell til elevrom og fellesrom.
- Leasing av maskin som omdannar matavfall til tørrstoff/ gjødsel på 18 timar, med ein vekt-/ volumreduksjon
på opptil 90%, utelukkande ved hjelp av varme (www.global-enviro.com).
- Energifangst (tak med solcellepanel).
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Avrunding
Sunnmøre folkehøgskule har i samband med flytting og etablering i nytt bygg, hatt store økonomiske
utfordringar, noko som vi både er stolte og letta over å kunne seie vi har kome gjennom på ein god måte.
Midt opp i dette har vi valt å satse på Miljøfyrtårn, som vi veit også på kortare eller lengre sikt vil krevje til
dels store investeringar, men som vi har stor tru på vil betale seg. Vi opplever at prosessen fram mot
sertifisering som Miljøfyrtårn og systemet vi har blitt ein del av, har vore til stor hjelp i arbeidet med å skape
konturane av ein god miljøprofil, og til å strukturere miljøarbeidet internt. Det har også vore veldig positivt for
HMS-arbeidet generelt.
.

Den viktigaste endringa har nok skjedd i haldningane til dei tilsette og kva vi fokuserer på; det har vorte heilt
naturleg å snakke om «miljøprofil» og «miljøtiltak» i det daglege og når personalet samlast til planlegging og
evaluering. I kva grad vanleg drift og det pedagogiske og det sosial-pedagogiske arbeidet har vorte integrert
i høve til miljø, er for tidleg å seie. Vi har erfart at det ikkje finst ein einaste snarveg i dette arbeidet, også
fordi det er ein føresetnad for eit integrert miljøarbeid på ein folkehøgskule at det er forankra i alle dei som til
ei kvar tid lever og jobbar der. Brukarundersøkingane viser at vi berre delvis har lukkast. Dette motiverer oss
for komande år!
.

Stiftinga Miljøfyrtårn har følgjande verdiar: lønsamt, konkret, relevant og enkelt. Dette vil Sunnmøre
folkehøgskule gjerne stille seg bak! SUFH har gjort eit val i høve til Miljøfyrtårn som den første private
bedrifta i Ulstein kommune, og har med det signalisert at vi ønskjer å vere medvitne, relevante og proaktive
i høve til miljø. Halvvegs i perioden er vi sikre på at vi vil søkje om forlenga sertifisering, då det ikkje finst ein
veg tilbake, verken for oss, eller for miljøet.
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RINGERIKE FOLKEHØGSKOLE,
NORGE
.

Ringerike folkehøgskole er en tradisjonell norsk folkehøgskole med 113 årlige internat elever og 6 ulike
linjetilbud. Om sommeren driver skolen sommer hotell (bed & breakfast, kurs og konferanser). Skolen har
ingen linjer/fag som direkte er knyttet mot bærekraft/miljø. Den formelle faglige kompetansen innefor
tematikken er derfor begrenset. Skolen har allikevel seriøst jobbet med miljøspørsmål de siste årene,
implementert en rekke endringer, og ble sertifisert som Miljøfyrtårn i mai 2010 (som den fjerde norske
folkehøgskolen). I tillegg har skolen et mangeårig internasjonalt engasjement gjennom solidaritetsprosjektet
Jagriti Vihara i India, og et lokalt engasjement gjennom bl a kort kurs for funksjonshemmede og seniorer
i Ringeriksdistriktet.
.
.

Morten Eikenes
.

Morten Eikenes, assisterende rektor, har jobbet på Ringerike folkehøgskole siden sommeren 2008.
”Som assisterende rektor har jeg vært sentral i miljøsatsingen. Før jeg kom til folkehøgskolen arbeidet jeg 20
år i Forsvaret, og har tatt all min utdanning der; befalsskole, krigskole, stabsskoler. I løpet av disse årene har
jeg vært lengre perioder i Libanon, Kosovo og i Afghanistan. Jeg har en svært begrenset faglig kompetanse
innenfor tematikken som tas opp, men har gjort meg en del erfaringer gjennom å lede skolen i den
prosessen vi har vært igjennom, og for så vidt fortsatt er midt oppe i.”

83

RINGERIKE FOLKEHØGSKOLE
– ET MILJØFYRTÅRN?
.

Alltid dårlig samvittighet, aldri bra nok? Antallet spørsmål proporsjonalt økende med økt innsikt og
kunnskap? Vi tenker (og trøster oss med): Det er bedre å gjøre noe enn ingenting. Konkret handling på små
avgrensede områder er mer verdt enn store planer og vyer.
.

