utvecklar och
sprider kunskap om vuxnas livslånga lärande. Det övergripande
målet är att bidra till att skapa ett hållbart samhälle. Social
hållbarhet och social rättvisa är djupt integrerade fundament i
svensk vuxenutbildning. Inom folkbildningen är utgångspunkten
ett brett engagemang för att stödja både individens utveckling och
ett demokratiskt samhälle. Genom medvetenhet och tillgängliga
lärandemiljöer skapas det plats för alla att delta. Äldres lärande
och lärande mellan generationer öppnar dessutom ögonen för det
faktum att lärande sker hela livet. Denna skrift ger inblickar i den
forskning som sker vid Encell, och hur välbefinnande, mångfald,
och delaktighet kan främjas på olika sätt.

Tryck: BrandFactory
Kållered, Sverige 2021
Copyright 2021: Respektive upphovsperson
Form: Anna Wennberg
Foto: Fotograf anges vid respektive bild
Text: Anders Dybelius, Ann-Kristin Boström, Cecilia Allegrind,
Cecilia Bjursell, Claudia Gillberg, Joel Hedegaard, Martin Hugo,
Sara Bref, Satya Brink, och Ulli Samuelsson
Utgiven av Encell – Nationellt centrum för livslångt lärande 2021
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Det är väl känt inom vuxnas lärande att det krävs tid
för reflektion för att främja livslångt lärande. Det är
genom reflektion som våra erfarenheter kan b earbetas
och omvandlas till insikter som ger god vägledning
framåt. När Encell – Nationellt centrum för livslångt
lärande, nu har funnits i tjugo år, tänkte vi att det k unde
vara ett lämpligt tillfälle att stanna upp, ta in det som
har gjorts, och se hur vi kan bygga vidare på detta. Den
här skriften är resultatet av denna reflektionsövning.
Vi fick gott stöd i processen av C
 ecilia Allegrind, som
kom in med nya ögon och ett nytt sätt att tänka kring
våra forskningsprojekt – ett stort tack för texter och
bilder, men framför allt för den fina struktur som
boken nu har. Jag vill även tacka Anna Wennberg som
tagit vid i arbetet med materialet och presenterat det
på ett så tilltalande sätt. Tack också till Högskolan för
lärande och kommunikation vid Jönköping U
 niversity
och Sveriges regering som tillsammans finansierar
verksamheten. Till sist vill jag rikta ett stort tack till
mina kollegor som har bidragit med egna texter och
delat med sig av sin expertis i intervjuer. Ett extra
varmt tack till Sara Bref för det fina samarbete som vi
har i många sammanhang och så även i detta projekt.
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Fotograf, Sara Bref
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Fotograf, Tanner Boriak/Unsplash



När begreppet livslångt lärande introducerades för
ett halvt sekel sedan, var det för att betona individens
utveckling så att hon kan ta ansvar och agera utifrån
relevanta, mångsidiga bedömningar och bidra till

mänsklighetens bästa. Det här hade identifierats som
grunden för att individen ska kunna medverka i och
stärka ett hållbart och demokratiskt samhälle3. För
oss på Encell är denna utvidgade förståelse av lärande
en 
grundplåt som genomsyrar verksamheten när vi
utvecklar och 

sprider kunskap om vuxnas livslånga
lärande.
I den här boken har vi samlat ett antal exempel på p
 rojekt
och tankar som helt eller delvis rör informellt lärande.
Det blir ett sätt att summera var vi står just nu men
också en plattform för att ta avstamp i en r örelse framåt.
Låt oss tillsammans skapa kunskap och delta i möten
som gynnar välbefinnande, mångfald, och delaktighet!

Livslångt lärande – för välbefinnande, mångfald och delaktighet

11

Det har gått tjugo år sedan regeringen tilldelade
Högskolan i Jönköping uppdraget att bilda Encell –
Nationellt centrum för livslångt lärande2. Det firar

vi genom att i denna skrift presentera några studier
som vi har genomfört under de senaste åren. I policy
för livslångt lärande framträder några grundläggande
värden: välbefinnande, mångfald och delaktighet. Vi har
valt att lyfta fram arbeten som fokuserar på dessa v ärden.



ett begrepp med många
b etydelser, och du som läser detta har säkert din
egen tolkning av vad livslångt lärande handlar
om. Utifrån pedagogisk litteratur och den
visdom som har samlats där, går det att identifiera två
dimensioner som utgör själva kärnan i livslångt lärande:

12

ivslångt lärande är

1. Lärande måste förstås i sin helhet och som
ett samspel mellan individ och omgivning.
Genom att få till stånd en dialog om vad som
får individen att engagera sig i lärande, kan vi
också förstå vad nästa steg blir. Det handlar
alltså om ett uppriktigt engagemang från
den som ska lära sig något och från den som
stödjer andras lärande.
2. Individens identitetsprocess är kärnan i
lärande. Det innebär att livslångt lärande

handlar om att det växer fram en ny f örståelse
av den man är. Med andra ord innebär
lärande en omförhandling av identiteten.

Beroende på vad det är som ska u
 tvecklas,
kan det 
betyda en stor förflyttning och
därmed måste den få ta tid.
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Fotograf, Patrik Svedberg

ENCELL 20 år
Foto av Peter Jarvis, fotograf Cecilia Bjursell

Vi arbetar med
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Fr.v.
Ingela Bergmo Prvulovic
Cecilia Bjursell
Ann-Kristin Boström
Vezir Aktas
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Joel Hedegaard
Sara Bref
Martin Hugo
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Anders Dybelius
Ann Ludvigsson
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enom omvärldsbevakning, nätverkande och
kunskapsspridning har Encells 
samordnare,
kommunikatörer och webbredaktörer spelat en
central roll under åren. Förutom att b egreppet
livslångt lärande är ett eget forskningsfält inbegriper det
många olika typer av lärande där a ktörerna kanske inte
har så mycket kontakt, men där finns Encell sedan 20
år som en spindel i nätet. Sara Bref, k ommunikatör på
Encell sedan 2017, ger exempel:

– Vi för en dialog med näringslivet om kontinuerlig
kompetensutveckling medan vi med studieförbund
och folkhögskolor diskuterar folkbildningens n
ytta
och 
värde. Lärandets påverkan på hälsan hos äldre
personer blir allt viktigare att uppmärksamma i takt
med att b efolkningen åldras, och vi finns också med
för att betona vikten av möjlighet att läsa på högskola,
oberoende av var i landet man bor.
De senaste tio åren har det skett en del förändringar för
att stimulera kontakten med det omgivande samhället.
Bland annat har Encell startat en rapportserie på svenska
för att göra forskningen tillgänglig för fler, samtidigt
som det ger utrymme för större empiriska, kvalitativa
studier. De har också byggt upp ett digitalt bibliotek av
filmade forskarintervjuer och startat en uppsatstävling för
studenter. H
 emsidan fylls kontinuerligt på med material.
– Nyhetsflödet på webben var och är välbesökt,
månadsbrevet är uppskattat. Sedan finns det
och 

väldigt m
 ycket mer på webbsidan; längre 
reportage
och 
intervjuer med forskare, rapporter och tips på
konferenser, berättar K
 arolina Boberg som arbetade med
kommunikation från 2011 och framåt.
Med tiden har fler sätt att informera adderats och
närvaron i sociala medier blivit allt viktigare. Encell
kommunicerar dagligen med intresserade via Twitter,
Facebook och Youtube, samtidigt som den egna

hemsidan och månadsbrevet finns kvar som viktiga delar
i kommunikation och kunskapsspridning.
– Vi ska synas, vara relevanta och bygga relationer,
förklarar Sara Bref.
Målet är ett ömsesidigt utbyte av information, idéer
och kunskap med personer som på olika sätt arbetar
med eller har intresse av livslångt lärande. De använder
Encell för att få en översikt över vad som händer på
området, och många av tipsen får man från dem.
– Det är viktigt att informationen inte blir bara envägs,
förklarar Sara Bref.
– Vi vill såklart vara en resurs där människor kan hitta
bra och relevant information och forskning, men vi vill
också att de ser oss som en resurs för att kunna dela sina
egna kunskaper och erfarenheter med fler. Det är så vi
blir ett kunskapscentrum.

ENCELL 20 år
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Fotograf, Brooke Cagle/Unsplash

Webbsida: encell.se
Facebook: @encell.se
Twitter: @Encell_
Youtube: livslangtlarande
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Fotograf, Patrik Svedberg
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talas det ofta om
tre olika former av lärande: formellt lärande,
icke-formellt lärande och informellt lärande. Att
dela in verkligheten i kategorier är inte representativt,
eftersom alla delar hör ihop och ingår i samma h
 elhet.
Samtidigt kan en uppdelning göra oss m
 edvetna om
delarnas 

karaktär, hur olika delar förhåller sig till
varandra och om det finns områden som vi skulle
kunna vidareutveckla.
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nom livslångt lärande

sker i det formella utbildnings
systemet under ledning av lärare. Där finns
antagningskrav, nivåer och formella kvalifikationer för
utbildningen som genomförs.
sker i organiserade former
utanför det formella utbildningssystemet. Det kan
handla om exempelvis kompetensutveckling i arbetet
eller deltagande i kurser. Vi kanske tränar någon
idrott, går på museum, bibliotek eller lyssnar på någon
fristående föreläsning.
sker när individen tar initiativ
med syftet att förbättra sina kunskaper eller f ärdigheter
på ett område. Detta lärande sker ofta på egen hand.
Det kan vara barns lek, saker vi lär oss på internet, i
umgänge med andra på jobbet eller på fritiden eller
sådant som vi läser i böcker

Formellt, informellt och icke-formellt lärande utgör
tillsammans viktiga aspekter av ett livslångt lärande.
Samtidigt finns en tendens till att enbart tala om en
form i taget. En strikt indelning skulle alltså betyda att
de tre formerna för lärande sker parallellt men åtskilt.
För att komma ifrån en sådan ansats behöver vi
diskutera hur en integration av de tre lärandeformerna
kan ske. Det kan leda till frågor som ”Är lek förbehållet
barns lärande?” och ”Vad händer i en studiecirkel om
deltagarna kommer från olika åldersgrupper?” Den här
typen av diskussioner kan bidra till att göra lärandet
mer dynamiskt och åldersinkluderande.

Fotograf, Patrik Svedberg
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Fotograf, Bruce Mars/Unsplash

ett begrepp som används
i många sammanhang och på många olika sätt.
Man kan tala om det som policy, teori eller
utbildningssystem4. Gemensamt är idén att
lärande pågår under hela livet, sker i många olika
sammanhang samt förekommer i både organiserad form
och löpande i vardagen. Det lärande som sker under
livet brukar relateras till tre övergripande områden:
att utvecklas som människa, i arbetslivet och som
samhällsmedborgare.

22
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Livslångt lärande som policy
När vi talar om livslångt lärande som policy tittar vi
på hur politiska intentioner uttrycks och begreppets
betydelse har ändrats över tid. De senaste femtio årens
policydiskussioner har berört ett helhetstänkande kring
människan, arbetslivet och medborgarskap, men det har
med åren skett en förskjutning i policydokument, från
en humanistisk ansats med individen som människa
och medborgare i förgrunden, till en nyttoorienterad
ansats där individen främst ses som arbetskraft.

