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#FOFO är en tidning från Bildningsförbundet Östergötland som ges 
ut två gånger per år. Årets tema är Hållbarhet & Handlingskraft, 
precis som för Folkbildarforum.

Kontakta oss gärna med frågor och förslag! 

bildningsforbundet.se/kontakt

Det är en sann ynnest att få 
möjligheten i detta nummer 
få möta så många 
människor som på olika 
sätt kämpar för att öka 
kunskapen om klimatet 
och omställningen som 
vi alla måste göra. Vi 
har forskare, experter, debattörer och aktivister som 
alla visar att klimatförändringarna är på riktigt och att 
vi måste göra allt vi kan för att ställa om samhället. 

Peter Frejhagen, Kanslichef 
Bildningsförbundet Östergötland
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Björn-Ola sätter ner foten och slår fast att det handlar 
om total transformation av samhället, inte bara 
effektivisering. Annika visar genom sin gärning att 
det krävs ett existentiellt perspektiv på klimatkrisen 
och förstå att människor behöver en inre omställning 
innan en yttre omställning kan bli verklighet. Ahmed 
ger oss unga människors perspektiv som ärligt och rakt 
visar att klimatångesten som unga känner är verklig. 
Johanna slår fast att klimatkrisen skapat ett uppsving 
för engagemanget i civilsamhället av tidigare sällan 
skådad kraft och att alla kan vara med och engagera sig 
utifrån sin utgångspunkt.

Varje bidrag funderar också kring folkbildningens roll i 
detta viktiga arbete som måste göras. Tillsammans visar 
de tydligt att vi som folkbildare måste tänka hållbarhet 
över tid och att genom bildning skapa handlingskraft nu. 

”Aha-känslan” är påtaglig i detta nummer så läs 
artiklarna, begrunda det som kommer fram och ta 
ställning.



Det är en spännande tid vi lever i. Vissa dagar känns det överväldigande 

och tungt, med klimathot, rasism, människor på flykt överallt i världen, 

massutrotning av arter och pandemier. Samtidigt rör det på sig överallt, det 

myllrar av engagemang och initiativ som försöker lösa problemen. När jag bara 

tittar på problemen är det lätt att ge upp, men när jag ser allt engagemang 

som finns så är det svårt att inte vara optimistisk inför framtiden.

Klimatfrågan är ett gyllene 
tillfälle för folkbildningen
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Idag har klimatkrisen skapat ett 
uppsving för engagemanget i 
civilsamhället av tidigare sällan 
skådad kraft. Klimatrörelsen har 
ökat nästan exponentiellt de senaste 
åren och en stor hjälp är givetvis de 
sociala medierna. Engagemanget 
har ändrat form, men är minst lika 
levande idag som tidigare. Hur 
folkbildningens roll ser ut i allt detta 
är en intressant fråga som jag hoppas 
vi kan hjälpas åt att hitta fram till.

Engagemanget i hållbarhetsfrågor 
sträcker sig idag från omvända 
influencers, tidigare bilkramare 
och uppsatta företagsledare till 
gräsrotsaktivister. Alla drabbas och 
alla kan förenas i hotet, som dessutom 
är skapat av oss själva.

För att exemplifiera: Klimatkrisen 
var med och gjorde det möjligt för 
talibanerna att ta makten i Afghanistan, 
då fattiga bönder på grund av 
klimatförändringarna förlorade sin 
skörd och tvingades skuldsätta sig till 
talibanerna (enligt reportern Magda 
Gad). Sinande naturresurser ökar 
främlingsfientlighet och göder krig 
och när klimatkrisen gör fler platser 
obeboliga världen över ökar trycket 
på de landytor som är beboliga, vilket 
dessutom gör att vi riskerar ta oss ännu 
närmare de vilda djurens ytor och ökar 
därmed risken för nya pandemier. 
Klimatet, som vi ser, påverkar allt. 
Det handlar inte bara om någon grad 
varmare, ökade skyfall eller om att 
några fåglar dör ut.

När det kommer till tillit har 
folkrörelserna en fundamentalt viktig 
roll. Vi befinner oss i vad jag skulle kalla 
för ett gyllene tillfälle för engagemanget. 
Vi har just nu en fråga i våra händer 
som är avgörande för allas vår framtid, 
ja hela mänskligheten och planetens 
framtid, och rätt hanterad kan den även 
minska flykt, svält, främlingsfientlighet, 
artdöd och pandemier. Klimatfrågan 
skär rakt igenom alla områden som 
folkrörelserna arbetar med.

Hållbarhet är inte minst en fråga om 
rättvisa och tillit. Vi är beredda att 
uppoffra mycket om andra också gör 
det – se bara vad vi uppoffrat för att 
bromsa en pandemi under senaste 
året. ”Alla” har gjort det och därför 
har det varit ganska lätt. Det har varit 
någorlunda rättvist.

