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PRAKTISK KUNSKAP

avgörande för att bli en
bra lärare! | Jonna Lappalainen

BENGT KRISTENSSON UGGLA

HENRIK NORDVALL

STEFAN INGVARSSON

Kunskap måste
ligga till grund
för demokratiska
beslut!
Jag har hela tiden tagit
för givet att frågan kring
”folkbildningens särart” är
något som ska vara i fokus
och många studier handlar
om konflikten mellan politisk
påverkan och folkbildarnas
aktivism, både didaktik men också organisering och
styrning av folkbildningen. Denna konflikt är för mig
något som är sunt och gör folkbildningen vital och
framåtsyftande då ifrågasättandet alltid finns med i
vardagen.
Denna sunda konflikt för utveckling springer dock
inte ur folkbildningen ensamt utan är ett resultat av
den svenska kulturen ur ett historiskt perspektiv.
Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet
ökade folkrörelserna inom arbetar-, frikyrko- och
nykterhetsrörelsen sitt politiska inflytande radikalt,
också inom folkbildningen. 1920 samlade dessa folkrörelser kring en tredjedel av befolkningen, vilket var
en oerhört stor mobilisering.
Så stödet för folkbildningen inom politiken torde alltså kunna förklaras endast av det faktum att många
politiker historiskt hade egen erfarenhet av det. Men
det finns även fler förklaringar till detta. I Sverige har
vi proportionella valsystem där alla röster ett parti
får (över 4 %) också ger politiskt inflytande utifrån
sin storlek. Detta skiljer sig starkt från valsystem
med enmansvalkretsar. Det skapar incitament för en
grundregel om att alla partier som ställt upp också
kommer vilja komma överens då de får sitta med vid
bordet och spela in sina perspektiv på olika frågor.
Samförståndsandan som har präglat svensk politik
är inte isolerad från kulturell förståelse historiskt. Till
och med en tydlig idé att om olikheterna får manifesteras inom demokratin så accepterar också minoriteten, som inte får med sig majoriteten, det beslut
som sedan tas.
Kunskap och delaktighet är makt helt enkelt.
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Folkbildningen har alltjämt en
viktig roll för politiskt förtroendevalda. Det organiseras en
stor mängd utbildningsverksamhet i form av studiecirklar,
kurser, och konferenser riktade till lokalpolitiker. En ny studie visar dock att skillnaden i
deltagande är betydande mellan partierna.

vilka skillnader som
finns, både geografiskt och mellan
partier.

Henrik Nordvall
är professor i
vuxenpedagogik
på Linköpings
universitet och
föreståndare för
Mimer

Socialdemokrater och Centerpartister i topp
Av samtliga Sveriges fullmäktigeledamöter som
valdes 2018 deltog 37 procent i
studiecirklar eller annan folkbildningsverksamhet som organiserades av ett studieförbund under
valåret. Socialdemokrater och
centerpartister låg högst med ett
deltagande på cirka 57 procent
för respektive parti. Därefter
Vänsterpartiet (51 procent), Liberalerna (39 procent), Kristdemokraterna (34 procent) och Miljöpartiet (33 procent). I botten låg
Moderaterna (13 procent) och
därefter Sverigedemokraterna (7
procent) med ett avsevärt lägre
Professor Henrik Nordvall och deltagande.
hans forskarteam vid Linköpings
universitet har i rapporten Den I studien framkommer även att
lokala politikerns bildningsare- det finns en geografisk skillnad
nor bland annat studerat i vilken med ett högre deltagande bland
utsträckning
kommunpolitiker politiker från landsbygdskommudeltar i studieförbundens cirkel- ner jämfört med förtroendevalda
från storstäder och dess pendverksamhet.
lingskommuner.
– Vi har fokuserat på den kommunala nivån och bland annat Orsaker till skillnader melförsökt få en bild av vilka utbild- lan partier
ningar som erbjuds förtroende- – Enligt SCB:s statistik är det tydvalda och kommunpolitiker och
4

ligt att Sverigedemokraterna ligger lägst. Det är visserligen inte
överraskande eftersom partiet
är nytt och inte har något samarbete med något av studieförbunden. De har gjort försök men inte
lyckats. Nu överväger de i stället
att starta ett eget studieförbund,
säger Henrik Nordvall.
Det finns även förklaringar till
Moderaternas låga deltagande.
– Vi uppfattar inte att det finns
en ovilja till folkbildning inom
Moderaterna. De uppger att de

vill utöka samverkan med Medborgarskolan. Men det finns
en del historiska skäl till varför
kopplingen är svag i och med att
Medborgarskolan har profilerat
sig som ett opolitiskt studieförbund.
Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet har starka kopplingar till studieförbund,
särskilt i egenskap av att dessa
tre partier hör till grundarna
bakom två av förbunden. Det är
förmodligen anledningen till att