Livslångt lärande som teori sätter vuxnas lärande i
centrum och menar att detta måste vara utgångs

punkten för att förstå lärande. Samtidigt pekar fl
 era
teorier på att lärande hela tiden sker i relation till ett
situationsspecifikt sammanhang. Teoretiska ramverk för
livslångt lärande utgår ofta från en holistisk ansats som
grundar sig i en förståelse av individens inre u
 tveckling
och samspelet mellan individ och omgivning.

Med livslångt lärande avser man ibland utbildnings
systemet för vuxnas lärande. Det svenska statliga
systemet bygger på att olika institutioner t illhandahåller
innehåll på olika nivåer enligt en linjär modell, där en
nivå förbereder för nästa nivå. Det finns även ett stort
 tbildning,
antal aktörer på marknaden för icke-formell u
där kompetensutveckling i arbetslivet ingår.

ENCELL 20 år
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Fotograf, Caroline Hernandez/Unsplash
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ENCELL 20 år
Foto av Peter Jarvis, fotograf Cecilia Bjursell
Fotograf, Patrik Svedberg
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Fotograf, Anders Dybelius

26

ENCELL 20 år

27

Livslångt lärande – för välbefinnande, mångfald och delaktighet
				

Fotograf, Sara Bref

en gammal smedja där vårsolen strilar in g
 enom
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fönstren sker ett av mina första möten med
den underbara korsbefruktning som kan ske
mellan kultur och lärande. Jag kryssar mellan stafflier
och färgtuber, lyssnar, tittar och fotograferar. Här m
 öter
människor rika på år och erfarenheter varandra över
ett gemensamt intresse – att måla. Men en kurs på
folkhögskolan är aldrig bara en kurs, det är ett möte
mellan människor, samtal om stort och smått, utbyte
mellan deltagare som läser andra typer av kurser och har
andra berättelser med sig dit. D
 eltagarna har med sig så
mycket mer än nya m
 ålartekniker när de åker hem igen.
Jag känner att jag vill lära mig mer om det här – att
lära genom kultur. Jag sätter mig ner med kollegan som
undervisar i bild på högskolan. Frågar och frågar. L
 yssnar
och lyssnar. Om hur studenterna undersöker en fråga
eller ett material genom estetiken. Hur tanken är att de
ska få kunskap på ett annat sätt än genom det skrivna
eller det talade. Hur texter av filosofen Jonna B
 ornemark
och den pedagogiska teoretikern Lev S. Vygotskij blir
bildkonst, vilken i sin tur genererar diskussioner och
reflektioner som återigen blir en text.

samman till ett verk som innehåller alla de känslor och
tankar som bubblat upp till ytan i takt med vävstolens
dunkande. Tryggheten i att ägna sig åt samma hantverk
som generationer kvinnor före henne har gjort.
I ett möte med forskare från ett tredje lärosäte får jag
höra hur saker förändrades när en konstnär arbetade
vid ett av skrivborden i deras kontorslandskap under en
månad. Det hände något kollegialt. Nya diskussioner
uppstod när konst och vetenskap möttes, vilket berikade
dem båda. Allt som är mänskligt går inte att få fram i en
text. Konstnärens glidande skala kan skapa friktion som
gör att vetenskapen måste utmana sig själv. Konstnären
själv beskriver att vistelsen förde henne in i en ny fas i
sitt konstnärskap, med fler frågor än vad hon någonsin
trodde sig kunna ha.

En student från ett annat lärosäte berättar hur textil
konst har hjälpt henne att se sin egen resa in i en
utmattningsdepression – och ut igen på andra sidan.
Hon berättar om känslan när olika material vävs

			

Fotograf, Sara Bref
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Om konst och vetenskap är en form av kulturkrock så
är seniorer och graffiti en annan. Men en härlig sådan!
Vi har till exempel följt äldre folkhögskoledeltagare när
de med sprayburken i högsta hugg tog sig an denna
utpräglade ungdomskultur. Forskningen kan fånga upp
och beskriva lärande som sker sent i livet, och d
 eltagarna
kan med hjälp av graffitin fånga upp och beskriva sig
själva, sitt lärande och den kulturkrock de efter en vecka
på folkhögskola precis hade gått stärkta ur.
I en värld där allt länge har gått mot mer mätbarhet, smalare utbildningar, kompetenser för anställnings
barhet
och ett fokus på det som vid första anblicken anses vara
effektivt känns lärande genom kultur som ett befriande

Fotograf, Sara Bref

sätt att omfamna mer av det som det innebär att vara
människa. Ett tillskott till ambitionen att låta livslångt
lärande vara det breda begrepp det var tänkt som, där
individens utveckling för sin egen skull är viktig och ses
som en förutsättning för att få ett välmående samhälle.
Jonna Bornemark skriver om den ”motståndsrörelse”
som, lite i skymundan, drar mot en renässans för det
omätbara. Sverker Sörlin lyfter vår egen bildning och
hur den, eller hur bristen på den, påverkar samhället
och vårt sätt att se på världen. I båda fallen passar
lärande genom kultur in. Jag ser fram emot att det får
ta mer plats.

Livslångt lärande – för välbefinnande, mångfald och delaktighet
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Fotograf, Cecilia Allegrind
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möten över
g ränser. Att utmanas och testa nytt är en viktig
del i det livslånga lärandet. Folkhögskolekursen
”graffiti för seniorer” är ett t ypexempel på hur ett o väntat
möte mellan deltagare och ämne b idrar till just detta.
folkbildningen sker ständiga

34



Graffiti förknippas ofta med de tags man kan se på
stan. En tag är en sprayad signatur på en byggnad eller
liknande och många kallar detta för klotter snarare än
konst. Graffitin förknippas också med u
 ngdomskultur,
skadegörelse och kriminalitet. Därför blev jag väldigt
nyfiken när jag fick höra talas om sommarkursen
Graffiti för seniorer på Hellidens folkhögskola i

Tidaholm. Det är något med kombinationen av

en ungdomlig subkultur och seniora deltagare som
framstår som en kontrast, som en motsättning. Det
här vill jag studera, tänkte jag, och fick förmånen att
följa deltagarna med kamera och anteckningsblock
under sommarkursen.
När jag frågade kursledaren varför de valde att ge en
kurs med inriktning på graffiti för seniorer sa han att
delvis handlade det om att han själv ville göra något nytt
men också att erbjuda nya verktyg till en g eneration
som redan var vuxna när graffitin blev vanlig.
– Det här är en grupp som inte hade tillgång till
g raffitin när de växte upp, graffitin är en kultur med
fokus på unga, förklarar kursledaren. Jag ville erbjuda

verktyg och se hur man kan vidga sitt konstnärskap
och kanske nå oväntade resultat. Och så undrar jag om
man gör graffiti annorlunda när man är 15 år och när
man är 65 år.
De nio kursdeltagarna var kvinnor och kan delas in i
två övergripande grupper: dels var det personer som
var utövande konstnärer eller konsthantverkare, dels
var det personer som var nyfikna på graffitin som
uttryck och kultur. Det här gjorde att det fanns olika
förväntningar i de två grupperna. Konstnärerna ville
precis som kursledaren utvecklas i sitt konstnärskap
och lära sig använda nya verktyg. Arbete i konst och
kultur upphör sällan automatiskt den dagen man fyller
65 år och några deltagare drev egna företag, andra var
inbjudna att hålla konstutställningar eller hade egen
ateljé för visningar. Den andra gruppen, de som var
allmänt nyfikna på graffitin, såg det som ett t illfälle för
personlig utveckling genom att kasta sig ut i en okänd
värld, men de förväntade sig samtidigt lite mer handledning och styrning under kursveckan.
Det fanns också saker som förenade de båda grupperna.
Det första var att deltagarna såg ut att fascineras av, och
identifiera sig med, den obändighet som förknippas
med graffiti-kulturen. Graffiti är för u
 tövarna ett sätt
att göra sin röst hörd i ett samhälle där de annars
inte syns eller hörs. En av deltagarna sa att g raffitin
uttryckte en styrka och stolthet som hon kände
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igen från sin arbetarklassbakgrund. Det andra som
förenade kursdeltagarna var att de ville fortsätta lära sig
nya saker. Det fanns intresse av att lära sig både om
graffiti-kulturen och om verktyg och arbetssätt. Under
veckan kom en utövande graffiti-konstnär på besök för
att tipsa om tekniker och berätta om sitt arbete, vilket
var mycket uppskattat.
35

En slutsats av studien är att de som söker sig till en
kurs har en vilja att fortsätta lära, även om det sker
senare i livet. En annan slutsats är att det här ställer
höga krav på kursledarna. I och med deltagarnas ålder
(man skulle vara pensionär för att få gå kursen) var
det här deltagare med stor erfarenhet och kunskap,
vilket gör att förväntningarna på kursledaren blir höga.
Graden av självständighet varierade, några ville bli mer
styrda och instruerade medan andra ville ha en stor
grad av frihet att kunna ta egna initiativ och ägna sig
åt egna projekt. Däremot ville alla ha kvalificerad i nput
och stimulans från kursledaren. Som kursledare ska
man vara medveten om att när det handlar om a ktiva
pensionärer, så har de en stor vilja att på egna villkor
fortsätta 
fördjupa eller bredda sina kunskaper. Att
fortsätta lära är att fortsätta leva5.

				

Fotograf, Cecilia Bjursell
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Fotograf, Cecilia Bjursell
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Fotograf hela uppslaget, Cecilia Bjursell
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Från början var det främst äldre lågutbildade män på
landsbygden som träffades. Det vill säga en grupp som
forskningen har visat löper relativt stor risk att drabbas
av ohälsa och bli socialt isolerade.

På 1990-talet började det poppa upp mötesplatser för
äldre män på flera håll i Australien. Initiativet kom från
gräsrotsnivå och ”Men’s Shed” som det kom att kallas
blev snabbt ett begrepp.

Verksamheten kan ha olika fokus, ibland satsar man på
lärande mellan generationer, kanske med ungdomar
som har hamnat lite snett, eller så hjälper man till med
träslöjdsundervisning för skolelever eller språkunder
visning för nyanlända. Men gemensamt för i princip alla
är att det bara är män som kommer dit.

– Det var en idé om att i stället för att varje äldre h
 erre
stod i sin egen verkstad så skulle de kunna träffas i en
större verkstad, säger Joel Hedegaard, som studerar
fenomenet.

Som svensk kanske man hajar till när en verksamhet
med så tydlig könssegregering presenteras. Det gjorde
även Joel Hedegaard första gången han hörde professor
Barry Golding prata om det.

Nu finns det cirka 1500 Sheds i Australien och Nya
Zeeland men det finns även i England och på Irland.
Nyligen fick Kenya sitt första Men’s Shed. Det är främst
hälsoeffekterna man vill åt.

– Det kändes och det lät märkligt.

Danmarks Sundhedsministerie tog 2015 initiativet till
att starta i Danmark, med den skillnaden att initiativet
kom uppifrån i stället för som i Australien där det var
deltagarna själva som drog igång.

