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denne utgaven av dialog har temaet Norden i verden. da
passer det kanskje godt at jeg sitter på et hotellrom i katmandu og skriver disse ordene. globaliseringen er et kjennetegn ved vår tid. Vi reiser mer, vi opplever mer. kanskje
lærer vi også mer?
dette spesialnummeret av dialog gis ut i forbindelse med
iCae (international Council of adult education) sin generalforsamling og verdenskonferanse i malmø. mennesker fra
hele verden som jobber med voksenopplæring, samles nå
i Norden. da er det tid for å vise fram det særskilt nordiske,
og for å lære av andres erfaringer.
– Når iCae har valgt å legge sin verdenskongress til Norden, så er det bl.a. fordi mange ser opp til og lar seg inspirere
av den nordiske tradisjon for folkeopplysning. da må vi by
på dette når det kommer folk fra hele verden, sier Sturla
Bjerkaker i det norske portrettintervjuet.
i forbindelse med den store konferansen, der vi skal formidle
hva folkeopplysning dreier seg om, har nordiske folkeopplysere laget 25 påstander om hva folkeopplysning kan være.
kanskje den kan gjøre folkeopplysning mer tilgjengelig for
de som kommer fra andre siden av kloden? hver av artiklene
i dette dialog er koblet til en av disse påstandene. i en rød
boks oppe i hjørnet finner du påstanden om folkeopplysning
som er koblet til artikkelen du leser.
i den innledende artikkelen redegjør Bernt Gustavsson
for nordisk folkeopplysning i forhold til andre dannelsesog utdannelsestradisjoner. kanskje kan det hjelpe til med
å sette dette inn i en større sammenheng? i de påfølgende
artiklene får du gode eksempler og ulike perspektiver på
hva som kjennetegner Norden i verden. både samfunnet
generelt og folkeopplysningen spesielt. Fra innsiden og fra
utsiden. hva har vi å lære bort, hva bør vi lære av andre?
Vi håper også du kan glede deg og inspireres av de gode
eksemplene på folkeopplysninig i denne utgaven av dialog.
Les om hvordan studieforbundet ibn rushd jobber mot fordommer, om Elín Ebba Ásmundsdóttir som har skapt sitt
eget lærings- og mestringssenter, eller om hvordan trege
typer får bedre helse ved hjelp av stavgang i Finland. ta med
deg ideene hjem – helt gratis.
Folkeopplysning i Norden har herved servert sitt utstillingsvindu for verden anno 2011.
Velbekomme!
hiLde søraas grøNhoVd

NordeN i världeN

FolKbildNiNgstraditioN
ger mervärde
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a lifelong learning
TeXT Bernt gustavsson FoTo Scanstockphoto och Nvl:s arkiv

Nationell och global
BIldNING
Den nordiska folkbildningen ser olika ut i de
nordiska länderna. Den bygger på olika nationella
traditioner och olika former av inflytanden ifrån
andra länder, till en början mest från tysk kultur.
grundtvigs främsta inspiratör var gottfried Herder,
en av romantikens förgrundsgestalter. Här är
nationen genom gemensamt språk och kultur den
centrala enheten för skapandet av folklig bildning,
folket sett som bärare av det sant nationella.
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en nordiska folkbildningen ser olika ut i de nordiska länderna. den bygger på olika nationella
traditioner och olika former av inflytanden ifrån
andra länder, till en början mest från tysk kultur.
Grundtvigs främsta inspiratör var Gottfried Herder,
en av romantikens förgrundsgestalter. här är nationen genom
gemensamt språk och kultur den centrala enheten för skapandet
av folklig bildning, folket sett som bärare av det sant nationella.
svensk folkbildning har i huvudsak en annan grundkälla, nämligen Kants filosofi, främst genom den svenska motsvarigheten
till grundtvig, Hans larsson. detta tänkande står närmare upplysningen och dess starkare tro på förnuft, vetenskap och nytta.
den medborgerliga tanken att människan själv ska utträda ur
sin självförvållade omyndighet är starkt närvarande. grundtvigs
inflytande sträcker sig mest till Norge och endast partiellt till
sverige och Finland. denna nationella tradition och förståelse av
folklig bildning har idag svåra problem med sin egen identifikation, både i förhållande till ett så kallat mångkulturellt samhälle
och till globalisering.
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lyssnande till vad det andra är. med
utgångspunkt från den tanken har
Peter Kemp sökt formulera en tanke
om bildningen av världsmedborgare.

är skapat av Hegel i hans stora bildningsepos andens fenomenologi.
han menade att självmedvetandet
uppstår i förhållande till andra, som
alltid bygger på ett över- och underordningsförhållande, ett herre
– slavförhållande, men ett nödvändigt erkännande av varandra.
detta blev använt av den moderna
feminismen i form av man – kvinna,
och av de postkoloniala i form av
kolonisatör – koloniserad.

världSmEdBorGarE

GloBal BIldNING

Världsmedborgaren har en klar egen
förankring, men inser att den egna
nationen inte är mer än en del av
världen och att nationen är alltmer
beroende av hur globen i stort har
det. Världsmedborgaren nöjer sig inte
med att kunna sin egen tradition, utan
studerar ”det andra” med utgångspunkt från det egna, med insikten att
om man inte gör det så kommer man
till sist inte heller att veta något om
sig själv. Världsmedborgaren förhåller
sig kritisk till sin egen tradition och
öppnar sig för andras berättelser, för
att med sin fantasi sätta sig in i andras
omständigheter. man behöver då inte

i global bildning är det centralt att
se vilket sammanhang man finns i
och är beroende av, idag gällande
hela globen. här ingår att inse att
världen är uppbyggd av ett västerländskt förtryck och att nationen
endast är en del av det hela. den
består inte heller av de nationella
enheter som nordisk folkbildning
är uppbyggd kring. den består av
mångfald och i mångkulturell bildning ingår förståelsen av sig själv
i mångfalden. det håller då inte
heller längre med mångkultur i
bemärkelsen att vi ser människor
som genom sin sociala och kulturella tillhörighet får hela sin position
och bestämning. att se kulturer
som fasta kategorier kan leda till
schablonisering och klassificering
av människor. olikhet, diversity kan
bytas till skillnad, difference, och
difference öppnar för ett rum som
finns mellan de fasta kategorierna,
ett tredje rum. i detta tredje rum
finns utrymmet för nya tolkningar,
skapandet av något nytt som är
oförutsägbart, för kreativitet och
fantasi och där växer också utrymmet för en ny förståelse av bildning
– global bildning. det huvudproblem som här reser sig är hur vi
ska se på förhållandet mellan det
allmänmänskliga, det universella,
i förhållande till alla olikheter och
skillnader som finns, det partikulära.
mänskliga rättigheter är universellt
formulerade, men tar sig alltid partikulära användningar och uttryck.
de forskare och tänkare som idag
söker vägar för att finna balansen
och den goda avvägningen mellan
det universella och det partikulära
hör framtiden till. det är den globala bildningens huvudproblem.

SöKer oSS uT i
värlDeN För aTT SKaFFa
oSS Nya erFareNHeTer
oCH PerSPeKTiv, aTT
viDga våra HoriSoNTer."

BIldNING Som rESa
med utgångspunkt i den bildningstanke jag skrivit om, bildning som resa
i form av utfärd och återkomst, kan vi
gå vidare i att forma ett globalt begrepp för bildning. den hermeneutiska tanken om tolkning och förståelse,
ses här som ett förhållande mellan
det kända och det okända, det bekanta och det obekanta, mellan något
”hemma”, varifrån vi gör en utfärd, för
att sedan komma tillbaka. men det är
något nytt vi kommer tillbaka till. det
innebär att vi med utgångspunkt från
vårt eget söker oss ut i världen för att
skaffa oss nya erfarenheter och perspektiv, att vidga våra horisonter. det
innebär även att det redan bekanta
sätt på spel, ibland ur spel, för att vi
därigenom dialogiskt kan komma
fram till något nytt, en ny förståelse av
världen. den tanken kan tillämpas på
allt som förefaller oss främmande, från
det som finns i vårt eget och det som
kan vara mycket avlägset. att koppla
loss vårt eget och endast se det främmande kan leda till exotism. men att
se det främmande med egna ögon
kräver att man öppnar sig i ett lyhört

bernt gustavsson
Professor i Utbildning och demokrati.

komma så långt från det norra till det
södra halvklotet för att möta fattigdom och stora sociala svårigheter som
till stor del orsakats av den västerländska kolonialismen. i samband med
avkoloniseringen skapades det postkoloniala tänkandet, mest producerat
av filosofer och författare som kommer från södra halvklotet och flyttat
till det norra. här är begreppet ”den
andre” centralt. tanken om den andre

Folkbildningstradition ger mervärde

genom att följa det gemensamma
begreppet bildning och dess transformationer kan vi söka en väg för
att komma fram till vad folklig eller
demokratisk bildning skulle kunna
vara i mångkulturell och global mening. i begreppet bildning kan vi då
innefatta det grundtvig menade med
upplysning i romantisk mening som
han använde som alternativ till det
tyska ordet bildning. det klassiska
begreppet bildning som härstammar från vilhelm von Humboldt har
genomgått stora förvandlingar, både
i förhållande till informationsteknik
och globalisering. lars lövlie har visat vad teknokulturell bildning skulle
kunna vara, i form av gränssnittet
mellan människa och teknik, nätet
och människan som cyborg. en globaliserad eller postkolonial förståelse
av bildning kan med utgångspunkt
från Goethes begrepp världslitteratur
tolkas så att det inte längre är liktydigt
med den västerländska litteraturens
spridning över världen. det är i stället
de litteraturer som speglar sig i och
översätts till varandra, då innefattande
hela världen.

“

BIldNINGENS förvaNdlINGar
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making new friends

TeXT Jyri manninen FoTo university of eastern Finland

WIdEr BENEfItS of lEarNING

in liberal adult education

P

Professor
(adult & Continuing education)
University of eastern Finland,
Faculty of Philosophy

department of education and
Psychology
Pobox 111, 80101 joensuu, Finland
tel. + 358 13 251 2341,
mobile + 358 45 1340016
Fax + 358 13 251 4528
jyri.manninen@uef.fi
www.uef.fi
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modEl: WIdEr BENEfItS of lEarNING

“

dr. JyrI maNNINEN

articipation in adult education have many so called wider
benefits (desjardins & schuller 2007), which are not usually recognized by policy makers. according to Finnish
study (manninen & Luukannel 2008; manninen 2010a and
2010b), these benefits are extensive for individuals, as
well as for society in general.
the study was based on the experiences of adult learners who
participated in studies offered by liberal adult education organisations (adult education centres, folk high schools, summer universities, study centres and physical education centres) in Finland in
2007. the data was collected using theme interviews (n = 19 adult
learners), focus group interviews (12 study groups, 77 adult learners) and a survey (n = 1744 adult learners). the data is therefore
both qualitative and quantitative.
the qualitative analysis was based on the responses of 1744 adult
learners to three questions (what direct benefits has learning provided, what wider benefits have there been, and what other outcomes have there been in your life). a total of 2521 individual statements (such as "new language skills have made it possible to travel
and communicate with local people") were identified from the data.
these were placed under 35 main themes (such as "internationalisation skills"). the main themes were subsequently positioned in
five categories (such as "skills & competences").
the following model summarises the qualitative results.

the following example from data shows how participation generates wider benefits:
When I started in the poem circle, I had just moved into the
village as a new resident. The group welcomed me very cordially, which made it easier to create other social contacts in the
village. Learning new presentation skills and gaining new contacts have helped and motivated me to join other local societies
as well."
(woman born in 1967, culture producer, adult education centre)

Quantitative analysis show that participation in liberal adult education has at least some influence on learning motivation (mentioned
by 93 % of participants), development of skills and competencies

ParTiCiPaTioN iN liBeral
aDulT eDuCaTioN CourSeS

BeNeFiTS relaTeD To learNiNg ProCeSSeS
Sense of community, social interactions, self fulfilment & joy of doing

DireCT BeNeFiTS
Concrete benefits
Joy of learning
Travel and foreign cultures
Further education
Staying updated
instrumental benefits
New inspiration
Changes in attitudes
New networks
Job hunting

SKillS aND ComPeTeNCe
Practical skills
internationalisation skills
iCT skills
New attitudes
general knowledge
Self-expression and creativity
information seeking skills

aDDiTioNal BeNeFiTS
Self confidence
Wider life circles
New friends
motivation to learn
Confidence in own skills
good spirit
learning skills
Shared expertise
motivating others to learn

FurTHer BeNeFiTS
mental well-being, physical well-being,
quality of life, well-being at work, wellbeing in daily life, participation in society

(84 %), well-being (88 %), and skills needed in active citizenship (81 %).
SomE oBSErvatIoNS
the results of this study are similar to
those of earlier ones (for example schuller et al. 2002), and it is fair to assume that
liberal adult education has many positive
outcomes and benefits in peoples’ lives.
there are also outcomes which benefit –
at least in a long run – communities and
society in general.
assuming that the results are transferable to whole population, it is possible
to estimate that nearly one million Finns
(93 % of liberal adult education participants) have higher learning motivation
as a result of participating in liberal adult
education. therefore liberal adult education system plays an important role in the

learning society. Liberal adult education
seems to support many eU policy objectives and provide tools for facing other
challenges, such as globalisation and
aging workforce, by promoting Lifelong
learning, active citizenship, and social
capital.

manninen, J. 2010b. sopeuttavaa sivistystyötä? aikuiskasvatus 3/2010.
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something that sparks your
interest, and gets you going
TeXT och FoTo Hilde Søraas grønhovd