TEXT: ULRIKA BORG
FOTO: MIA KARLSVÄRD
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mönster verkar fortfarande lämna spår, säger Henrik Nordvall.
Studien visar också att kristdemokrater och miljöpartister i
större omfattning än andra sprider sitt deltagande till flera olika
studieförbund. Kristdemokrater
deltar till exempel, vid sidan av
den närliggande Vuxenskolan,
även i Bildas verksamhet, och
miljöpartister i Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet.
Andra effekter av engagemang inom folkbildning
Det finns fler viktiga aspekter
som folkhögskollärare, cirkellesocialdemokratiska fullmäktige- dare och andra personer som har
ledamöter främst deltar i studie- anknytning till folkbildning kan ta
cirklar hos ABF medan center- till sig av Henrik Nordvalls studie.
partister helst samverkar med
– Framför allt att det fortfarande
Vuxenskolan.
finns ett betydande folkbildnings– Det finns naturligtvis även en di- deltagande bland förtroendevalmension av klasstillhörighet som da, det tillhör inte en svunnen
en förklaring till varför några par- tid. Studieförbunden spelar en
tier har ett större engagemang.
viktig
rollsom
för attäger
förbereda
förtro”...För
den
berätInom arbetarrörelsen har folk- endevalda inför deras uppdrag
telsen äger också makt.
bildningen varit ett sätt att mot- och skapa förutsättningar för att
Makt
balansera effekter av en begrände att
gör skapa
ett bra mening.”
jobb, vilket även
sad tillgång till högre studier. På ligger i väljarnas intresse.
liknande sätt har folkbildningen
– Folkbildningen har med sitt difått en betydelse för politiska röalogiska arbetssätt även en hel
relser som historiskt organiserat
del att bidra med i förhållande till
jordbrukare och människor på
vuxnas lärande. Det gäller även
landsbygden där de formella utfolkhögskolorna.
bildningsmöjligheterna var mindre än i städer. Dessa historiska Förutom att studieförbunden or6

ganiserar verksamheter har de
samtidigt skapat en infrastruktur
för kontakter med övriga civilsamhället och med politiken.
– Man sitter i samma styrelser
och det kan vara viktigt att titta
vidare på det eftersom partierna är så centrala för demokratin. Syftet med statsbidragen är
att stärka demokratin och det
borde vara av betydelse för folk-

bildningen att ha en relation till
partierna kring hur man utvecklar demokratin.
– Samtidigt kan lokala moderater
och sverigedemokrater, genom
ett lägre deltagande, få mindre
inblick i hur studieförbunden
fungerar. Det kan naturligtvis
även få betydelse för hur de partierna ser på folkbildning.

VEM ÄR HENRIK NORDVALL?
Nybliven professor i vuxenpedagogik vid
Institutionen för beteendevetenskap och
lärande på Linköpings universitet (LiU).
Han är föreståndare för Mimer – nationellt program för folkbildningsforskning
och har arbetat med forskning och undervisning kopplat till folkbildning sedan
han började på LiU som doktorand 2002.
Dessförinnan har han bland annat jobbat
på ABF Västerbotten, gått folkbildningslinjen på Brunnsviks folkhögskola och varit studiecirkelledare.
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Smått & gott!
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

2020
”Ett annorlunda år...”

BILDNINGSFÖRBUNDET ÖSTERGÖTLAND har nu tagit
fram verksamhetsberättelsen för 2020 med rubriken ”Ett annorlunda år”.
Covid-19 och restriktionerna med anledning av Coronapandemin kom att påverka planering markant och från
och med mitten av mars beslöts att alla interna och offentliga möten som Bildningsförbundet så långt det är
möjligt skulle genomföras, men tillsvidare digitalt.
Så har det sedan fortsatt och vi genomför fortfarande
allt digitalt, men hoppas att vi inom kort kan gå tillbaka
till fysiska möten när vaccineringen väl genomförts.

Verksamhetsberättelse
årsredovisning

&

Ett annorlunda år helt enkelt.
Läs mer i vår verksamhetsberättelse på vår hemsida.
www.bildningsforbundet.se.

PRAKTISK KUNSKAP

VERKSAMHETSPLAN 2021

BILDNINGSFÖRBUNDET ÖSTERGÖTLAND har den 2
december antagit verksamhetsplan för 2021.
Även 2021 påverkas av Covid-19 och restriktionerna
med anledning av Coronapandemin. Bildningsförbundet
ska genomföra utvecklingsinsatser som bidrar till att
medlemsor- ganisationerna tillsammans kan stärka folkbildningens position och ökar befolkningens intresse för
verksamheten.
Annorlunda för i år är att vi ska genomföra två Folkbildarforum, både 2020 års konferens som flyttats till 27
april 2021 på grund av pandemin samt ordinarie konferens i november.
Läs mer i vår verksamhetsplan på vår hemsida.
www.bildningsforbundet.se.
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avgörande för att bli en
bra lärare!
2021