Men de positiva effekter som man sett i studier av Men’s
Shed hade med största sannolikhet inte kommit till
om även äldre kvinnor hade blivit inbjudna. Det har
nämligen testats. Många av deltagarna har under sitt liv
rört sig i kretsar, i arbetslivet och privat, där de g amla
könsrollerna har varit väldigt tydliga. Men i ett Shed är
männen tvungna att börja städa, koka kaffe och göra
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ldre män är en ovanlig syn inom vuxen
utbildning och folkbildning. G
ruppen
är underrepresenterad i den statistiken,
men överrepresenterad i statistiken för ohälsa, fysisk
så väl som psykisk. Ett av de initiativ som tagits för
att råda bot på detta är mötesplatser där ” blokes do
what blokes do best”.

sådant som de annars inte har gjort. Vilket ändrade sig
när kvinnorna fick vara med.
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– Då återgick man till väldigt könsstereotypa roller. Då
blev fruarna som små minimammor. Och det var ju
inte tanken.

Joel Hedegaard menar att det, även om det kan
kännas bakåtsträvande, förmodligen är en fördel med
den här uppdelningen när det gäller den generation
som verksamheten vänder sig till. Mansrollen i den
här generationen bidrar till gruppens sämre hälsoläge och troligen även till att just äldre män generellt
är svårare att engagera i vuxenutbildning och andra
aktiviteter, som har visat sig främja hälsan hos äldre.
Könsuppdelningen kan därför vara en nyckel till att
förbättra gruppens välmående.
Något som har märkts är att deltagarna har utvecklat
vad Joel Hedegaard refererar till som en omsorgsfull
maskulinitet.

Joel Hedegaard har, tillsammans med Helene Ahl,
gjort fokusgruppsintervjuer6 med de Nya Zeeländska
sheddeltagarnas partners, i praktiken oftast deras fruar.
Det som då framträdde tydligt var att när männen hade
något att göra, och hade ett eget socialt nätverk, innebar
det en enorm frihet för fruarna.
I en shed-studie av den danska motsvarigheten i ntervjuades
fruarna till dem som deltog. Där var frihetskänslan inte är
lika tydlig, de danska fruarna pratade mer om glädje. De
var så glada för att männen hade något att göra och något
att prata om. Det underlättade även i parets egen relation
och kommunikation.

Ahl, H., Hedegaard, J., Golding, B. (2017).
How the Men’s Shed idea travels to Scandinavia.
Australian Journal of Adult Learning, 57(3), 316-333.

– Man har börjat bry sig om sig själv. Men även att man
har börjat bry sig om de andra herrarna på ett annat sätt,
säger han.
Deltagarna har helt enkelt börjat intressera sig för
varandra. Börjat prata om sin och andras hälsa och de
hör av sig om någon inte dyker upp på några dagar. De
forskarartiklar som hittills har publicerats om Men’s Shed
är väldigt positiva.
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Boström har studerat olika
nivåer av välmående och folkhälsa

kopplat till olika sätt att lära sig på. I en
studie fokuserade hon speciellt på vad som händer när
vi stickar tillsammans.
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Stickcaféer och stickcirklar började bli populära i
S verige på 2000-talet. Det finns sedan dess informella
träffar över hela landet där man möts på en mängd
olika platser, till exempel på caféer, bibliotek eller i
garnbutiker. Det finns ofta ingen kursplan, de som
tycker om att sticka går helt enkelt dit med sin stickning. Det finns inte heller någon deltagarlista eller
avgift. Det enda man betalar för är sitt eget garn och
möjligtvis en tjuga för fikat. Vem som helst får komma.
Studieförbunden i Sverige erbjuder också stickning som
aktivitet. Studieförbunden får statligt stöd och ingår i det
svenska utbildningssystemet. Samtidigt som 
träffarna
är mer uppstyrda och man betalar en deltagaravgift, är
vem som helst välkommen även här. Alla får vara med,
oavsett tidigare utbildning och arbetserfarenhet, och alla
möts på lika villkor.

Ann-Kristin Boström9 studerade stickningens påverkan
på individens välmående (wellbeing) och erfarenheter
från att sticka tillsammans med andra. Hon gjorde
en analys av svensk och internationell forskning om
stickning och stickgrupper. Detta är exempel på vad
hon fann.
Stickarna i en internationell online-undersökning
ombads att lista sina främsta skäl till att sticka. Hela
3514 enkätsvar från 31 länder fick forskarna Riley,
Corkhill och Morris7 och så här svarade man:
• Stickprocessen ger psykologiska fördelar i form av
lugn och ro, avkoppling, det upplevs som avstressande.
• Stickarna känner sig produktiva samtidigt som de får
utlopp för sin kreativitet.
• Arbetet uppges både ha terapeutiska och meditativa
inslag. Själva ljudet, det monotona och repetitiva,
upplevs som lugnande.
Corkhill och kollegor8 fann även att stickning lättar på
oro och minskar astma- och panikattacker för individer
som besväras av sådant.

Att lära genom möten runt ett ämne eller tema,
exempelvis stickning, påverkar vårt sätt att se på

världen eftersom vi samtidigt möter och samtalar med
nya människor. Människor vi kanske inte skulle ha
träffat annars.
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Boström, A.-K. (2017). Lifelong learning in policy
and practice: The case of Sweden. Australian Journal
of Adult Learning, vol. 57(3), pp. 334–358.

En annan studie av 17 stickare visar centrala teman runt
själva stickresultaten och vägen dit9:
• De flesta stickare ser sitt arbete som flyttbart och att
de kan sticka i stort sett var som helst.
• Stickarna arbetar både på småsaker och med mer
avancerade projekt som tar längre tid.
• Stickarna motiveras antingen av att tillverka en
present till någon, eller av att sticka inför kommande
kallare/varmare årstid.
• Stickarna uppskattar inte bara det färdiga resultatet

de tycker också om själva arbetsprocessen.

Det verkar vara så att ju mer man stickar i grupp, desto
mer stickar man också på egen hand. Engagemanget för
det egna intresset växte alltså, men mötet med gruppen
gav också andra färdigheter. Man började umgås med
nya människor i grupp.

Fotograf, Sara Bref
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Samma studie visar också att deltagarna skriver ner hur
de gör under arbetets gång, och			
att de stickar både på
egen hand och i grupp med andra.

Även Corkhill och kollegor såg att stickträffarupp
muntrar deltagare att utveckla sina färdigheter, både
inom mönsterförståelse, i räkning av maskor och varv,
men också i sociala färdigheter såsom att umgås med nya
människor i grupp. Introverta p
 ersonlighetstyper kände
 ruppen var
sig också mer k omfortabla i gruppmiljön. G
en jämlik miljö där människor med olika bakgrund
kunde träffas på lika villkor.
Ann-Kristin Boström fann i forskningen10 att det inte
verkar finnas någon skillnad i välmående och i stickandets
positiva effekter vare sig man möttes i mer uppstyrd
verksamhet eller informellt någon annanstans. Båda

formerna att träffas på var mycket uppskattade. De
sade sig alla ha fått ett utökat välbefinnande och s ocialt
kapital och att träffarna är öppna för alla deltagare
motverkar sociala skillnader och ökar möjligheter till
lärande längre fram. Därför kan man säga att man
stickar för nöje och välbefinnande, men också för socialt
kapital och folkhälsa.

			

Fotograf, Sara Bref
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lärandet har uttryck som
Intergenerational Learning och Intergenerational
Programmes utvecklats. Begreppen översätts
på svenska till "Generationsöverskridande lärande"
och innebär kortfattat, att unga lär av gamla och
tvärtom. Generationsöverskridande lärande finns på
flera håll i Sverige, både organiserat och i form av
individuella initiativ.
48

nom det livslånga

I USA startades projekt för generationsmöten på
1970-talet och dessa har sedan utvecklats i s törre delen
av världen. Därefter har g enerationsmöten organiserats,
utvärderats och utvecklats 
vidare internationellt. I
början räknades inte lärande 
mellan 
generationer
inom 
familjen, men numera kan 
samverkan och
generationsmöten ske också där. Även generations

möten på arbetsplatsen har börjat fokuseras och
intresset för generationsmöten överhuvudtaget har
ökat. Det finns flera intresseorganisationer som stöder
dem som vill försöka sig på att starta e ller redan a rbetar
med detta. Exempel på projekt och program finns i
skolor och på arbetsplatser. På en mer övergripande
nivå finns projekt för åldersvänliga städer. Frivilligorganisationer gör mycket arbete för att minska gapet mellan generationer inom till exempel kultur och idrott.
Även inom s tudieförbund och studiecirklar sker en hel
del generationsmöten.

1999 organiserade UNESCO ett möte för forskare
från tio olika länder för att diskutera generationsöver
skridande lärande och ta fram en definition på b egreppet.
Forskningsområdet är fortfarande relativt nytt och
forskare från andragogik (hur vuxna lär), geriatrik,
pedagogik, psykologi och sociologi är intresserade av
generationsmöten på olika sätt.
De länder som arbetat länge med att knyta samman
generationer i Europa, ofta med stöd av sina regeringar,
är England, Nederländerna, Nordirland, Skottland och
Spanien. Där har man genom sin mångåriga praktiska
erfarenhet nu möjlighet att arbeta både på gräsrotsnivå
och politiskt. Slovenien och Bulgarien har startat a rbete
med generationsmöten genom sitt inträde i EU. Speciellt
i Slovenien har många blivit aktiva även på individuell
nivå.
Olika generationer möts på olika sätt på landsbygden och i staden. Det skiljer också mellan länder som
till stor del består av landsbygd och industriländer. På
vilket sätt är de olika? Jo, generellt är familjen viktigast
på landsbygden. Mycket kretsar runt familjen. Man har
gemensamma middagar och nära kontakter mellan olika
generationer. I Europas sydligare länder, till exempel
Portugal och Italien, kan de flesta inte tänka sig något
annat än att de äldre ska bo hemma hos sina barn och
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barnbarn. I de mer nordliga länderna, är det vanligare att
man ordnar detta på annat sätt. De äldre tas om hand i
sina hem eller på annan form av boende. Barnen lämnas
på förskola när föräldrarna arbetar. Detta har bidragit till
en ålderssegregation som har öppnat upp för att skapa
projekt där de olika generationerna möts.
49

De bakgrundsfaktorer, förutom ekonomi, som påverkar
generationsmöten är graden av segregation, kultur och
historisk bakgrund som finns i respektive land, region
eller samhälle.
Generationsmöten är viktiga eftersom vi människor
behöver varandra. I de sociala relationer som skapas när
vi träffas kan vi uppleva trygghet och välbefinnande av
 jälper
olika slag. Vår hjärna ger oss en extra bonus när vi h
någon eller får hjälp av en medmänniska oavsett kön
och ålder. Dessutom kan många felaktiga stereotypiska
uppfattningar som människor från olika generationer
har om varandra elimineras när vi möts, gör saker eller
arbetar tillsammans.