Det finns en gemenskap i detta, 
som ibland bespottas och kritiseras 
hårt – för vem är egentligen mest 
skyldig och vem sitter på de bästa 
lösningarna? Bör de med många 
barn ha mer dåligt samvete, eller 
de som driver ett stort företag? 
Är det den som bilpendlar till sitt 
jobb tio mil bort varje dag, eller 
är det den veganska forskaren i 
storstaden som flyger någon gång 
om året som är mest skyldig? Alla 
berörs, många upprörs och vi ser 
hur hållbarhetsfrågorna allt mer 
penetrerar olika samhällslager. På 
så sätt är de också inkluderande – 
alla kan vara med och engagera sig 
utifrån sin utgångspunkt.
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Vad ska vi då göra inom 
folkbildningen för att fånga detta 
gyllene tillfälle? Jo, vi bör tänka in 
hållbarhet och klimat i allt vi gör: 
i kulturen, i mångfaldsarbetet, i 
omställningsarbetet, vi bör folkbilda 
oss internt, vi behöver ännu tydligare 
arbeta med frågor som skapar 
tillit till samhället och motverkar 
korruption, ger människor makt 
över sina liv, stärker demokratiska 
värderingar och bidra till arenor för 
att bygga engagemang.

Forskare menar att länder med hög 
social tillit ofta är ”miljöbättre”. Det 
vill säga att människor tenderar att 
anstränga sig mer för att skapa ett 
bättre samhälle även på miljöområdet 
om man kan lita på att staten sköter 
det den utlovat. Därför är exempelvis 
arbete mot korruption i högsta grad 
av stor vikt för att kunna göra bra 
satsningar för klimatomställningen.

Och det är bråttom. Vi kan inte 
enbart vänta på tioårsplaner och 
förändrade verksamhetskulturer 
utan vi behöver vara mer 
snabbfotade än så. Hållbarhets- och 
klimatfrågan behöver bli levande 
i all folkbildning, i musik och 
spelkulturen, i idrottsrörelsen, bland 
djur- och naturorganisationerna, i 
arbetarrörelsen, kyrkan och på alla 
andra arenor där civilsamhället finns. 
Nu är det dags för att bygga det gröna 
folkhemmet på riktigt. 

Visst vill du vara med!

När det kommer till tillit har 
folkrörelserna en fundamentalt 
viktig roll. Vi befinner oss i vad 
jag skulle kalla för ett gyllene 
tillfälle för engagemanget.”

“
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Med folkbildningen som medel 
kan transformationen bli möjlig

Det går inte att göra några småförändringar här och där om världen ska bli 

hållbar. Man måste transformera hela samhället och sättet vi lever. Här kan 

folkbildningen spela en stor och viktig roll.

– Människor måste få mötas och samtala om detta. På så sätt skapar vi 

beredskap och en berättelse om vart vi vill komma, säger Björn-Ola Linnér, 

professor vid Linköpings universitet.

Ord är viktiga. När den första 
frågan i den här intervjun handlar 
om omställning guidar Björn-Ola 
Linnér vänligt men bestämt 
in samtalet på att prata om 
transformation istället. För det är 
en stor skillnad på omställning och 
transformation menar han. Och en 
viktig sådan. Omställning handlar 
om att göra ungefär samma saker, 
men på nytt sätt. Transformation 
är något helt annat.

De bestående problem Björn-Ola 
Linnér pratar handlar inte 
bara om koldioxidutsläpp och 
klimatproblematik. Det finns även 
andra stora och avgörande frågor 
som måste lösas: till exempel att 
många arter riskerar att försvinna 
och den stora miljöbelastningen.

– Transformation handlar om en 
grundläggande strukturförändring, 
en systemförändring. Det måste 
särskiljas från små förändringar. 
Europa behöver transformeras till 
ett grönare, hälsosammare och 
fossilfriare samhälle. Vi kan inte 
lösa de här bestående problemen 
med vår nuvarande struktur.

– En stor del av forskningsvärlden 
är enig om detta. Vi har sett hur 
man satt pris på miljöföroreningar 
och andra liknande åtgärder. Det 
är bra åtgärder som vi behöver 
mer av. Men alla de medel man 
har prövat tog oss bara långsamt 
framåt, medan vi kunde se hur 
de negativa miljöförändringarna 
bara accelererade.
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Björn-Ola Linnér är klimatpolitikforskare 

och professor vid Linköpings universitet. 

Tillsammans med sin kollega Victoria Wibeck 

har han nyligen genomfört ett projekt där man 

intervjuat människor i Kap Verde, Fidji, Kina och 

USA för att höra hur man ser på omställningar till 

hållbar utveckling runt i världen. På konferensen 

kommer han att föreläsa under punkten 

”Folkbildningen som drivkraft och möjliggörare 

för Transformation av samhället”.
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En viktig del för att kunna göra 
transformationer möjliga tror han 
därför handlar om att mötas, prata 
och se möjligheter på ett nytt sätt. 
Det går inte att enbart fokusera 
på ekonomi, beslut fattade i 
politiska arenor eller på ny 
teknik även om de också behövs. 
Björn-Ola Linnér drar paralleller 
till arbetet för att försonas efter 
apartheid och att läka Colombia 
efter många års krig.

– Det kanske låter platt, men vi 
måste skapa plattformar där vi kan 
föra dialog om vart vi vill komma. 
Det är en essentiell del av lösning: 
att få samtala och att få frigöra 
kreativitet. Om det blev en central 
del i studieförbundens arbete, då 
skulle de vara med och skapa en 
ny berättelse och öka beredskapen.