Tiden går i sirkler. læring skjer i sirkler. Han sier selv at han
ikke er noen misjonær. men i likhet med misjonærer flest han
har både stor tro og et brennende engasjement. Han tror på
folkeopplysning. – Den nordiske tradisjonens vektlegging
av demokratiske og likeverdige læringsprosesser har en evig
aktualitet, sier Sturla Bjerkaker.

rundt og rundt
med sturla bjerKaKer
35 år I tJENEStE
63 år gamle Sturla Bjerkaker er generalsekretær i det norske
Voksenopplæringsforbundet (VoFo), og det har han vært i
14 år. men han har jobbet med folkeopplysning over halve
livet.
– jeg har jobbet med folkeopplysning lenge, dersom tid
betraktes lineært. men om tiden ruller rundt i sirkel fortoner
det seg annerledes. i alle fall for meg. da gjentar ting seg
hele tiden på stadig nye måter og det føles både erfart og
uerfart, sier bjerkaker. For 35 år siden deltok han i et kurs i
”informationspolitik” på Nordens Folkliga akademi i kungälv
ved göteborg. der var han sammen med folkeopplysere fra
hele Norden.
– det ble en ny og sjelsettende opplevelse. møtet med
dyktige danske folkehøgskolelærere og svenske studiecirkelledere ble svært viktig for min senere karriere og mine holdninger om betydningen av livslang læring, slår bjerkaker fast.
INGEN dommEr EllEr mISJoNær
han har aldri sett på seg selv som noen misjonær.
– en misjonær skal overbevise andre om at hun har rett og
representerer den rette tro. kanskje folkeopplysere oppfattes litt på samme måten? ”Vil du ikke, så skal du lære, for det
mener vi er viktig for deg.” sier bjerkaker, og spør videre:
– hvem er vi, som kan ”dømme” folk til livslang læring?
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han liker heller å beskrive sin egen rolle som en som bidrar
til påminnelsenes kontinuitet. han bruker de anledningene
han kan til å minne om det som har blitt et slags mantra.
– jeg mener at kunnskap er viktig, at læring er viktig, at
læring kan, bør og må foregå hele livet fordi det holder liv
i oss og våre omgivelser, at vett og viten er gode størrelser
i et samfunn i forandring, at kunnskap er varig eiendom i
skiftende tider, og at demokratiet må læres på nytt av hver
generasjon, sier bjerkaker engasjert.
GammEltdaGS EllEr modErNE EKSPortvarE?
men er ikke dette gammeldags, hvorfor er egentlig nordisk
folkeopplysning tema for iCaes generalforsamling i 2011?
spør vi.
– dette er ett av fire viktige temaer, der bærekraftig utvikling, voksenopplæring som menneskerett og læring
for arbeid er de tre andre. Når iCae har valgt å legge sin
verdenskongress til Norden, så er det bl.a. fordi mange ser
opp til og lar seg inspirere av den nordiske tradisjon for folkeopplysning. da må vi by på dette når det kommer folk fra
hele verden. jeg tror den nordiske tradisjons vektlegging på
demokratiske og likeverdige læringsprosesser har en evig
aktualitet, sier han med ettertrykk. han er likevel ikke enig i
at studieringen er gammeldags per definisjon.
– den er gammeldags i den forstand at den ble etablert

som en ”billig” læringsform. Læremidler
– bøker – var sjelden vare for over 100 år
siden. i studieringen kunne mange dele
på en bok, ved at hver deltaker leste et
kapittel, fikk presentere dette for de andre og fikk selv presentert resten av boken gjennom de øvrige deltakerne. i Norden i dag har de fleste råd til å kjøpe sin
egen bok eller anledning til å laste ned
informasjon fra nettet. men av to grunner
er studieringen en god eksportvare: For
det første er store deler av verden fortsatt
i den situasjonen vi var i for 100 år siden.
deling er fortsatt viktig. For det andre byr
studieringen – også i mer moderne utgave – på den likeverdige, dialogbaserte
kunnskapsbyggingen, sier han.
– Når du deler kunnskap med andre,
beholder du jo alt selv også.

forståelse. kunnskap – særlig den som
skapes i sosiale fellesskap – er viktige bidrag i så måte, sier sturla bjerkaker. men
hva må til for at folkeopplysningen skal
utvikle seg framover?
– Folkeopplysningen må jo følge med i
timen. Nettet – de sosiale mediene – kan
jo representere framtidens studiering.
Vi ”møtes” på nett, har vi sagt, og nå kan
vi ta bort anførselstegnene: Vi møtes på
nett, sier bjerkaker. men han er også opptatt av å ta vare på folkeopplysningens og
særlig studieringens bidrag til læringskontemplasjon; den kan representwere
den nødvendige langsomme læringen.
– selv om teknologien skyter fart fungerer de fleste hjerner på samme måte
som før, smiler han.

2011 – oG framovEr

På spørsmålet om hva som driver ham
videre og videre innenfor folkeopplysningen, svarer sturla bjerkaker at det er slike
små historier:

Folkeopplysningens viktigste oppgave,
i Norge som i tanzania eller Nepal, er å
vedlikeholde og styrke demokrati, likeverd, toleranse og mellommenneskelig

En vårdag i 2006 humper vi i en
gammel bil langt innover på den Uruguayanske pampasen. Store sletter passeres.
Tørre elver. Til vi kommer til en liten spredt
landsby og stedets kombinerte kirke, menighetshus, skole og verksted. Her driver
den katolske menigheten folkeopplysning
på tvers av generasjonene. Jeg hilser på
strikkende mødre og barn som blir lest for.
Jeg kan dessverre ikke de fattige landarbeidernes spanske dialekt, men de ber meg si
noe på mitt språk. På det slitte steingolvet
oppdager jeg en figur som ligner på et Norgeskart. Jeg tar en lang pinne ved ovnen og
begynner å risse i golvet og peke og forklare. Som de lytter og ser. Fantastico Sturla,
sier Celita etterpå. Jeg ser ennå de lysende
lyttende øynene." 

..oG framovEr
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pushing, probing and
creating democracy
TeXT och FoTo Clara Henriksdotter

Nordisk folkbildning ska gå i dialog med

resteN av världeN
i ett europeiskt och globalt perspektiv har Norden mycket att erbjuda, men också en hel del
att lära sig. inom utbildningen handlar det om att ge och få, att föra en ständig dialog. Det
är eeva-inkeri Sirelius grundbudskap när hon med sin långa erfarenhet av internationellt
samarbete inom folkbildningen tittar på Nordens roll inom vuxenutbildningen.

S

irelius är generalsekreterare för
VsY (Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö-samverkande bildningsorganisationerna), vice
ordförande i eaea, den europeiska paraplyorganisationen för vuxenutbildning, samt styrelsemedlem i Unescos
institut för livslångt lärande (UiL). i juni i
år lämnar hon VsY och eaea då hon går
i pension, men sitt förtroendeuppdrag i
Unesco kommer hon att ha kvar.
– den nordiska modellen som går ut på
att varenda vuxen har möjlighet att delta
i fri bildning som stöds med offentliga
medel är så fin att det lönar sig att berätta om den i ute i världen, säger eevainkeri sirelius.
Via sitt internationella engagemang
har hon sett att det finns ett stort intresse
i hela världen för den nordiska vuxenutbildningsmodellen. senast hade hon
kontakt med serbien, där det saknas
både offentliga medel och lagstiftning för
folkbildning.
i Norden kan vi vara speciellt glada
och stolta över den långa traditionen av
samarbete länderna emellan både inom
administration och när det gäller politiskt
stöd.
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– detta betyder ändå inte att vi i Norden ska bli handelsresande i folkbildning
och att alla ska göra som vi, men det är
viktigt att vi berättar vilken vår gemensamma värdegrund är. Vi ska aktivt delta i
diskussionerna, föra dialog.
INtE affärSvErKSamHEt
med stigande oro har eeva-inkeri sirelius
följt med hur den offentliga finansieringen av utbildningen allt mera naggas
i kanterna ute i europa och hur man i allt
högre grad vill styra den uppifrån.
– jag har sett tecken på att staten är
villig att finansiera endast vissa typer av
utbildning, resten ska finansieras privat.
bland annat inom den tyska Volkhochschule har tyngdpunkten lagts endast på
vissa sektorer såsom invandrarutbildning
och yrkesutbildning.
i Finland respekteras institutionernas
autonomi på ett annat sätt.
– i Norden bör vi inte godkänna en
utbildning som helt och hållet bygger på
affärsverksamhet. en av utbildningens
grundförutsättningar är ju att den ska
vara offentligt finansierad, vilket också
betonas inom Unesco.
också i estland går utvecklingen i en

helt annan riktning. man sänker skatterna, vilket inte ger någon garanti för att
det finns tillräckligt med pengar för till
exempel vård och utbildning.
allt KaN INtE mätaS
sirelius är också bekymrad över att det
inom eU råder en uppfattning att all inlärning ska gå att mäta och att det bara
lönar sig att satsa på utbildning som kan
mätas. detta går stick i stäv mot den nordiska modellen, där mätbara resultat aldrig
varit huvudsaken.
– om vi börjar följa det tänkesättet kan
resultaten bli väldigt kortsiktiga, vi hamnar i en varggrop. i praktiken går det inte
att mäta allting och det visste de män och
kvinnor som skapade folkbildningstraditionen i Norden. det är viktigt att komma
ihåg att det finns något som heter "wider
benefits of learning”. Vi måste helt enkelt
lita på att varje krona, mark och euro som
man använt har varit värd att satsa.
goda resultat kan ta sig många olika
uttryck, till exempel syns de inom socialoch hälsovården.
– en människa som tack vare sitt lärande bemästrar sitt eget liv mår helt enkelt
bättre.

tröSKElN SKa vara låG
i Norden har vi lyckats inplantera hos folk
en entusiasm för lärande som gynnar personlig utveckling och det är den aspekten vi enligt sirelius borde föra till torgs
mycket tydligare utanför Norden.
– det viktiga är att väcka en medvetenhet om varför icke-formell utbildning
behövs och att stöda vuxna att reflektera
över sin egen utveckling. Världen förändras i så rask takt att ingen klarar sig med
enbart gamla kunskaper och färdigheter.
enligt sirelius är det avgörande att den
första tröskeln är låg.
– det må så handla om att bygga en
träbåt eller lära sig ett språk, utbudet
ska vara brett, och när man väl vågat ta
steget över den tröskeln är den viktigaste
insikten att man har lyckats med något
och därför vågar fortsätta på sin bildningsväg. motivation är a och o.
fINlaNd I toPP
det pluralistiska nordiska systemet, som
bygger på att staten ger pengar till fri
bildning utan att för den skull diktera vad
undervisningen ska innehålla och vad
målsättningen bör vara, har bevisligen
burit frukt. inom vuxenutbildningen hör
deltagarprocenten i Norden nämligen till
den högsta i världen och Finland ligger
i den absoluta toppen med ett deltagande på hela 52 procent hos den vuxna
befolkningen.
detta är förstås av stort intresse för eU,
som har som mål att höja den genomsnittliga nivån från nuvarande 9 procent
till 15 före år 2020. enligt eU:s sätt att
mäta har Finland en deltagarprocent på
22,1.
SamHällEN I otaKt
både i Finland och i sverige har det i likhet med vissa andra europeiska länder på
den senare tiden dykt upp populistiska
partier, ofta med rasistiska förtecken,
vilket man ur ett folkbildningsperspektiv kunde tolka som ett misslyckande.
enligt eeva-inkeri sirelius kan en orsak
vara att de breda folklagren och näringslivet från första början kommit i otakt i
globaliseringstänkandet.
– Näringslivet var först ut och där finns
det redan en grupp människor som flyttar obehindrat från land till land, medan
det finns en stor grupp som först nu till
sin förskräckelse märker att en stor del av
industrin har försvunnit utomlands. med
en viss fördröjning har man vaknat upp
till en ny verklighet som lett till stor nöd

och rädsla. då tror man kanske att det blir
bättre om man stänger gränser och dörrar om sig.
samtidigt kräver en i allt högre grad
mångkulturell värld att vi tolererar och
förstår oss på det som är avvikande. detta
är en stor utmaning för vilket utbildningssystem som helst.
– jag tycker att man till och med kan
kräva att folk bekantar sig med andra
kulturer och diskuterar i lite större kretsar
än i den egna lilla knuten. min dröm är
att vi i ett europeiskt och globalt perspektiv förstår att man lär sig, lever och blir
lycklig på olika sätt, att världen inte är så
svartvit som vi ibland förleds att tro.
KulturmötEN EN dEl av vardaGEN
beträffande ett mångkulturellt samhälle
har vi i Finland mycket att lära oss av det