JONNA LAPPALAINEN | DOCENT SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
Verksamhetsplan
Budget

&
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Är en bra lärare alltid den som
håller strålande föreläsningar?
Nej, inte enligt filosofen Jonna
Lappalainen. Det är lika viktigt
för en lärare att vara utrustad med ett gott omdöme och
kunna hantera oväntade situationer, vad som än händer.
Det är denna förmåga i form
av praktisk kunskap, fronesis,
som hennes forskning handlar
om.
Syftet med forskningsprojektet
Kollektivets fronesis är att undersöka på vilket sätt praktisk
kunskap uttrycks och förstås och
hur den kan vara kollektiv i ett
arbetslag eller en yrkeskår. Studien fokuserar på lärare och poliser i Sverige och Tyskland och
hur de förhåller sig till kollektivet

i sin yrkesutövning.
Fronesis är en situationskunskap.
Det handlar om att
kunna agera med
ett gott omdöme
utifrån den situation som uppstår.

Jonna Lappainen
är docent på
Centrum för
praktisk kunskap
på Södertörns
högskola

Varför är du intresserad av att
forska om praktisk kunskap?

– En skillnad mellan teoretisk
och praktisk kunskap är att den
praktiska kunskapen ofta är svår
att tala om. Det leder till att den
ofta nedvärderas i samhället,
både när det avser prestige och
lönenivåer. Ta vårdsektorn som
exempel - anställda med mycket teoretisk kunskap har högst
löner och mest makt på arbetsplatsen, i detta avseende läkarTEXT: ULRIKA BORG
FOTO: DAVID LAGERLÖF

VEM ÄR JONNA LAPPALAINEN?
Jonna Lappalainen är docent i den praktiska kunskapens teori och deltar just nu i
forskningsprojektet ”Kollektivets fronesis”.
Hon disputerade i filosofi på Stockholms
universitet 2009. Sedan dess har hon arbetat på Centrum för praktisk kunskap
på Södertörns högskola. Hon har tidigare
bland annat forskat om vårdpersonal och
deras praktiska kunskap.
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na. Undersköterskor och sjuksköterskor har en massa praktisk
kunskap men lägre lön och mindre inflytande. Jag och mina forskakollegor intresserar oss för att
få fatt på denna kunskap. Är det
något gåtfullt eller mystiskt? Och
varför pratar man inte om den?
Vi menar att det går att tala om
den i mycket större utsträckning
än vad som görs.
Kan du ge konkreta exempel
på praktisk kunskap?

– En grundskollärare som är duktig på att föreläsa kan ha svårt
att hantera en situation när något oväntat inträffar i klassrummet, till exempel när en elev
skadas allvarligt eller ett hetsigt
bråk uppstår. Den praktiska kunskapen handlar om förmågan att
kunna läsa av vilka elever som reagerar på ett visst sätt och vilka
som reagerar på ett annat sätt,
och att som lärare kunna agera
utifrån det. Hur man hanterar situationer när manualer eller regler är otillräckliga.

avgörande är hur vi förvaltar vår
erfarenhet, och om vi låter den
omvandlas till praktisk kunskap.
Vad menas då med kollektiv
praktisk kunskap, var kommer
kollektivet in?

– Det framkom tydligt när vi pratade med en enhet på en skola
som arbetade med habilitering. I
samband med att arbetsplatsen
omstrukturerades i enlighet med
idén om New Public Management hackades strukturen upp
och lärarna upplevde att all kunskap försvann. Den bars nämligen av den samlade gruppen.
Enligt forskningsprojektet arbetar både poliser och lärare kollektivt men på olika sätt. Poliser
upplever ofta en stark identifikation med dem som de arbetar med just nu, det vill säga
patrullen. Det finns en tradition
i hur man som ung polis skolas
in i kollektivet och vad man ska
göra för att bli accepterad av kollegorna. De upplever situationer
som är direkt farliga med hot och
våld. Om kollegan inte klarar av
att hantera en situation riskerar
en annan polis att skadas, och de
präglas väldigt mycket av hur de
agerar tillsammans.

– Den praktiska kunskapen finns
inom alla yrken och skiljer sig åt
jämfört med erfarenhet. Jag tror
de flesta av oss någon gång under sin skoltid träffat på lärare
med år av erfarenhet som vi ändå Lärare har en stark identifikation
inte skulle betrakta som bra lära- med själva läraruppdraget som
re. Erfarenhet är viktig men det ett kollektiv och att vara en del av
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ett samhällsuppdrag. Det innebär bland annat hur man jobbar
enligt läroplanen, kursplaner och
hur man tolkar dessa dokument.
Lärare är en yrkeskår som av tradition satt en stolthet i att reflektera över sitt yrkesuppdrag. Det
blir samtidigt ett sätt att förvalta en kollektiv kunskap, att man
ständigt bearbetar betydelsen av

de tumma på detaljreglerna för att
koncentrera sig på att eleverna ska
klara sig. Styrdokumenten kan bidra
till att själva grunduppdraget, viljan
att lära ut, trycks tillbaka. Det bidrar
även till mindre tid för samtal mellan
kollegor om olika situationer. Just
tid för reflektion är viktigt för den
kollektiva praktiska kunskapen.