Det är här folkbildningen och i 
förlängningen studieförbunden 
kan komma in.

– Där var man tvungen att hitta 
lösningar på en ohållbar situation. 
Det fanns väldigt olika idéer om 
vems fel det var och vad som hade 
hänt, men när man kunde förenas 
i att prata om hur lösningen skulle 
kunna se ut hände något. Det är 
sådana mötesplatser vi måste 
skapa. Då skapar man också 
förståelse för varandra och den 
förankring man har till problemet.

Om samtal för att frigöra kreativitet 
blev en central del i studieförbundens 
arbete, då skulle folkbildningen vara 
med att skapa en ny berättelse och 
öka beredskapen.”

“
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Utbildning och möten är med 
andra ord viktigt?

– Ja, för utbildning skapar 
förståelse och förberedelse för 
en förändrad värld. I en värld 
som hela tiden förändras, det kan 
gälla både teknik och normer, 
så är ökad kunskap livsviktigt. 
Transformativt lärande möjliggör 
också perspektivskiften.

– Det är mitt favoritexempel! 
Kväkare och andra personer 
började driva detta som en 
moralisk fråga. Det blev en 
folkrörelse och efter några 
årtionden blev det otänkbart att 
ha slavar. Det här gick på 50 
år, så perspektivskiften kan gå 
ganska snabbt. Det finns inga 
mirakelkurer, bara ett envist 
arbete att försöka påverka andra.

För att ytterligare visa att det 
inte är omöjligt att förändra 
världen eller åtminstone radikalt 
förändra synen på en stor och 
genomgripande fråga drar han 
paralleller till Storbritanniens 
avskaffande av slaveriet. Från att 
vara en oproblematisk fråga där 
man kunde tjäna stora summor 
pengar gick den till att bli en av 
de mest diskuterade frågorna i 
det brittiska samhället bara på 
något decennium.

– Vi behöver skapa en längtan 
efter ett bättre samhälle för 
alla. Kanske har vi fått hjälp av 
coronapandemin. Vi kan längta 
efter andra saker än att flyga 
till Thailand. Vi kan konsumera 
mindre resurser.

Det här låter svårt, kanske 
omöjligt, men Björn-Ola Linnér 
tror att mycket handlar om att 
ge människor möjligheter att se 
samhället på ett nytt sätt. Han 
drar en parallell till ett stycke 
av Antoine de Saint-Exupéry, 
författaren till barnboken ”Den 
lille prinsen”, där det sägs att för 
att få någon att bygga ett skepp 
kan man inte bara hugga ner träd 
och ge de som ska arbeta rätt 
verktyg. Man måste få människor 
att drömma om havet också.
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10 - 11

 Det går inte att vifta bort att forskningen 
visat att unga och unga vuxna lider av 
klimatångest och att den ökar. ”

“
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10 - 11
Vad kan folkbildningen lära 
av klimataktivisterna?

Snabbhet, Internet som primärt kampanjverktyg och minimalt med administration. 

Det är några av framgångsrecepten bakom de unga klimataktivisternas engagemang. 

Men det finns också baksidor, där de unga kan lära av de traditionella folkrörelserna 

och folkbildningen. Det menar Ahmed Al-Qassam, en av den svenska miljö- och 

klimatdebattens tungviktare.

När Ahmed Al-Qassam startade 
Miljöpodden 2015 var det den första 
podden i Sverige som handlade om miljö- 
och klimat. Ahmed Al-Qassam är en 
energisk person som har gjort ett verkligt 
avtryck i miljö- och klimatdebatten. 
Sedan dess har han etablerat sig som en 
av de tunga unga debattörerna.

En av förklaringarna till uppmärk-
samheten kan enligt honom själv vara 
att han ständigt försöker grunda sin 
argumentation i forskningen. Allt han 
säger ska stå på en solid vetenskaplig 
grund för att han ska kunna nå fram 
med sina budskap.

– Även att jag heter Ahmed och rep-
resenterar en målgrupp som inte syns 
så mycket i dessa sammanhang är 
nog en förklaring.

Varför väljer unga att engagera sig i 
så pass stor omfattning i just miljö- 
och klimatfrågan?

Enligt Ahmed Al-Qassam finns en ny, 
och vad som uppges vara den största 
undersökningen i sitt slag, publicerad 
i ansedda The Lancet, som visar att 
77 % av alla unga tycker att framtiden 
är skrämmande och 56 % menar att 
mänskligheten är dömd till undergång.

– Det går inte att vifta bort. Forskning 
har visat att unga och unga vuxna lider 
av klimatångest och att den ökar. Den 
viktigaste frågan som engagerar flest ur den 
gruppen är konsumtionsfrågan, kopplat 
till både beteende- och systemförändring, 
säger Ahmed Al-Qassam.

TEXT: Ulrika Borg FOTO: Camilla Gewing-Stålhane
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Ahmed Al-Qassam är svensk miljövetare, 

miljöaktivist och debattör från Malmö. 2015 

grundade han Miljöpodden. Var ordförande i 

klimatorganisationen PUSH Sverige 2016 - 2018. 