övriga europa.
– kulturell mångfald, som vi just har
börjat diskutera i Finland, är vardag i Centraleuropa. När jag diskuterar möten mellan kulturer med mina engelska kolleger
förklarar de för mig att det för dem är ”no
issue” att det finns människor som tillhör
olika etniska grupper med olika kulturer,
religioner och hudfärg. det är bara en del
av verkligheten.
att ge studerande möjlighet att på
ort och ställe uppleva andra kulturer är
enligt sirelius det bästa sättet att främja
tolerans. till det ger eU:s mobilitetsprogram stora möjligheter, inte bara för folk i
ledande ställning utan även för vuxenstuderande över lag.
– inom Unesco betonas att människans
humana växt är målet för all utbildning.
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om vi inte enbart koncentrerar oss på färdigheter och kunskaper utan på att skapa en ny
världsbild får folkbildningen en ny uppgift.
vI får INtE Glömma Stora världEN
sirelius tycker att det är synd att Finland i och
med sitt eU-medlemskap blivit så europacentrerat att globala aspekter lätt glöms bort. den
krympande tjänstemannakårens intressen
upptas allt mer av eU-frågor på bekostnad av
engagemang i globala utbildningsfrågor. att
bry sig om andra är en viktig aspekt av livslångt
lärande som enligt sirelius inte får glömmas
bort av någon, inte heller av tjänstemännen.
– Världen är faktiskt mycket större än europa
och vi borde satsa mycket mera på u-landssamarbete. jag ser det tydligt i vårt Unesco-forum
i hamburg, där statliga representanter från
fjärran länder är måna om att ha oss i Norden
med. de behöver till exempel bekräftelse på att
läskunnigheten är en mänsklig rättighet och
att det är något som vi tillsammans måste få i
skick. i våra nordiska länder är man tyvärr inte
alltid så medveten om hur viktiga vi är för resten av världen. Vi borde ta modell av president
martti ahtisaari, som är ett fint exempel på hur
en liten nation kan vara med och förebygga
konflikter i hela världen.
växElvErKaN avGöraNdE
i Unesco har eeva-inkeri sirelius bland annat
sett att utvecklingsländernas utbildningsfrågor
handlar om mycket mera än läskunnighet och
att Norden inte bara ska figurera som en donator med den fattiga södern som mottagare.
– också i det här samarbetet är det växelverkan som är avgörande. det vi kan lära oss i
Norden är till exempel att inte alltid tycka att vi
borde ha det ena och det andra för att lyckas, vi
kanske också klarar oss med färre institutioner.
Vi kanske också kan ordna utbildning utan att
ställa så väldigt höga yttre krav.
tolEraNS utGör GruNdEN
att folkbildning i ett nordiskt historiskt perspektiv ligger mycket nära kampen för demokrati, fred och jämlikhet är något som också
mera tydligt borde lyftas fram i internationella
sammanhang, anser sirelius.
– i den nordiska folkbildningen är det samhälleliga ansvaret och konflikthantering helt
centrala. i de program folkbildningen erbjuder
kunde tolerans utgöra grunden. Vi har ett fint
program för global fostran i Finland, som tyvärr
är rätt okänt. i det ingår element om hur vi ska
fungera i en global värld genom att respektera
varandra och acceptera olikhet.

med inspiration fra Danmark blev en
folkehøjskole oprettet på Færøerne i 1899
og har siden haft stor betydning for færøsk
folkelig identitet. På højskolen blev der
for første gang på Færøerne undervist
på færøsk, da al undervisning hidtil
havde foregået på dansk. Folkehøjskolen
eksisterer endnu i bedste velgående som et
vigtigt tilbud i dagens massekultur.

HøJSKolEBEvæGElSEN
idéen om folkehøjskolen er dansk. i et opgør med den elitære pædagogik ønskede den danske præst Grundtvig i 1830erne at oprette en
højskole for ungdommen. højskolen skulle imødekomme det behov
for folkelig oplysning, der var fulgt i kølvandet på de tidlige demokratiseringstendenser i danmark. grundtvig var af den opfattelse,
at hvis folket skulle deltage i rigets styre, måtte folket have en bedre
oplysning end den, der kunne fås i børneskolen. i stedet for bogen og
udenadslæren fokuserede grundtvig på det levende ord. grundtvigs
centrale tanke var at skabe "en skole for Livet", hvor alle samfundsklasser kunne mødes. disse tanker om en fri undervisningsform spredte
sig, og de første højskoler blev oprettet i midten af det 19. århundrede,
i danmark og i de øvrige nordiske lande.
øGEdE SProGlIGE rEttIGHEdEr
højskolebevægelsen vakte også stor interesse på Færøerne, og fra
1870-erne havde en lang række færinger været elever på danske folkehøjskoler. Fra reformationen havde kirkesproget på Færøerne været
dansk, og med indførelsen af et færøsk skolevæsen i det nittende århundrede blev dansk undervisningssprog. Færøsk havde ingen rettigheder som skolefag, og flere slægtled af færinger kunne ikke skrive sit
eget sprog. en færøsk folkehøjskole kunne uafhængigt af det officielle
skolevæsen bane vejen for en undervisning med færøsk indhold.
dEN færøSKE folKEHøJSKolE
i 1899 oprettede to unge mænd, der begge havde været på højskoleophold i danmark, en folkehøjskole på Færøerne. skolen, der i de
første år modtog unge mænd om vinteren og unge kvinder om sommeren, var et centralt led i den nationale bevægelse, hvor kravet var
større respekt for den færøske nationale identitet. eleverne, der aldrig
før havde haft mulighed for at deltage i undervisning på færøsk, kunne nu lære om historie, kristendom, geografi og naturfag på modersmålet. Færøsk og dansk var også programmet, samt gymastik, da både

learning to become human
and get a grip on life
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– skolen for livet
ånd og legeme skulle varetages.
Praktiske fag som sløjd for drengene og
syning for pigerne skulle gøre det muligt
for dem at ernære sig senere i livet, og
færdigheder i matematik ville muliggøre
butiksdrift. helt i tråd med højskolebevægelsens grundtanker var skolens vision, at
det talte ord var hovedredskabet. og på
det tidspunkt fandtes der næsten ingen
bøger på færøsk.
folKEHøJSKolEN I daG
som en oase ligger højskolen i dag midt
i torshavn. højskolen tilbyder et efterårkursus for unge, samt familiekurser, kurser for pensionister, for sindslidende og
for turister, der i en pakkeløsning bruger
højskolen som base for deres ophold på
Færøerne. så eleverne er 0 til 94 år gamle,
og i løbet af årene har vi haft elever fra
alle verdensdele uden australien, fortæller Bjørgfinnur Nielsen, som har været
lærer på skolen siden 1982.
efterårkurset er det længste kursus på
skolen, hvor ca. 20 deltagere i aldersgruppen 17 til 20 år tilbringer 5 måneder. der
undervises i både boglige fag som færøsk, historie og matematik, og de mere
kreative fag som sløjd, håndarbejde,
glaskunst og keramik. dagene starter
med morgenmad, hvorefter morgenordet
er på programmet, i form af en sang, et
filmafsnit eller et oplæg til debat. deref-

ter går eleverne til de forskellige værksteder, og der undervises i de forskellige fag
til sent på eftermiddagen. der gøres også
meget ud af ekskursioner til mange dele
af landet.
efterårkurset er en øjenåbner for de
unge deltagere, og man ser tydeligt,
hvordan de udvikles i løbet af de 5 måneder, kurset varer. mange bruger højskoleopholdet som en slags tidsregning, hvor
der er et før og et efter højskoleopholdet,
siger bjørgfinnur Nielsen.
EN faNtaStISK oPlEvElSE
19-årige Heiðrikur Hanusarson Heinesen
var elev på højskolen i efteråret 2010, og
han nød hver eneste dag af sit ophold,
der varede i 5 måneder. heiðrikur var
blevet færdig med folkeskolen og havde
på det tidspunkt hverken arbejde eller
konkrete planer om videre uddannelse.
–jeg havde venner, der anbefalede højskolen og valgte derfor denne mulighed.
oplevelsen var fantastisk. jeg fik mange
nye venner, og jeg prøvede for første
gang i mit liv at bo for mig selv og havde
et privatliv, samtidig med at vennerne var
tæt på, fortæller heiðrikur, der udover det
sociale især fik meget ud af undervisningen i sløjd, hvor den musik-interesserede
unge mand byggede sin egen tromme.
gennem undervisning i matematik fik
han også forbedret sine færdigheder i

Läs mer



den færøske folkehøjskoles
hjemmeside: www.haskulin.fo

dette fag, som aldrig havde været hans
stærke side i folkeskolen.
dEltaGErE I StEdEt for tIlSKuErE
turið Sigurðardóttir er formand i bestyrelsen for den færøske folkehøjskole
og arbejder som professor i litteratur
ved Universitetet på Færøerne. i sigurðardóttirs optik er højskolens opgave
at møde de unge mennesker og at udstyre dem så godt som muligt til at kunne
blive aktive deltagere i deres samtid, i
stedet for at være passive uden nævneværdig indflydelse på omgivelserne. deltageren er god til at veje og vurdere det,
der kommer ham eller hende i møde og
får således en vis modstandskraft, der gør
det nemmere ikke at ende som offer, siger
turið sigurðardóttir. hun er ikke i tvivl om,
at højskolen fortsat er et nødvendigt tilbud. her mødes den enkelte elev på hans
eller hendes niveau, og denne form for
pædagogik er et vigtigt tilbud i dagens
massekultur, hvor alting skal udvikles
efter en lineal med vældig effektivitet. På
folkehøjskolen får den enkelte elev mulighed for at lære sig selv og sine evner bedre at kende, siger turið sigurðardóttir.
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learning by laughter

TeXT och FoTo Clara Henriksdotter

med blicken vänd
mot Stora världEN

Christoph schepers inspireras av sina
kolleger. ibland kan det vara svårt att få
dem att förstå att de ska gå hem.

Den här fredagen öppnar språkkonsulent Christoph
Schepers dörren till sitt arbetsrum på Studieskolen i
Köpenhamn klockan halv åtta. ibland kommer han till
jobbet redan klockan fem på morgonen, men lika ofta
händer det att han kommer först klockan elva. Som far till
en liten son är han tacksam för en arbetsplats med extremt
flexibla arbetstider.

EuroPEISKt SamarBEtE BEHövS
Christoph schepers är född i tyskland,
men han flyttade till danmark för femton år sedan. han har märkt att man
i Norden är bra på tekniska framsteg,
men inte lika bra på att samarbeta.
– Vi kör med egna system och är rätt
fixerade vid våra egna saker.
Christophs dröm är att få alla
språkskolor inom tredje sektorn att
samarbeta och att dessutom gemensamt vända blicken ut mot det övriga
europa.
– För mig är den europeiska referensramen, european Qualification
Framework, ljuset inom språkundervisningen, men i Norden används
den alltför sällan för att dokumentera
språkkunskaper.
Christoph schepers kungstanke är
att en person ska kunna få sina språkkunskaper validerade enligt ett och
samma system oberoende var i världen denna person bor, studerar eller
arbetar. då kan det vara bra att börja
med Norden och det är inom ramen för
ett Nordplus Vuxen-projekt som man

i DeT lilla KöKeT
Som ligger
Nära arBeTSrummeT
öPPNar HaN loCKeT
Till eN liTeN TeBurK
oCH låTer aromeN
STrömma uT.
under de senaste tre åren har utvecklat verktyg med mycket omfattande
nätbaserade och självreglerande test
inom de kompetensområden som den
europeiska referensramen beskriver.
studieskolens samarbetsparter är Folkeuniversitet i Norge och Folkuniversitetet i sverige och de tre är nu inne på
sitt andra Nordplus Vuxen-projekt för
att utveckla, testa, evaluera och använda verktyg som dokumenterar språklig
realkompetens.
– det handlar om ett försök att knyta
ihop inplaceringstest, kursinnehåll,
kursbeskrivning och dokumentation
efter avslutad kurs till en logisk helhet,
säger Christoph schepers.

CHriSToPH SCHePerS
Fyller i meNiNgar:
som arbetskamrat strävar jag
efter att vara lojal, lyssnande och
inspirerande.
På mitt jobb blir jag speciellt motiverad av samarbete.
jag vill gärna lära mig mera om
pedagogik och IT.
mina viktigaste arbetsredskap är
mina kolleger och lärare.

CHriSToPH SCHePerS
aSSoCierar FriTT:
samlärande: enda sättet att lära sig
Folkbildningsarbete: rädd för att det
dör ut om vi inte för in det i 2000-talet
grundtvig: han skulle älska att vara
med på 2000-talet

att arbeta nordiskt har för honom
betytt att han kunnat komma ett
steg närmare sin dröm, men det har
också medfört svårigheter.
– Vi stötte på en del språkliga
missförstånd, som slutade med att
jag tog en kurs i svenska.
arBEtE ocH frItId Går IN I
varaNdra
klockan närmar sig elva, men Christoph hinner ännu berätta vad det
finns för planer för resten av arbetsdagen. jag undrar om och när han
tänker äta lunch, eller ”frokost”, som
det heter i danmark, och då erkänner han att de på hans arbetsplats
är lite dåliga på att lämna arbetet
för kaffe- och lunchpauser.
– min chef försöker etablera en
lunchkultur och uppmuntrar oss att
utnyttja vårt fina lärarrum, men det
blir tyvärr inte av så ofta.
eftermiddagen är i allmänhet
vikt för möten och denna fredagseftermiddag kommer det att bli
ett extralångt strategimöte mellan
klockan tre och sex.
– Vi kommer att dra upp linjer för
var vi ska vara om tre år. i den digitala världen måste hela inlärningsbegreppet definieras på nytt och
om fem eller tio år kommer utbildningen att se helt annorlunda ut. att
vi i vår skola redan är förberedda för
detta känns helt fantastiskt.
det märks att Christoph schepers brinner för sitt arbete och han
medger att det kan vara svårt att
dra en gräns mellan arbete och
fritid. det är han inte ensam om på
studieskolen.
– Vi är nog alla väldigt engagerade och vi skickar ofta idéer till
varandra per mejl efter arbetstid.
ibland när vi har möte på eftermiddagen måste folk nästan kastas ut
för att de ska förstå att gå hem.
rätten att göra bort sig utan
att behöva skämmas är något
som schepers älskar i den danska
arbetskulturen.
– Vi skrattar åt våra misstag och
rättar till dem med ett smil. 
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öreningen studieskolen erbjuder olika former av språkundervisning för vuxna; det ges
undervisning i danska för utlänningar, man säljer språkundervisning till företag och institutioner
och man har en avdelning som inom
ramen för folkbildningsarbetet erbjuder
undervisning i trettio främmande språk.
inom den avdelningen ansvarar schepers för utvecklingsarbetet och som
fackkonsulent är han också ansvarig för
personalarbetet.
christoph Schepers delar rum med
kollegan Eva abrahamsen och det är
han lycklig över.
– hon är den bästa kollega man kan
tänka sig och dessutom välstrukturerad i motsats till mig. Vi har både tid
att prata om barn och dryfta konkreta
problem som har med det dagliga arbetet att göra, skrattar han, och frågar
i samma andetag om han får bjuda på
en kopp te eller kaffe. i det lilla köket
som ligger nära arbetsrummet öppnar
han locket till en liten teburk och låter
aromen strömma ut.
– det här blir man lycklig av. men
klockan elva måste jag gå för att komma i tid till universitetet, där jag undervisar i tysk kultur. eller egentligen vore
kvart i elva det bästa för mitt blodtryck.