SAMTALSKORT OM DEMOKRATI
#ViMåstePrata.org har, med illustratören Stina
Wirsén och läromedelsutvecklaren Ludwig Myrenberg, tagit fram frågor om demokrati.
Samtalskorten, som kan användas av alla, ska stärka
kunskapen och engagemanget kring demokratins betydelse för samhället. Korten lyfter också frågor kring
demokrati i ditt vardagsliv.

Kan man överföra den kunskap ni
fått fram på folkhögskolans kollegiala miljö?

– På folkhögskolor utgår lärandet
från deltagarnas behov, förkunskaper och erfarenheter och deltagarna
kan själva vara med och påverka sin
utbildning i viss omfattning. Den fria
rollen ska man värna om, att folkhögskolan inte är under samma ok
med detaljstyrning. Det leder till att
lärarna får möjlighet att använda sitt
professionella omdöme, säger Jonolika situationer och vad en elev
na Lappalainen.
måste kunna för att klara sig i ett
samhälle. Men de är satta under – Och en sak som också är viktig,
hårt tryck enligt Jonna Lappalai- och som har stor betydelse, är att
lärare får möjlighet och tid till att
nen.
gemensamt reflektera över svåra si– Lärare som verkar inom grundtuationer. Man kan i den kollegiala
skolan och gymnasiet upplever
miljön prata om svagheter och misssig ofta stressade över att behölyckanden, om en deltagare som är
va förhålla sig till alla styrdokusvår att nå. En lärare som får det
ment. De drivs in i en position där
utrymmet, och har möjlighet att redet är svårt att göra något annat
flektera över detta tillsammans med
än att överleva, vilket kan leda till
sina kollegor, har större möjligheter
att de är tvungna att acceptera
att lyckas, avslutar Jonna Lappalaiatt vissa elever inte kommer att
nen.
klara kunskapsmålen. Eller får
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Bok & Pedagogik
Det finns kategorier, som gör det möjligt att samtala
om demokrati på olika sätt: Prata om fakta - diskutera
demokratins framväxt. Rollspel om demokrati - interaktiva övningar om demokrati. Demokratiska dilemman
- kniviga frågor om demokrati. Sverige/Världen - fördjupande frågor om globala fenomen. Och 100 år av
kvinnokamp - tolv kamper som förts och vad de betytt.
https://www.vimasteprata.org/demokratikorten

NORMBOLLEN - SAMTALSKORT OM VÄRDERINGAR OCH NORMER!
Charlotte Ovefelt har lång erfarenhet av jämställdhets- och jämlikhetsfrågor.
Hon grundade Normbollen 2017 och 2019 lanserades även Normbollen Sport
med syfte att bredda diskussionen till fler idrotter.
Normbollen har fokus på fotboll och Normbollen Sport passar alla övriga idrotter. Spelet riktar sig både till ungdomar och vuxna och under spelet är det lämpligt att dela in
deltagarna i mindre grupper om 4-5 deltagare. Genom olika kort med både fakta, frågor
och påståenden kopplat till idrott uppmuntras deltagarna till diskussioner, samtal Woch
reflektion.
Spelens diskussionskort är främst anpassade för spelare från ca 13 års ålder, men en
stor del av korten kan även inspirera till samtal med yngre barn. Ledare har en viktig roll i
spelet genom att själva vara med och delta. Om en fråga inte känns aktuell för spelande
åldersgrupp, välj ett nytt kort och fortsätt!
http://www.normbollen.com/Produkter/

SNACKA OM ATT GÖRA SKILLNAD
STUDIEFÖRBUNDET BILDA har tagit från samtalskort för goda
samtal. I en värld där debatten hårdnar, där samtal om värderingar, visioner och människosyn inte får utrymme, behöver vi
skapa plats för dialog. Helt enkelt uppmuntra civilkurage!
Ge människor mod att ta de viktiga samtalen för allas lika värde i vardagen. Vill du vara med? De här samtalskorten kan hjälpa oss att tala om
vilken värld vi vill ha. Korten kan användas i studiecirklar, kompisgäng, på
släktmiddagar eller andra forum där ni vill prata demokrati och mänskliga
rättigheter.
https://www.bilda.nu/material-och-metoder/snacka-om-att-gora-skillnad-samtalskort
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Folkhögskolans Dag 17 april