Har genom PUSH Sverige, närvarat vid flera av FN:s 

klimatförhandlingar som observatör. Ahmed Al-

Qassam har tidigare arbetat som klimat- och 

miljöstrateg på  Länsstyrelsen  Skåne och som 

klimatlobbyist på enheten för Klimat och Energi 

på PR-byrån  Westander. I dag arbetar han som 

påverkansansvarig för Friluftsfrämjandet.

Skiljer sig unga klimataktivisters engagemang från traditionella folkrörelser? 
– Min upplevelse är att aktivisterna är väldigt fragmenterade. Det jobbas med massor av 
olika frågor och åtgärder på olika håll och det finns en mängd influenser, idéer och riktningar. 
Några håller med Greta och vill strejka, några jobbar mot utrotning och några andra vill stoppa 
vägbyggen, och så vidare.. Sen har vi andra som tycker det räcker om de följer med på en 
marsch en gång om året, men naturligtvis även dem som väljer att engagera sig politiskt. Vi 
jobbar åt många olika håll och det spretar.

Vad tror du är anledningen till att strukturen är så pass fragmenterad?
– Tidigare kanske det räckte att man engagerade sig i en viss förening men i dag fungerar det 
inte så. Som ung kan man känna sig begränsad i en organisation, förening eller ett politiskt 
parti. Vi lever i ett samhälle med ett extremt snabbt informationsflöde och Internet är det star-
kaste verktyget för mobilisering. Det är mycket enklare att organisera ett globalt engagemang 
för en viss specifik fråga idag. Någon drar i gång en aktivitet på Internet i en svensk småstad 
som kan resultera i en mängd underskrifter från hela världen.

Samtidigt menar Ahmed Al-Qassam att den nya sortens engagemang har en baksida.

– Det finns inte samma lojalitet bland klimataktivisterna. Som medlem i en förening kanske 
jag får en badge för min medlemsavgift, och det finns en känsla av stolthet och ägandeskap 
som ofta saknas i de lösa nätverken. Den traditionella folkrörelsen är baserad på strikta ramar 
och en struktur som fyller en viktig funktion, inte minst för min arbetsgivare Friluftsfräm-
jandet. För det traditionella organisations- och föreningslivet är dessutom antal medlemmar 
viktigt och något man är stolt över.
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Vad kan folkbildningen i form av folkhögskolor och studieförbund lära av de unga 
klimataktivisterna?
– Det finns olika delar i aktiviströrelsen som folkbildningen kan lära från. Dels är unga 
aktivister väldigt snabba på att organisera och utveckla en idé, dels att mobilisera stödet som 
behövs för att få frågan på agendan. Många aktivister är oftast medlemmar eller löst aktiva i 
flera frågor och organisationer. Det leder också till att de skapar ett brett nätverk, oftast från 
flera delar av världen eller kring flera frågor, vilket underlättar organisering och idéutveckling 
eftersom kunskapen kan hämtas in från andra områden.

– Administration och byråkrati avskräcker dessutom ofta unga och finns det möjligheter att 
minska den är det en fördel. Samtidigt bör man omfamna digitaliseringen i en högre takt, vilket 
skulle kunna bidra till lösningar som leder till effektivare mobilisering, säger Ahmed Al-Qassam.

Vad kan klimataktivisterna lära av folkrörelserna och folkbildningen?
– Rörelsen behöver fortsätta växa i kraft, men sedan kommer den viktiga frågan om vilken 
väg vi ska ta. Vi har mycket att lära av folkbildningens metoder. Hur vi skapar ökat en-
gagemang, får frågor att leva vidare och hur vi kommunicerar. Vi måste inom miljörörelsen 
i slutänden sätta oss ned och pratar om hur vi ska arbeta mer enhetligt och strukturerat. 
Metoderna, strukturen och kommunikationen som används och skiljer klimataktivisterna 
från de traditionella folkrörelserna uppfyller också olika syften. Där tror jag att de båda 
delarna har mycket att hämta och lära från varandra, avslutar Ahmed Al-Qassam.

2016: nominerad till årets 
#FirstGeneration elsjäl av Sida, 
Utrikesdepartementet och Ungdomar.
se för sitt arbete med FN:s globla 
hållbarhetsmål.

2016: mottog hans initiativ,  Mil-
jöpodden, Malmö Stads Miljöpris.

2017: utsågs till en av Sveriges 101 
miljömäktigaste, på plats 30, av tid-
ningen Aktuell Hållbarhet.

2018: utsågs till en av 33 
hållbarhetstalanger under 33 år av 
tidningen Aktuell Hållbarhet.

2018: utsågs till en av 100 miljöinspi-
ratörer av Sydsvenskan.

Han har fått en mängd priser för 
sitt engagemang enligt nedan:
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Folkbildarforum 2021
Tisdagen den 9e november 2021 bjuder 
Bildningsförbundet Östergötland in 
till Sveriges största konferens om 
folkbildning och samhällsutveckling. I 
år är temat för konferensen ”Hållbarhet 
& Handlingskraft”. Konferensen tar 
anspråk i de globala hållbarhetsmålen 
i Agenda 2030 med extra fokus är på 
fyra av dessa mål: God bildning för alla 
(4), Jämställdhet (5), Jämlikhet (10) och 
Inkluderande samhälle (16).