Fotograf,Luana Azevedo/Unsplash
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Fotograf,Federico Giampieri/Unsplash
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Boström har åt Brotts
förebyggande Rådet 
studerat den praktiska verksamheten i 
skolor som
introducerat en klassmorfar11, det vill säga en extra
vuxen i verksamheten.



nn-Kristin

Klassmorfar är också ett utmärkt exempel på hur äldre
och yngre kan lära sig av varandra när de finns på en
gemensam arbetsplats och träffas kontinuerligt.
– De eventuella stereotyper som kan finnas om
hur unga respektive äldre är, försvinner när de möts
ansikte mot ansikte och lär känna varandra, berättar
Ann-Kristin Boström.
Det är något man speciellt sett inom det livslånga
lärandets generationsöverskridande möten av olika slag.
Klassmorfars arbete i skolan var mycket uppskattat. Han
hjälpte eleverna på olika sätt, dämpade bråk genom sin
närvaro, och påverkade det sociala kapitalet positivt
mellan eleverna på skolan genom sitt arbete. Det finns

Elevernas ökade upplevelse av trygghet gav mer lugn
och ro. Det blev en vinst för lärarna som då kunde fokusera mer på att lära ut. Klassmorfar i sin tur kunde
känna en mening med sitt arbete och därmed få energi
tillbaka från verksamheten. Det står klart att relationerna mellan elever, lärare och morfar är något som alla i
skolan tjänar på. Både i socialt kapital och i insparade
pengar. Hur mäter man det? Ska man alls mäta det?
I försöken att mäta om klassmorfar i sig är en kostnad
eller intäkt för skolan har ”nyttorna” som han tillfört
skolan mätts. Dels genom hur hans arbete uppskattas,
dels genom hur mycket tid han sparar för de andra
yrkeskategorierna på skolan.
– Det var inte helt lätt att göra detta och det fanns
lärare som tyckte att det var krasst att mäta något
humanistiskt som klassmorfars arbete i kronor.
så 
Samtidigt tyckte de att han fanns där för barnen och
på så sätt fick de mer tid att förbereda sina lektioner.
Lärarna uppskattade mest att klassmorfar fanns med på
utflykter, i klassrummet som en extra vuxen och på raster.

Livslångt lärande – för välbefinnande, mångfald och delaktighet
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En klassmorfar är en äldre person som finns i skolan som
en extra vuxen. Genom att vara med i k lassrummet, vid
lunchen, vid utflykter och på rasterna, ger klassmorfar
en ökning av socialt kapital i skolan. Det vill säga att
eleverna känner en ökad trygghet i skolan.

också indikationer på att hans närvaro på skolgården
under raster, i de fall då klassmorfar inte arbetar i klassrummen, hade en positiv inverkan på lärarens undervisningssituation i klassrummet.
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Fotograf, Cdc/Unsplash

– De fem klassmorfäderna i den här studien tjänade
tillsammans in ungefär 500 000 kronor för skolorna
genom att lärarna kunde göra något annat. Det som
lärarna ägnade sig mest åt när klassmorfar fanns till
gänglig var att ta hand om och hjälpa enskilda barn.
Det var också barn som av någon anledning hade svårt
att koncentrera sig om en vuxen inte fanns i närheten
som klassmorfar behövdes mest för. Genom att han
fanns för dessa barn, ökade förutsättningen för samarbete och goda relationer mellan övriga elever. Det blev
en ökad trygghet i gruppen och totalt ökade det sociala
kapitalet, vilket också kom läraren tillgodo.
Man kunde se att barnen i studien sökte sig till klassmorfar i olika omfattning. De som bytte grupp och
miljö hade ett större behov av klassmorfar än övriga.
De elever som upplevde att de inte hade kompisar och
kände sig utanför gick också gärna till klassmorfar och
pratade och fick trygghet.

– I ett längre samhällsperspektiv tyckte lärare och
ö vrig personal att klassmorfar byggde bryggor mellan
generationer och gav eleverna bättre livskvalitet

genom att de kände sig trygga i skolan. Detta är svårt
att mäta k ortsiktigt men man kan ändå inte b ortse
effekten av klass
morfars arbete, menar
från den 
Ann-Kristin Boström.

A-K. Boström, Klassmorfar – Kostnad eller intäkt?
Rapport till Brottsförebyggande Rådet, PENG-
projektet, Institutionen för internationell pedagogik,
Stockholms universitet, 2003.
A-K, Boström, Lifelong learning, intergenerational
learning, and social capital: from theory to practice. Avhandling från Stockholms Universitet:
Institutionen för internationell pedagogik, 2003.
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Fotograf, Beth MacDonald/Unsplash

– Joel Hedegaard & Martin Hugo –

et här avsnittet handlar om de fyra
forskningsprojekt som vi tillsammans har
genomfört sedan hösten 2014. De rör

människor som på olika sätt befinner sig i eller riskerar
att hamna i samhälleligt utanförskap. Utbildning är
vanligtvis ett effektivt sätt för att säkerställa inkludering
I samhället, men för somliga studiegrupper utgör
inte de traditionella och mest vanligt förekommande
skolformerna något alternativ, i stället inkluderas dessa
grupper via speciellt inriktade kurser och u
 tbildningar.
Vi har alltså studerat fyra sådana kurser eller u
 tbildningar,
som presenteras nedan.
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Den här utbildningen vänder sig till unga vuxna mellan
18 och 30 år med diagnos inom autismspektrum
tillstånd. Innehållet i utbildningen är CAD
(Computer Aided Design), programmering och

databashantering. 

Personalgruppen består av två
lärare och en 

arbetsterapeut. Utbildningen startade
på grund av att många unga vuxna med den aktuella
diagnosen hamnade i ett långvarigt utanförskap med
sysslolöshet och ohälsa. IT-spåret har 15 platser som
fylls på kontinuerligt när någon fullföljt utbildningen eller hoppar av. Undervisningen är strukturerad
och äger rum måndag till fredag i specialanpassade
lokaler där alla studenter har fasta studieplatser med

egen dator och m
 öjlighet att avskärma sig. Varje dag
äger en föreläsning rum mellan 12–13, vilken sedan
följs upp med 
individuella tillämpnings
uppgifter.
Alla har individuella studieplaner där de studerar i
sin egen takt. Deltagarna själva berättade upprymt
om utbildningen12. De upplevde sig förstådda och
att utbildningen fungerade för dem. När det g äller
själva u
ndervisningsformen och anpassningar i
lärandemiljön framhöll de framförallt; möjligheten
att få arbeta ostört på en egen arbetsplats, att få arbeta
i sin egen takt, friheten att bestämma över sin tid, att
de får individuell hjälp och har tillgängliga lärare och
att de ges möjligheten att fokusera på en sak i taget.
Ett illustrativt citat från en av deltagarna tydliggör
framgångsfaktorer för utbildningen:

För mig funkar det väldigt bra, först
att man har föreläsning och sen att
man jobbar mycket själv då. Det passar
ju mig...det är perfekt […] Att man
har sitt eget bås...Har liksom ansvar
helt själva…inga grupparbeten […] Vi
får leta efter information själva […]
Det känns rätt roligt.
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På måndagar första timmen då förklarar
de vad som händer under veckan och
vad man ska tänka på ... ibland så är
det aktiviteter efter skolan som de
påpekar ... Det är ganska skönt att
veta vad som händer under 
veckan ...
ganska skönt att veta att det kommer

hända. Om vi inte hade veckoplanering
då hade man blivit ganska 
stressad.
Det är ganska skönt att ha en vecko
planering istället för att bli chock
erad varje gång ... oj nu händer det
någonting nytt i dag ... oj nu igen och
nu en gång till. Då blir man 
stressad
på grund av det ... och 
varje lektion
som vi har här så lägger de upp hur
det kommer se ut 
under lektionen ...
det är väldigt bra tycker jag. Sen
efter två timmar då kommer maten. Man
får också reda på matlistan ... vad
det är för mat. Då vet man lite ... ah
men jag kan käka den här maten i dag.
Sen så kan man börja fokusera på att
äta kvällsmaten.
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I Sveriges finns det idag 156 folkhögskolor, 34 av dem
har anpassade linjer för deltagare med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. Vi har studerat tre av dessa
linjer13, för deltagare med högfungerande autism.
En 
allmän linje, en med inriktning mot boende
och en inriktad mot arbetsliv och social kompetens.
Sammanlagt har 21 deltagare intervjuats. Resultatet

visade att deltagarna upplevde sig förstådda i tillits

fulla relationer samt kände sig trygga och delaktiga.
Med hjälp av tydliga mål, strukturer och instruktioner
skapades en kontinuitet i undervisningen. Behovet av
förutsägbarhet var påtagligt samt att ha möjlighet att
arbeta ostört och i egen takt i små undervisningsgrupper. Vikten av att få avsluta ett arbete innan något nytt
påbörjades b etonades också. Genom individuella studieplaner kunde n
 ödvändiga anpassningar göras. G
 ällande
personalen beskrevs social

pedagogers arbete utanför
klassrummen som betydelsefullt för att skapa förutsättningar för undervisning. Rörande lärarna framgick att
ett framgångsrikt förhållningssätt var att sätta individer
före sitt ämne. Så här berättar en av deltagarna angående
varför studierna fungerar så bra på folkhögskolan:
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Dessa typer av kurser vänder sig till daglediga
seniorer. Vi besökte åtta olika folkhögskolor inom
ramarna för studien14 och intervjuade totalt 33
deltagare i åldrarna 55 till 94 år. De seniorkurser som
vi studerade var bibelkunskap, graffiti, keramik och
fem allmänna kurser med en mix av olika kärnämnen.
Upplägget på kurserna skiljde sig åt väldigt mycket
då vissa organiserades koncentrerat under kortare
tidsperioder och andra gick kontinuerligt från augusti
till maj. De aspekter som deltagarna främst lyfte
fram som anledningar till att de trivdes så bra var att
undervisningen var deltagarstyrd i stor utsträckning
och att lärandet upplevdes som prestigelöst då de inte
behövde prestera eller konkurrera för att nå betyg eller
omdöme, utan lusten till lärandet stod i främsta rummet. 
Dessutom 
erbjöd 
folkhögskolan mötesplatser
där seniorerna kunde umgås med deltagare från andra
generationer och olika kulturer. Ett citat från en av
deltagarna förklarar hur friheten och delaktigheten i
seniorkurserna kan ta sig uttryck:



Detta är ett pågående forskningsprojekt med syftet
att beskriva förutsättningar för hur vuxna med
långvarig psykisk ohälsa kan återhämta sig och nå en
ökad 
delaktighet i samhällslivet genom deltagande
på 
folkhögskolans livskunskapskurser. Forsknings
projektet genomförs genom deltagande observation och
intervjuer med tidigare deltagare, nuvarande deltagare,
lärare och rektor. Resultatet från denna studie väntas
kunna bidra med kunskap och beskrivningar av hur
deltagande i livskunskapskurser påverkar deltagarnas
psykiska hälsa och hur de kan skapa förutsättningar
för att finna vägar framåt i livet, motverka isolering
och nå en ökad d
 elaktighet i s amhällslivet. Därigenom
skulle vi kunna resonera på vilket sätt d
 eltagandet i
livskunskapskurser hjälper deltagarna att finna olika
strategier för att hantera svårigheter på men också för
hur väl utformade och anpassade kurser kan hjälpa
medmänniskor med p
 sykisk ohälsa generellt.