Miljøfyrtårn ikke for meg? Terskelen for høy? Du trenger verken solcellepanel, drivhus, egen grønnsakshage
eller sauer. Heller ikke komposteringsmaskin, elbiler eller kun idealistiske medarbeidere. Du må ikke dusje
i kaldt vann, bare kjøpe brukte klær eller slutte å fly. Men du må ha en miljømålsetting som er godt forankret
i organisasjonen, du må ha orden og struktur, du må gi arbeidet prioritet og du må kontinuerlig jobbe med
elevers og ansattes holdninger.

Hvem er vi i denne sammenheng?
.

Ringerike folkehøgskole er en tradisjonell norsk folkehøgskole med 113 årlige internat elever fordelt på 6
linjer (klasser). I tillegg arrangerer skolen ulike kortkurs. Elevene har en snittalder på 19 år, og de fleste er
akkurat ferdig med videregående skole. Om sommeren driver skolen sommerhotell (bed & breakfast, kurs og
selskaper).
.

Skolen har ingen linjer/fag som direkte er knyttet mot bærekraft/miljø. Den formelle faglige kompetansen
innefor tematikken er derfor begrenset. Skolen har allikevel seriøst jobbet med miljøspørsmål de siste årene,
implementert en rekke endringer, og ble sertifisert som Miljøfyrtårn i mai 2010 (som den fjerde norske
folkehøgskolen). I tillegg har skolen et mangeårig internasjonalt engasjement gjennom solidaritetsprosjektet
Jagriti Vihara i India, og et lokalt engasjement gjennom blant annet flere kortkurs for funksjonshemmede og
seniorer i Ringeriksdistriktet.
.

Ringerike folkehøgskoles kjerneverdier er humor, raushet og fellesskap.
.

Skolens arbeid med Miljøfyrtårn startet for alvor i juni 2007. 5 mai 2010 hadde vi tilpasset oss kravene til alle
bransjer og til skole/folkehøgskole og ble sertifisert.
.

Hva brukte vi disse tre årene til? Noe av det første vi fant ut når vi startet prosessen var nemlig at mye
allerede var på plass – vi tilfredsstilte mange av kravene. Allikevel tok det tre år. Det føltes lenge mens vi
holdt på, og det var til tider vanskelig å holde engasjementet oppe. Men sett i ettertid hadde vår skole behov
for denne tiden. Det enkle var å gjøre nødvendige investeringer og å endre planer og rutiner. Det som tok tid
var å endre holdningene til de ansatte (elevene var enklere i denne sammenheng), holdninger som er helt
avgjørende for et godt resultat.

Med denne bakgrunn...
.

...hvorfor, hvordan, prosessen, implementerte tiltak, utfordringer.. Under følger en kort punktvis beskrivelse
av den veien vi har gått, med særlig fokus på de utfordringene vi har møtt. Hvorfor ønsket vi å sertifisere oss
som miljøfyrtårn? Hva var motivasjonen? Dette er deler av svaret. Vi ønsket å:
.

x
x
x
x
x

Skape en miljøvennlig drift og gi en tydelig og dokumentert miljøprofil – yte vår skjerv.
Danne 113 nye små miljøfyrtårn hvert år (elevene) – som bruker vår skole som referanse.
Forbedre rekrutteringen ytterligere – ungdom er i økende grad opptatt av miljøspørsmål?
Skape økonomiske gevinster på sikt – forbruke mindre – dyrt å forsøple i fremtiden.
Fokusere på enda et område som utfordret fellesskapet på skolen. Et område som gav oss en ny og god
læringsarena. En god miljøprestasjon krever som så mye annet god samhandling/godt
samarbeid/lagspill.
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Oppstarten – de ansatte
.

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Mye var allerede på plass!!
Ildsjelen/eksperten/initiativtakeren/pådriveren/ledelsen – det må starte et sted.
God forankring i ledelsen – et godt forankret miljømål (hos oss utviklingsmål).
Miljøgruppe ble nedsatt – alle profesjoner på skolen representert – fordeling av oppgaver (eierskap).
Forankring i organisasjonen – de ansatte må med – opplæring – skape engasjement.
Konsulent bistand (Totalmiljø AS) – eksperten – hjelp til å sette inn/holde trykket.
Økonomiske prioriteringer – investeringer.
Endrede rutiner – endringsvilje.
Struktur – orden.
Fornuftige tidsfrister – oppfølging, oppfølging, oppfølging…

Prosessen – de ansatte
.

