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Det sägs
att folk
bildningen
stoppar
huvudet
i sanden
2

Har du hört något så dumt? Inte blundar väl vi för ny teknik,
samhällsförändringar och nya rön om framtiden? Nej, vi kan
bra mycket mer än så!
Detta är en inspirationsbok inför Folkbildarforum 2014.
En bok full av tips, bilder och citat som hjälper dig att hitta nya
infallsvinklar.
Kanske kommer du att bli provocerad ibland. Då gäller det att
inte vara en struts! För visst finns det en struts i oss alla,
som blundar för det svåra.
Använd gärna boken i ditt
löpande arbete. Skriv ner
dina tankar och fun
deringar. Sedan möts vi
på Folkbildarforum och
fortsätter diskussionerna.
Då vill vi bland annat prata
om olika sätt att finansiera folkbildningen i framtiden. Visst, det
är inte den sexigaste frågan. Men vi
måste alla hjälpas åt med den frågan.
För vem ska annars göra det?
Har du några särskilda ämnen som borde
tas upp på Folkbildarforum? Ta gärna kontakt
med oss på info@bildningsforbundet.se eller
0707-745 362.
Till sist ska vi säga att strutsar faktiskt inte stoppar
huvudet i sanden. Det är bara en myt. Men oavsett om
det är sanning eller myt, så är det en utbredd uppfattning.
Även om folkbildare. Det är dags att ändra på det.
Mycket nöje med boken, vi ses på Folkbildarforum!
3

Bästa sättet att
vårda historien är
att blicka framåt.
Vi folkbildare är oerhört stolta över vår historia. Och det ska
vi vara, såklart. Men vi ska passa oss för att romantisera för
mycket.
Det som vi idag kallar för folkrörelser började som alternativa
sammanslutningar i slutet av 1800-talet. Provocerande och i
princip frikopplade från både stat och marknad. Det var här
som folkbildningen uppstod som ett fritt och frivilligt forum för
kunskap och bildning.
Idag ser det annorlunda ut. Arbetet med demokrati och jämlikhet fortsätter, men med andra utmaningar. Men också nya
möjligheter. Ta bara tekniken till exempel. Undra vad dåtidens
folkbildare hade använt den till?
Skulle de se andra användningsområden? Vara ännu modigare
än vi är idag, och riskera mer? Vad tror du?
Det är lätt att bli konservativ i oroliga tider som dessa. Men
låt oss bära arvet från folkbildningen genom att se möjligheter istället för risker. Tillsammans kan vi vara lika modiga som
dåtidens folkbildare!
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Vad hade dåtidens
folkbildare gjort med
dagens teknik?
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Modig?!
Vad betyder ordet modig för dig? Hur tycker du att dagens
folkbildning kan bli mer modig?
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”Alla människor har av
naturen ett begär att få
veta.”
Aristoteles (384 f.Kr.–322 f.Kr.)

”Bildning är det som är
kvar sedan vi glömt allt
vad vi lärt oss.”
Ellen Key (1849-1926)

”De flesta skolböcker har uppstått ur gamla skolböcker, som i sin tur har uppstått ur
gamla skolböcker.”
Erich Kästner (1899–1974)