Jag tycker att det är väldigt högt
deltagarinflytande. Vi gör ju som vi
vill. […] Han är ju med och hand
leder…är mer handledare än lärare […]
han har aldrig satt händerna i kors
och sagt nej det där får du inte
göra…utan vi väljer…och heller inte
det där mässandet med långa före
läsningar...utan man får fråga sig
fram.
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Ett övergripande resultat i våra fyra forskningsprojekt
visar hur goda sociala förutsättningar kan skapas i
anpassade utbildningar som leder till stärkt självkänsla
och motivation för studier. För att detta ska vara
möjligt krävs att utbildningsanordnare har kunskap
om människors olika behov av anpassningar och har
en målsättning att arrangera utbildningar som är
tillgängliga för alla. Det är således rätten till utbildning
som betonas och utbildningsanordnares ansvar att göra
utbildningarna tillgängliga. Detta beskrivs på ett bra
sätt av en rektor i en av våra studier:

Fotograf, Jen Theodore/Unsplash
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Det handlar om en tillgänglighets
anpassning. Det är inte brist på in
lärningsförmåga, det är inte brist på
intelligens, utan det är en tillgäng
lighetsfråga och därmed en demokrati
fråga. Så vi jobbar ganska mycket med
att alla ska ha samma förutsättningar.
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Fotograf, Jeswin Thomas/Unsplash
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en högutbildad person som blir
k roniskt sjuk kan kampen för att få fortsätta
att bidra med sin kunskap och k ompentens
bli nästan oöverstiglig. Claudia Gillberg har tittat på
hur k vinnor med kroniska sjukdomar kan – och tillåts
– arbeta vidare i kunskaps
intensiva organisationer.
Hon har följt och intervjuat ett trettiotal kvinnor med
kroniska sjukdomar. Alla högutbildade men från olika
länder, med olika sjukdomsbild och som har arbetat eller
arbetar inom olika områden. En sak som framkommit
är det utanförskap som den som insjuknat känner, både
gentemot arbetsplatsen och i livet utanför.

Ett stort problem, som bidrar till svårigheterna med
att utarbeta en strategi framåt tillsammans med
arbetsgivaren, är att många till en början inte får rätt
diagnos. Av de 29 kvinnor som Claudia Gillberg följt
var 19 feldiagnosticerade från början.

– Kortfattat så går det ut på att om man efter ett tag
inte blir frisk så är det väl ens eget fel. Här haglar det
sedan goda råd och tips om livsstil och annat, från
någorlunda förnuftiga till helt galna tips om hur den
undflyende hälsan ska tänkas kunna återfås. I vissa fall
kan det vara nog så välmenat, men det blir snart tydligt
att sjuka, oavsett bakgrund, inte betraktas som en grupp
med agens, alltså med en unik röst och handlingskraft,
säger Claudia Gillberg.

– Ju längre tid som går, desto mer oro skapar det för
 iagnos
kollegor, chefer och hela arbetsplatsen. Vid rätt d
som ställs inom en acceptabel tidsram finns det en
tydlig linje och det erbjuds rätt åtgärder som ska och
vidtas. Feldiagnostisering är inte endast skadligt
kan 
för hälsan, som försämras ju längre tiden går eftersom
adekvat vård 

uteblir, utan den drabbade blir osäker
och ger, omedvetet eller ofrivilligt, fel information till
arbetsgivaren som i sin tur kan hamna i knipa.

Personerna faller snabbt mellan stolarna och bollas
 ellan arbetsgivare och myndigheter, utan att vare sig få
m
eller ge några svar om när, hur och i vilken omfattning
de kan gå tillbaka till sitt arbete.

Vissa anställda har nyckelpositioner och sjukdom
 edför ofta kaos för den drabbade, som spiller över på
m
andra områden. Arbetsgivare behöver klara besked.
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– I stort sett så är kroniskt sjuka mycket avhängiga
sina arbetsgivares välvilja, tolerans och flexibilitet och
naturligtvis spelar det roll hur omtyckt, respekterad, väl
ansedd, produktiv med mera en arbetstagare har varit
innan insjuknandet.
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– Man ska inte heller underskatta att framför allt
k vinnor ofta är fyllda av skam och skuldkänslor g entemot
sina arbetsgivare. Bortsett från de uppenbara problemen
vid feldiagnos så upplevs det som jobbigt att behöva vela
eller, som somliga har upplevt det, ställa till med ännu
mer besvär än de redan gör genom sitt arbetsbortfall.
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Ofta när det gäller arbete i den här typen av
k unskapsintensiva organisationer så framhålls teknikens
möjligheter för att medarbetarna ska kunna befinna sig
var som helst i världen och ändå ”vara på plats”. Men när
det kommer till kroniskt sjuka, som av fysiska skäl har
svårt att komma till arbetsplatsen, så ser man problem
snarare än möjligheter menar Claudia Gillberg.
– Det finns beprövade metoder och alternativa format
som fungerar alldeles utmärkt. Lustigt nog så är det mest
 ytänkande
i sammanhang där man vill visa sig vara n
och innovativ! Så fort dessa format kommer på tal i
samband med att möjliggöra ett deltagande för någon
som genuint behöver andra format för deltagande så blir
det plötsligt ett problem, säger hon.
Claudia Gillberg vill belysa ’ableismen’ (nedsättande
attityder mot personer med funktionsnedsättning).
Det är tur när man är frisk och får delta fysiskt, men
det innebär samtidigt inte att man är moraliskt eller
intellektuellt överlägsen, även om det ofta framställs

så. Precis som feminism så fungerar ableism som ett
utmärkt analytiskt verktyg för att ifrågasätta det som
anses vara normen för vem som deltar i samhället och
på vems villkor. Här krävs helt enkelt mer utbildning
och fortbildning och ett gediget förändringsarbete kring
format och innehåll för arbete.

Det blir lätt fokus på vad personen INTE klarar av,
snarare än vad hen kan bidra med.
– Återigen så blir detta egentligen en tillgänglighetsfråga och kopplad till den en flexibilitetsfråga: om det
finns andra sätt på vilka arbetsuppgifter skulle kunna
lösas utan att kvaliteten på arbetet blir lidande, varför
hålla fast vid rutiner som gör att den sjuke inte längre
förmår att leverera?
Claudia Gillbergs eget forskningsintresse har blivit
ifrågasatt, till och med från myndighetshåll, och hon har
fått höra att inriktningen på hennes studier är ”en missad
chans att åstadkomma något”. Men själv ser hon det som
oerhört viktigt att lyfta fram den här gruppen. Dels för
personernas egen skull, men även för att samhället ska bli
bättre på att ta till vara den kunskapsresurs som faktiskt
finns. Och som vill bidra. Till exempel borde arbetsgivare
ställa krav på både Försäkringskassan och sjukvården, så
att rätt diagnos ställs och så att r egelverket bättre anpassas
till den som inte passar in i mallen för hur man a rbetar.
Hon menar att funktionshindren i det här fallet är
konstruerade, så till vida att de faktiskt går att undanröja
med anpassning av arbetsvillkor och så vidare.

Funkisrörelsen på akademisk nivå i Storbritannien har
gjort framsteg och sprider sig i rätt snabb takt, tack vare
akademiker, inte minst inom filosofi, som flyttat fram
forskningsfronten och som har bidragit till ett 
något
mer öppnare klimat kring dessa frågor, och som även
åstadkommit konkreta förändringar i sina arbetsmiljöer.
Många har fått nog av att till exempel inte 
kunna
presentera sin egen forskning på konferenser och

vissa arbetsgivare inser vikten av att vara mer flexibla i
tillämpningen av alternativa former för deltagande.
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I Sverige börjar det röra på sig även om o kunskapen, och
motståndet, är stor och många arbetsgivare och k ollegor
fortfarande blir förvånade när man som funkis påtalar
bristen på, eller i somliga fall den totala frånvaron av tillgänglighet. Ableism yttrar sig till exempel genom att en
HR-ansvarig kan utbrista ”Jamen varför vill du parkera
på handikapparkeringen, det är väl inget fel på dig!”, till
att en prefekt tilldelar ett kontor som ligger längst bort
från hissen. Det kan också handla om att konferenser
organiseras på premissen att kunskap endast presenteras
genom en fysiskt närvarande kropp trots att vi har haft
helt andra kommunikationsplattformar i många år. Men
så fort det handlar om deltagande och delaktighet för
funkisar så försvinner dessa möjligheter.

– Sjukdom och funktionsnedsättning kan komma
 enar
att drabba alla och genom att diskutera vad vi m
med kunskap och tillgänglighet, men även lärande,
demokrati, delaktighet och dylikt, och framför allt
även livslångt lärande, så är jag övertygad om att vi
kan utveckla arbetsplatser på sätt som gynnar många
fler än vad som för tillfället betraktas vara normen,
säger Claudia Gillberg.

Ahl, H., Bergmo-Prvulovic, I., Kilhammar, K. (2017).
HR: Att ta tillvara mänskliga resurser.
Lund: Studentlitteratur AB.
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Fotograf, Leon/Unsplash
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ag har aldrig använt mig av Michel
Foucault i min egen forskning, mest för att
jag tyckte att det redan fanns så många
andra som kunde Foucault alldeles utmärkt, men

nyligen läste jag ett citat där han på ett ungefär skulle
ha sagt att inget i hans forskning är lösryckt från hans
liv och allt han publicerat bottnar till viss grad i självupplevda händelser. Det förvånade mig något eftersom
jag inte hade förknippat Foucault med autobiografisk
eller a utoetnografisk forskning. Det sistnämnda har jag
tagit del av genom till exempel Susan Honeyman de
senaste två tre åren och dessförinnan har Fiona K
 umari
Campbell klargjort mycket för mig, framför allt om
mina känslor av skam på grund av en självupplevd
otillräcklighet baserad på min funktionsnedsättning.

det man hittar. I mitt fall har det handlat allt mer om
kunskapsbildning som äger rum i samhällets marginaler,
dit 
etablerade forskare inom akademin inte brukar
nå. Detta ska inte förstås som en anklagelse utan en
beskrivning av de upptäckter som kan eller rentav m
 åste
ske utanför institutionella ramverk. Encell har varit en
mycket värdefull plattform som möjliggjorde en viss
synergi mellan marginaliserade kunskapsbildningar och
etablerade områden. Kunskap som uppstår i samhällets
marginaler skall helst bli allmän kunskap, i stället för att
leva i skymundan av ’mer sann’, ’mer viktig’ kunskap.
Tyvärr pågår kampen ännu om giltighet och det som
anses vara finare kunskap, vilket ofta har mindre att göra
med vetenskaplighet än med kunskapsbärarna s jälva och
vad som tillskrivs: Vilka uppfattar vi somtrovärdiga?