Livslångt lärande: en fantastisk
dröm som inte ska missbrukas för att
användas enbart som kvalificering
för arbetsmarknaden
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learning by doing

TeXT maria malin FoTo Börje enlund
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ålet med kursen sega
gubbar är att aktivera
daglediga mogna män
och inspirera till kamratskap och friskvård.
Förutom stavgång hör cykling, skidning,
skrinning, simning, stretching, besök i
konditions sal och kulturpromenader till
kursprogrammet. ibland äter man lunch
tillsammans i simhallen och ibland går
man ut i skogen och grillar tillsammans.
kursledaren Kaj Kajander är mannen
som allra först tog initiativet till denna
kurs. han är en pensionerad gymnastiklärare med stort intresse för förebyggande friskvård. kaj berättar att sega
gubbar samlas varje måndag klockan
10.00. tiden är idealisk för de daglediga
deltagarna. det är ett bra sätt att komma
ut och starta veckan på ett socialt och
sunt sätt. gemenskapen och friheten
att påverka innehållet tror han är de två
viktigaste nycklarna till framgången. i
staden borgå, där kaj är kursledare, sam-
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lar kursen nu varje år över 40 män med
varierande yrkesbakgrund.
motionerandet sker alltid i en sådan
takt att alla ska kunna kan tala samtidigt
som de rör på sig. och talar gör man; om
samhället, om sin hälsa, om sina barnbarn och om sina fritidsprojekt. de spontant uppkomna hälsodiskussionerna visar
ofta vad deltagarna går och funderar på
och därefter brukar kursledaren bjuda in
gästföreläsare som berättar mera om t.ex.
Psa-prov, näringsrik kost, vårt minne eller
hur man bäst bibehåller sin funktionsförmåga trots stigande ålder.
Börje Enlund är kursledare i kristinestad. börje berättar att det som behövs
för att starta en grupp är en kursledare
med glimten i ögat som förstår sig på
motion och hälsa.
KarlarNa I KöKEt
en matlagningskurs för män hålls ute i
skärgårdsbyn Pellinge, byn ligger ute i
havsbandet vid Finlands sydkust. del-

tagarna är sinsemellan mycket olika, de
varierar i ålder mellan 12 år och 65 år. en
del kan redan mycket om matlagning
medan andra är noviser, ändå finns ingen
inbördes tävlan. man hjälps åt att lyckas
eftersom alla vet att kvällen avslutas
med att tillsammans äta upp de rätter
man för dagen har lärt sig tillreda. rabbe
rosqvist är en av eldsjälarna bland deltagarna, han brukar ha sin tonårsson med
sig på kursen. rabbe berättar att de unga
pojkar som kommit tillsammans med
pappa eller farfar brukar njuta att gemenskapen och de roliga historierna som
berättas under matlagningen.
SNIcKarKurSEr
John Whitesmith är en engelsman som
bor i Finland för kärlekens skull. han berättar att slöjdkurser passar honom bra
eftersom de fyller flera olika funktioner
samtidigt. det är nyttigt att få lära sig
slöjda och samtidigt tillverka sådant man
behöver. en skicklig handledare och en

pA
PaSSar Sega guBBar,

Karlar i KöKeT

och snickare i alla åldrar
att komma igång direkt, att vara med och bestämma och att lära sig genom
att göra är det som förenar tre framgångsrika kurskoncept inom folkbildningen
i Svenskfinland. Jag har valt kurser för män eftersom det är en av de
målgrupper folkbildningen alldeles specifikt försöker nå i Finland.

bra utrustad sal med verktyg och maskiner gör det lättare att lyckas. dessutom
vågar man mera när man ser vad andra
håller på med och kan lära sig nytt steg
för steg. den sociala gemenskapen deltagarna emellan är också viktig för john
som berättar att han brukar träffa precis
”vem som helst” på kurserna. deltagarna i
olika yrken och åldrar förenas av sitt intresse för träarbete.
forSKNINGSrESultat Som
BEKräftar

Professor rita dunn har tillsammans
med sin make kenneth dunn utvecklat
begreppet inlärningsstilar som lyfter
fram varje individs unika förmåga att
lära. i boken Nu fattar jag – att hitta och
använda sin inlärningsstil (förlaget brain
books 2001) beskriver rita dunn skillnader i mäns och kvinnors lärstil. kvinnor
är något mera auditiva och män lär sig
i något större utsträckning än via de
taktila, kinestetiska och visuella sinnena

och behöver litet mera rörlighet. Vill man
förtydliga detta kan man säga att män
lär sig lättare om de får hålla i, röra vid
och trycka på saker och ting.det är litet
svårare för män än för kvinnor att lära sig
om de måste sitta passiva under längre
perioder. dunn menar också att manliga
inlärare motsätter sig auktoriteter i litet
högre grad än kvinnliga inlärare gör.
samma sak bekräftas också av forskaren i pedagogik, Barry Golding från
australien. Under sitt besök i Finland,
september 2010, berättade golding om
sin forskning. han har varit med om att
utveckla och studera fenomenet men’s
shed (skjul för män) vilket är en snabbväxande gräsrotsrörelse i australien.
skjulen är utrustade med verktyg och
material och ger möjlighet för daglediga
män att träffas och jobba tillsammans
med frivilligarbete eller egna projekt. På
plats finns ingen lärare men nog en för
verksamheten ansvarig person. golding
berättade att männen han intervjuade

för sin forskning var måna om att betona
skillnaden mellan denna verksamhet och
regelrätta kurser. de kom hellre till men’s
shed eftersom de inte ville bli undervisade eller försättas i underläge i förhållande till en lärare. att få göra som de vill
och vara tillsammans med andra var det
viktiga.
Vid Vasa arbetarinstitut i mellersta österbotten i Finland finns en liknande verksamhet. institutet som fick det finländska
Undervisningsministeriets kvalitetspris
år 2010 har en kurs som heter seniorsnickarna. institutet är lyckligt nog att ha
ett eget hus med egen slöjdsal vilket gör
det möjligt att dagtid, med vaktmästaren
som ansvarig, hålla öppet för seniorer
som vill slöjda i egen takt. även i kronoby, en annan ort i österbotten, finns
en verksamhet som heter slöjdtorget
och fungerar enligt liknande Learning by
doing-principer. 
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empowering you
to participate

TeXT michael voss FoTo Nvl:s arkiv

Klar til job
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Takket være et tæt samarbejde mellem kommune,
daghøjskole og slagteriskole blev 17 kvinder og tre
mænd klar til at lave sund og økologisk mad til børn i
danske børnehaver og vuggestuer.
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INNovatIvt SamarBEJdE
kurset var et nyskabende samarbejde
mellem ishøj kommune, daghøjskolen og
slagteriskolen. kommunen havde brug
for personale til at lave mad i vuggestuer
og børnehaver. daghøjskolerne og det
kommunale jobcenter vidste, at en masse
etniske minoritetskvinder har svært ved
at få arbejde. mange har kun en kort
skolegang bag sig og har ikke helt styr på
det danske sprog.
”Vi vidste, at de kan lave mad til 100
mennesker – og god mad. til gengæld
har de ikke nok kendskab til, hvordan
man tager hensyn til økologi, hygiejne,

“

d

e har altid elsket at lave mad,
men nu ved de også, hvor
man skal passe på salmonella.
For lidt over et år siden
afsluttede en gruppe arbejdsløse – fortrinsvis kvinder - et 18 ugers kursus, der
hedder ”job i børnekøkkenet”. deltagerne
var alle af anden etnisk oprindelse end
dansk, og kurset blev gennemført af ishøj
daghøjskole og slagteriskolen i roskilde.
danske daghøjskoler henvender sig til
mennesker med begrænset uddannelse
og mennesker, der er personligt eller
socialt sårbare. slagteriskolen uddanner
slagtere, tjenere og kokke.

Jeg er Klar Til eT
HvilKeT Som HelST
JoB, Hvor Jeg SKal
lave maD."

arbejdspladssikkerhed, tid og økonomi,”
fortæller györgyi Csato, der er skoleleder
på ishøj daghøjskole.
SProGEt Svært
Sengül var 14 år, da hun for 33 år siden
kom til danmark fra tyrkiet. siden har
hun haft mange forskellige jobs: blomsterbutik, metalfabrik, fiskefabrik og
på kontor. men i foråret 2009 var hun
arbejdsløs.
”jeg har altid elsket at lave mad, så det
ville jeg gerne,” fortæller hun.
hun synes, at kurset har været svært,
især fordi hun har haft problemer med
sproget.
”men jeg har lært meget ved at lytte og
ved at tale med,” siger hun.
det kan Sussi van den Klejn bekræfte.
hun arbejder i køkkenet i børnehaven
Piletræet, hvor sengül var i praktik.
”hun gik på med krum hals fra starten.
hun tog næsten arbejdet ud af hænderne
på mig. jo længere hun var her, jo bedre
gik det med sproget.”

aGurK oG frIKadEllEr
På slagteriskolen har Gitte Svensson
stået for undervisningen.
”selv om de har været meget interesserede, har det også været svært stof.
men så har daghøjskolen kunnet følge op
bagefter, fordi de har mange erfaringer
med at undervise og vejlede kvinder med
lav skolegang og sprogproblemer,” fortæller hun.
det er lee, som kommer fra israel, helt
enig i: ”Læreren på daghøjskolen har
gentaget og gentaget det 100.000 gange,
så det er helt sikkert, at vi har forstået det.
også alle de danske grøntsager og frugter, som jeg slet ikke kendte.”
et af trickene til at få det svære stof lært
er et trivial Pursuit spil om salmonella
og andre bakterier, som underviser Bettina fellov, ishøj daghøjskole, selv har
udviklet.
Ved kursets afslutning ser Lee lyst på
fremtiden: ”jeg havde ingen fejl i hygiejneprøven. og nu ved jeg også, hvordan
en agurk ser ud, og hvordan man laver
frikadeller. jeg er klar til et hvilket som
helst job, hvor jeg skal lave mad,” siger
hun med et stort smil. 
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a place for growing
TeXT Helena Flöjt-Josefsson FoTo aBF-åland

med sikte på

eTT HållBarT FöreNiNgSliv
Studiecirklar, föreläsningar
och kurser är vardagsmat för
aBF-åland. i april prövade
de ett nytt koncept genom
att lära ut grundläggande
tankar kring hur föreningar
kan nå en hållbar utveckling
i sin verksamhet. möt
studieledare mia Hanström
och iCF-coachen Jessica
eriksson som nu planerar
flera temakvällar under
hösten.
20

f

ör mia Hanström och Jessica
Eriksson utgör föreningslivet en
viktig del av ett dynamiskt samhälle. här finns många naturliga
sociala arenor som bjuder in till
delaktighet och utvecklande möten kring
gemensamma intressen. eriksson lyfter
fram att en bra förening skall ge mer än
den tar och när den grundförutsättningen
uppfylls så gynnas individen, föreningen
och samhället.
fråN taNKE tIll HaNdlING
det var annonsen om abF:s kvällskurs
”att hantera vardagen” som fångade socionomen och iCF-coachen jessica erikssons intresse. På vinst och förlust bestämde hon sig för att kontakta studieledaren
mia hanström för att informera om sitt
nystartade företag. kort därpå träffades
de för att fundera kring ett eventuellt
samarbete. redan då arbetade abF med
hållbar utveckling inom miljö och ekonomi så samtalet halkade naturligt in på
föreningsengagemang.
då dök just det här med föreningslivet
upp, med temat ”hållbar utveckling för
föreningar”. då menade mia att jag med
mitt företag ”hållbar livsstil” är ett bra
komplement. och det är ju så, i alla lägen
behöver vi först hitta vår egen hållbara
livsstil innan vi kan gå vidare och ut-

vecklas. så fokus blev på hållbarhet, och
vi tänker väl att föreningarna ska skapa
någon form av ”hållbarhets policy”, det
vill säga skräddarsydd för den egna föreningen. berättar jessica eriksson.
mia hanström säger att målgruppen
var självklar för studieförbundet:
abF bygger ju på medlemsföreningarna, men även kontakt med andra
föreningar och det är väldigt tydligt att
föreningslivet kan vara tungt emellanåt.
Föreningarna äter upp sina medlemmar
istället för att vara en källa till berikande.
människor måste kunna engageras på
olika sätt. Finns det till exempel någon
specialkompetens? eller någon gräns på
hur mycket tid en person maximalt vill
lägga ned på föreningsarbete?
mötEt Gav fruKt
hanström och eriksson började planera
temakvällen ”hållbar utveckling för din
förening”. allmänheten och föreningar
lockades till kvällen med frågor som ”hur
skall medlemmarna i en förening hitta
motivation och glädje att utvecklas?”
kvällen bjöd på föreläsning och workshops där flera frågeställningar kring
hållbar utveckling sattes under luppen.
deltagarna blev betydligt fler än vad
hanström och eriksson vågat hoppats
på och det var många föreningar som

representerades.
i efterhand konstaterar hanström och
eriksson att det egentligen fanns två
grupperingar under kvällen. dels fanns
det föreningar som såg en styrka i att
möta andra föreningar kring liknande
frågeställningar och dels fanns föreningar
med ett större behov av enskild coachning för att sätta upp realistiska förväntningar för föreningen, att tydliggöra, eller
kanske till och med avgränsa föreningens
syften.
När abF-Åland presenterade ”hållbar
utveckling för din förening” för abF Norden möttes de av stort intresse. studieledaren kunde berätta att det kommit 22
deltagare till kvällen och enligt utvärderingarna var de nöjda och det fanns ett
uttalat intresse av att gå djupare in på
olika teman. detta är något som de facto
kommer att genomföras under hösten.