Oppfølging, oppfølging, oppfølging…
x Jevnlig konsultering – hvordan ligger vi an i forhold til krav?
x Resultater ble gjort tilgjengelig.
x Godt arbeidsmiljø: Inneklima, Medarbeidersamtaler, Fysisk trening, Ryddighet og orden, Sykdom –
inkluderende arbeidsliv, Førstehjelp etc.
x Fast agendapunkt på pedagogisk råd, driftsråd og personalmøter – gi prioritet.
x Holde engasjementet oppe – tålmodighet – utholdenhet.
x Synliggjøre arbeidet for alle brukere av skolen (orienteringer, oppslag, nettside og infomateriale for
øvrig).
x Jevnlige diskusjoner om hvordan forbedre miljøprestasjon.
x Revidere/endre planer og rutiner.
x Prioritet satt av ledelsen – miljøarbeidet er prioritert som ett av de årlige fire utviklingsmålene de siste 4
årene.

Hvordan få med elevene?
.

x
x
x
x

x
x
x
x
x

På dagsorden fra dag 1 (med foreldrene tilstede).
Grundig innføring første uke – gjerne med ekstern foredragsholder.
Medbestemmelse – tilrettelegging.
Elevenes egne miljømål utarbeides – miljømålene for det siste skoleåret var: Sortere søppel/gjenbruke,
skru av lyset og ta ut kontakter, bruke kollektivtransport (gå/sykle/kjøre sammen), begrense bruken av
vaskemaskin og tørketrommel (vaske sammen), dusje kortere (og kaldere) – begrense bruken av vann
Fast ukentlig tilbakemelding og ny info.
Innarbeidet i møtestruktur (elevråd, etasje-/linjemøter).
Ulike prosjekter i løpet av skoleåret: miljødag, miljøpris – konkurranse, daglig/ukentlig rydding og
renhold, tundugnader, bydugnad, linjeprosjekter.
HELE personalgruppen følger opp.
Viktig del av den formelle evalueringen.

Hva gjorde vi?
.

x
x
x

Reviderte HMS (helse, miljø og sikkerhet) systemet.
Ytterligere fokus på arbeidsmiljø.
Avfall:
– Avfallsreduksjon: Dobbeltsidig kopi/utskrift, holdningsskapende arbeid rettet mot ansatte og elever
om redusert papirforbruk, økt bruk av nettet og elektronisk kommunikasjon, retur av tonerkassetter,
elevene oppfordres til å forsyne seg mindre og heller ta mat i to omganger, det serveres restelunsj to
dager i uken, reservasjon mot reklame, begrenset bruk av engangsartikler.
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–
–
–
–
–
–

Kildesortering.
Etablerte avfallsinstruks (14 fraksjoner).
Rapportering på mengder.
Etablerte miljøstasjoner (rom, korridorer og utendørs).
60 % sorterings grad.
Anskaffet pappresse, stativer, containere.

x

Etablerte innkjøpsveileder
– Velger miljømerkede varer.
– Leverandører må dokumentere miljøprestasjon.
– Evt. endre leverandørers policy – påvirke til å bli miljøsertifisert.
– Trykk på fylket (eier)/enkeltleverandører om miljøsertifisering.

x
x
x

Økte antallet økologiske varer.
Begrenset antall renholdsmidler – de skal være tilpasset.
Energi – lavt energiforbruk – fjernvarme (fjernet oljefyring).
– Registrerer forbruket – kontinuerlig oppfølging (ukentlig).
– Innetemperatur: 21-22 grader.
– Fokus på å skru av lys, mindre bruk av varmt vann, riktig lufting.

x
x
x
x

Bevisst bruk av nærmiljøet (unngår unødvendig transport).
Nye kjøretøy – leasing.
Vedlikehold: sikkerhet, energibesparende tiltak (isolering, vinduer/dører, fjernvarme).
Struktur og orden slik at alt vi gjør/ikke gjør kan dokumenteres.

Hvilke utfordringer hadde vi?
.

Noe er bedre enn ingenting. Gjennom sertifiseringsprosessen har skolen økt sin kompetanse innenfor
miljøspørsmål kraftig. Økt kompetanse har selvsagt vært helt avgjørende for et godt resultat, men den økte
innsikten i problematikken har gitt oss et hav av andre mulige tiltak der ikke alle er like gjennomførbare med
våre rammer. Vi har derfor kjent på utålmodighet, dårlig samvittighet og det å ikke strekke til (i hvert fall raskt
nok) – gjør vi nok? Det er ikke sjelden vi har behov for å minne oss selv på at konkret handling på små
avgrensede områder er mer verdt enn store planer og vyer på et stykke papir.

Holdninger/engasjement hos de ansatte
.

Dette er det avgjørende punktet for de fleste forbedringer i en organisasjon, herunder også en forbedret
miljøprestasjon. Det ble vi tidlig klar over, men allikevel har det vært vår største utfordring. Vi har derfor
investert mye tid i opplæring, forankring og oppfølging for å få hele personalgruppen til å trekke i samme
retning, og uten å ta snarveier (andre enn de vi i fellesskap var enige om).