Men Foucaults citat som flimrade förbi i något helt
annat sammanhang än forskning, nämligen aktivism,
något som även Nancy Fraser nämner, dock i termer
av oförenlighet med akademin. Det bekräftar desto
mer vad jag har lärt mig de senaste tio åren, nämligen
vikten av att ställa frågor som ingen annan har ställt eller
kan ställa just för att de inte är jag och naturligtvis vice
versa. Detta är förstås en fråga om perspektiv men också
förmågan att gräva där man står och sedan, mödosamt
försöka att med vetenskaplighet skapa trovärdighet för

När jag ser över min produktion så träder det fram
möjligheter till än mer pluralistiska ansatser till

forskning och därigenom även mer hållbara lösningar
för till 
exempel funktionsnedsatta arbetstagare och
kroniskt sjuka barn och ungdomar. Det är farligt för
alla, inte e nbart särskilda grupper, att utgå ifrån att deras
deltagande i samhället är mindre viktigt. Min forskning
har försökt understryka vikten av att delta i samhället
trots att Normen inte anser det i handling. Jag har visat
på policy och praktiker som utestänger, något som står
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Gillberg, C. (2020) Pyjamas-wearing
mentors? Dissolving the inclusion / exclusion
divide in professional development: A think
piece working paper, Leeds: Carnegie School
of Education, Leeds Beckett University.
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Fotograf, Eea Ikeda/Unsplash

i kontrast med avsiktsförklaringar, mänskliga r ättigheter,
samt rådande 
lagstiftning om 
diskriminering. Likväl
diskrimineras det, sorteras det bort. Jag skulle önska mig
att institutioner träder fram i en samhällsgranskande
roll i syftet att främja debatter. Vi behöver kunna ställa
livsviktiga frågor för bortglömda människors skull och
för vår demokrati och kunskapsbildning. Det är inte
bara möjligt att se det privata i det publika och vice versa
utan, som redan F
oucault nämnt, det självu
pplevda

ger upphov till smärtsamma, 
personliga och därmed
autentiska frågor. Forskning på de olika u
 tanförskapets
förgreningar har möjlighet att bidra till ett samhälle där fler
är välkomna. Min artikel om Mentorer i pyjamas15 syftar
till att diskutera upplösningen mellan vi/de, giltig/ogiltig,
inne/ute. En hyllning till alla som vill se livslångt lärande
upphöjt till frågor om social rättvisa, om medborgarskap
och våra demokratiska ideal.
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I sin bok The Tact of Teaching16 lyfter Max van
Manen fram att lärares främsta förmåga är att b idra
till 
utveckling av inre motivation. Det gäller att i
lärarrollen uppfatta och förstå vikten av att möta

andras önskningar, 

nyfikenhet och lust genom att
kunna läsa av deras n
 ärvaro. The Tact of Teaching handlar enligt van Manen om att förstå vad som är viktigt
och meningsfullt i den andres livsvärld och göra rätt
saker för att utifrån det skapa en inre motivation.
Motivation är ett komplext och mångfacetterat b egrepp
som innebär olika saker för olika människor och i olika
situationer. Det finns en mängd olika d
efinitioner
av motivation inom olika typer av forskning som är
påverkade av olika paradigm17. En grundläggande

definition av motivation är: ”det som får människan att
göra något”. Riktat mot utbildning blir då frågan: Vad är
det som får deltagarna i skolan att göra något?

Det är vanligt att motivationsfaktorer grovt d
elas
in i de två kategorierna inre och yttre motivation.
Inre motivation är då till exempel människors egna
intressen, upp

levelser av meningsfullhet, att kunna
välja själv, känslan av att själv ha kontroll över arbetsuppgifter och u
 tmaningar. Yttre motivation handlar
mer om belöningar, stimuli och respons, tvång, straff
och k ontroll utifrån.
77

problemen i dagens
utbildning är att för många elever upplever
deltagande som meningslöst. 
Deras inre
motivation för skolarbete minskar om de inte upplever
sig delaktiga eller inte upplever att innehållet är på
riktigt. För att lyckas med de här eleverna så är det
nog som sociologen Mikael Stigendal uttrycker det,
att ”skolan måste göra sig själv meningsfull”. Att det
är möjligt att lyckas med att göra skolan meningsfull
och motivera när ingen motivation finns visar bland
annat min egen forskning.
tt av de grundläggande

I utbildning är några exempel på yttre motivation
läxor, prov och betyg – som också kan vara starka
motivationsfaktorer för vissa elevgrupper. För elever
som har byggt upp ett skolmotstånd eller för elever
som tänker att ”skolan är inte en plats där jag kan
lära mig meningsfulla saker” blir däremot betyg, läxor
och prov i stället ett hinder för att lära sig, alltså något
som minskar elevers inre motivation för skolarbete.
Motstånd mot u
 tbildning kan ha sin grund itidigare
negativa erfarenheter och skolmisslyckanden. En
annan grupp är de som har studieförutsättningar men
som inte 
identifierar sig själva som individer som
studerar, något som ofta är kopplat till socialgrupp eller
låg u
 tbildningsnivå i hemmet.
Paul Willis18 beskrev i sin forskning redan på 1970-talet
detta fenomen, som då handlade om arbetarklass
ungdomar i England. De byggde upp ett starkt
skolmotstånd och identifierade sig inte alls med de

medelklassnormer som råder i utbildning utan g jorde i
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stället revolt mot dessa. Här krävs helt andra aktiviteter
i skolan om eleverna ska få en inre motivation för
skolarbete.
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John Hattie19 presenterar i sin metastudie Visible
Learning framgångsfaktorer för att stödja andras lärande.
Högst upp på listan med 138 faktorer kommer sådana
faktorer som är relaterade till vad lärare gör tillsammans
med elever. Formativ bedömning och relationen elev–
lärare är två av de högst rankade faktorerna. Min egen
tolkning är att det lärare gör tillsammans med elever i
en nära relation är mest avgörande för vad elever f aktiskt
lär sig, vilket beror på att dessa lärandesituationer ökar
elevers inre motivation för skolarbete. Långt ner på
Hatties lista kommer sådant som läxor och sist på listan
är att låta en elev gå om en klass.
Hur gör då skickliga lärare för att så många elever som
möjligt ska ha en inre motivation och en upplevelse av
meningsfullhet? Svaret är att de gör väldigt olika och att
det också måste vara så.
Om en lärare möter en grupp som redan har stor inre
motivation generellt för skolarbete, då kan fokus läggas
vid att vara en så god didaktiker som möjligt a ngående
det innehåll som läraren presenterar. När en lärare möter
elever som under en längre tid har byggt upp ett stort
skolmotstånd, då måste fokus i första hand läggas på
aktiviteter och lärandesituationer som syftar till att bryta
skolmotståndet.
Att bryta ett sådant skolmotstånd tar lång tid och
kräver engagerade lärare som tar sin utgångspunkt i
den lärandes livsvärld. Det sämsta man kan göra är att
försöka tvinga eleven att arbeta mer med det som hon/
han har störst motstånd mot och mest har misslyckats
med. Tyvärr är det en relativt vanlig lösning, som oftast

bidrar till att ytterligare hindra ett meningsfullt lärande
i skolkontexten.
En lärares största kompetens kanske rent av är att inte
hindra lärande genom att kväva den inre motivationen.
Hindra lärande kan en lärare göra medvetet eller
omedvetet genom sin attityd, sitt förhållningssätt och
genom förväntningar på vad elever kan klara. Hindrande
för lärande är också om elever ställs inför mål som de
inte själva upplever att de kan nå.
Ett annat problem för individer med ett skolmotstånd
är det fragmentariska arrangemanget att dela in lärande i små enheter utan ett sammanhang mellan delarna.
I 2000-talets svenska skola, framförallt i den senare
delen av grundskolan och gymnasiet, arrangerar vi ofta
fortfarande lärande i 40- eller 60-minutersmoduler –
något som Ellen Key20 kritiserade redan för över h
 undra
år sedan i Barnets århundrande:
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Motivation är situationsbundet och bygger på menings
fullhet i mötet mellan lärare–elev. I min bok Från
motstånd till framgång. Att motivera när ingen m
 otivation
finns21, redovisas tio slutsatser som var avgörande för
ett treårigt arbete med elever med mycket negativa
skolerfarenheter och ett starkt skolmotstånd. Lärarna
lyckades möta eleverna på ett sådant sätt att de u
 pplevde
meningsfullhet och fick en stark inre motivation för
skolarbete.
• Inled inte ett möte med omotiverade elever med
att testa deras kunskaper.
• Man måste tycka om dem.
• Det kan vara bra med små undervisningsgrupper
och endast ett fåtal undervisande lärare.
• Lärares förväntningar på sina elever påverkar hur
det går.
• Fokusera på att spegla elevers positiva sidor så
väljer de själva ett annat beteende.
• Elever med starkt skolmotstånd lär sig ofta både
praktiskt arbete och teoretisk kunskap genom att
göra något konkret med händerna.
• Lärandesituationer måste vara på riktigt.
• Eleverna lär sig bäst när de arbetar tillsammans i
gemensamma projekt.
• Målen i skolan måste upplevas som möjliga att
uppnå och de måste vara elevernas egna mål.
• Eleverna måste uppleva delaktighet.
• Några tydliga framgångsfaktorer för dessa lärare var
socialt engagemang, e rfarenhetsbaserad pedagogik,
åskådlighetsundervisning, sammanhangsprincipen,
learning by doing och ett k ontinuerligt samarbete
samt möte med föräldrarna.

Jag är övertygad om att fler individer som är omotiverade
i skolan i dag skulle kunna lyckas bättre om de mötte
en skola som i större utsträckning bygger på dessa
utgångspunkter.
Avslutningsvis vill jag ge ett exempel på en elev i
gymnasieskolan – som jag nyligen träffade i ett pågående
forskningsprojekt – som enbart motiverades av att
innehållet upplevdes som roligt och lustfyllt, alltså av en
stark inre motivation som handlade om meningsfullhet.
Yttre motivationsfaktorer som betyg eller kursplaner var
ganska ointressant för att få eleven i fråga m
 otiverad.
Han var en av de duktigaste i elevgruppen på att g juta
och när ett större arbete som han hade utfört i den
mekaniska verkstaden var nästan färdigt utspelade sig
följande dialog mellan en lärare och eleven:
–
–
–
–
–
–
–
–

Det här blir ju kanonbra.(Lärare)
Ja för faan. (Elev)
Du är snart klar med kursen.
Vad då för jävla kurs…det finns väl 
ingen kurs för sånt här.
Jo då … kolla här …
(Läraren visar kursplanen)
Åh faan … det hade jag ingen aning om.
Du är nästan klar med hela den här 	
kursen i gjutning nu.
Det var som fan.
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ett samhälle där det digitala är norm och
digital inkludering ger fördelar både på individoch samhällsnivå är det av största vikt att förstå
vad som påverkar möjligheter till digital inkludering
och vad som motverkar digital exkludering. Den mest
spännande gruppen att studera är äldre personer, där
äldre definieras som de som lämnat yrkeslivet med
ålderspension. Det rör sig om människor med en lång
och rik erfarenhet bakom sig och de är allt ifrån digitala
pionjärer och experter till digitala analfabeter. De är
också den grupp som på många sätt har mycket att vinna
på att vara digitalt inkluderade, det vill säga att kunna
använda olika digitala samhälls- och välfärdstjänster
samt de sociala möjligheter den digitala tekniken skapar.