PlaNEr för HöStEN
mia hanström berättar att bildningsverksamheten inom abF - Åland alltmer består av enskilda föreläsningar eller serier
av fristående föreläsningar med efterföljande samtal. det här är något som verkar
ligga i tiden då tendensen också ses i övriga nordiska abF förbund. idag planerar
hanström och eriksson sitt samarbete för
hösten; både vad gäller möjligheten till
enskild coachning för föreningarna och
en serie av fristående kvällsföreläsningar/
workshops. genom att behandla ett tema
åt gången kan föreningarna gå in på djupet om hur hållbarheten skall uppnås.
temakvällen i april resulterade i att
föreningarna själva har varit med och påverkat innehållet i höstens föreläsningsserie. Vad sägs om teman som: hur ska
individernas kompetens tillvaratas inom
en förening? hur kan en förening för-

läs mer



www.abfaland.ax
abF – Åland (arbetarnas bildningsförbund på Åland rf )
www.hallbarlivsstil.ax
hållbar Livsstil (jessica erikssons företag)

eTT urval av reFleKTioNSFrågor
Till eN FöreNiNg:
Vilken är vår unika idé och
uppgift?
Våra gemensamma värderingar?
hur tillvaratas allas kompetens
och förmågor?
Vilka olika personligheter är vi?
hur ser möjligheterna ut att utvecklas som individ?
Vad har du lust att ta itu med?

Jessica Eriksson
och mia Hanström
fick mersmak efter
temakvällen "Hållbar
utveckling för din
förening". Nu är de
positiva inför höstens program.

ändra åldersstrukturen hos sina medlemmar, och lyckas nå ut till ungdomar? hur
utformas en ”hållbarhets policy”, vad bör
den innehålla och varför bör en förening
utforma en sådan?
det råder ingen tvekan om att abF har
satt bollen i rullning och att projektet
”hållbar förening” kommer att utvecklas
ytterligare inom snar framtid. kvällen
i april gav mersmak. Å ena sidan blev
det möjligt att kartlägga vilka problem
som föreningar tampas med, och vilka
eventuella hinder som finns för att uppnå
hållbar utveckling. Å andra sidan fick
deltagarna möjlighet att reflektera kring
vad en förening bör tänka på för att också
bibehålla en hållbar utveckling. att vara
med i en förening är ett frivilligt val baserat på intresse samtidigt som föreningar
behöver sina medlemmar. därför är det
viktigt att lyssna på hur medlemmen vill
delta, både vad gäller tid och kompetens.
För att nå en hållbar förening behöver
medlemmarna känna motivation, inspiration och glädje; hittar föreningen dit så
dröjer det inte länge innan resten av pusselbitarna faller på plats. men eftersom
motivation och inspiration är färskvara är
också tillit, mod och kreativitet en förutsättning för en hållbar utveckling för en
förening. 
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fighting prejudice,
mine and yours

TeXT Kajsa Wiktorin FoTo Karin Beate Nøsterud/norden.org

Det finns cirka 400 000 svenska
muslimer och drygt 30 miljoner
muslimer i europa. i den nya
genenrationen unga muslimer, med
skilda bakgrunder, trosuppfattningar
och åsikter, törstar många efter att få
representera sig själva.

med ägaNderätt
till sin egen röst

m

ånga har svårt att identifiera sig med sina
föräldrars kultur eller
med massmedias ofta
schabloniserade bild av
muslimer. de är utbildade, talar språket,
är födda i landet där de bor och ”bär ett
muslimskt fredsbudskap i sina hjärtan”,
som de vill sprida på sitt eget sätt. en
av dem är svensk-kanadensiska fazeela
Said. hon har eget företag, studerar heltid
till journalist, jobbar halvtid som biståndshandläggare på islamic relief och har
varit aktiv både inom Fredsagenterna och
svenska muslimer för fred och rättvisa.
Fazeela beskriver hur man som muslim
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ständigt blir ifrågasatt. det är svårt att
föra dialog och problematisera om man
inte har självförtroende. har man inte en
stark känsla av vem man är, är det svårt
att vara en stark kraft i samhället.
får uPPmärKSamHEt
för att vI Gör rätt
sensus och ibn rushd har varit huvudmän för projektet Fredsagenterna där
hundra unga svenska muslimer utbildats
för att informera om islam som en fredens religion. Ledorden har varit självförtroende, kunskap och identitet. med
Fredsagenterna som förebild har föreningslivet i sverige blivit öppnare. genom

att bjuda in och ta debatt har man fått
mycket positiv uppmärksamhet, vilket
inspirerat och också visat att det öppna
förhållningssättet varit rätt.
Nu tas konceptet med Fredsagenterna
till en europeisk nivå med utbildningar
för 100 fredsagenter i vardera tio euländer. Fazeela är av de som varit i bryssel hos eu-kommissionen och lobbat för
idén. Frankrike, holland och england
är redan på gång. Förutsättningarna är
olika, men idén tycks unik och fungera
överallt – unga muslimer som samlas
kring fredsarbete.
”Vi är noga med att ha en trovärdig och
realistisk representation i våra projekt, för

att skapa en rörelse som alla unga muslimer kan identifiera sig med. alla muslimer är med, olika etniciteter, filosofier,
politiska åsikter, religiösa och sekulära.”
fråN ProJEKt tIll folKrörElSE
som en utveckling av Fredsagenterna
togs initiativet till smFr, svenska muslimer för Fred och rättvisa. organisationen
bildades 1998 och driver idag flera samverkansprojekt, som på olika sätt syftar
till att jobba för fred och dialog. Föreningen har aktiva medlemmar, som tror på
det de gör. ”bara så kan man skapa något
långsiktigt som kan leda till förändring”,
menar Fazeela.
Vid en paneldebatt, som smFr arrangerade, inför riksdagsvalet 2010 inbjöds
alla politiska ungdomspartier, även
sverigedemokraterna, som sedan valdes
in i sveriges riksdag. Fazeela beskriver

stämningen under debatten som tidvis
hotfull, men på fikarasterna minglade alla
tillsammans. hon tror på mötets makt
och tycker att det är viktigt att ta alla debatter, även med företrädare för de som
har fördomar mot muslimer.
EN attacK rIKtad mot oSS alla
När en självmordsbombare sprängde
sig själv i luften i centrala stockholm i
december 2010, anordnade smFr som
första organisation manifestationer för
att fördöma attacken. ”bomben var riktad
mot oss alla, oavsett nationalitet och religion.” smFrs manifestation uppmärksammades över hela världen, med rapporteringar både i Usa och i engelska bbC,
där det var debatt mellan sverigedemokraternas Kent Ekeroth och smFrs yasri
Khan. ”som en del av en organisation
vågar vi uttala oss och delta offentligt.

Folkbildningen och folkrörelsen, där vi
gör saker tillsammans, stärker individen.
tillsammans blir det möjligt.”
HoPPaS På EN tryGG vErKlIGHEt
trots att så mycket positivt händer, beskriver Fazeela hur hon som ung muslimsk kvinna slängs mellan olika verkligheter, det har blivit extra tydligt sedan
hon själv blev mamma. samtidigt som
hon får uppskattande mail för det hon
gör märker hon hur det extrema hatet i
omvärlden ökar. det finns alltid en plan
b i hennes liv, som beror på otrygghet
och bygger på möjligheten att kunna
fly. rädslan får henne att inte alltid säga
eller skriva det hon egentligen skulle
vilja, men hon hoppas att den dagen
kommer.

Nordiska Porträtt 23

Læ
a warm house during
the cold long winter

TeXT Hilde S. grønhovd og ragnhild Pehrson FoTo ragnhild Pehrson og Sturla Bjerkaker

Læring For livsKvalitet

ragnhild Pehrsson er en
ildsjel. Hennes brennende
engasjement får nå
de eldre ved ”Dønski
boliger med service”
nyte godt av. Der har
hun startet en studiering
med utgangspunkt
i Folkeakademiets
grunnverdier:
Bygging av den lokale
demokratistemmen
– og lokal identitet.
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agnhild Pehrsson er opptatt
av de eldres rolle i samfunnet.
og av møtet mellom generasjonene. For henne er det
avgjørende å gå fra følelser og
opplevelser om de eldres rolle i samfunnet til innsikt og handling. sammen med
studieforbundet Populus har Folkeakademiet sandvika, dønski bo- og behandlingsenter og beboerne ved dønski boliger
med service de siste årene opprettet og
drevet voksenopplæringskurs i blant annet kulturarbeid, kulturformidling, universell utforming og fortellerverksted.
– dette handler om at man er verdifull
hele livet, slår ragnhild Pehrson fast.
fortEllErvErKStEd
for omStIllING

– det å flytte fra egen
bolig til omsorgsbolig med service er
ikke bare enkelt å
tilpasse seg med en
gang, sier ragnhild
Pehrson. deltakerne
mener voksenopplæringskursene har vært
en god hjelp i denne
prosessen.
– du får nye naboer tettere innpå
deg en du har vært
vant til før, nye mennesker med andre
verdisyn, andre måter å takle hverdagen
på. du får den hjelpen du får vedtak på,
resten må du finne løsninger på selv. alt
er nytt. du skal takle hverdagen og nye
inntrykk, samtidig som du skal innse at
alle alderens ulike ulemper har nådd deg,
oppsummerer ragnhild Pehrson. - studieringen er et forum hvor nye og gamle
naboer prater sammen om små og store
vanskeligheter og finner løsninger. deltakerne ser hverandre fra nye synsvinkler,
finner fram til styrkene i hverandre. de ser
sin naborolle på nye måter, og de lærer
av hverandre, slår hun fast.
målet med studieringen er å øke livskvalitet. Vi vil sette søkelyset på hvilken
frihet og likhet omgivelsene gir, og på
hvordan dette påvirker egen oppfatning
av hvem man er.
– Vi forsøker å tenke helhet og løfte
opp problemstillinger til et overordnet
perspektiv på forholdet mellom borger
og samfunn, sier en engasjert ragnhild
Pehrson.

HøytIdSfEIrING
Når en bor i boliger med service er høytidene er ofte en stille periode. Pårørende
reiser ofte bort og det lir lite besøk. det
øker behovet for sosiale arenaer og åpner
muligheten for å lære om hverandres
tradisjoner. Uken før påske hadde studieringen temaet påsketradisjoner.
Eva fortalte at hun hadde vokst opp
med å gi bort palmegrener på palmesøndag. hun var også vant til at manførste
påskedag skulle overlevere en påskelilje
med sangen “han er oppstanden”. denne
tradisjonen var det svært få av oss som
hadde hørt om før.
rolf synes forberedelsen til dagens
tema var spennende. Fordi han har dårlig syn, ringte han til datteren sin for å

få henne til å finne fram historien til alle
påskens dager på internett, slik bibelhistorien forteller om dem. dette tok rolf
med til studieringen og delte med de
andre deltakerne.
– det er jo dette som er grunnlaget for
den norske kulturarven og måten vi gav
påskedagene innhold på før i tida, sier
rolf.
dIGItalt fortalt
For å kombinere erfaringsutvekslingen
med å vekke interessen for moderne teknologi har ragnhild Pehrson valgt å kombinere studieringen med å legge ut resultater på nettsiden ”digitalt fortalt”. dette
er en nettside eller et forum med personlige fortellinger knyttet til kulturminner
fra hele landet. Nettsiden ble introdusert
i forbindelse med kulturminneåret 2009,
men lever videre med stadig nye fortellinger. men ragnhild Pehrson gir seg ikke
med det. Nå har hun funnet noe som
fenger på facebook også. hver tirsdag

publiseres ”tirsdagsdiktet” på Folkeakademiets facebookside. disse diktene tar
hun gjerne med til studieringen.
– jeg tror det gjør dem mer nysgjerrige
på internett og facebook, at de kan finne
noe som passer for seg, sier hun.
møtE mEllom GENEraSJoNENE
i sandvika er det hvert år en byfest. der er
det vanskelig å delta for eldre mennesker
med rullator, eller behov for annen hjelp.
dette løste ragnhild Pehrson elegant ved
å, sammen med mange samarbeidspartnere, sette opp en egen kabaret under
byfesten. der inviterte de både berger
bo- og behandlingssenter og belset boliger med service til å delta.
– Å være med å lage eget arrangement

under byfesten, gir opplevelsen av å være
en del av fellesskapet, sier ragnhild Pehrson. og hun understreker betydningen
av at det skjer under samme forutsetninger som andre; gjennom å delta med
egne bidrag! til denne kabareten fikk de
god hjelp av klassen ”Livsglede for eldre”
ved rud videregående skole som har tatt
dette temaet som valgfag. dette generasjonsmøtet mellom eldre og unge er
både viktig og spennende, det syns både
ragnhild Pehrson og deltakerne selv.
målet om økt livskvalitet ser det utvilsomt ut til at de oppnår. til inspirasjon for
hverandre, og nå også til inspirasjon for
deg som leser dette. 
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helping you
to make sense of it all
TeXT Clara Henriksdotter FoTo Carmen Fuchs

på rollcentret hlutverkasetur

är trösKelN låg

Det är med lätta steg
arbetsterapeut elín ebba
Ásmundsdóttir vandrar till sin
arbetsplats Hlutverkasetur
denna aprilmorgon i reykjavik.