Östergötland
TEXT: KARIN SVENSSON

Den 17 april firar folkhögskolorna den svenska demokratins hundraåriga historia. För
att dämpa pandemins effekter
satsar Bildningsförbundet på
reportagefilmer och streamade uppträdanden på Folkhögskolans dag.
En människa, en röst. Våren 1921
föddes den svenska demokratin,
när riksdagen bekräftade grundlagsändringen som gav svenska
kvinnor rätten att rösta i allmänna val. ”Demokratin 100 år” är temat för årets upplaga av Folkhögskolans dag – ett ledmotiv som
klingar fint ihop med folkhögskolornas uppdrag.
– Folkhögskola för mig är lika med
demokrati, säger Carina Boman,
rektor för Vadstena folkhögskola.
Demokratifrågorna
genomsyrar hela skolformen, menar hon
– från kurser i hur den svenska
demokratin fungerar till studeranderåd där deltagare själva kan
påverka utbildningen och livet på
skolan. Men egentligen går det
mycket djupare än så, ända ner
14

till frågan ”vem är jag?”.
– Man kan backa tillbaka till att
individen får en plattform med
sig själv: ”vad vill jag, vad tycker jag – och varför?”. Där börjar
det. Till folkhögskolan kommer
vi med olika erfarenheter, personligheter och kompetenser, vi

Carina Boman
Rektor

samlas och diskuterar utifrån vad
var och en tycker. Och där har du
det demokratiska samtalet, säger Carina Boman.

gemensamt digitalt firande.
Förbundet kommer att besöka skolorna för att fånga miljön,
verksamheten och människorna
på film. För de estetiska kurserna har man bokat en studio på
Konsert & Kongress i Linköping,
där teaterkursen på Marieborgs
folkhögskola ska kunna spela
in ett stycke ur en pjäs, och där
musikeleverna på Liljeholmens
folkhögskola kan få möta någon
sorts publik – äntligen. Det gläder
rektor Daniel Bjurhamn.

Om livet var som vanligt skulle
dagen har firats med öppna hus
på många av länets folkhögskolor, eller kanske en gemensam
manifestation i Trädgårdsföreningen i Linköping, men pandemin
har gjort att många skolor har fått
begränsa eller helt ställa in planerade aktiviteter. För att kompensera för detta – men också för att
skapa en ny tradition – kommer – På musiklinjen är de svältfödBildningsförbundet att ordna ett da på att få visa upp sig, eller att
bara få ha en vanlig konsert. Det
blev ju varken någon stor vårkonsert eller julkonsert förra året. De
tycker att det är jättekul att få
göra något av det här. Och våra
andra deltagare frågar ”kan inte
musiklinjen ha några konserter
snart?”, det finns ett behov av att
få höra lite livemusik. Nu blir det
Daniel Bjurhamn
inte live, men det blir någon sorts
Rektor
variant, säger han.
Lunnevads folkhögskola kommer
att representeras i studion av
sina danselever, berättar rektor
Lena Sahrblom.

Lisa Flogell
Rektor

Lena Sahrblom
Rektor

– Dans är ju kommunikation på
hög nivå, och kommunikation är
det som folkbildningen handlar
om: samtal och dialog. Det är
fantastiskt fint att kunna visa det
15

kroppsligen.
Studioinspelningarna och skolreportagen kommer att publiceras
på Bildningsförbundets Youtubekanal. Tanken är att visa upp
mångfalden som regionens folkhögskolor bidrar med.
– Alla har fantastisk verksamhet,
men på sina egna sätt. Det finns
nästan inte någon folkhögskola
i Östergötland som gör samma
sak, och då blir den gemensamma bilden väldigt spännande, säger kanslichef Peter Frejhagen.

intervjua kursdeltagare med utgångspunkt i frågan ”vad är folkhögskola för dig?” och temat om
den hundraåriga demokratin.
Svaren ska klippas ihop till videosnuttar som skolan lägger ut på
sina sociala medier, berättar Marieborgs rektor Lisa Flogell.

– Det känns otroligt bra, att vi
tillsammans kom på den här idén
att vi kunde synas på flera ställen. För varje skola gör förstås
sitt lilla upplägg, men det känns
oerhört stimulerande och kul att
vi också får dra nytta av att vi är
Skolorna i länet har olika traditio- många folkhögskolor i länet och
ner när det gäller Folkhögskolans kan göra något gemensamt av
dag, från ”öppet hus” med full- det, säger hon.
späckat schema till att inte uppmärksamma dagen alls. För Bild- Är folkhögskolan underskatningsförbundet är det viktigt att tad som demokrativerktyg?
den gemensamma satsningen får – Kanske. Trots att det finns drygt
vara ett komplement till det som 150 folkhögskolor i Sverige så är
skolorna redan har planerat att folkhögskolan fortfarande en relativt okänd skolform för många.
göra på egen hand.
och det ligger oss definitivt i fa– Vi ska inte ersätta något fantastet. Men vi har en väldigt lång
tisk initiativ som folkhögskolorna
erfarenhet av att prata demokrasjälva gör. Men om det här slår
tiska frågor, vilket också gör oss
väl ut så hoppas vi självklart på
ganska skickliga på det, säger
att det blir en årlig satsning för
Lisa Flogell.
att dokumentera och visa upp
vad folkhögskolorna gör, säger Särskilt lång erfarenhet har Lunnevads folkhögskola, en av SvePeter Frejhagen.
riges tre äldsta. När den allmänBland skolorna som planerar eget
na rösträtten klubbades igenom
finns Marieborgs folkhögskola,
hade Lunnevad redan välkomnat
där lärarna har fått i uppgift att
deltagare i ett drygt halvsekel.
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Inför årets Folkhögskolans dag
vill rektor Lena Sahrblom särskilt
lyfta fram den allmänna kursen,
som ofta hamnar i skuggan av de
mer glamorösa estetiska utbildningarna.