Tilrettelegging
.

Innenfor flere av områdene, men særlig innen kildesortering. For å få elever og ansatte til å sortere alt må
miljøstasjonene være så godt tilrettelagt som mulig. Vi slet lenge med å oppnå tilfredsstillende sorteringsgrad
– 60 % (skal sorteres). Små elevrom og trange ganger/korridorer begrenser hva som kan tilbys av
sorteringsmuligheter nært der elevene oppholder seg. Det har vært en utfordring å få alle til å gå de
nødvendige skrittene. Vi har nå nådd en sorteringsgrad på ca 75 %. Dette skyldes en kombinasjon av
tilrettelegging, jobbing med holdninger samt kreative løsninger på elevenes rom (f eks plastposer på
innsiden av skapdører som tømmes en gang i blant).
.

Skolens pedagogiske opplegg skal inkludere arbeidet med å forbedre miljøprestasjoner.
Særlig ønsket vi en inkludering i elevenes linjefag (deres hovedfag på skolen). Vi hadde derfor følgende
utviklingsmål siste skoleår:
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Utviklingsmål 1
.

Ringerike folkehøgskole er sertifisert som miljøfyrtårn. Miljøspørsmål skal kommende skoleår ytterligere
synliggjøres/integreres i undervisningen. Hver linje skal minimum vise til et miljøprosjekt. Ansvar:
Utviklingsgruppe fra personalråd og elevråd. Her er prosjektene:
.

Idrett – Idrett skal legge vekt på sporfri ferdsel når de er på en av sine mange friluftslivsturer. Dette
innebærer blant annet at alt avfall (som ikke hører naturen til) tas med tilbake til skolen og kildesorteres.
I tillegg benytter linja sykkel for å ta seg fra A til B, når det er mulig, i stedet for å bruke skolens busser.
Global Solidaritet ‒ Global Solidaritet viderefører sitt mangeårige flaskeinnsamlingsprosjekt, der pengene
uavkortet går til solidaritetsprosjektet Jagriti Vihara. Flaskeinnsamlingen foregår både på skolen og i skolens
nærområde. I tillegg vil linja ha ytterligere fokus på bærekraft/miljø/klima som en del av det faglige
opplegget.
.

Kunst ‒ Kunst viderefører sin miljøvennlige form for grafikk ‒ Fotoetsning ‒ der man bruker en metallplate og
overfører bildet med en lysømfintlig film som lamineres på platen. I tillegg gjennomføres prosjektet kunst og
økologi, der elevene lager kunst av brukte gjenstander/materiale.
.

Design & Fashion ‒ Third-Hand er Design & Fashions miljøprosjekt. Elevene skal finne "skatter" blant
second - hand artikler i butikker som Fretex og Blå Kors. Deretter skal de fornye, reparere og tilføre nye snitt,
og skape helt nye plagg.
.

Musikk & Teater ‒ Musikk & Teater skal legge vekt på gjenbruk. Dette gjelder for både kostymer og kulisser.
I tillegg skal linja redusere sitt papirforbruk - manus, noter, etc.
.

Stand Up & Revy ‒ Stand Up & Revy tok ansvaret for miljøprosjektenes kick-off. De fremførte et
revynummer som satte miljøarbeidet på dagsorden på en svært humoristisk måte.

CO2-regnskapet
.

Vi reiser en del med fly på Ringerike folkehøgskole. 5 linjer har en tur hver til europeiske destinasjoner og en
linje har to turer: en til Kenya og en til India. Reisene gjør seg svært dårlig i skolens CO2 regnskap. Vi bruker
mye tid med elevene på å diskutere kost/nytte i forkant av disse turene, og har vurdert, men ennå ikke
innført, miljøskatt/CO2-kvoter på reisene. Som en følge av kost/nytte diskusjonene forsøkte vi kommende
skoleår å kutte reisen til Kenya. Dette ville ha ført til en reduksjon på ca 20 % (CO2).
.

Beklageligvis medførte dette nesten ingen søkere og ennå færre elever til denne linjen. I et desperat forsøk
på å berge linjen neste skoleår, har vi nå gjeninnført Kenya turen og har iverksatt flere tildels kostbare
markedsføringstiltak.
.

Kun hovedbygget og tildels idrettsbygget har en slik utforming i dag. Disse rampene, som det er snakk om,
kom på plass for mange år siden, og gjorde det mulig å ha funksjonshemmede inne på kurs to ganger
i uken. Vi er imidlertid ikke i nærheten av å kunne ta i mot en elev i f eks rullestol på hovedkurset
(internatelev). Vi har et sterkt ønske om å kunne gjøre det, og vi vet også hva som trengs, men det stoppes
av økonomiske grunner. Nødvendig utforming (heiser, ombygging, etc) er det for tiden ikke økonomi til.