”Docendo discimus ”
– Genom att lära andra
lär vi oss själva.
Latinskt citat

Det här är gamla citat. Är de aktuella för
folkbildningen idag? Varför eller varför inte?
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”För folket
genom folket.”
Så sa studiecirkelns grundare
Oscar Olssons.
Men vilka är folket idag
och imorgon?
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Ju fler kockar
desto bättre soppa
Visst är det enklare att vara en kock istället för 10. Eller 100.
Eller 1000. Men att göra det enkla, det leder ju sällan framåt.
Så vi fick en idé.
Under 2013 började vi i Folkbildarforum att ta fram en kokbok
under temat Samexistens på lika villkor. Tanken var att slå nytt
svenskt rekord, genom att ha med recept från flest länder och
kulturer. Och det var ju inte lätt. Det var faktiskt riktigt svårt.
Kanske kommer vi inte att lyckas att slå rekord. Men så är det
ju. Man måste våga ta risker, och man kan inte lyckas varje
gång. Vi är stolta över att vi vågade göra det här!
Om du vill hjälpa oss att slå rekordet så kan du maila recept
till info@bildningsforbundet.se och läsa mer på folkbildarforum.se/folkets-kokbok.
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Tankenötter
för samexistens
Vad betyder samexistens för mig?
Hur ser en inkluderande organisation ut?
Hur ser en inkluderande verksamhet ut?
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Diggiloo diggiley
– digga digitalt
Handlar det om att kunna trycka på rätt knapp? Eller handlar
det om att ha ett naturligt förhållningssätt till tekniken i vardagen? Det digitala står på agendan. Digital delaktighet. Digital
kompetens.
Idag finns datorer, plattor, smarta telefoner, internet och
sociala medier. Apparater i hemmet är uppkopplade och det
finns smarta kläder och glasögon.
Att lära sig trycka på rätt knapp är ganska enkelt. Att på ett
självklart vis få in den nya tekniken i sin vardag är betydligt
svårare. Och den som inte hänger med hamnar utanför.
Vad kan vi i folkbildningen göra för att skapa arbetssätt, miljöer och engagemang som minskar teknikrädsla och skapar
motivation? Vad behöver vi i våra egna organisationer och hur
kan vi stötta andra?
För det räcker inte att lära sig surfa. Eller att kunna trycka på
rätt knapp idag. Imorgon ser knapparna annorlunda ut. Utvecklingen går ständigt framåt och kommer alltid att vara en
utmaning vad gäller delaktighet.

”Tänk dig ett hinder, (det flyger du över)
Vingar på skorna (är allt vad du behöver)
Åh, jag kan bli vad jag önskar
I min förtrollade värld”
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”Diggi-loo diggi-ley alla tittar på mig
Där jag går i mina gyllne skor
Jag dansade omkring på gatan
Och hela världen den log
Diggi-loo diggi-ley himlen öppnade sig
Det är knappt man sina ögon tror
Åh, jag börjar nästan sväva
I mina gyllene skor.”
Diggi-loo diggi-ley
Text: Britt Lindeborg
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Hur diggar du?
Hur tänker du kring det digitala?
Hur märks det i din vardag?
Hur ser folkbildningens
gyllene skor ut, tror du?
Och vilka skor väljer du?
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Digital förslagslåda
I den nya rapporten 7 steps to an innovative company konstaterar konsultbolaget Kairos Future att webbaserade plattformar är helt nödvändiga för att företag ska lyckas uppmuntra
innovation och idéskapande. Här finns det en del tips för oss
folkbildare.
Så här kan det gå till:
Chefer identifierar problemområden eller bristfälliga lösningar.
Dessa får en egen box som sedan fylls med förslag från medarbetarna.
Kairos Future listar sju förutsättningar för att lyckas med idéarbetet, oavsett organisation. Bland annat:
•

Vet samtliga medarbetare i organisationen om hur de bör
göra för att ge förslag som kan utveckla verksamheten?

•

Är rätt personer involverade i idéarbetet som genomförs i
dag?

•

Är innovation en uttalad prioritet för ledningsgruppen?