Det är hållbarhetsproffset Johanna Stål 
som kommer att leda oss genom dagen 
och vi är så glada för det! Några av de 
som kommer att föreläsa under dagen 
är klimatpolitikforskaren Björn-Ola 
Linnér, diakonen Annika Spalde samt 
klimataktivisterna Ahmed Al-Qassam 
och Maria Soxbo. Några av våra 
föreläsare finns intervjuade i detta 
nummer av #FOFO. 

Genom flertalet föreläsningar och valbara 
seminariesessioner ger Folkbildarforum 
en omfattande bild av ämnet. 

Datum:

Tid:

9 november 2021 

08:00 - 18:30

Pris inkl. måltider: 650SEK*

*Studentpris: 520SEK

Plats: Linköping Konsert & Kongress

Information
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Vabara sessioner

08:00 - 09:00

Program

09:00 - 09:15

09:15 - 10:00

10:15 - 10:50

11:05 - 12:00

12:00 - 12:45

12:45 - 13:15

13:30 - 14:30

14:40 - 15:40

15:50 - 16:30

16:30 - 18:30

Frukost i Marmorfoajén

Invigning med moderator Johanna Stål

Björn-Ola Linnér: ”Folkbildningen som drivkraft 
och möjliggörare för transformation av samhället”

Annika Spalde & Emanuel Eriksson: ”Inre 
omställning krävs för yttre hållbarhet”

Maria Soxbo & Ahmed Al-Qassam: ”Vad kan 
folkbildningen lära av de nya aktivisterna?”

Lunch i Marmorfoajén

Kulturprogram | Staffan Lindberg

Valbara sessioner

Valbara sessioner

Avslutning med Johanna Stål

Middagsbuffé i Marmorfoajén

Frågor? Kontakta oss!

Kanslichef

peter.frejhagen@bildningsforbundet.se

Peter Frejhagen

070-269 00 54

Projektkoordinator & Kommunikatör

nicole.ulman@bildningsforbundet.se

Nicole Ulman

070-618 00 69
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Tove Ahlström

Gittan Frejhagen

Cecila Enberg & 
Ola Uhrqvist

Johanna Stål

Titti Knutsson

Utan folkbildning, ingen klimatomställning, Global Utmaning

Folkbildning minskar utsläppen!, Gretas Gamlingar

En annan framtid

Empowerment genom scenkonst, Kairos - nu är den rätta tiden

Spel för samtal om hållbar samhällstransformation, 
Linköpings Universitet

13:15 - 13:30 Hemlig programpunkt!



Annika Spalde är diakon i Svenska 

kyrkan. Hon är också fredsaktivist 

och författare och har länge varit 

engagerad i klimatfrågan. Hon 

kommer att prata på konferensen 

under rubriken “Inre omställning 

krävs för yttre hållbarhet”.
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Pilgrimsvandrar för klimatet

Den 19 juli sommarpratade psykologen Hanna Wallensteen, temperaturen kröp upp mot 
25 grader och OS i Tokyo skulle precis starta. Samma dag gav sig en grupp vandrare 
av från Vadstena. De gick två mil den där första dagen och fortsatte att göra det nästan 
varje dag till 30 oktober. Målet för deras långa vandring? Klimattoppmötet i Glasgow.

Resan till en hållbarare värld går inte bara via arbetet med konkreta klimatåtgärder. 

Vi måste vara beredda på att göra en inre resa också. 

– Jag tror studieförbunden kan hjälpa människor att finna de resurser som de har 

inom sig, säger Annika Spalde, diakon som pilgrimsvandrat till klimatmötet i Glasgow.

– Det är en pilgrimsvandring för klimatet. Vi vill uppmana politiker, och alla andra 
människor, att ta klimatläget på allvar, berättar diakonen Annika Spalde.

När vi når henne befinner hon och resten av de svenska vandrarna i Hamburg där de har 
vilodagar innan de ska ansluta till en tysk grupp i Munster. Framme i Glasgow kommer 
de att sammanstråla med liknande vandringsgrupper.

– Vi ska överlämna våra krav vid en form av ceremoni. På lördag den 30 okt går vi in 
mot centrum av stan tillsammans med de andra vandringarna, för en manifestation, 
berättar hon. 

Att vandra har blivit allt mer populärt under coronapandemin, men att pilgrimsvandra 
är något annat. Här handlar det inte främst om att uppleva naturen eller att ha semester, 
utan det är också något av en själslig upplevelse – ofta tillsammans med andra. Det 
är just den här upplevelsen, en sorts inre omställning, som Annika Spalde tror är en 
nödvändig del av arbetet för ett hållbarare klimat.

– En sådan omställning kan vara att känna en tillfredställelse och en förnöjsamhet i 
sitt liv, inom sig och i saker som är hållbara. Det är en form av andlig aspekt, eller 
existensiell om man inte är så andlig. Det är att hitta goda fossilfria aktiviteter som ger 
påfyllning och vila. 

Så hur påbörjar man den där inre omställningen? Och kanske ännu viktigare, hur når 
man dem som tycker att tal om färre flygresor eller minskad konsumtion låter som en 
resa mot en ganska torftig tillvaro i säck och aska?