Hvilke utfordringer har vi?
.

Flere av utfordringene over kunne vært nevnt også her. I skrivende stund har skolens personale akkurat
gjennomført fire dager med evaluering av skoleåret som har vært, og planlegging av det som kommer. Blant
annet har vi evaluert fjorårets miljøprestasjon. De ansatte mener vi har prestert godt, men med følgende
utfordringer:
x
x
x
x

Miljøarbeidsgruppen må møtes oftere – planlegges i årsplanen?
Må kildesortere ved de store festene. Viktig signal til våre gjester.
Vi har mye matavfall – økende fra i fjor – kan vi gjøre noe med det?
Vi bør øke antallet økologiske matvarer på kjøkkenet.
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x
x
x
x
x

En middag i uka bør stå i ”miljøets tegn”.
Tundugnadene skal gjøres til en happening for hele skolen. Alle deltar!!
Kan vi gjøre noe mer for byen vår?
Har i dag god fokus på kildesortering og andre enkle rutiner. Nå bør fokus i større grad rettes mot de
store spørsmål – utvide horisonten. Eksterne foredragsholdere?
Fint med miljøprosjekter på linjene, men noen av dem er for enkle. Neste år må vi øke kravene til disse
prosjektene. De må være konkrete og de må dokumenteres bedre på nettsiden.

Og mer kunne vært nevnt – det er nok å ta tak i! Nå skal neste års utviklingsmål formuleres. Når man er blitt
sertifisert som miljøfyrtårn er arbeidet så vidt startet – årlige forbedringer må rapporteres.
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Terje Reinoldt Johansen – Denne artikkelen er hentet fra boka Sigurd Ohrem og Odd Haddal (red.): Med
livet som pensum: Danning og læringsprosesser i folkehøgskolen. Oslo 2011, Cappelen Damm Akademisk.
Gjengitt med tillatelse fra forlaget. Av Terje R. Johansen, 43 år, lærer, veileder og familieterapeut.
Yrkeserfaring: 1992–1998 lærer i folkehøgskolen: musikk, teater og idrett, 1998–2000 lærer Norwegian
Community School Nairobi, Kenya, 2000–2003 lærer i folkehøgskolen: musikk, teater og idrett, 2003–2006
Norwegian Community School Nairobi, Kenya, 2006–2007 Veileder Institutt for sjelesorg, 2007: Internasjonal
sekretær, Folkehøgskolerådet, Norge. Parallelt har han jobbet med veiledning i grupper, samlivsterapi med
par og familier og sjelesorg i møte med enkeltmennesker.

På tema bærekraft
I stillingen som Internasjonal sekretær jobber han og Internasjonalt Utvalg (IU) for en mer rettferdig verden.
Sentralt står prosjektet Pedagogikk for de rike har vært utviklet gjennom de fem siste år og skal ha en egen
bolk under verdenskonferansen i Malmø. De to siste årene har han i samarbeid med pedagogiske
konsulenter i folkehøgskolen drevet frem Bærekraftig folkehøgskole, et prosjekt for utveksling og
tilrettelegging for miljøsertifisering av folkehøgskoler i Norge.
Valget fra Norge er å se på eksempler for drift og engasjement av miljøprosjekter blant ansatte og elever.
Erfaringer for oppstart og drift av denne form for sertifisering vil bli delt. Folkehøgskolekontoret i Oslo er selv
blitt sertifisert som Miljøfyrtårn, en prosess som Internasjonal sekretær med flere har stått for og
implementert.

PEDAGOGIKK FOR DE RIKE
Det som trengs nå, er ikke først og fremst skolegang for å lære de fattige
i utviklingslandene å lese og skrive, men omskolering av de rike i nord!
Sibusiso M. Bengu, sørafrikansk utdanningsminister i Nelson Mandelas regjering

Denne spissformuleringen setter fokus på et sentralt punkt i folkehøgskoleprosjektet Pedagogikk for de rike
(PfR). Prosjektet kom i gang etter sør-evalueringen i 2003 av organisasjoner som har rammeavtaler med
NORAD. Noe av det sentrale i evalueringen er at vi (de rike) trenger å evaluere og utforske vår måte å
nærme oss nord/sør-tematikken på. Vi må se på forbindelseslinjen mellom rike og fattige land og hvordan
utviklingen i fattige land påvirkes på godt og vondt av oss i de rike landene. PfR ble gjennom fellesorganet
Internasjonalt utvalg for folkehøgskolen igangsatt på ulike folkehøgskoler i Norge, og på sikt var visjonen var
å favne et bredere publikum. Siden oppstarten i 2005 er PfR i dag blitt et kjent begrep også utenom
folkehøgskolen, blant annet ved høgskoler og frivillige organisasjoner med nord/sør-fokus. Pedagogikk for
de rike har utviklet seg i pakt med visjonen om å vokse ut over seg selv.
.