H

arbetsterapeut elín ebba
Ásmundsdóttir har vågat
gå sin egen väg inom
psykvården på island.
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lutverkasetur är det isländska ordet för rollcenter och
det är Ebba själv som har
skapat centret.
– efter trettio års arbete
inom psykiatrin insåg jag att jag måste
hitta en ny och egen väg för att hjälpa
folk med mentala problem tillbaka till ett
aktivt liv, att hitta en värdefull roll, något
som den konventionella psykvården ofta
misslyckats med.
det var år 2007 som ebba startade sitt
eget center utan att veta hur hon skulle
finansiera det. idén hade hon plockat upp
i trondheim redan 1999, där dagfin Björgen tillsammans med andra personer
som upplevt mental ohälsa hade startat
ett brukarstyrt center.
– jag tänkte att finansieringen nog
ordnar sig om man har en bra idé och då
var det goda tider på island, det fanns
pengar och jobb och det var lätt att hitta
en billig lokal i ett rivningshus i finanskvarteren i centrala reykjavik.
så kom kraschen och plötsligt stod
ebba där ensam med sitt center. snart
dök det upp en ny stor grupp i behov
av stöd och hjälp: de arbetslösa. ebba
insåg att deras situation på många sätt
påminde om de psykiskt sjukas och hon
beslöt att öppna centret för alla som var

eBBa Fyller i meNiNgar:
som arbetskamrat strävar jag efter att
alltid kommunicera så att jag höjer självkänslan hos den andra.

mitt viktigaste arbetsredskap
är jag själv.

eBBa aSSoCierar FriTT:

i arbetsgemenskapen är det viktigt att
man kan vara sig själv.

samlärande: positivt, det gör man i
familjen

På mitt jobb blir jag speciellt motiverad
när jag ser att någon klarar av något
som den inte behärskat tidigare eller vågar komma med nya initiativ.

Folkbildningsarbete: önskar att vi hade
folkhögskolor på Island

jag vill gärna lära mig mera om ...
Egentligen vet jag inte om jag vill lära
mig mera om något, men jag tycker att
det är viktigt att den kunskap man redan
har också omsätts i praktiken.

i behov av stöd utan att fråga varför de
kom dit. här skulle allting ske på besökarnas villkor, inte tvärtom. här skulle vägen
tillbaka till samhället kunna börja utan
stigmatisering.
fyllEr SocIala BEHov
och så blev det. i dag sjuder centret av
aktiviteter, utbudet består av allt från
filosofi, yoga och psykodrama till diskussionsgrupper och praktiska kurser. Ungefär femtio personer besöker centret dagligen och det är gratis att delta i de olika
aktiviteterna. ibland ordnas kurser på
veckosluten som man tar en liten avgift
för. det går också bra att bara sticka sig in
för en pratstund eller en kopp kaffe.
– det är nog ofta det som sker mellan
aktiviteterna som är det viktigaste, att
människor som varit isolerade eller mist
sin arbetsplats hittar någon att prata
med.
Personalen består av två arbetsterapeuter och sex personer med olika bakgrund som har personliga erfarenheter
av mental ohälsa. därtill finns det många
frivilliga som deltar i arbetet och kommer
med egna förslag till aktiviteter. Centret
finansieras av staten, reykjaviks stad och
ett fackförbund.

grundtvig: han ger oss pengar för
samarbete i Norden och gör horisonten
vidare
Livslångt lärande: att lära sig hör till
människans grundbehov, även den som
har demenssjukdom har behov för att
lära sig

PatIENtEr BlIr forSKarE
konceptet har haft stor framgång på
island och är även föremål för forskning.
tack vare Nordplus Vuxen-projektet NsN
(från isländska Notandi spyr Notanda
som betyder brukare intervjuar brukare)
har elín ebba Ásmundsdóttir kunnat fortsätta sitt samarbete med centret i trondheim, där man utvecklat ett helt nytt sätt
att utvärdera psykvården.
– Personer som själva varit psykiskt
sjuka får träning i att forska och intervjua
andra som har psykiska problem om
hur de upplever sin situation och vilka
erfarenheter de har av den service som
erbjuds dem. Norrmännen besökte oss i
fjol och i sommar är det vår tur att åka till
trondheim. det är väldigt inspirerande!
SoPPa ocH Samtal
klockan börjar närma sig tio när ebba
öppnar dörren till sin arbetsplats för sin
vana trogen har hon stökat undan en del
byråkrati redan vid sin hemdator innan
hon gått till jobbet för att inte där behöva
stänga dörren om sig.
– i dag måste jag dessutom gå via banken för att presentera några siffror. det
är alltid samma damer som betjänar mig
och vi har blivit goda vänner.
sedan är det full rulle på centret hela

dagen, folk som vill prata av sig och
öppna sitt hjärta, någon som känner sig
utfryst. det är sköra själar som ofta reagerar starkt på sin omgivning.
i dag kombineras lunchen med ett
personalmöte, där man diskuterar en
brukare som blivit mycket upprörd över
att personalen inte hälsat på honom.
– han har suttit i fängelse och det här
är en känslig sak. Vi talade om hur viktigt
det är att säga goddag och jag är verkligen glad över att han vågade komma till
mig med sitt problem.
tre dagar i veckan bjuds det på soppa
på centret och då äter alla tillsammans.
Priset är en tredjedel av vad en kopp
kaffe kostar på stan och det är en av
centrets besökare som på eget initiativ
skaffar billiga ingredienser och tillreder
maten. just den här dagen doftar det
speciellt gott på centret för två äldre män
har på eget initiativ bakat våfflor som de
bjuder på. Påsken, som är i antågande,
sätter sin egen prägel på stämningen.
carmen fuchs från österrike som praktiserar på centret, visar hur man målar ägg
i hennes hemland.
– i dag har det hänt massor med saker
som inte var planerade på förhand, säger
ebba och berättar smått generat att hon
blivit speciellt road av diskussionen som
kretsat kring kroppsbehåring.
– Vi undrade över varför det finns ett
så stort behov att raka bort allt hår på
kroppen. Vi skrattade ohejdat och Carmen konstaterade att det kanske är tur
för henne att hon inte förstår allt vi säger.
här är vi nog alla lika galna och centret
kunde kanske beskrivas som kaotiskt
med en grundstruktur.
klockan är fyra och det är dags att
stänga dörrarna till hlutverkasetur för
denna dag. ebba har än en gång fått bekräftelse på att hon tänkt och satsat rätt.
– När jag lägger mig på kvällen brukar
jag ofta tacka en högre makt, whoever
it is, för att jag vågade ta steget ut och
pröva på allt det jag tror på. jag är känd
inom psykiatrin på island, jag är professionell och har en magisterexamen så det
är ingen som kan säga att jag inte vet vad
jag gör. det ger mig en stor frihet. 
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developing practical skills
TeXT Kajsa Wiktorin FoTo Johannes Jansson/norden.org

ställ om och odlatomater

i roNdelleN

d

et är inte olagligt att odla
tomater i en rondell eller
sätta potatis på en innergård. omställningsrörelsen
uppmuntrar människor att
bättre tillvarata jordens resurser, men
också att medvetandegöra om allt som
kan göras på lokal nivå, som man kanske
inte vet att man får eller kan.
Starta rESaN mot yttrE ocH INrE
omStällNING
efter en transportarbetarstrejk i england
2004 blev landets sårbarhet tydlig. hade
strejken pågått två dagar till utan matttransporter hade matbristen varit ett
faktum. Ur den erfarenheten startades
hösten 2006 transitionrörelsen. en folkrörelse som nu sprider sig snabbt över världen, med mål att stödja lokala initiativ
för ökad självhushållning och en hållbar
framtid. Nätverket tror på att människors
gemensamma lust, uppfinningsrikedom
och kunskap kan skapa alternativ, som
gör oss mindre sårbara när det gäller
klimat-, miljö- och oljekriser. tusentals initiativ pågår över hela världen. i england
finns samhällen, som är självhushållande,
med egen handel och valuta. styr-grupper finns i alla länder, där omställningsrörelsen är aktiv. i sverige har den sitt
center i sala.
Ett JordSKEPP läGGEr tIll
Kristina Eberth är studiehandläggare på
studiefrämjandet i göteborg och möln-
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dal. ”Vi har så många föreningar och
organisationer inom studiefrämjandet
som jobbar med de här frågorna, nu kan
alla göra det ihop. det här berör alla, inte
bara de som jobbar med klimatfrågor
utan alla, också de som håller på med
musik, har hundklubb eller stickcaféer.”
omställningsrörelsen jobbar på gräsrotsnivå, i lokalsamhället där folk lever sin
vardag. det är också där studieförbunden
har sin verksamhet.

FolKBilDNiNgeN
Har allTiD
JoBBaT meD aTT
FörvalTa gammal
KuNSKaP Så aTT DeN
lever viDare"
På studiefrämjandets informationsträffar om omställningsrörelsen på Café Planet i göteborg är uppslutningen stor. Nya
deltagare strömmar till varje gång. Åldern
är mellan tjugofem och sjuttiofem år och
det är en blandning av lärare, studenter,
ingenjörer och bönder. alla delar med sig
av sina kunskaper och tar del av andras.
kristina tror att initiativet är så uppskattat
för att människor kan träffas över olika
gränser, samarbeta kring gemensamma
intressen och bidra med kunskapsöverföring. efter informationsträffarna bildas
studiecirklar, där engagemanget kan fortsätta i praktiskt arbete. i en cirkel bygger
man ett jordskepp, ett självförsörjande

hus som byggs av återvinningsmaterial
där bildäck fungerar som husgrund och
en jordkulle på tre av husets fyra sidor
isolerar och håller värmen. andra startar
cirklar i ekologisk odling, hur man bygger boende på hjul eller konserverar med
mjölksyrningsteknik. idéerna utgår från
deltagarnas intressen och den kunskap
som finns i gruppen. Folkbildningen har
alltid jobbat med att förvalta gammal
kunskap så att den lever vidare, vilket
efterfrågas mer och mer.
mEr Party äN ProtESt
kristina berättar att hon själv lever klimatsmartare nu, äter mindre kött och
känner sig mer positiv till samtiden. en
stor del av rörelsen handlar om att fokusera på möjligheter. mer party än protest.
På ett personligt plan ger det henne stor
glädje att ha kontroll över sitt liv och
sina val och inte bara ”flyta med”. På sin
egen innergård i göteborg planerar hon
att sätta upp vindsnurror och solceller.
”sådana lokala initiativ skapar så mycket
gemenskap.”
till våren drömmer hon om ett omställnings-party med artister och föredrag, för
att fira framgångar och hålla lågan uppe.
gärna på flera orter samtidigt och tillsammans med andra studieförbund. inom en
inte alltför avlägsen framtid hoppas hon
att göteborg ska bli en transition town.
“omställningstanken ska finnas med i allt
vi gör och vara en självklar del av våra
liv.”

Allt är möjligt. Även de som bor i storstäder kan odla sina egna grönsaker.
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E
Nordic Lust

TeXT Clara Henriksdotter FoTo inga Johansson

Att leda skrivarutbildning är

ett LUstFYLLt arbete
vid åttatiden, då
vinterdagen har ljusnat
i södra Sverige, inleder
Katrine Hamori sin arbetsdag
med att öppna datorn för att
kolla e-posten. Hon behöver
inte ens klä på sig innan
hon öppnar dörren till sitt
arbetsrum eftersom hon
jobbar på distans från sitt
hem på gåsegränd i centrum
av lilla ystad.
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d

enna blåsiga dag känns det speciellt skönt att inte
behöva sätta sig i en kall bil för att komma till jobbet,
österlens folkhögskola, som ligger i tomelilla 25 kilometer härifrån. tillsammans med kollegan marianne
meijer-annerfeldt ansvarar Katrine Hamori för skrivarutbildningen vid skolan. just nu är de mitt uppe i förberedelserna
för ett Nordplusprojekt, som ska utmynna i en handbok om funktionsnedsättning. samarbetsparter är vuxengymnasierna i Pärnu,
estland och i esbo, Finland samt universiteten i tallinn och reykjavik.
handboken kommer att basera sig på texter skrivna både av personer som har funktionsnedsättning och personer som inte har
det och den kommer att publiceras i pdf-format på nätet. i de olika
länderna skriver grupper på fem personer skönlitterära texter om
funktionsnedsättning till varandra.
– känslor är lättast att förmedla i skönlitterär form, säger katrine
hamori, som är utbildad svensklärare.
i fem års tid har hon lett skrivarkurser på distans. insikten att det
är en form av undervisning som lämpar sig speciellt bra för personer
med fysisk funktionsnedsättning kombinerad med vetskapen om
att det råder brist på handledningsmaterial för lärare ledde till den
aktuella Nordplussatsningen.
– Utan Nordplusfinansiering hade vi inte kunnat göra detta.
om några dagar ska katrine hamori och hennes kollega åka till
tallinn för att planera samarbetet. i Ystad har de redan hållit ett pla-

KaTriNe Fyller i meNiNgar:
som arbetskamrat strävar jag efter
att vara tillgänglig.