TEXT: Elisabet Wahl FOTO: Pilgrims Walk for Future
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Annika Spalde tror mycket på att se nya möjligheter och nya chanser istället för 
begränsningar. Att istället för att bara prata om klimatet kan man även bredda perspektiven 
och diskutera hela vår livsstil, vår kultur och sättet vi lever våra liv mer generellt.

– Vi har många problem som vi skulle kunna få med i diskussionen om omställningen 
och omformning. Skulle vi leva ett enklare liv med mindre resor och mindre lönearbete 
skulle det också avhjälpa en mängd andra problem som vi har i samhället: stressjukdomar 
och ensamhet till exempel.

På ett sätt kan man säga att folkbildningen och studieförbunden under en lång tid sysslat 
med just inre omställningar. Att ge ny kunskap till människor som hoppat av skolan för 
tidigt, att stärka och lyfta olika minoritetsgruper och att ge redskap till marginaliserade 
grupper så att de göra sina röster hörda.

– Jag tror att studieförbunden kan hjälpa människor att finna de resurser som de har 
inom sig och utveckla sig. Ett bra sätt att göra det är i en liten grupp. Är man med i 
kyrkan är det naturligt att det är ens församling, men är man inte med där går det att hitta 
andra sammanhang: samtalsgrupper, vandrargrupper, odlingsgrupper.

Att bilda sig hela livet tillsammans med andra blir extra viktigt när det kommer 
till klimatarbetet menar hon. För i kombinationen av kunskapsinhämtning och att 
samtala med andra kan det växa fram handlingskraft.

– En av deltagarna som går från Malmö till Glasgow fick motivationen till sitt klimaten-
gagemang via en studiecirkel i sin församling. Det var en rätt bred klimatcirkel, men 
kunskapen gav motivation och fick henne att känna att hon måste göra något av detta.

Diakon Annika Spalde i videointervju med journalist Elisabet Wahl.
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Ordet pilgrim kommer från latinets peregrinus som betyder främling. I 
Sverige finns över 30 pilgrimsleder från Dag Hammarsköld-leden öster 
om Kiruna till en del av S:t Olavsleden mellan Lund och Simrishamn. 

Det finns sju nyckelord för en pilgrimsvandring: frihet, enkelhet, tystnad, 
bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande.

Vad innebär pilgrimsvandring?

Klimatmötet COP26 hålls i Glasgow från 31 oktober fram till 12 
november och anses vara det viktigaste klimatmötet sedan Paris 2015. 
Man räknar med att det ska locka delegater och politiska ledare från 

närmare 200 länder.

Vad är Klimattoppmötet?
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Blå 
av Maja Lunde

Klimatdystopin Blå följer dels Signe 
som 2017 återvänder till sin hembygd 
där klimatet förstört och förändrat allt 
hon någonsin älskat. År 2041 är det 
David, som tillsammans med dottern, 
flytt från sitt brinnande hem i det extremt 
uttorkade Europa. 

”Du tänker inte på det förrän det inte 
längre är väckarklockan som får upp 
dig på morgnarna, utan ljuden av skrik. 
Lågorna har nått fram till din stad, till 
ditt hus, till din säng, till de du tycker 
om. Det brinner hos dig.”. Kanske är 
det allas våran naivitet som förlamar 
oss. Handlingskraften kommer nog inte 
förrän allvaret redan är här.

Przewalskis häst 
av Maja Lunde

Detta är den sista boken i Maja Lundes 
klimatdystopiska romanserie. Vi 
får följa Michail som 1882 ska föra 
hästrasen taki från Mongoliet till 
Europa, Karin som 110 år senare ska 
återlämna takierna där de hör hemma. 
Sist, men inte minst, följer vi Eva som 
2064 i Norge kämpar för att få världens 
sista takier att överleva i vad som är en 
mycket dystopisk framtidsskildring. 

Vi är mitt i en tid av klimatförändringar 
och kanske är det just det som gör Maja 
Lundes roman så skrämmande. Att det 
nästan känns lite för nära. Hur länge till 
kan vi se hennes framtidsskildringar 
som framtiden?  

TEXT: Nicole Ulman

Boktips för
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Den sista migrationen 
av Charlotte McConaghy

Klimatförändringarna har dödat 
majoriteten av alla vilda djur på jorden 
mitt framför näsan på fågelälskaren 
Franny Stone. Men, på Grönland hittar 
hon den sista flocken silvertärnor och 
bestämmer sig för att följa med dem på 
den sista migrationen till Antarktis.

Den sista migrationen av Charlotte 
McConaghy är fantastisk men förödande 
kärleksförklaring till naturen och djuren. 
Trots den fiktiva handlingen känns 
klimatförändringarnas konsekvenser 
skrämmande verkliga. McConaghys bok 
lyckas tända en låga, är det såhär det 
kommer att sluta om vi inte börjar agera?

Slutet 
av Mats Strandberg

Trots att klimatet kanske inte är det 
största fokuset i Mats Strandbergs pre-
apokalyptiska ungdomsroman kan 
ångesten över ett bestämt slut ändå ses ur 
klimatperspektiv. Vi vet att isarna smälter, 
att arter dör ut och att temperaturen ökar - 
hur känns det egentligen?