Hensikten med PfR-prosjektet er å skape endring gjennom deltakelse og handling, å tilrettelegge for en
bærekraftig tenkning, å utvikle forståelse om oss selv og andre kulturer og å bidra til å redusere skillet
mellom nord og sør. Pedagogikk for de rike ønsker å myndiggjøre alle mennesker, ikke bare spesielt
interesserte innenfor institusjoner, organisasjoner og myndigheter. PfR utdanner globale medborgere med
forpliktelser og ansvar som kommer i tillegg til å være del av et lokalt fellesskap hvor egne behov dekkes.
.

I prosjektet legger vi til rette for at autentiske stemmer fra sør blir hørt og tatt på alvor, der forskjell mellom
deltaker og tilskuer brukes som en rød tråd. Det er viktig at PfR deltar i nord/sør-dialogen, ikke bare er
tilskuer til den. Deltakelse vektlegger den enkeltes betydning for å skape den virkeligheten vi alle er produkt
av. Denne skaperprosessen er ikke mulig når vi betrakter samfunnet som tilskuer utenfra. Det er kun ved å
delta og ta et standpunkt at vi både kan skape og forandre.
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.

Navnet på prosjektet, Pedagogikk for de rike, har fått mye oppmerksomhet blant andre aktører som er
engasjert i opplysningsarbeid. Navnet skaper interesse og nysgjerrighet, og det evner også å konfrontere og
provosere, slik at det ofte er nødvendig å svare på oppfølgingsspørsmål.
Kjennetegn og mål for prosjektet
.

Internasjonalt utvalg for folkehøgskolen har utformet grunnpilarer for utviklingen av en slik pedagogikk for de
rike. Disse pilarene omfatter individuelle mål, sosiale mål og handlingsmål. De ble med hensikt
programmatisk og preskriptivt utformet (Pedagogikken skal endre holdninger …), og felles for dem alle er at
målgruppen er oss selv i de rike landene, slik navnet på prosjektet forteller. Fokus er på oss selv, de rike i
Norge.
.

PfR har følgende kjennetegn:
x Pedagogikken skal endre holdninger.
x Pedagogikken skal være en møtepedagogikk: kulturmøter, erfaringslæring, reisen.
x Pedagogikken legger vekt på reisen som danningsfremmende.
x Pedagogikken skal være personlig fruktbar pedagogikk – vi har noe å lære også.
x Pedagogikken skal avdekke eget livssett, være positivt motiverend, oppjustere likeverdet, gi innsikt i eget
liv, være handlingsfremmende, være frigjørende.
x Pedagogikken skal myndiggjøre (empowerment).
x Pedagogikken skal være demokratibyggende i en post-demokratisk tid.
x Pedagogikken skal være deskriptiv (fortellende).
x Pedagogikken skal gi en følelse av betydning.
.

De individuelle målene domineres av ideen om at vi har noe å lære, at prosjektet skal være personlig
fruktbart. Det må motivere til en holdningsendring, noe som kanskje er det viktigste utfallet for dem som
deltar i prosjektet. Prosjektet skal også være kartleggende. Det skal avdekke eget levesett og gi innsikt i eget
liv. Tanken er at slik innsikt og kunnskap skaper endring hos den enkelte, som igjen fører til handling. PfR
skal frigjøre, myndiggjøre, oppjustere likeverdet, være demokratibyggende og gi en følelse av betydning.
Reisen som metode får et eget punkt. Den skal være danningsfremmende. Et annet bindeledd til
folkehøgskolens pedagogikk er målet om at PfR skal gjenspeile en møtepedagogikk, med kulturmøter,
erfaringslæring og reisen.

Selve målsettingen for PfR gjør det klart at dette er mer enn et folkeopplysningsprosjekt. Ikke nok med at
individuelle holdninger skal endres, prosjektet skal også bidra til at politikken i nord endres. Hovedmålet er
utformet slik:

Folkehøgskolen skal gjennom folkeopplysning om nord/sør-forhold og utviklingssamarbeid bidra til å
endre holdninger, handlinger og politikk i nord med sikte på å skape en mer rettferdig verden.