I ett treårigt projekt finansierat av FORTE fick jag
tillsammans med mina kollegor Tobias Olsson och
Dino Viscovi22,23 möjligheten att närmare studera vad
som påverkar tillgång och användning av digital teknik
bland svenskar i åldern 65-85 år. Vi genomförde både en
riksomfattande enkät med över 1 200 svar samt ett 30tal intervjuer. Att sitta ner över en kopp kaffe och möta
dessa människor, som kanske snarare ska kallas åldersrika
än äldre, gav kunskap och insikter som både gav svar och
väckte nya frågor. Vi fick ta del av livsöden som bidrog
till både digital inkludering och d
igital exkludering.
Själv träffade jag bland annat Günter som kommit hit
från Tyskland 1965 för att arbeta inom industrin i ett
år, han är fortfarande kvar och är nu 75 år. Hans in-

tresse för teknik och att möta människor gjorde att han
tidigt såg internet som ett sätt att hålla kontakten med
människor i andra länder. Han berättade även stolt att
det var mycket billigare att köpa nya vinterdäck till bilen
via nätet än hos den lokala däckförsäljaren.
Även om inte Günter är någon expert, har han både egen
dator med internetuppkoppling och tillräcklig kunskap
för att använda den till det han själv vill och önskar.
Günter har till skillnad från Britt-Marie de r esurser som
krävs för att vara digitalt inkluderad. Britt-Marie är en
typisk representant för äldre personer med låg eller i ngen
erfarenhet av den digitala tekniken och olika digitala
tjänster. Att få lära sig att ”stänga av och på” en dator
är Britt-Maries minne av den datorundervisning som
hon fick i sitt jobb inom hemtjänsten. När jag intervjuar
henne är hon 78 år och har nyligen köpt sin första så
kallade smarta mobil. Hon visar upp den oöppnade
kartongen och undrar om jag kan hjälpa henne att börja
använda den.
I vår forskning ser vi tydligt att personers olika
bakgrund och livsstil hade betydelse för graden av digital
inkludering. Hos Britt-Marie har det funnits ett visst intresse för datorer och digital teknik, men så väl yrket som
de ekonomiska förutsättningarna har gjort att det stannat vid en nyfikenhet. Som vårdbiträde inom hemtjänsten använde hon inte någon dator själv, det var förbehållet chefen även om Britt-Marie och hennes k ollegor
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fick en kort introduktion i att ”stänga av och på datorn”.
 atorkurs
När hon var drygt 70 år valde hon att gå en d
via både Pensionärernas riksorganisation (PRO) och
SPF Seniorerna, men ekonomin har inte tillåtit något
datorköp så användningen har stannat vid dessa kurser. Britt-Marie tänker inte använda mobilen till olika internetrelaterade tjänster, utan den ska p
 recis som
den förra användas till att ringa, SMS:a och ta b ilder.
Att det blev en smart mobil när hon skulle teckna nytt
abonnemang beror enbart på att hon tyckte det såg så
roligt ut när vänner kunde ”bläddra” på sin mobilskärm
istället för att använda knappar.
Genom intervjuerna fick vi bekräftat det vi såg i
enkäten, att tillgången till olika resurser har betydelse
för digital inkludering. De resurser vi tittade på
materiella, de diskursiva (utbildningsnivå,
är de 
yrkeserfarenhet) och de sociala. Det är resurser som
ofta minskar eller får m
 inskad betydelse ju äldre vi
blir. Med ökad ålder försämras exempelvis hushållets
inkomst, erfarenheter och kunskaper från utbildning
och yrkesliv blir ofta mindre aktuella, samt det sociala
nätverket minskar både i omfattning och frekvens. Det
får dels till följd att det är svårare att börja bli digitalt
inkluderad ju äldre du blir och det även är lättare att
för någon som är digitalt inkluderad att bli e xkluderad
med stigande ålder. För även om åldern i sig inte är
något hinder, kan en försämring av dessa resurser i
kombination med kognitiva och fysiska problem bli
ett hinder för digital inkludering.

vi ser i detta, och som vi fortsätter att studera, är just hur
vi kan öka möjligheten för fler att bli och förbli digitalt
inkluderade. Med tanke på den heterogena grupp som
detta handlar om, finns det inte en enda enkel lösning,
men det finns områden där samhället kan göra mer. För
att få både personliga och samhällsekonomiska vinster
av äldre personers digitala användning måste den vara
både enkel, relevant, trygg och ekonomiskt hållbar. För
att nå dit behövs anpassat stöd och support. Vi väljer att
kalla det ett behov av varma experter. En varm expert
förstår målgruppens behov och problem, finns där när
det behövs och är en person som den äldre litar på.
Kanske du är en varm expert för någon i din närhet?

Olsson, T., Samuelsson, U., & Viscovi, D. (2019a).
At risk of exclusion? Degrees of ICT access and
literacy among senior citizens. Information,
Communication & Society, 22(1), 55–72.
Olsson, T., Samuelsson, U., & Viscovi, D. (2019b).
Resources and repertoires: Elderly online practices.
European Journal of Communication, 34(1), 38–56.

Som texten började med är det digitala norm i det
svenska samhället och digital inkludering ger fördelar.
Därför är det för både individen och samhället av största
vikt att hitta de faktorer som går att påverka för ökad
digital inkludering. Den stora samhällsutmaningen som
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lera folkhögskolor har speciella kurser
för seniorer, där personer som har gått i
pension kan lära sig mer om allt från poesi
till naturkunskap eller språk. Forskarna Joel Hedegaard
och Martin Hugo ville ta reda på vad det är som lockar
och vad de får med sig därifrån.

Från början ville de fokusera på äldre män som gick
någon kurs på folkhögskolan, bland annat eftersom
Joel Hedegaard tidigare i sin forskning beskrivit hur
den gruppen är underrepresenterad i utbildning och
folkbildning men överrepresenterade när det gäller

ohälsa. Just det faktum att få äldre män deltar i n
 ågon
form av organiserat lärande gjorde dock att de fick
ändra sina planer, det fanns helt enkelt inte tillräckligt
många att intervjua.

De genomförde fokusgruppsintervjuer med personer
som deltar på folkhögskolans seniorkurser14. Deltagarna
berättar till exempel att kursen har vitaliserat deras
relation med sin respektive, gett nya samtalsämnen och
berikat deras sociala liv.
– Många har nämnt att deras möjligheter att agera
som någon slags extralärare ökar. Det är många som har
berättat, att det känns bra att kunna berätta och förklara
och lära ut till sina barnbarn, säger Joel Hedegaard.
Ämnet på seniorkurserna varierar, men flera berättar att
det gett dem en annan syn på livet. Som till exempel
efter en kurs i akvarellmålning.
– De har pratat om hur de har börjat se på den fysiska
världen på ett lite annat sätt. Nu har ju himlen blivit så
mycket mer intressant. Det har öppnats nya dörrar.

Fotograf, Sara Bref
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Seniorerna berikar och berikas även av folkhögskolans
mångfald. Joel Hedegaard återberättar vad en äldre man
sa om sin tid på folkhögskolan.
– Det viktigaste lärandet som hade skett för honom det
var tolerans. Här möter man så många olika människor,
som befinner sig i så många olika livssituationer, så det
går inte att bli något annat är ödmjuk.
Deltagarna som intervjuas är alla pensionärer, den
ä ldsta hittills har varit 94 år medan de flesta är mellan
70 och 80 år. Och de flesta är kvinnor, som enligt Joel
Hedegaard har ett enormt engagemang för kurserna och
innehållet som ju inom folkhögskolan är deltagarstyrt.

– Visst är de äldre rent åldersmässigt men de känns ju
inte äldre i sinnet, säger Joel Hedegaard, som hoppas
att han och Martin Hugo kan få medel för att fortsätta
studera den här gruppen.
Han menar att samhället skulle ha nytta av att veta
mer om den som väljer att läsa på folkhögskola efter
pensionen, och satsa på att fler skulle kunna göra det.
– Om lärande och bildning genererar ett ökat
v älbefinnande, och välbefinnande kan ju i sin tur påverka
den fysiska hälsan, så tycker jag att det är en alldeles
utmärkt folkhälsoinsats, säger han.

Livslångt lärande – för välbefinnande, mångfald och delaktighet
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– De brann för solidaritet, jämlikhet och jämställdhet. De har ju skrikit sig hesa vid det här laget, de här
damerna, då de har skrikit sedan början på 60-talet.
Men de skriker än.

Behovet av att fortfarande vara relevant lyser klart, som
ett försök att få pensionärslivet att lite grand påminna
om arbetslivet. Åtminstone de positiva delarna med
struktur och ansvar, men däremot utan prestationskrav.
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istoria är ett praktiskt ämne. Det ger
svar på de stora frågorna men också på
de 
familjenära, existentiella frågorna.
Men det finns inget självändamål med att lära sig
enskilda h

istoriska fakta om man inte kan omsätta
dem i p
 raktiken. Hur kan man till exempel förklara att
två av de mest sönderbombade nationerna efter andra
världskriget idag utvecklats till världsledande industri
nationer - m
 edan andra länder aldrig verkar ha k ommit
på fötter? Är människor i dessa länder annorlunda i
sitt sätt att tänka? Nej, verkligen inte. Alla människor
fungerar lika, vilket gör att vi endast kan förklara detta
utifrån ett historiskt perspektiv. Vilka industrinationer
talar jag om – jo, Tyskland och Japan. Varför är Sverige
ett så b yråkratiskt land med en förkärlek för ständiga
utredningar så snart något ska göras? Studera svensk
historia så får du svaret. Eller varför gick en högkultur
som Inkariket under och hur kan vi dra paralleller
utifrån det till vår tid? Och varför har utvecklingen i
Ryssland tagit den väg som den har gjort med Putin vid
rodret? Ja, detta är de stora historiska frågorna och här
har vi nytta av historia.

I en nyligen genomförd studie på personer med
akademisk utbildning, som har den y rkesverksamma
perioden bakom sig och som är aktiva inom Senior
universitet i Jönköping, visar resultatet att dessa
prioriterar ämnet historia högt. Näst efter intresset för
fysisk a ktivitet kom någon form av sysselsättning som
har med historia att göra. Det kan vara resor, utflykter,
läsning, TV-program, radioprogram, föreläsningar på
Senioruniversitet, besök på bibliotek, arrangemang i
hembygdsföreningar, byavandring etcetera. Resultatet
av studien bekräftar det faktum att historia är ett
ämne som blir mer och mer intressant för individen
med stigande ålder. I en miljö som Senioruniversitet
och dess föreläsningar är narration, framförandet av en
berättelse, en av de metoder som står i fokus.

I den familjenära, existentiella historien är det inte
ovanligt att nyblivna föräldrar börjar intressera sig för
sin egen släkt. De ställer frågor till mor- och farföräldrar
om tidigare släktingars personligheter, hur man träffade
varandra, var någon gifte sig och vad de arbetade

med eller så intresserar de sig för egennamn i släkten.

I studien fick de tillfrågade också svara på hur de upplevde
ämnet historia i skolan. Så gott som samtliga angav att de
var måttligt intresserade och några svarade till och med
att de inte över huvud taget var intresserade av historia
under sin skoltid. Det är intressant. Trots att ämnet inte
var spännande i skolan visar det sig senare i livet att det

För att inte tala om det allmänt ökade intresset för
släktforskning. Historia blir därmed även mer och mer
aktualiserat för individen. Människor som tidigare inte
uppvisat det minsta intresse, kan med åren plötsligt börja tala om att besöka museum, kyrkor, kulturella platser
eller annat med historisk anknytning.
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intagit en alltmer central roll hos den enskilde. Ju mer
åren går desto mer intressant blir ämnet och därmed en
del av ett livslångt lärande. Frågan är om intresset för
historia är unikt? Minskar eller ökar intresset på samma
sätt för matematik, naturvetenskapliga ämnen, språk,
slöjd med flera ämnen efter avslutad skolgång? Teorin
om att intresset för historia ökar med åren b ekräftades
också när ordföranden för Senioruniversitetet, med
drygt 1 500 medlemmar i J önköping, upplyste mig om
att föreläsningar i humaniora är de som lockar allra flest
besökare. Historia kan sägas vara en naturlig del av våra
tankar kring existentiella frågor och därmed även en
viktig del i vårt livslånga lärande.
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ed titeln Meningen med äldres
a kademiska studier - ur ett individuellt
perspektiv och ett samhällsperspektiv24
gav sig Irene Hedfors med sin masteruppsats i pedagogik
in i ett relativt obeforskat men högaktuellt område, m
 ed
förhoppningen att sedan kunna fortsätta på den i nslagna
vägen genom forskarstudier.