”Slutet” utspelar sig i en pre-apokalyptisk 
värld där kometen Foxworth kommer 
störta in i jorden om 4 veckor. Allt 
kommer förstöras och försvinna, oavsett 
vad. Kometen kan i vår verklighet liknas 
med den klimatkris, som definitivt 
kommer. Hur ska vi agera för att 
minimera förstörelsen?

vårt klimat
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Ola Uhrqvist är universitetslektor 

och disputerad i miljövetenskap. 

Arbetar sedan 2018 vid Institutionen 

för beteendevetenskap och lärande. 

Innan dess arbetade han som lärare i 

religionsvetenskap, filosofi och historia. 

Under en period drev han ett eget 

företag inriktat på lärarfortbildning 

parallellt med läraryrket.

Cecilia Enberg är disputerad före-

tagsekonom men verkar sedan ett antal 

år tillbaka som universitetslektor på 

Institutionen för beteendevetenskap 

och lärande. Hon är även knuten till 

Didacticum, ett högskolepedagogiskt 

centrum som är gemensamt för hela 

Linköpings universitet, där hon arbetar 

med frågor kring lärande för hållbar 

utveckling.

22



Spel som bidrar till kunskap, stimulerar diskussion och reflektion och som dessutom 

förstärks av en insatt samtalsledare. Spelen om hållbar utveckling och klimatavtryck har 

fått ett stort genomslag inom utbildningssektorn. Den här nya formen av studentaktiv 

pedagogik bidrar ofta till mer engagemang bland deltagarna än traditionella utbildnings-

material. Och passar därmed i synnerhet folkbildningens ideal om lärande.

Engagerande spel om hållbar utveckling 
- perfekt för folkbildningen

TEXT: Ulrika Borg FOTO: Nicole Ulman

De senaste åren har olika former av 
spel om hållbar utveckling lanserats 
och fått ökad uppmärksamhet i 
utbildningsvärlden. Det handlar om 
olika varianter, digitala så väl som 
brädspel och kortspel, för att nämna 
några. Spelen har utvecklats för en mer 
studentaktiv pedagogik än den gängse 
studentlitteraturen, skolböckerna och 
liknande former av utbildningsmaterial.

Vad är förklaringen till att spel 
har blivit så pass populärt inom 
utbildningssektorn?
– Det finns pedagogiska poänger med 
att man spelar. Genom spelandet skapar 
man inte bara engagemang utan försätter 
också spelarna i olika situationer 

Några av dem som har anammat den här 
mer studentaktiva undervisningsformen 
är Cecilia Enberg och Ola Uhrqvist 
vid Linköpings universitet. 
Spelen de använder handlar om 
klimatomställningen och ambitionen 
är att deltagarna med hjälp av de nya 
verktygen ska få bättre kunskap, men 
också reflektera över sina värderingar 
och förhållningssätt till frågor som 
handlar om hållbar utveckling.

som de sedan, vid den efterföljande 
summeringen, kan diskutera och 
reflektera över tillsammans. De får en 
gemensam erfarenhet att relatera till, en 
grund för det fortsatta lärandet, säger 
Cecilia Enberg.

Vad är syftet med spelen om hållbar 
utveckling som ni använder i 
undervisningen?
– Syftet är att ta steget från detaljer till mer 
övergripande frågor om hur saker och ting 
hänger ihop, hur konsumtionsbeteenden 
och politiska beslut påverkar varandra 
och miljön. Lärande för hållbar 
utveckling handlar om utmaningarna 
i sig, men spelen utvecklar också 
kompetenser för hållbarhet. De kan bidra 
till systemtänkande, hur olika system 
interagerar, varför målkonflikter uppstår 
och hur de kan lösas. Miljödiskussioner 
blir ofta en fråga om svart eller vitt, men 
i ett spel kan man få prova på olika sidor 
av en intressekonflikt och det öppnar 
upp för helt andra diskussioner och 
perspektiv, säger Ola Uhrqvist.
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Cecilia och Ola använder bland annat ett brädspel som heter Dilemma i sin undervisning. Dilemma 
har fokus på både kunskap, värderingar och förhållningssätt till frågor om hållbar utveckling. I 
Dilemma behöver spelarna både svara rätt på ett antal kunskapsfrågor, och vinna debatter genom 
att argumentera för den ena eller den andra ståndpunkten och svaren är långt ifrån självklara.
 
– När man spelar Dilemma går man in i en roll, ett slags rollspel. Man representerar inte sig själv 
eller sin egen åsikt. När man testar en roll blir det lättare att få en mer öppen inställning till andras 
perspektiv och idéer och det blir ett mer lekfullt förhållningssätt, trots att frågan är allvarlig. Om 
man tilldelas en roll som företrädare för en näring kan man få en ökad förståelse för det yrket, 
exempelvis att djuruppfödare inte är onda utan jobbar för sitt levebröd, säger Ola Uhrqvist.

Det andra spelet, Klimatkollen, är ett kortspel som mer fokuserar på vilken klimatpåverkan 
vardagliga aktiviteter får. Syftet är att deltagarna ska få kunskap om klimatavtryck från olika 
vardagsaktiviteter men också börja resonera kring konsekvenserna av olika val i vardagen.