Veien til en rettferdig verden er lang, og prosjektet har utarbeidet en rekke delmål for å konkretisere mange
av milepælene underveis. Igjen er målene en blanding av individuelle mål, kunnskapsmål og handlingsmål.
Kunnskapsmålene er introduksjon til tusenårsmålene, kunnskap om hvilke strategier mennesker velger for å
tilfredsstille sine behov, og innsikt i hvordan egne valg får konsekvenser for andre. Da reiser spørsmålet seg:
Hva er et godt valg? De individuelle målene dreier seg om bevisstgjøring om at vi kan endre verden, mens
handlingsmålene fokuserer på å påvirke lokalsamfunnet til å tenke globalt – handle lokalt samt å motivere til
samfunnsansvar, deltakelse og demokrati.
.

Delmålene er rettet mot oss, de rike i nord, med folkehøgskoleelever som den primære målgruppen.
Lærerne blir dermed også en viktig målgruppe. Et viktig delmål vil derfor være å gi lærerne verktøy,
ressurser og perspektiver som setter dem i stand til å være premissleverandører i PfR.
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Metode
.

PfR bruker en erfaringsbasert tilnærming. Et viktig spørsmål blir: Hvilken strategi velger jeg når? Metodikken
avhenger av praktiske faktorer som gruppestørrelse og mål for samlingen.
.

En tilnærming er aksjonsbaserte metoder. I heftet Pedagogikk for de rike, utgitt av Internasjonalt utvalg,
finnes det mange eksempler på aksjonsbasert metodikk. Her er spennet fra intervju av tilfeldige
forbipasserende på gata til opplegg med klasser og hele skoler. Målet er ”å forstyrre folk passe” for å fremme
refleksjon, for deretter å endre forståelse og atferd. Tilnærmingen kan også brukes for å bli mer bevisst på
hva man allerede gjør. Frigjøringspedagogikken til Paulo Freire har tilført denne retningen mye. Han spør
hva som finnes av undertrykkende systemer. Freires filosofi fokuserer på handlingsmønstrenes
undertrykkende aspekt og det frigjørende ved å endre på dem. Opplegget utvikler bevissthet og
solidaritetsperspektiver ved en selv og egne handlinger i møte med andre.
.

En annen tilnærming er storseminarer, for eksempel i en klasse eller gruppe på 40-140 deltakere. Temaene
kan være nord/sør-tematikk og bærekraftig utvikling, gruppedynamikk og kommunikasjon, språk og identitet.
Seminardagen starter med en teoretisk del hvor underviser/fasilitator etablerer fellesskap og fokus på tema.
Målet er å møte hverandre der man er, og skape en felles forståelse for hva man skal være sammen om.
Denne delen vektes i tid kortere enn hovedaktiviteten som er praktisk-refleksiv. Handlingsdelen foregår i ett
storklasserom eller en gymsal avhenging av gruppestørrelse. Øvelsene til denne delen kan hentes fra
ressursbanker og hefter med konstruerte aktiviteter som belyser de temaene man vil sette fokus på.
.

Storseminaret avsluttes med en oppsummering hvor vi deler erfaringer og oppdagelser fra dagen og setter
ord på hva som er viktig for oss å ta med videre. Noen oppdagelser som ofte høres er:
.

x
x
x
x
x

PfR hjalp meg til å se at jeg har fordommer.
Opplegget gav rom for egne tanker og refleksjoner innenfor gode og utfordrende rammer.
Dagen har tydeliggjort at jeg ofte tenker på med selv først i stedet for å se andre rundt meg.
Jeg vil utfordre meg selv på stereotypiene mine.
Jeg, en global medborger?!

x

.

Et annet alternativ er et opplegg for en mindre gruppe. I en klasse på 8 – 16 elever kan vi jobbe på en annen
metodisk måte hvor vi kan gå mer i dybden og sette ned tempoet. Hver enkelt person kan få mer tydelig
plass. Vi kan også her bruke malen på seminardagen beskrevet over, og få stort utbytte av det. Vi kan også
gjøre noe i tillegg, ved å gi hver enkelt mulighet til å fortelle om egne erfaringer. Ta for eksempel en klasse
som skal ut på reise. Folkehøgskoleelever reiser i dag til alle hjørner av verden. Som forberedelse kan vi
snakke om kulturmøtene som vil inntreffe og snakke sammen om etikk, for eksempel i forbindelse med bilder
og videoopptak. Hvem kommer du til å møte? Hvem er/blir du i dette møtet? Hva skjer innad i klassen på en
slik reise? Hvilke fortellinger kommer vi i kontakt med? Hvordan konstruerer vi mening? Opplegget kan
kjøres som brief og debrief. På debriefdelen kan de overnevnte temaer belyses på nytt og gi et annet utbytte
enn ved forberedelsen til utreise.
.