innan om vi kan ha ett öppet hus.
Och jag tänker att oavsett hur
det blir så känns det bra för oss
att vi förbereder oss tillsammans
för att kunna ha en sån dag, för
att det ger lite framtidstro ändå –
– Allmän kurs är ju ursprunget, att vi flödar på med energin och
det allmänbildande, folkbildande engagemanget för folkhögskolan,
anslaget om att fostra människor säger Lena Sahrblom.
till att vara bärare av de demoBildningsförbundet på YouTube
kratiska värderingarna.
På Lunnevad planerar man för att
ändå att genomföra ett fysiskt
öppet hus, i hopp om att covidrestriktioner ska ha hunnit lätta
före den 17 april.

Scanna QR-koden
så kommer du till
vår kanal för att
se filmerna den
17 april

– Vi vet inte förrän precis veckan

Folkhögskolans Dag 17 april
- Demokratin 100 år! 17

DRAG
TEXT: ELISABET WAHL
FOTO: DAVID LAGERLÖF

+ FOLKBILDNING
=
SANT!

Drag är så mycket mer än glittriga krogshower. Det kan till
exempel vara ett utmärkt redskap för att få människor att
betrakta världen ur olika perspektiv.
– Med hjälp av den förvandling
som drag innebär kan man synliggöra det man pratar om, säger
Stefan Ingvarsson som tillsammans med Robert Fux medverkar på årets folkbildarforum i ett
samtal om drag som verktyg för
just folkbildning.

STEFAN INGVARSSON | KULTURJOURNALIST & FD KULTURRÅD
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Säg ordet drag och de flesta i
Sverige tänker på After Dark eller
Babsan. Men man behöver inte
prata särskilt länge med kulturjournalisten och tidigare kulturrådet Stefan Ingvarsson för att
förstå att hans samarbete med
skådespelaren och dragprofilen

Robert Fux är något helt annat.
De är inne på upploppssträckan av arbetet med musikalen
DRAGSHOW som är planerad att
ha premiär i november. ”Ur barnböcker, västgötska kyrkor, skräckromantik och våra inre demoner
manar han fram en mörkt sprakande kavalkad av gestalter och
uttryck som lockar till skratt och
allvar.” lyder beskrivningen från
det officiella programmet. Stefan
fungerar som dramaturg för föreställningen och är en sorts redaktör som Robert visar sina texter
för och diskuterar dem med.
– Eftersom Robert skriver de sista texterna nu så ser vi vad det
verkligen kommer att bli. Och
man skulle kunna kalla det en
sorts gotisk musikal om döden.
Robert gnuggar på glaskulan och
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förklarar närmare blir det både
tydligt och självklart. Han berättar om ett av Roberts tidigare
projekt: superintendenten Arva
som håller visningar för barn och
ungdomar på Nationalmuseum i
Stockholm.

det blir lite som en spiritistisk se- två inventeringar som pågår paans, det kommer fram olika per- rallellt: en inre och en yttre.
soner som alla har ett ärende.
– Det finns ett inslag av folkPremiären sker på Vara konsert- bildning i båda och Robert talar
hus där Robert varit artist in re- gärna om föreställning som en
sidence sedan våren 2020. Och kommande studiecirkel i drag i
DRAGSHOW är bara en del av musikalform. Drag har en möjligdet arbete han gjort där. Han har het att vara så mycket mer än unockså dragit igång podden Drott- derhållning och något helt annat
ningmötet där han intervjuar än ett teoretiskt föredrag om att
dragprofiler från dåtid och nutid. vi har olika sätt att se på världen.
– Den är inne på sin tredje säsong
och är egentligen det första försöket som gjorts att dokumentera svensk drag. Jag tycker det
känns viktigt att poängtera att
det här pågår parallellt med arbetet med DRAGSHOW.