Katrine Hamori leder skrivarutbildningen vid österlens folkhögskola.
Hon jobbar hemifrån och tycker att
det är stimulerande att ha daglig kontakt med sina elever per e-post.

i arbetsgemenskapen är det viktigt
att man är solidarisk.
På mitt jobb blir jag speciellt motiverad av att kunna ge sådan respons
att eleverna känner att de utvecklas
och att de även säger det till mig.
jag vill gärna lära mig mera om
funktionsnedsättning.
mitt viktigaste arbetsredskap är min
hjärna. Det är ju den som arbetar.

KaTriNe aSSoCierar FriTT:
samlärande: folkhögskola
Folkbildningsarbete: nödvändigt
grundtvig: den ursprungliga
folkbildningsidén
Livslångt lärande:
det behövs pengar till det

neringsmöte med sina samarbetspartner
från esbo och reykjavik.
– den stora utmaningen är att hitta
personer som vill vara med och skriva.
ett problem är att handikapporganisationerna tycks vara ganska inåtvända.
PoPulär SKrIvarutBIldNING
i sitt dagliga arbete har hamori tillsammans med sin kollega ansvar för femtio
elever, som deltar i skrivarutbildningen
vid folkhögskolan. den är mycket populär
och varje termin kommer det mellan 300
och 400 ansökningar.
– det är personer i alla åldrar som vill
utveckla sitt skrivande. Utbildningen är
en termin, men flera elever vill fortsätta
en andra termin och blir då mentorer i
smågrupperna.
distansundervisning är kostandseffektiv för skolan, men jämfört med klassundervisning mera krävande för läraren.
– man måste planera och strukturera på
ett annat sätt och varje elev ska få feed-

back. jag måste till exempel vara väldigt
noga med hur jag formulerar mig för om
jag är otydlig kommer det genast tjugo
frågor i retur.
alltId luStfyllt
just i dag ska veckans skrivuppgifter vara
klara för att sändas till eleverna.
– jag har läst deras texter och ser vad
de behöver. det känns alltid lustfyllt. det
är som att skriva ett kapitel i en bok varje
vecka.
Lunch- och kaffepaus håller katrine
hamori när andan faller på och ibland gör
hon en sväng till biblioteket för att lufta
sina tankar under arbetsdagen.
– kaffepauserna med kollegerna saknar
jag egentligen inte alls, det går bara åt så
mycket tid, det här känns mera effektivt.
men visst är det ett ensamt arbete så det
är tur att jag har min kollega marianne
som jag kan bolla med.

INGEN KoNtorStId
att kunna ge feedback som stöder och
utvecklar en elev hör till de allra bästa sidorna av jobbet.
– en kille som varit soldat i afghanistan
skrev om sina upplevelser och det blev
väldigt bra. det var mycket svårt för honom att återuppleva det han varit med om,
men det var uppenbart att han mådde bra
av att få feedback på texten. det var viktigt
för honom att den nådde fram och att den
berörde mig som läsare.
många av katrine hamoris elever är
unga och producerar texter nattetid eller
tar kontakt per telefon efter kontorstid. det
gör att hennes arbetstider blir minst sagt
flexibla och att hon sällan stänger dörren
till sitt arbetsrum helt och hållet, men för
en sextioplussare som hon känns detta
inte belastande utan stimulerande.
– det sista jag gör på kvällen är att kolla
min e-post för att se om det kommit in några texter att få ta itu med följande dag.
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a place for learning
TeXT Sigrún Kristín magnúsdóttir FoTo guðmundur ingólfsson och Johannes Jansson

norden i en

globalisert verden

I

globalisering er ikke
et nytt utviklingstrekk.
uttrykket "globalisering"
ble først brukt i den siste
halvdel av det tjuende
århundre, men begrepet
ble vanlig i bruk mot
slutten av åttitallet.
Faktisk kan man si at
vikingenes tokt rundt
om europa for over tusen
år siden, og i sin tid
islendingenes bosetning
i vinland, var en form for
globalisering.
32

dag brukes begrepet globalisering til
å beskrive hvordan de enkelte land
og regioner i verden i stadig voksende grad blir gjensidig avhengig
av hverandre. i en analyse som ble
gjennomført for Nordisk ministerråd 2005
ble Norden kåret som en vinnerregion.
i analysen beskrives noen verdier som
betraktes som de nordiske landenes styrkeposisjon.
i denne artikkelen gir islendingene
Gylfi magnússon, dosent ved islands
universitet og forhenværende økonomiminister, og tryggvi felixson, seniorrådgiver ved Nordisk råd, sin mening om
Norden i verden. den bygger på Norden
som global vinnerregion, et debattopplegg om fremtiden for Norden skapt i et
samarbeid mellom huset mandag morgen og Nordisk ministerråd. de ble spurt
om Nordens stilling i verden, om den har
forandret seg i løpet av de fem årene som
er gått siden analysen kom.
GloBalISErINGENS mulIGHEtEr
ifølge tryggvi Felixson skaper globalisering mange nye muligheter og er i bunn
og grunn en forutsetning for velstanden i
Norden. men globaliseringen nødvendiggjør også omstilling for å kunne møte et
utall nye utfordringer som følger. For små
land er det fornuftig å gjøre det i fellesskap. Ut av jordens knapt 7 milliarder
mennesker bor 25 millioner i Norden. av
omtrent 200 nasjonalstater i verden er
fem i Norden, samt tre selvstyrte områder. med andre ord er Norden, for ikke å

tale om det enkelte nordiske land, små
i en stor verden. samarbeid kan gjøre
enkelte små land større, forbedre deres
mulighet til å klare seg godt i en stor og
farlig verden, men også en verden med
mange muligheter. FNs statistikk over
levevilkår i verdens mange og ulike land
viser at de nordiske landene har klart seg
relativt godt. regionens 5 land finnes på
topp eller nesten på toppen av listene,
nesten uansett hvilken målestokk brukes.
Å være født i Norden og å bo i Norden
kan derfor betraktes som en gevinst i livets landslotteri. gylfi magnússon mener
at Nordens økonomiske stilling ikke har
forandret seg mye i løpet av de siste fem
årene til tross for voldsomme omveltninger i internasjonale økonomier. egentlig
med ett unntak, island, som for fem år
siden var midt i et økonomisk forsøk som
endte dårlig. men alle tegn tyder på at
islands økonomi vil gjenopprettes raskt
etter uhyrlighetene. de andre nordiske
landene vil sannsynligvis klare seg noenlunde gjennom den internasjonale krisen,
særlig sammenliknet med de land som
er hardest rammet. Uten tvil på grunn av
den erfaringen de gjorde under vanskelige tider på nittitalet.
vElStaNd ByGGEr På
NaturrESSurSEr oG
KoNKurraNSEdyKtIGHEt
– alt tyder på at den nordiske modellen
vil klare seg, sier gylfi magnússon. Landene er konkurransedyktige på flere områder som bygger på høy produktivitet,

godt utdannet arbeidsstokk og høy lønn.
den offentlige sektoren er stor, men effektiv. skattesystemene fungerer godt, og
de offentlige finanser er sunne. Landene
har valgt forskjellige løsninger angående
valuta og råder over forskjellige naturressurser. i de fleste andre henseender likner
landenes økonomier andre økonomier i
Nord-vest europa. de har alle en relativ
høy levestandard.
tryggvi Felixson mener at Nordens
land er rike av naturressurser og karakteriseres av små og åpne økonomier.
Landenes velstand er derfor i stor grad
avhengig av å kunne klare konkurransen
med utlandet. bedrifter blir multinasjonale og lokaliserer sin virksomhet hvor
de mener omstendighetene er optimale.
Finansmarkeder i enkelte land blir direkte
sammenkoblet. kunnskap og ideer transmitteres lynraskt mellom land. Forskning
og utvikling blir mer kompleks og krever
kontinuerlig flere ressurser og mangfold
av kompetanser. spesialisering blir stadig
viktigere, men parallelt blir det også større behov for tverrfaglig samarbeid hvor
flere kompetanser utfyller hverandre.
duGEr IKKE å HvIlE På laurBærENE
gylfi magnússon påpeker at Nordens
beboere selvfølgelig må gjøre seg umak
for å opprettholde denne misunnelsesverdige stillingen. Landene har ikke noe
spesielt som sikrer denne stillingen i
framtiden – men det er heller ikke noe
som forhindrer at de kan beholde den.
god, allmenn utdanning, forskning og

tryggvi Felixson

design, i tillegg til solide strukturer og
effektiv offentlig drift blir fortsatt nøkkelen til konkurranseforsprang for nordiske
bedrifter på internasjonale markeder.
solid miljøpolitikk teller også. og tryggvi
Felixson legger til at erfaringer i mange
land viser at det alene å være beriket
med naturressurser ikke sikrer velstand
og velferd for vedkommende lands borgere. en rekke andre forutsetninger skal
være til stede, blant dem en rekke verdier
som betraktes som de nordiske landenes
styrkeposisjon. det er tale om likhet, tillit,
lav maktdistanse, inkludering, fleksibilitet, respekt for naturen, protestantisk
arbeidsetikk og estetikk.
SamarBEIdEt
det er aktuelt å spørre hvordan de nordiske land kan beholde denne styrkeposisjonen, og om de kan gjøre noe for i framtiden å holde fast på sin fortreffelige plass
på FNs ulike rangeringslister. For tryggvi
Felixson og gylfi magnússon spiller
samarbeidet fortsatt viktig rolle. tryggvi
Felixson påviser at de nordiske landene
har lang og god erfaring i samarbeid.
det finnes et titalls felles nordiske institusjoner og programmer på områder hvor
man mener at samarbeid gir et bedre
resultat enn å arbeide hver for seg. samarbeid skaper synergi i nasjonale tiltak.
det finnes mange avtaler som gir nordiske borgere felles rettigheter innenfor
sosiale tjenester, utdanning og et felles
el-marked. det finnes kulturelle ordninger som fremmer mobilitet og kulturelt

samarbeid. den generelle vurderingen er at dette mangfoldet av samarbeid bidrar til å understøtte velferden
i Norden. men kan det gjøres mer? de
nordiske regjeringene og de nordiske
folkevalgte har svart “ja”. og dette ja
har avfødt forskjellige nye initiativer
de seneste årene. man kan faktisk tale
om en revitalisering av nordisk samarbeid. det såkalte globaliseringsinitiativet som statsministrene sjøsatte
i 2007 er en konkretisering av dette.
i initiativet legges det hovedvekt på
å styrke samarbeidet på forskning og
innovasjon samt på utdanningsområdet. styrket samarbeid internasjonalt
inngår i torvald Stoltenbergs rapport
fra 2009, som inneholder mange forslag som vil bli ført ut i livet. debatten
som har kommet i kjølvannet av Gunnar Wetterbergs bok “Förbundsstaten
Norden” i 2010 kan utløse flere ideer
om nordisk samarbeid i den kommende perioden.
gylfi magnússon avslutter med å
konstatere at det er særlig én utfordring som nasjonene må takle. det
er de demografiske forandringer som
er i sikte i alle landene. det blir stadig
færre på arbeidsmarkedet. Nordens
stilling er dog ikke særlig dårlig i internasjonal sammenheng. Utviklingen av
det europeiske samarbeidet vil likevel
spille en stor rolle for de nordiske
landene, særlig utviklingen av den
europeiske union. 

Globaliseringsmöjligheter

gylfi magnussen
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easy to access

TeXT Karen Brygmann FoTo Folkeuniversitetscenteret Skærum mølle

i 25 år har folkeuniversitetscenteret
Skærum mølle i vestjylland været vært for
dialog mellem forskere og den almindelige
befolkning, ligesom centeret har sikret
formidling af ny viden til borgerne inden
for snart sagt alle forskningsgrene. et af
centerets flagskibe er det årlige Thorkil
Kristensen seminar, som igen til juni samler
en række internationalt højt anerkendte
forskere til debat.

Folkeuniversitetet sikrer det vigtige samspil
mellem kunst, videnskab og samfund.

oPråB fra Vestjylland

d

er er langt mellem husene
på skærum-kanten i Vestjylland. men et utal af borgere
såvel som en stor del af landets fremmeste forskere har
lært sig at finde vejen til Folkeuniversitetscenteret skærum mølle, som i år fejrer
25 års jubilæum. en af initiativtagerne
og mangeårig ildsjæl på stedet, Gudrun
aspel, der i en alder af 75 år både varetager opgaven som daglig leder og bestyrelsesformand, måtte selv rejse langt, da
hun som ung besluttede sig for at læse
psykologi ved københavns Universitet.
og det har altid optaget hende, hvordan
man kan få uddannelsesinstitutioner til at
række ud til de fjerneste afkroge af landet,
hvor mange mennesker stadig bor.
– i mine øjne hører folkeuniversitetet
blandt de fornemste demokratiske institutioner, vi har, fordi det rækker ud til alle
med interesse og lyst til at deltage, uanset hvilke forudsætninger man har. Fol-
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keuniversitetet sikrer det vigtige samspil
mellem kunst, videnskab og samfund,
slår gudrun aspel fast.

miske garantier og stor regionalpolitisk
opbakning til at realisere skærum mølle.