Intresset för äldre inom akademin väcktes bland a nnat
av att Irene Hedfors själv fick frågan vad hon skulle
med en masterexamen till, en fråga som en ung p
 erson
i 
samma situation knappast hade fått. Hon hade
under sitt yrkesliv löpande studerat på h
 ögskolor och
universitet, parallellt med sitt arbete. Hennes anledning
har varit en kombination av lust och nytta, och känslan
av att hon som person mår bättre av att befinna sig med
minst en fot i den akademiska världen har hon tagit
med sig in i pensionsåldern.

Irene Hedfors pratar engagerat om hur de enorma
kunskaper och erfarenheter som en person har samlat
ihop under ett långt yrkesliv skulle kunna komma fler till
del, genom att dessa personer ges större möjligheter till
att bidra inom akademin. I dagens debatt är det allt för
ofta som gruppen äldre, som för övrigt är för h
 eterogen
för att egentligen kunna kallas grupp, ses enbart som en
belastning och kostnad och inte som en potentiell resurs.

Irene Hedfors skriver i sin uppsats om hur de i ntervjuade
berättar att de akademiska studierna ”bidrar till ökad
självkänsla, kunskapsgemenskap och verkar som
livselixir, nämligen hälsa, rollövergång, att få ge tillbaka
och relationer”. Samma värden anses också vara till nytta
för samhället i stort.
I sin uppsats frågar hon sig:
• Vilken mening upplever äldre studenter med sina
akademiska studier ur ett individuellt perspektiv
och ur ett samhällsperspektiv?
• Vad kan äldre studenters livs- och yrkeserfarenheter betyda för undervisningen och lärandet inom
akademin?

Irene Hedfors. Fotograf, Sara Bref
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Personerna hon har intervjuat ger uttryck för att
studierna ger ett stort värde även sent i livet, på flera
plan. Till exempel:

Och vidare:



”
År 2019 påbörjade Irene Hedfors sin forskarutbildning
vid Göteborgs universitet. Projekttiteln är ”Drivkrafter
och kunskapsbidrag - om äldre doktoranders habituering
inom akademin”. Kanske resultatet banar väg för en
växande skara seniora doktorander?
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Encells logotyp visar ett uppväxt träd
med många olika grenar, står vi idag efter 20 år
och tittar på en verksamhet som har b idragit
till samhället på många olika sätt. Det som
startade med frågor om hur man kan driva utvecklingen av vuxnas lärande framåt, och hur samhället
kan bevara vuxnas lärande som en bärande och framskjuten del i utveckling och tillväxt, har genom just
dessa grenar; samverkan, projektinitiering, forskning och
kunskapsspridning, gett många svar. Men också många
fortsatt spännande frågor.

106

iksom

Runt år 2000 formulerades på regeringsnivå ett behov
av ett nationellt kunskapscentrum som kunde driva
frågor kring vuxnas lärande i den utbildningspolitiska
diskussionen. Efter en utlysning i konkurrens fick

 niversity)
Högskolan i Jönköping (idag Jönköping U
uppdraget att bilda ett sådant, och Högskolan för

lärande och kommunikation blev värd för centrumbildningen. Under den här perioden fanns - liksom idag ett behov av utbildning och kompetensutveckling bland
alla som ansvarar för utbildning, vuxenutbildning och
kompetensutveckling inom arbetslivet.

– I vår ambition att bygga upp ett nationellt centrum
inkluderade vi tanken att fånga upp vuxnas lärande på
bredden. Det innebar att vi exempelvis ville inkludera
lärande i arbetslivet, som en del av det vuxna lärandet. Så
tänkte man inte då. berättar Mohamed Chaib
Våra konkurrenter, som hade betydligt större kompetens
på området än vad vi hade, var 
specialiserade 
på
avgränsade områden, som till exempel folkbildning eller
lärarutbildning. Vi argumenterade för ett koncept som
skulle vara inkluderande och bjuda in till samarbete
med redan existerande starka kunskapsmiljöer vid våra
universitet och högskolor. Kanske kändes det tryggt
för uppdragsgivaren att veta att en investering i ett nytt
resurscentrum för vuxnas lärande, inte skulle bli mer
av samma sak, och försvinna in i redan existerande
akademiska och organisatoriska strukturer - och inte
minst in i otydliga anslagssystem?
Vilken roll skulle då Encell komma att spela i en rörlig
men spännande omvärld? Den första tiden som nytt
kunskapscentrum gick åt till att definiera uppdraget.
Egen forskning var först inte en del av verksamheten;
man var ett nätverkande kunskaps- och resurscentrum,
men det skulle snart komma att ändras.

Professor Mohamed Chaib (idag emeritus) var Encells
första ledare, och tillsammans med de närmaste med
arbetarna byggdes stommen i det som skulle växa fram.
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– Vi upptäckte ganska snart att det inte går att s kapa
en trovärdighet i verksamheten om vi inte själva k unde
stå för någonting; intellektuellt, akademiskt eller
vetenskapligt. I den hårda akademiska världen kan man
inte bara sprida kunskap om vad andra gör, man måste
även kunna bevisa vad man själv står för. Vi k largjorde
detta för uppdragsgivaren Utbildningsdepartementet,
och fick fullständigt gehör för vår ståndpunkt om
att kunskapsspridning måste ha en förankring i eget
legitimt kunskapande. Vi har aldrig förnekats rätten
att bedriva egen forskning, men vårt lilla anslag har
inte räckt till allt, säger Mohamed Chaib.
Mer resurser behövdes för att bygga upp forskningskapaciteten. Från december 2004 knöts formellt en
referensgrupp med representanter från näringsliv, fackföreningar, folkbildningen och vuxenutbildningen till
gruppen. Det gav viktiga k ontaktytor samtidigt som
idéer och inriktning kunde dryftas. Från 2006 fick
man ett utökat anslag samt ett utvidgat u
 ppdrag att
bedriva forskning i partnerskap och nätverk. Ett par
seniora forskare rekryterades. Dessa i sin tur erhöll
senare ytterligare externa medel som ledde till att man
kunde välkomna en handfull doktorander. En forskarskola startades.
– Det var en spännande och rolig tid. En viktig
tid för oss och för utbildningssverige, där tanken
med livslångt lärande egentligen alltid funnits med i
folkbildningssjälen, menar Mohamed Chaib.
Encells verksamhet har hela tiden vilat på en förmåga
att attrahera kompetenta medarbetare, varav många har
kommit att bli ledande inom sina respektive områden.

 rofessor
När Mohamed Chaib gick i pension 2010 tog p
Helene Ahl över ledarskapet för både centrumbildningen
och den forskning som påbörjats. I och med 
detta
integrerades Encell tydligare i verksamheten på

Högskolan för lärande och kommunikation. Inom de
ramarna har man sedan fortsatt utveckla teman rörande
vuxnas- och livslångt lärande, och i olika kontexter. En
mängd utvärderingar har genomförts och rapporterats
under åren.
– År 2010 var ett år med stora utmaningar, berättar
 rofessor Helene Ahl. De öronmärkta anslagen från staten
p
upphörde, så fortsatt forskning blev beroende av framgångsrika ansökningar till externa forskningsfinansiärer.
Ungefär samtidigt blev doktoranderna färdiga och
gick vidare till andra uppdrag. Forskningen behövde
en omstart som skulle komma att kräva stora insatser.
År 2011 valde vi därför att dela upp ledarskapet för
kunskapsspridningen och forskningsdelen för att kunna
göra fokuserade satsningar på båda delarna.
Helene Ahl fortsatte att leda forskningsdelen, m
 edan
en nyrekryterad Cecilia Bjursell, numera professor, tog
sig an kunskapsspridningen. I och med detta ökade
fokus på båda uppgifterna och man satsade också

mer på kommunikation och konferensdeltagande. Ett
målmedvetet arbete inom sociala medier inleddes.
Nya kollegor anslöt till gruppen och nu kunde man
åter hissa segel och ta ut riktning framåt. Tvärvetenskap
blev viktigt för att förstå komplexa fenomen på olika
sätt, och bland medlemmarna i gruppen fanns utöver
pedagoger även personer med bakgrund i ämnen som
företagsekonomi, psykologi och historia.
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– Utmaningen var att få med alla i forskningen,
nansieringen via fonder, forskningsråd och samfi
verkansavtal samt att fokusera på rätt saker och att
publicera strategiskt, berättar Helene Ahl.
Det gick bra. Verksamheten var fortsatt en viktig
aktör inom området livslångt- och vuxnas lärande.
Det 
märktes inte minst genom de stora 
nationella
konferenser man själva anordnade samt deltog i,

nationellt och internationellt.

– Till sist är också samhällets ökade klyftor, och
hur vi kan se till att alla medborgare har tillgång till
utbildning och lärande, en grundläggande fråga som
har funnits med i diskussioner om livslångt lärande
under de senaste 50 åren. Individen behöver lärande
för sin egen skull men också för omvärldens skull. Det
är vägen framåt. Lärande är för alla25.
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År 2020 hade forskargruppen vuxit till ett 20-tal forskare
med en livaktig och omfattande verksamhet. Efter tio
år på posten lämnade Helene Ahl då över forsknings
ledarskapet till Cecilia Bjursell, som därmed blev
ansvarig för både forskningen och kunskapsspridningen.
– Precis som avsikten var när Encell startades, v erkar
vi i skärningspunkten mellan lärande i arbetsliv,
vuxenutbildning, folkbildning, högskola/universitet

och vardagsliv, berättar Cecilia Bjursell.
– Trots att det är samma bredd i förståelsen av vuxnas
lärande, har varje område förändrats innehållsligt och
det har också skett förändringar i vad man betonar. Till
exempel har högre utbildning en central roll i livslångt
lärande idag, vilket inte var lika framträdande när
Encell bildades.
Ett annat område som kommit att bli stort inom Encell
är kunskapsutveckling om lärande senare i livet och att
livslångt lärande verkligen sker löpande under hela livet.
Den tekniska utvecklingens påverkan på utbildning är
ett annat område som ökat i betydelse.
Fotograf, Cecilia Allegrind
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utvecklar och
sprider kunskap om vuxnas livslånga lärande. Det övergripande
målet är att bidra till att skapa ett hållbart samhälle. Social
hållbarhet och social rättvisa är djupt integrerade fundament i
svensk vuxenutbildning. Inom folkbildningen är utgångspunkten
ett brett engagemang för att stödja både individens utveckling och
ett demokratiskt samhälle. Genom medvetenhet och tillgängliga
lärandemiljöer skapas det plats för alla att delta. Äldres lärande
och lärande mellan generationer öppnar dessutom ögonen för det
faktum att lärande sker hela livet. Denna skrift ger inblickar i den
forskning som sker vid Encell, och hur välbefinnande, mångfald,
och delaktighet kan främjas på olika sätt.

