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Engagemang som samhällskraft
Den tredje sektorn är ett samlingsbegrepp för det som sker i
organiserad form utöver offentlig och privat sektor. Något
som kännetecknar den tredje sektorn är att människan sätts
i förgrunden, i jämförelse med privat och offentlig sektor
där fokus tenderar att hamna på institutionens intressen.
Att sätta människan i centrum skapar ett stort
engagemang, men det ställer också stora krav på hur man
organiserar sig. Från forskning vet vi att motivation och engagemang ökar när individen får frihet
och handlingsutrymme. För att ytterligare frigöra krafter som bidrar till samhället bör arbetet alltså
präglas av en balans mellan samordning och handlingsfrihet.
Cecilia Bjursell
Centrumledare Encell

Doktoranderna ska knyta samman
studieförbund och akademi
– Therese och jag kan i våra roller fungera som bryggor mellan
folkbildningen och akademin. Vi kan med hjälp av att vara i akademin
fånga upp frågor och sammanhang som har direkt beröring med
studieförbund, folkbildningen och civilsamhället i stort, säger Carina
Sommarström.
Hon beskriver sitt och Therese Ydremarks arbete som
samverkansdoktorander, med ena foten i NBV och den andra inom
akademin.

Migration, deltagande och tillhörighet:
”Man hade velat göra mer”
Föreningar är nyckeln till att komma in i det svenska samhället, brukar
det heta. Men vilka roller kan civilsamhället egentligen spela efter en
flykt? När Therese Ydremark på studieförbundet NBV fick möjligheten
att doktorera valde hon att sätta fokus på personliga berättelser om just

det– Jag saknade nyanserna när jag läste tidigare forskning och följde
debatten om utrikesföddas civilsamhällesdeltagande. Där väcktes en nyfikenhet. Det finns väldigt
lite skrivet om just den här gruppen inom den svenska civilsamhällesforskningen, säger hon.

Han utforskar sin egen praktik
genom forskarstudier
Urban Hermansson är verksamhetsutvecklare på
studieförbundet Sensus. Bland annat arbetar han som
facilitator, både internt och externt. Han hjälper grupper
från organisationer och näringsliv manövrera framåt genom
processer. Rollen som facilitator kanske inte är känd för alla
och det är inte helt lätt att förklara vad den innebär. Urban
kallar det ”en profession i vardande”. Här kommer hans
forskarstudier in.
– Efter att själv ha varit verksam facilitator i så många år så
är det klart att jag nu, med de erfarenheter som jag har
varit med om, ställer mig frågan: Vad är det jag har hållit på
med genom åren, egentligen? säger Urban Hermansson.

Projekt: Lita på Sverige
genom en studiecirkel
Den som har flytt till Sverige ska inte bara lära
sig språket, vilket kan vara nog så svårt, utan
också hitta nyckeln till det svenska samhället
och dess institutioner. I projektet Lita på
Sverige, finansierat av länsstyrelsen, har
Studieförbundet Vuxenskolan tagit fram ett
gediget material som en hjälp på vägen. Tanken
är att hela eller delar av materialet ska kunna
användas i studiecirklar, som en bas för samtal
och diskussioner om hur det är att leva i det nya
landet.

Värmlands idéburna – en
paraplyorganisation för civilsamhället
I den idéburna sektorn pågår varje dag ett febrilt arbete, det läggs ner
mycket engagemang och blir många ideella timmar. Det här är ett kitt i
samhällsbygget som kanske inte ens de inblandade har full förståelse för
betydelsen av. I Värmland har man sedan flera år en
paraplyorganisation som ska ha överblicken, som fungerar som den

idéburna sektorns röst mot regionen, en nod för omvärldsbevakning och kunskapsspridning, och en
katalysator för nätverkande sinsemellan medlemmarna.

Varför stickar du?
I dagarna kom en ny bok om stickning och välbefinnande från vår
affilierade forskare Ann‐Kristin Boström. Den senaste tiden har hon
undersökt hur människor påverkar sitt eget välbefinnande med hjälp av
garn och stickor. Ann‐Kristin är själv en stickande person, och har genom
en enkätstudie fått in ett omfattande material från andra med samma
passion. Det kunde kanske lika gärna ha varit hur vi skapar vårt
välbefinnande genom trädgårdsarbete, hundträning eller musicerande,
något där vi glömmer tid och rum ett slag.

Demokrati på köpet?

Styrda fast ändå inte?

I sin avhandling synar Niklas Hill vid Stockholms
universitet demokratisynen i svenska
föreningshandböcker mellan åren 1949 och
2010.

Rapporten, publicerad 2021, ger en bild av
Flernivåstyrning och civilsamhällets arbete med
att integrera flyktingar efter flyktingkrisen 2015
i Jönköping.

Grattis till vinnarna i uppsatstävlingen!
Varje år anordnar vi på Encell en uppsatstävling, som riktar sig mot studenter vid svenska högskolor
och universtet. De två bästa uppsatserna, som ger ett gott bidrag till förståelsen av livslångt
lärande, belönas med 10 000 kronor var. Du hittar 2022 års vinnare här nedanför.

Strategier vid
kompetensbrist

Livslångt lärande – genom
livslång vägledning

Kompetensbrist inom industrin är ett
återkommande ämne i debatten, och det finns
flera forskningsprojekt som tar sig an den
utmaning som det innebär för svenskt
näringsliv. Ett av vinnarbidragen i årets
uppsatstävling adresserade också frågan.

Ett av årets vinnande bidrag i uppsatstävlingen
var ’Livslångt lärande – genom livslång
vägledning’, skriven av Lillemor Bäcke och
Miriam Skoog på Studie‐ och
yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms
universitet.

Tips på konferenser:
Education and Learning of Older Adults – Individual, Local, and Global Perspectives, 3‐5
November, Bragança
12th Conference of the ESREA Research Network on Education and Learning of Older Adults (ELOA).
The possibility of reconciling individual, local, and global perspectives in the field of older adult
learning and education is the starting point for debate and can be an opportunity to (re)build
knowledge in the scientific community, prioritizing the well‐being of older people.
Lära med berättande 2023, 8‐9 februari, Skellefteå och online
Konferensen vänder sig till dig som arbetar med lärande inom förskola, grundskola, gymnasium, SFI,
folkbildning eller i andra lärande miljöer – konferensen är aktuell på en generell nivå. Programmet
bjuder på inspirerande föreläsningar, goda exempel, praktiska workshops och idéskapande möten
med andra lärare, pedagoger och utbildare. Ni möter expertis med perspektiv från universitet,
klassrumsgolv och berättarvärld – teori och praktik i samspel.
Högskola och Samhälle i Samverkan, 10–12 maj, Trollhättan
HSS‐konferensen anordnas vartannat år och samlar deltagare från akademin, näringsliv, offentlig
sektor, politik och civilsamhälle. Syftet är att diskutera de stora samhällsutmaningarna och hur vi
kan ta oss an dem med målet att tillsammans skapa ett mer hållbart samhälle.
Ytterligare konferenser finns här.

Kontakta oss
Encell ‐ Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande ‐
har på uppdrag av regeringen ett övergripande nationellt

ansvar för forskning och kunskapsspridning om vuxnas
lärande. Vår ambition är att hålla oss à jour med
forskningsfronten på området livslångt lärande, samtidigt
som vi själva ser oss som en viktig aktör med förmåga att
sätta sig in i en mångfald av perspektiv och utgångspunkter.
Hör av dig om du har något från din verksamhet inom livslångt lärande som du vill berätta om!
Sara Bref
Webbredaktör och kommunikatör Encell
sara.bref@ju.se
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