Hvis vi ønsker å sette plogen enda dypere, er en god metode å bruke reflekterende team. Her foregår det en
samtale mellom to personer hvor den ene forteller og den andre følger opp med spørsmål til utdypning.
Intervjueren skal hjelpe den andre til å fortelle om sine erfaringer under reisen, og oppgaven er å være
empatisk lyttende, positivt nysgjerrig og undrende. Resten av gruppen sitter og lytter. Deretter har de som
har lyttet til en samtale, sjansen til refleksjon. Seg imellom går de en runde om hva de har hørt og hvordan
denne fortellingen har berørt dem. Til slutt får fortelleren mulighet til å si noe om hva han/hun hørte eller fikk
ut av gruppens refleksjon.

Samarbeidspartnere
.

Pedagogikk for de rike fungerer også som en paraply med flere underprosjekter. Internasjonalt utvalg har
utviklet PfR siden 2005 i samarbeid med andre aktører. Norges Fredslag og Idébanken er to eksempler. Et
eksempel på undervisningsopplegg i tilknytning til PfR-paraplyen er Bærekraftig folkehøgskole, et
fellesprosjekt mellom Norsk Folkehøgskolelag, Noregs Kristelege Folkehøgskolelag og Internasjonalt utvalg.
Ved bruk av Pedagogikk for de rike kan skolen også legge til rette for lokale samarbeid med for eksempel
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andre skoler, lokale grupper og læringssentre med elever fra andre land. Prosjektet PfR hadde ikke vært hva
det er i dag uten disse samarbeidene.
Erfaringer
.

Høsten 2010 gjennomførte Internasjonalt utvalg en monitorering av Pedagogikk for de rike på oppdrag fra
Norad. Målet var å evaluere prosjektet og å finne ut hvordan det opplevdes å delta på de forskjellige
oppleggene. Hvilken forskjell utgjorde de, for eksempel med tanke på målsettingen om endringer av
holdninger og handlinger? Undersøkelsen viste at over 95 % mente at PfR burde være en naturlig del av et
folkehøgskoleår. Det var stor overvekt av dem som mente at det var gøy å jobbe med prosjektet. Det var noe
lavere score på om PfR kom til å påvirke tanker og valg videre. Alt i alt virker det som om PfR oppfattes som
et inspirerende og deltakende opplegg, og at vi bør ha gjentatte samlinger under paraplyen PfR. Det vil bidra
til at tenkning og opplevelse setter seg og lettere kan implementeres. Pedagogikk for de rike kan også sees
som en av mange måter å jobbe med bærekraftighet og kulturmøter på, arbeid som kan skape et hele for
individer og oppmuntre til nye holdninger og meningsfull handling.
Konklusjon
.

Pedagogikk for de rike ønsker å være en plattform hvor mennesker møtes for å forske i hvem vi er i møte
med hverandre. Sammen kan vi finne ut av hvordan vi kan kommunisere godt og fremme en bærekraftig
utvikling. PfR er et prosjekt i utvikling. Det formes av dem som ønsker å jobbe med ulike temaer i en prosess
som bygger på erfaringsbasert læring. Prosjektet er fleksibelt, slik at vi kan plukke mange av elementene fra
hverandre og sette dem sammen til hva vi tror gir det beste utbyttet. Hvert år arrangeres det flere
erfaringssamlinger hvor pedagoger i folkehøgskolen kan komme sammen og øve seg eller bli presentert for
nye øvelser og aktiviteter. I Pedagogikk for de rike finnes det ikke noen fasit om hva som er rett eller galt
svar. Verktøyene og metodene kan bevisstgjøre oss på våre forskjellige ståsteder og illustrere hvordan
forskjellige virkninger kan bli en følge av våre holdninger og handlingsalternativer. Gjennom dialog, felles
forståelser og utvidede forståelseshorisonter stakes retningen ut for hvordan vi sammen kan være med på å
forme en mer rettferdig verden. Stemmen fra sør og sør-evalueringen må fortsatt klinge med i utviklingen og
gjennomføringen av Pedagogikk for de rike.
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Att utbilda
världsmedborgare!
– nordiska folkhögskolelärare inspirerar till pedagogiskt arbete
kring hållbar utveckling och globalt medborgarskap

Vilken identitet har vi som människor? Är vi i första hand oslobor,
norrmän, européer eller världsmedborgare? Kan man lära någon
att bli världsmedborgare med syfte att få en global identitet och
medvetenhet? Detta häfte är resultatet av ett Nordplus-projekt
i regi av Nordiska Folkhögskolerådet. Ta del av hur ett urval av
nordiska folkkhögskolor, genom sina dagliga praktiker, inspirerar
till pedagogiskt arbete kring hållbar utveckling och det globala
medborgarskapet – både teoretiskt och praktiskt.