Hur skulle en digital förslagslåda kunna se ut hos er?
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Är vi tillräckligt
digitala för att
lotsa andra in i
digital delaktighet?
Vad tycker du? Behövs det en digital
agenda internt i er organisation?
Behöver du bli mer digital? Hur kan du
till exempel använda sociala medier i ditt
dagliga arbete?
Eller tycker du att man ska bli mindre
digital?
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Året är 2032
Hur ser en studiecirkel ut 2032?
Vad kännetecknar en folkhögskola?
Vad är samma som nu? Vad skiljer sig?
Använder man fortfarande internet?
Kostar det pengar att vara med?
Vilka är med? Vilka är inte med?
Skriv ner dina tankar,
och jämför med dina kollegors svar.
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Synlig eller osynlig?
Det pratas mycket om synlighet. Många tävlar om att synas
i uppmärksamhetsekonomin, och det gäller även offentliga
verksamheter. En rapport visade att de flesta myndigheterna
kommunicerar främst för att synas. Alltså, att synlighet i sig
har ett värde. Forskarna menar att det i längden hotar hela det
svenska systemet. Och hur är det med folkbildningen?
Strutsen stoppar huvudet i sanden och hänger på vad alla
andra gör. Men vad gör folkbildaren?
•

Analyserar läget – vad finns det för attityder om folkbildning hos allmänheten?

•

Frågar sig vilken synlighet man vill ha. Utstickare? Tänkare?
Provokatör? Medlare? Debattör? Expert?

•

Frågar sig vilken synlighet som behövs. Vad behöver folkbildningen? Vad behöver samhället?

Prova att svara på de här frågorna:
•

Vilka sammanhang ska vi synas i för att t.ex nå fler?

•

Hur kan vi blogga om ett område som vi är vassa på, på
lång sikt, så att vi kan nå ut med precis det vi vill?

•

Kan vi agera som försvarare av civilsamhället, till exempel
när det pratas om övervakning på internet?