BådE øKoNomI
oG øKoloGI Er vIGtIGt

i de første år havde skærum mølle især
fokus på formidling af naturvidenskab.
der blev blandt andet arrangeret kurser i geologi med deltagelse af landets
fremmeste forskere og professorer. men
for gudrun aspel er det ikke mindst det
tværfaglige, der peger fremad. derfor
kastede centret sig snart ud i at arrangere kurser og foredrag, der også satte
humaniora, kunst, samfund og teologi på
dagsordenen. borgerne kvitterede ved at
møde så talstærkt op, at man lejlighedsvis måtte improvisere og finde husly i den
nærliggende sognegård, når eksempelvis
150 mennesker ville lytte til et arrangement om forfatteren martin a. Hansen.
i dag råder skærum mølle over sin egen
rummelige foredragssal og har flere tusinde kursister om året fra hele landet.

da tanken i sin tid modnedes hos hende
om at etablere et større center, som skulle
fungere som et redskab for den samlede
danske folkeuniversitetsvirksomhed med
blandt andet internatkurser, hvor forskere
og almindelige borgere kunne inspirere
hinanden, tog hun kontakt til nu afdøde
thorkil Kristensen. som politiker og videnskabsmand favnede han både økonomiske problemstillinger og spørgsmålet
om en økologisk bæredygtig udvikling.
og så var han som hende optaget af at
styrke dialogen mellem borgere og forskningen også langt ude i landdistrikterne.
den tidligere finansminister nød stor
respekt, og med ham som bestyrelsesformand lykkedes det at samle både økono-

Et arNEStEd for dIaloG

i juni mødes topforskere på skærum mølle for at debattere de store
udfordringer for den globale fødevaresituation.

– Vi vil være stedet, hvor strømninger
mødes. Vi favner såvel Grundtvigs folkelighed som brandes’ kritisk vurderende
blik. og ikke mindst vil vi være arnested
for dialogen – både den tværfaglige
dialog og for samtalen mellem borgerne
og forskerne. det værdsætter de mest
højtspecialiserede forskere, mærker vi. de
nyder at komme herud og opdage, hvad
der optager folk og at få del i den mangfoldige viden, deltagerne besidder, uden
nødvendigvis at have papirer fra uddannelsesinstitutioner på den, fremhæver
gudrun aspel tilfreds.
toPforSKErE dEBattErEr dEN
SultNE vErdEN
skærum mølle lægger stor vægt på samarbejde med uddannelsesinstitutioner,
forskere og grupper af borgere i såvel
ind- som udlandet. efter murens fald var
centret blandt andet vært for flere grupper fra rumænien med støtte fra demokratifonden. og forskere fra rusland og
Frankrig har i Vestjylland fået ideen om
den nordiske folkeoplysningstradition så
grundigt ind under huden, at de efterfølgende har søgt at sprede den i deres
hjemlande.

i denne tid er centret ved at forberede
sig til et nyt stort og prominent rykind,
når man d. 4. juni åbner dørene for sit
syvende thorkil kristensen seminar, arrangeret i samarbejde med grundtvigsk
Forum. det vil stille skarpt på, hvordan
verden tackler udfordringerne med sult,
fattigdom og stigende fødevarepriser i de
kommende årtier, hvor klodens befolkning i 2050 vil runde ni milliarder mennesker. med emner som etik, økonomi, bæredygtighed og fødevareproduktion lever
seminaret helt op til centrets målsætning
om tværfaglighed.
blandt oplægsholderne er blandt andet
to verdenskendte danske forskere, Per
Pinstrup-andersen, der i mange år har
arbejdet med økonomisk udvikling med
vægt på bekæmpelse af fattigdom, sult
og underernæring i udviklingslandene,
og Sven Burmester, tidligere vicedirektør
i Verdensbanken og chef for FN’s befolkningsfonde i kina og Nordkorea.
– den sultne verden vedkommer os
alle, og vi blev utroligt glade for, at så
travle forskere vil flyve ind fra Washington
for at være med hos os. dermed bliver
dagen et opråb til hele verden fra Vestjylland, siger gudrun aspel. 

läs mer



Skærum mølles formål:
at fremme idéen om Folkeuniversitetet som bindeled mellem videnskab,
kunst og samfund
at oprette og drive skærum mølle
som udviklingscenter for folkelig og
åben universitetsundervisning
at udbygge samarbejdet med andre
institutioner på uddannelsesmæssige
og forskningsmæssige områder
at arbejde med astronomi og geologi,
formidling af ældres livserfaring, udvikling af turisme, individuelle studieophold og internationalt samarbejde
at give mulighed for, at personer - enkeltvis eller i fællesskab - kan få ro til
at fordybe sig i enkelte emner
Læs mere om seminaret ”den sultne
verden – det vedkommer os alle”:
www.grundtvig.dk/files/manager/
arrangementer/thorkil-kristensenseminar-invitation.pdf
link til Skærum mølle:
www.skaerum.dk
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where we decide
ourselves what to learn

TeXT raivo Juurak överSäTTNiNg Krõõt Juurak
FoTo Silje Bergum Kinsten/norden.org och raivo Juurak

Estonians want to be
a part oF the Nordic regioN
This year marks 20 years since
the opening of the Nordic
Council of ministers' (NCm)
offices in the Baltic countries.

c
"

lose co-operation with the
Nordic countries shows that
estonians want to be a part of
the Nordic region and appreciate both the Nordic model
of society and mentality", notes madis
Kanarbik, the head of the tartu branch of
the NCm office in estonia. he is responsible for the fields of education, science and
public administration among others.
madis kanarbik is satisfied that the
baltic and Nordic countries have reached
equal partnership during the first decade of this century. a good example of
equal partnership is the cooperation
programme for education "Nordplus"
financed by the NCm and by the governments of the baltic countries. the baltic
countries have an active role in launching
and financing joint Nordic-baltic initiatives now.
Equal co-oPEratIoN PartNErS

madis kanarbik also attaches great importance to the Nordic-baltic mobility
Programme for Public administration
launched in 2009, involving civil servants
of municipal, regional and national level. this programme can be useful for the
Nordic countries because there are some
things to learn from the baltic countries,
too. it is said, that iceland, for example,
can be interested in how the baltic coun-
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tries were preparing themselves for joining in the european Union. other Nordic
countries might be interested in how
the baltic countries were able to sharply
reduce their public finances during the
recession however managing to keep the
public sector in function.
one of the topics of relevance for

estonia is the administrative reform
and therefore there are several projects
within the mobility programme for public
administration related to administrative
reforms in the Nordic countries. Civil
servants from estonia plan to study for
example how the danish and swedish
local government reform have been

estonia and the Nordic countries have
been successful in their cooperation
in the field of adult education, madis
kanarbik says. in the beginning of 1990
the Nordic countries took actively part
in building up the estonian adult education training centres network. in addition, many of the current estonian adult
education trainers got their professional
preparation in the Nordic countries folk
high schools. Co-operation between estonia and the Nordic adult educators will
continue. a good example in this field is
the program "Nordplus adult".
HIGHEr EducatIoN - KEy to SuccESS

developed and how successful they
have proven to be. similar mobility programmes have been initiated in the fields
of business and culture. these mobility
programmes offer a good possibility for
exchange of experience and building of
networks between the Nordic and baltic
countries.

madis kanarbik notes that several Nordic
and estonian universities have already
developed strong partnerships. there
is a great deal of co-operation, active
exchange of students and co-operative
networking based on various disciplines.
this cooperation is supported by the program "Nordplus higher education". during the meeting of the baltic and Nordic
ministers of education and research held
in Copenhagen in November 2010 it was
decided that the existing cooperation be
deepened even further so that a common
higher education and research area could
emerge. the importance of cooperation
in the field of research has been stressed
in particular. When young scientists get
to know one another early on in their
studies they are also more likely to create
regional collaborative research networks
later on during their future career. the
cooperation of universities is also backed
by an important political program paper
– the "baltic sea strategy". the strategy
emphasizes that more attention be set
on higher education and research in the
baltic sea region. 

madis kaNarbik is satisfied
that the baltic and Nordic
countries have reached equal
partnership during the first decade of this century.
"it´s admiring what estonia
has achieved during the time of
freedom, since 1991 and there
is no doubt about that the next
20 years will be a remarkable
time in estonian history as
well," states berth sundström,
director of the NCm office in
estonia.
"We will celebrate the year
of anniversary by looking forward. during may we do it by
showing Nordic design at the
Nordic Look fashion exhibition
sale with focus on sustainability
and innovation. on 15–17 september we will continue the
celebrations under the topic
green growth with seminars
about sustainable future in
tartu and tallinn, and with an
electric car parade and exhibition in tallinn as well. We hope
that our anniversary activities
will contribute to the new spirit
of responsibility among citizens
and decision makers."
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everywhere and for everyone
TeXT marja Beckman FoTo vanda vuxenutbildningsinstitut

”

Jämlikhet

är bäst för alla ”

är den nordiska
välfärdsmodellen förlegad
eller en förebild för andra
länder? enligt den omtalade
boken ”Jämlikhetsanden” är
det jämlikhetsnivån som är
avgörande – inte vägen dit.
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d

e senaste decennierna har
den nordiska välfärdsmodellen ifrågasatts från många
håll, bland annat med motiveringen att den skapar en
passiv, bidragsberoende befolkning. det
västerländska samhället i allmänhet har
gått mot att bli mer marknadsliberalt.
boken ”jämlikhetsanden” (”the spirit
level”) kom ut i storbritannien 2009 och
översattes till svenska 2010. eftersom de
nordiska ländernas välfärdssystem har en
framträdande plats i boken orsakade den
en intensiv debatt i Norden. Forskarna
richard Wilkinson och Kate Pickett
redovisar en diger mängd forskningsresultat som alla leder till slutsatsen att
samtliga grupper i samhället faktiskt mår
bättre av ökad jämlikhet, även de rika.
en anledning är att vi människor är djupt
sociala och att det är viktigt att känna sig
delaktig och att ha förtroende för andra.
med stor ojämlikhet skapas hierarkier och
rädsla. och det tycks vara själva ojämlikheten som är problemet. ”det viktiga
är var vi befinner oss i relation till andra
i vårt samhälle”, skriver Wilkinson och
Pickett.

BättrE StudIErESultat
I JämlIKa läNdEr
Wilkinson och Pickett har undersökt 23
rika länder, däribland sverige, danmark,
Finland och Norge. island uteslöts för att
landet saknar statistik över inkomstskillnader. det framgår tydligt att länder med
stora inkomstskillnader också har större

sociala och hälsorelaterade problem. det
handlar om såväl medellivslängd som
problem med fetma, tonårsgraviditeter,
våld, psykisk sjukdom och en allmän upplevelse av ”lyckonivå”.
När det gäller utbildning är det kanske
ingen överraskning att barn till välutbildade föräldrar har större chanser att själva utbilda sig. däremot visar Wilkinson
och Pickett att utbildningsframgångar
också beror på vilket land man bor i. i en
jämförelse av resultat i läsförmåga mellan
Finland, belgien, storbritannien och Usa
kan man se att de mer jämlika länderna
Finland och belgien ligger en bra bit över
de mer ojämlika storbritannien och Usa i
samtliga resultat. dessutom är skillnaden
mellan de sämsta och de bästa resultaten
betydligt större i de ojämlika länderna.
StarK StatSmaKt INtE NödväNdIG
Flera forskare visar också att länder där
välfärdsstaten har en lång historia oftast
får bättre resultat; sverige och Finland
ligger till exempel långt över grekland
och Portugal när det gäller läsförmåga
bland femtonåringar. men, som författarna skriver: en stark statsmakt är kanske
inte nödvändig för att uppnå fördelarna

med ett mer jämlikt samhälle. i japan är
de offentliga sociala utgifternas andel
av bruttonationalinkomsten mycket låg
jämfört med andra större industriländer.
däremot är inkomstskillnaderna inte så
stora i japan och detta är enligt boken en
viktig orsak till att japan har så få hälsorelaterade och sociala problem. samma sak
gäller den amerikanska delstaten New
hampshire som når sin höga grad av jämlikhet genom ”en ovanlig utjämning av
marknadsinkomsterna”. det är den slutliga jämlikhetsnivån som är avgörande –
inte vägen dit, konstaterar författarna.
amBIvalENS tIll matErIElla
tIllGåNGar
i bokens inledning berättar Wilkinson
och Pickett om rapporten ”Yearning for
balance” från harwood institute for Public
innovation i Usa. enligt rapporten var en
stor andel av befolkningen djupt ambivalent till rikedom och materiella tillgångar
och önskade att samhället skulle ”ändra
kurs från girighet och överflöd mot en
livsstil som var mer inriktad på värderingar, gemenskap och familj”. men de
trodde inte att andra kände på samma
sätt och resultatet var att de ofta kände

läs mer



Förlaget som ger ut Jämlikhetsanden i sverige har samlat många
debattinlägg om boken här:
www.karnevalforlag.se/bocker/
jamlikhetsanden

sig isolerade.
”jämlikhetsanden” har skapat mycket
debatt i sverige. det är kanske inte så
förvånande att den hyllas från dem som
står till vänster på den politiska skalan
och ifrågasätts från högerhåll.
de som är mest positiva till boken
hoppas att dess noggrant genomförda
forskningsresultat ska förändra tidsandan
och få människor att bry sig mer om varandra. 
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Folkbildning är...
a lifelong learning
something that sparks your interest,
and gets you going
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DemoCraCy
learning to become human and get a grip on life
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learning by doing

a warm house during the cold long winter
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a place for learning
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