På många spelplatser kommer
de båda att samtala i anslutning
till föreställningen för att visa
hela bredden av Roberts projekt
och för att kunna prata om hur
det egna arbetet med att försöka gestalta vad drag är för hoRobert arbetar med sina egna nom speglar sig i de snart trettio
tankar och erfarenheter kring samtal han har haft med andra
drag i föreställningen och samti- svenska dragqueens.
digt dokumenterar han historier Att använda sig av drag för att
och minnen i podden som annars nå folkbildning låter kanske som
riskerar att tappas bort. Det är en ovanlig idé, men när Stefan
20

och vad innebär den? Vi pratar
sällan om det. Det är något med
drag som gör att vi ser både förvandlingen och de nya perspektivytorna på ett tydligt sätt.
Vi pratar vidare om det faktum
att även om drag på ett sätt blivit
normaliserat och inte längre så
tabu som det en gång varit, ses
det fortfarande som subversivt
eftersom de traditionella könsrollerna är så primära i vårt umgänge.

– Hon har tre glasögon på sig på
huvudet och genom dem kan
hon byta perspektiv. Hon möter
ungdomar och barn från förorten
som inte har så stor vana av att
se klassiskt måleri. Barnen får se
att konsten blir något annat med – Vi kan inte bli 100 procent beolika glasögon, med olika per- friade från mönster och sterespektiv.
otyper. Så fort vårt arbete förInom folkbildningen har nya per- ändrat gamla mönster uppstår
spektiv länge varit ett sätt för nya. Så även om jag inte tror att
att få människor att mötas och människor alltid känner sig så
förstå varandra. Men Stefan vill kvävda i just könsroller som tidigärna gå djupare och få fler att gare, pågår arbetet med att presundersöka själva bytet och dess sa ut och upp dessa väggar och
praktik som sådant.
tak hela tiden.
– Vad sker under förvandlingen Just för att tydliggöra könsroller
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En produktion av:

TURNÉPERIOD VÅREN 2021

Mörkt, skruvat och roligt –
DRAGSHOW av och med
Robert Fux
En unik föreställning om maskens explosiva kraft och vår inre längtan efter förvandling, av
och med dragdrottningen och hyllade skådespelaren Robert Fux. Nu har du chansen att
boka denna nyskrivna och sprakande show. Premiär våren 2021.

och deras begränsningar är drag folkbildarforum förvänta sig av
ett alldeles utmärkt verktyg.
ert samtal som fått rubriken
– Robert använder till exempel ”Folkbildning i lösögonfransar”?
Foto: Klara G

ofta en korsett. Det är en sådan
perfekt metafor för kvinnorollen,
även om det nästan bara är dragqueens som använder den i dag.
Den ger en fantastisk bild av vad
kvinnorollen är: tyglande, pressande och den snör åt.

– Robert har gjort många intervjuer som skådis, men det här
blir nog hans första publika samtal om just detta. Jag ska försöka
ställa frågor som får honom att
berätta vad dragpraktik innebär
rent politiskt och konstnärligt och
Så vad kan publiken på årets hur han förhålla sig genren.

STRÄVAN EFTER

SANNING

BENGT KRISTENSSON UGGLA | PROFESSOR ÅBO AKADEMI

DRAG
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+ FOLKBILDNING = SANT!
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EN STRÄVAN EFTER SANNING
Globalisering brukar vi kalla den process som sedan 1970-talet i grunden har omvandlat världen och som har medfört det
största hälso- och välståndslyftet i mänsklighetens historia.
På senare år har vi dock blivit alltmer uppmärksamma på globaliseringens baksidor, till exempel i form av ökade motsättningar och polarisering, en hotande ekologisk kollaps och inte
minst den djupa klimatkris som vi är på väg in i.
TEXT: BENGT KRISTENSSON UGGLA
FOTO: SATU KARMAVALO

En underskattad sida av globaliseringen är den utarmning av
kunskapskulturerna som globaliseringen riskerar att leda till.
Det kan kanske låta konstigt
med tanke på att det är mycket
tack vare digitaliseringen som
många verksamheter har överlevt pandemins verkningar. Men
den oskuldsfulla tiden är definitivt förbi då vi blåögt kunde tala
om ”informationsmotorvägar”.
Idag erfar vi på ett påtagligt sätt
hur nätet lika mycket är ett desinformationssystem – och att vi
gemensamt håller på att skapa
historiens mest effektiva övervakningssystem genom att frivilligt, och entusiastiskt, lägga ut
våra livsarkiv på nätet.
Men, invänder någon: är det inte
ett gott tecken att man så ofta
talar om kunskap under globaliseringens era? I den bästa av
världar skulle detta kunna tol24

kas som ett tecken på ett ökat
intresse för kunskap. Men då
måste man påminna sig att förväntanshorisonten för vår tids
kunskapsdiskussion primärt är
ekonomisk. Från den tidigare betoningen att kunskaper har såväl
politiska (demokrati) och sociala
(social inkludering) som ekonomiska (välstånd och konkurrenskraft) och kulturella (livskvalitet)
dimensioner, har perspektiven
krympt dramatiskt så att det
idag mest handlar om ekonomi.