Mer om rapporten: Magnus Fredriksson, Josef Pallas – Myndigheter polerar
fasaden (SvD Brännpunkt, 16 maj 2013)
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Varumärke
eller folkrörelse?
Någon säger att allting är varumärken. Företag, städer, myndigheter, folkhögskolor, ideella verksamheter, proteströrelser.
Och folkbildningen. Strutsen håller definitivt inte med. Och
visst finns det en hel del kvacksalveri inom varumärkesbranschen. Men finns det något att lära?
Vare sig man vill eller inte så har folk en uppfattning om vad
folkbildning är. Folkbildningsförbundets undersökningar visar
att 9 av 10 medborgare och nästan alla politiker, tycker att
det är viktigt. Men varför minskar anslagen? Och varför nämns
folkbildningen så sällan när det debatteras utbildning?
En förklaring kan vara att folkbildningen inte har det rykte den
borde ha. Allmänhet och politiker förstår att det är viktigt, men
inte varför. Och det måste vi tänka på. Kanske är det många
inom folkbildningen som själva inte kan svara på frågan?
Stanna upp en stund, och försök svara på frågan själv.
Bra! Och så försök att svara på frågan igen, denna gången
utan klischéer. :)
Det handlar alltså inte om att svara ”rätt”. Det handlar om att
svara på frågorna: Vad är vi nu, vad vill vi bli, och hur gör
vi för att komma dit?
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Vilket djur?
Om folkbildning vore ett djur, vilket djur
skulle det vara?
En lugn och trygg hund? En tyst fisk? En
flitig myra? En klok uggla med överblick?
Eller... något annat?
Det här är ett intressant samtalsämne
kring fikabordet! Vad tycker du? Vad
tycker kollegorna?
Varför? Och hur har det blivit så?
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Och vem
ska stå för
kalaset?
Jo, vi måste faktiskt ställa oss frågan.
För det är viktigt att hitta lösningar på
det här. Många menar att anslagen är
alldeles för låga. Och det kanske de
är. Men vad ska vi göra åt saken?
Visst är finansiering en komplicerad
fråga. Men det är inget man kan
skjuta på framtiden. Och det är ingen
annan som kommer lösa det åt oss.
Det gäller att börja fundera över nya
vägar redan idag. Nu. Annars har vi
väl ingen rätt att klaga sen?
Att folkbildningen ska samarbeta
med näringslivet är främmande för
många. Men kanske ska man inte dra
hela näringslivet över samma kam?
Visst finns det väl företag som drivs
av ett genuint samhällsengagemang
också? Är organisationsformen viktigare än vad man åstadkommer?
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Folkrörelse
+ Business = ?
Docent Filip Wijkström har fått många att gå i taket. Han konstaterar att folkrörelsernas storhetstid är över, och ser annorlunda vägar för engagemang. Några rör sig mot välgörenhet.
Andra mot näringslivet. Och en del gör båda två samtidigt.
På nätet finns det många fantastiska projekt som finansieras
av så kallad crowdfunding. Individer donerar pengar till specifika projekt. Är detta något för folkbildningen? Kan man dra
igång projekt som helt och hållet finansieras av välvilliga medborgare? Det klart vi kan! Frågan är egentligen bara hur?
I de här sammanhangen pratas det ofta om sociala entreprenörer – de som kombinerar socialt engagemang med företagande. Filip Wijkström menar att det är ett framgångsrecept
för att förnya verksamheter i det civila samhället.
Även om man inte håller med, så kan man kanske plocka russinen ur kakan. Vissa skulle hävda att man redan gör det. Nätet
är ett uppenbart exempel. Bara genom att använda sociala
medier så drar ju folkbildningen nytta av näringslivets verktyg.
Kan man göra det på ett bättre sätt? Finns det samhällsengagerade nätföretag som folkbildningen skulle kunna samarbeta
med för ett mer demokratiskt internet?
Strutsen svarar bestämt nej. Och det är ju okej. Så länge man
är införstådd med att folkrörelserna i betydelsen ”hälften stat,
hälften rörelse” tycks bli allt mindre livskraftig. Men vad kommer härnäst?
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Hej sponsorer?
Man pratar inte gärna om det. Men det finns otaliga samarbeten
mellan näringslivet och folkbildningen runt om i landet. Ibland
som en sista utväg. Ibland för att det är ett givande samarbete
för båda parterna. För det kan det ju vara!
Det vore naivt att tro att sponsring inte påverkar bildningen
över huvud taget. Det är ett givande och tagande. Man kan till
exempel beställa gratis undervisningsmaterial från flera olika
sajter, men då vet man att materialet kan vara vinklat. Fast
det kanske det alltid är ändå?
Om man ska arbeta med sponsring, så gäller det att folkbildningen inte ger mer än den får. Att verkligen förstå värdet i
det man har och se till att man får minst lika mycket tillbaka.
Jaha, men är det verkligen bra med sponsring? Är det inte
dåligt?
Ja, det kan man ju diskutera. I oändlighet. Försök istället att
konkretisera så mycket det bara går. Vad är fördelarna och
nackdelarna? Risker och möjligheter? Kan man prova med ett
mindre projekt?

Hur skulle du arbeta med sponsring
för att det skulle kännas rätt?
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Mina tankar
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Sälja böcker, appar, hantverk
Sponsring
Nätaktivism
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Gratis online-kurser
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Att göra väl,
att göra val
Att diskutera vad ord och begrepp egentligen betyder är något
som vi folkbildare är bra på. Kanske lite väl bra ibland? Det är
lätt att fastna i invanda spår. Fördomar, rentav. Då är det bra
att hitta nya ord, som inte har lika mycket bagage.
Prova att lämna stora abstrakta idéer bakom dig för en stund.
Gå till mindre och mer konkreta saker. En bra början kan vara
att välja bort, istället för att välja.