– Klimatkollen handlar om individers konsumtion och kan bidra till diskussioner kring skillnader 
i klimatavtryck beroende på om jag äter hamburgare i stället för vegetarisk kost varje dag. Spelet 
är enkelt att komma in i och förstå och syftet är att introducera diskussioner om hållbar utveckling, 
säger Cecilia Enberg. 

Enligt Cecilia och Ola kan spelen vara utmärkta verktyg i lärprocessen på både folkhögskolor och 
i studiecirklar.
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Spelen kommer att finnas tillgängliga för 
deltagare som vill prova på i samband med 
Folkbildarforum den 9 november i Linköping.

– Målgruppen är bred och åldern har mindre betydelse. Spelen leder ofta till aha-upplevelser 
och en slags självreflektion och det uppstår många diskussioner. Man kan med fördel följa upp 
samtalen och plocka upp poängerna efter spelet. Men det behövs en samtalsledare för att hålla 
ihop diskussionen och få spelarna att tänka ett varv till. Därför är spelen utmärkta verktyg att 
använda inom folkbildningen, säger Cecilia Enberg.
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Nu ska hybridmöten och 
hybridundervisningen beforskas

Styrelsen beslutade att ha en utlysning av vårt forskningssamarbete mellan perioden 

9 juni till den 27 september i år. Vi är mycket glada att vi fått in fyra ansökningar 

med olika forskningsområden. Nu är det klart att Bildningsförbundet Östergötlands 

medel för forskningssamarbete i år går till Jan ”Gulan” Gulliksen som är professor 

i Människa-datorinteraktion och vicerektor för digitalisering på Kungliga Tekniska 

Högskolan. Genom ”deltagande aktionsforskning” kommer han och hans team 

beforska hybridundervisningen och framtidens lärsituationer.

TEXT: Peter Frejhagen FOTO: Marc Femenia

Jan Gulliksen är professor i 

människa-datorinteraktion på KTH. 

Han forskar om användbarhet och 

tillgänglighet med fokus på att 

förbättra den digitala arbetsmiljön. 
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Pandemin har inneburit att stormsteg 
tagits för att använda digitaliseringens 
möjligheter. Initialt innebar pandemin 
för många att verksamheten helt 
flyttade in och blev digital, alla möten 
genomfördes i Zoom, Teams eller Skype, 
undervisningen blev synkron eller 
asynkrona föreläsningar och lektioner 
genom digitala forum.

För det verkar som om Hybridmöten och 
hybridundervisning kommer att vara det 
“nya normala”. Syftet med projektet 
är därför att att utforska tekniska, 
pedagogiska och ledarskapsmässiga 
förutsättningar för att genomföra hybrida 
möten och undervisningstillfällen. 

I samband med återgången till den 
fysiska arbetsplatsen, efter den 18 
månader långa lockdown som pandemin 
inneburit, ser de ökade problem med att 
åstadkomma ett likvärdigt deltagande 
i hybridmöten och svårigheter att 
skapa kreativa lärsituationer för alla 
i hybridundervisningen. Kunskapen 
om vad som är bra och dåligt med 
hybridmöten och hybridundervisning 
är inte så stor men de ser stora behov 
av att öka kunskapen om vad som 
utgör bra hybridmötesformer och 
hybridundervisningasformer. Detta 
inbegriper vilka tekniska verktyg som 
finns och hur dessa kan användas, vilka 
pedagogiska metoder och verktyg som 
man kan tillgripa för att göra detta 
effektivt och med kvalitet och vilka 
ledarskapsmetoder som behövs för att 
kunna genomföra detta på ett bra sätt.

De börjar med litteraturstudie för att 
förstå vad som är den allra senaste ut-
vecklingen inom området eftersom 
det är mycket som skett inom detta 
område under den senaste tiden. Sedan 
väntar en Intervjustudie för att förstå 
individernas upplevelse av skillnaderna 
mellan det fysiska, det digitala och hy-
bridsituationen för möten och under-
visning. Sedan följer Workshops med 
problemägarna för att kreativt utveckla 
framtida former för hybridmöten och 
hybridundervisning. Därefter utvecklar 
och testar de en verktygslåda för att 
kunna möjliggöra bättre fungerande 
hybridmöten och hybridundervisnings-
situationer. Sist tar de även fram en 
kompetensutvecklingskurs för folkhög-
skolelärare och studiecirkelledare som 
håller i hybridundervisning med fokus 
på hybridlösningar och pedagogik.

I detta projekt kommer de att använda sig 
av deltagande aktionsforskning vilket 
känns väldigt spännande. Till projektet 
knyts därför 15-20 folkhögskollärare 
från Bildningsförbundets fem 
folkhögskolor, 20 verksamhetsledare 
från de 10 studieförbunden och 10-15 
ledare från alla medlemsorganisationer.

De ser också tydliga synergier med deras 
verksamhet på KTH där de samtidigt 
arbetar med att förstå fysiska, digitala och 
hybridmötes- och undervisningsmiljöer 
för sin egen verksamhet.
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Projektet pågår mellan 1 november 2021 
och 30 juni 2022.
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