i kulturella, sociala och politiska
kunskapskapital. Varken de komplikationer vi till exempel upplever kring massvaccineringarna
mot Covid-19 eller klimatkrisen
handlar om rent tekniska utmaningar.

horisontalisering, som skulle kunna ge möjligheter till demokratisering, men som idag mest har
en nivellerande effekt på grund
av att vi så länge gravt har underskattat betydelsen av att rusta sig för möta globaliseringens
kulturella, politiska och sociala
Faktaresistens är överkonsum- utmaningar.
tion av fakta - inte en brist

Men den nya digitala informationsgeografin riskerar att utarma våra kunskapskulturer på än
mer grundläggande sätt. Den nya
platta informationsvärlden har
nämligen resulterat i en kognitiv

Redan den enorma mängden av
information som väller över oss
tenderar att förvirra och göda en
kunskapskultur av ”mjuk” relativism och postsanning. Om man
i detta sammanhang ska tala om

En endimensionell syn på kunskap

Denna endimensionella syn på
kunskap riskerar inte bara att underminera en långsiktigt hållbar
kunskapsutveckling, den gör oss
också synnerligen dåligt rustade
att möta de sammansatta globala utmaningar som våra samhällen står inför och som så uppenbart kräver investeringar också
25

(till följd av kakafonin av röster
som hävdar ”sin” sanning). Denna form av tvärsäkerhet riskerar
också att kortsluta det jag har
valt att kalla för akademins ”tolkningslaboratorier”: de seminarier
och andra former av kollegial
granskning där olika tolkningar
bryts emot varandra inom ramen
för en gemensam strävan efter
sanning. Eftersom det i slutändan
inte finns något annat än dessa
tolkningspraktiker som bär upp
vetenskapen behöver vi på alla
sätt värna om dessa processer i
en tid då ekonomistyrningen endast fokuserar på leveranser och
resultat.
faktaresistens, så måste man påminna sig om att resistens inte
uppstår genom brist, utan tvärtom överkonsumtion, av (i detta
fall) fakta.

konspirationsteorier sprids och
göds av det globala desinformationssystemet är det frestande
att som en ryggmärkseffekt förvänta sig att vetenskapen ska
Denna globaliseringens ”platta” presentera den stora tidlösa Saninformationsvärld utgör en gene- ningen och folkbildningen bli en
rell utmaning för ett kunskaps- vetenskaplig sanningsleverantör.
samhälle som förutsätter en Jag tror att det är en strategi som
fungerande kognitiv infrastruktur, leder vilse. Vetenskapen äger
men den utmanar på ett allde- nämligen inte sanningen som en
les särskilt sätt traditionella kun- stor Teori att föra ut – vetenskaskapsinstitutioner som universi- pen drivs av en strävan efter santet, skola och folkbildning.
ning, som bara kan garanteras av
fungerande tolkningspraktiker.

kunna påminna vetenskapssamhället om att förnuft aldrig är något man äger ensam, utan något
man delar med andra och som
måste förädlas i kommunikationsgemenskaper, där man tar
och ger i ett utbyte som kräver
lika mycket skarp kritik som uppmärksamt lyssnande.
Det är viktigt att man förbereder
sig väl inför såväl ett seminarium
som en studiecirkel – men inte
för att hålla en monolog.

Bortom såväl relativismens uppgivenhet som tvärsäkerhetens
absoluta kunskap handlar det
i stället om att vara kapabel att
både ge och ta inom ramen för
Strävan efter sanning
en gemensam strävan efter sanI mötet med den ”mjuka” relati- ning.
vismen skulle folkbildningen idag

Vi måste värna prosesserna
Om ”sanningsfetischismen” brekring tolkningslaboratorier

När vi ser de förfärande kon- der ut sig, så kommer det snasekvenserna av hur lögner och rare att bidra till ökad relativism
26

27

Returadress:

Bildningsförbundet Östergötland
Storgatan 41 • 582 23 Linköping

KLOKHET
& KUNSKAP
KONSERT & KONGRESS LINKÖPING

27 april 2021

Temat för årets Folkbildarforum är Klokhet
och Kunskap. Hur blir vi kloka och omdömesgilla som individer och hur blir vi det
tillsammans, som medborgare och som
samhälle? Hur får vi allt detta att betyda
något, att engagera?
Medverkande:
- Fil. dr. i filosofi Katharina Berndt Rasmussen om omdöme och
våra verkliga fördomar
- Docent Jonna Lappalainen om kollektiv kunskap
- Professor Bengt Kristensson Uggla om strävan efter sanning
- Poeten Bob Hansson talar allvar om livet
- Dragartisten Robert Fux ger oss folkbildning i lösögonfransar
- Panel om vad pandemin lärt oss om vad ett klokt samhälle bör
vara.
Moderator: Anna Lindman
BOKA DIN PLATS PÅ WWW.FOLKBILDARFORUM.SE

folkbildarforum.se • facebook.se/folkbildarforum • bildningsforbundet.se