Titta på uttrycken på föregående sida.
Börja med att välja bort. Diskutera sedan
med kollegorna vad ni kan röra er framåt med.
Hitta er egna nya ord!
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Vad är inte
folkbildning?
Allt kan vara folkbildning. Säger strutsen
och slumrar till.
Ja, okej. Allt kan vara folkbildning. Men om
vi istället frågar: vad är inte folkbildning?
Vad svarar du du då?
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Det går om man
vill, men det händer
inte av sig själv
En del av folkbildningens uppdrag är att reagera på samhällets
förändringar. Därför är det oerhört viktigt att ha en välgrundad
förståelse för framtiden. Men ska folkbildningen verkligen bara
reagera på vad andra gör? Ska vi inte också vara mer proaktiva, som det så fint heter?
Jo, det ska vi nog. Det är kanske något som vi rentav måste
vara. Att vara tidigt ute med egna idéer, istället för att inta
förvarsställning inför andras idéer. Men hur gör man det?
Hämta ny inspiration utifrån. Våga läsa böcker som kanske inte
riktigt passar. Gå på föreläsningar som du inte borde gå på.
Titta på dokumentärer om drivna organisationer. Ta en lunch
med någon du inte träffat på många år. Be om hjälp. Prata
med människor på stan. Ta reda på vad ”vanligt folk” tänker.
Börja med dig själv. Föregå med gott exempel. Kasta dig in i
nya sammanhang! Varför inte gå med i studiecirklar om psykologi och personlig utveckling? Ta en kvällskurs på universitet.
Våga misslyckas!
Eller vad tror du?
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Att leda
i förändring
Man behöver inte ha en chefstitel för att vara ledare. En lärare
leder en lektion och faktiskt är vi ju alla ledare, när vi leder oss
själva.
Man löser inte dagens problem med gårdagens lösningar och
att leda i förändring kan vara en utmaning. Likaså när stämningen inte är på topp. Så här kan det bli lite lättare:
1. Visa att du förstår andras känslor och bekräfta dem.
Inte genom att hålla med eller rättfärdiga deras negativa inställning. Visa helt enkelt bara att du förstår hur de känner.
2. Hitta åsikter där ni kan mötas. Ta reda på om det finns
något av det som de känner som du sympatiserar med. Om
det finns, låt dem veta vad.
3. Ta reda på vad de andra är positiva till och förstärk
det. Försöka inte tvinga dem att vara positiva. Här handlar det
om att uppmärksamma vilka positiva känslor medarbetarna
redan har och trots allt visar. Få människor är rakt igenom
negativa.
Förändringar kommer ofta av att saker inte fungerar som de
ska. Men det finns alltid något som fungerar bra. Här finns ett
val för dig som är chef – Att fokusera på det som inte fungerar
och försöka ta bort det, eller fokusera på det som fungerar bra
och försöka göra mer av det.
Det är viktigt att människor vågar uttrycka sina idéer. Vad kan
du göra för att skapa tillit? Att leda i förändring handlar också
om att uppmuntra en viss nivå av risktagande och tillåta misslyckanden.
42

I vilka situationer är du ledare?
Vilka är dina största utmaningar?

43

Det här är en viktig bok.
Dock utan magiska formler.
För det finns inga färdiga lösningar.
Med dessa sidor vill vi uppmuntra till
tanke, debatt och handling.
Tillsammans gör vi
folkbildningens framtid!
Kom till Folkbildarforum för att:
• se hur andra löser problemen
• lyssna på ”proffs”
• dela med dig av insikter
• få hjälp med det som
du tycker är svårt
• inspirera andra
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Mina idéer
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Mina idéer
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Mina idéer
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Mina idéer

48

KREAFON

R
A
S
T
U
R
ST

DOM

KREAFON

OSS
R
A
L
K AL

Folkbildarforum är en konferens
kring framtidens lärande och
arrangeras varje år av
Bildningsförbundet Östergötland.

Utöver konferensen i november
arrangeras aktiviteter under
hela året.

Inspiration, stöd, tankeväckare,
prat... Tillsammans gör vi
folkbildningens framtid!

Vi vill främja en ständigt pågående och levande dialog om
folkbildning idag och imorgon.

Missa inget!

www.folkbildarforum.se

ISBN 978-91-979289-2-2

S
S
O
AR

R
A
S
T
U
R
ST

DOM

L
L
A
K

