Innehåll

Riktlinjer för folkhögskolor som glokala omställningscentra
Det här kan förväntas av folkhögskolor som glokala
omställningscentra
Bakgrund
Glokala omställningscentra
Syfte
Mål
Målen med riktlinjerna (och det ursprungliga projektet)
Därför är folkhögskolor lämpliga arenor för omställningsfrågor
Förslag på lokala mål för deltagande folkhögskolor
Verksamhetsområden och exempel på vad man kan göra
Kurser och deltagare
Fortbildning av personal
Energi och mat
Samarbete med aktiva medborgare, organisationer,
myndigheter, företag och forskning
Kontakter med media och egen medieproduktion
Så här kan arbetet utvärderas och utvecklas
Enklare utvärderingar
Markless och Streatfields utvärderingsmodell
Avslutande reflektioner
Referenser

3
3
3
3
4
4
4
4
5
6
6
7
7
8
9
9
10
10
11
12

Riktlinjer för folkhögskolor
som glokala omställningscentra
DET HÄR KAN FÖRVÄNTAS AV FOLKHÖGSKOLOR SOM GLOKALA OMSTÄLLNINGSCENTRA
• Skolans satsning ska vara
förankrad hos ägare och ledning.

sationer och vetenskapliga
institutioner på regional eller
nationell nivå.

• Omställningsfrågor ska
vara en viktig del i skolans undervisning och i hur internatet
sköts.

• Skolan ska vara aktiv
i media när det gäller omställningsfrågor.

• Skolan ska ligga långt
framme när det gäller omställningsfrågor och vara en
förebild för deltagare, personal
och närområde.
• Skolan bör vara miljöcertifierad enligt nationell standard.
• Deltagarna ska uppmuntras att ta initiativ till, och
genomföra, aktiviteter för inre
eller yttre omställning - gärna
lokalt på skolan. Skolan ska
bidra ekonomiskt till sådana
aktiviteter och ledningen ska
följa upp och ta vara på engagemanget.
• Skolan ska etablera
kontakter med miljöorgani-
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BAKGRUND
• År 2012-2014 ledde Folac
med stöd av Nordplus ett
tematiskt nätverksprojekt med
syftet att svara på frågan: Hur
kan folkhögskolorna i Norden
delta i arbetet med att skapa en
mer hållbar framtid? Projektet
hade namnet Glokala omställningscentra - folkhögskolan
som arena och aktör. Från
Sverige deltog Ljungskile och
Karlskoga folkhögskolor, dessutom forskningsinstitutionen
SWEDESD och Omställning
Göteborg. Från Norge deltog
Risöy och Ringerike folkhögskolor och Fremtiden i våre
hender. Från Danmark deltog
folkhögskolorna Vestjylland
och Nordfyn samt Samsö energiakademi. Nordiska folkhög-

• Ett av målen med projektet
var att fastställa riktlinjer för
hur folkhögskolor kan utvecklas
till glokala omställningscentra
- riktlinjer som kan användas
efter projekttiden och av alla
nordiska folkhögskolor, inte
bara de som deltog i projektet.
Det här är dessa riktlinjer.

från omställningsrörelsen och
betraktas som ett mer radikalt
begrepp. Med omställning menas alla aspekter av hållbarhet,
inte bara miljön. Samhällets
nuvarande produktions- och
konsumtionsmodell med ökad
resursförbrukning och ständig
ekonomisk tillväxt är inte möjlig med utgångspunkt i jordens
resurser. Därför är en omställning nödvändig.

GLOKALA
OMSTÄLLNINGSCENTRA
•Vad menar vi med glokala
omställningscentra? I det här
sammanhanget används begreppet glokal för att framhäva
hur lokala processer påverkas
av globala och vice versa. Till
exempel kan lokala ageranden
inom energianvändning eller
transporter påverka det globala
klimatet, medan internationella handelsavtal kan påverka
människors möjlighet att agera
lokalt. Att använda begreppet omställning istället för
till exempel hållbar kommer

• Ett glokalt omställningscentra ska vara en plats för kunskap, reflektion och erfarenhetsutbyte. Centrat ska arbeta
för en grön omställning och
ett hållbart medborgarskap på
alla plan. Värdegrunden finns
i det grundtvigska kulturarvet
och inspireras av Ken Wilbers
integreringsteori där hela människan, kropp och själ, finns
med i relation till den globala
verkligheten. Vårt individuella
och kollektiva agerande påverkas av inre processer, som
individuella tankar och känslor
eller kollektiva normer.

skolerådet var också med
i projektet.

3

SYFTE
• Syftet med riktlinjerna (och
med det ursprungliga projektet) är att ge folkhögskolor
verktyg för att kunna utvecklas
som glokala centra för hållbar
omställning i samverkan med
miljöorganisationer, aktiva
medborgare, lokala myndigheter och näringsliv.
MÅL
Målen med riktlinjerna
(och det ursprungliga projektet)
• Folkhögskolor, folkhögskoleorganisationer, miljöorganisationer och forskningsinstitutioner från de nordiska
länderna bildar ett tematiskt
nätverk. Nätverket utbyter
erfarenheter och utvecklar ny
kunskap om hur folkhögskolorna kan förändra såväl sitt
inre omställningsarbete - med
kurser, studerande och personal - som sitt yttre arbete som
mötesplats och samverkanspart med aktiva medborgare,
organisationer inom civilsamhället, lokala myndigheter och
näringsliv.
• Riktlinjerna för och
erfarenheterna av att vara ett
glokalt omställningscentra
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sammanfattas och sprids till
alla folkhögskolor i Norden via
tidskriftsartiklar, hemsidor och
sociala media.
Förväntade resultat är:
• Ökad kunskap om och
handlingsberedskap kring omställningsfrågor hos personal
och deltagare.
• Strategier och verktyg som
leder till ökad interaktion med
aktiva medborgare, organisationer, myndigheter och
näringsliv kring omställningsfrågor.
• Etablerade samarbeten
mellan folkhögskolan och
forskningsinstitutioner när det
gäller omställningsfrågor.
• Fler kurser och kursinslag
med omställningstema.
• Ökade kunskaper om fördelar och nackdelar med olika
miljöstyrningssystem.
• Ökad synlighet för folkhögskolans miljöarbete i traditionella och sociala medier.
Därför är folkhögskolor
lämpliga arenor för
omställningsfrågor

• I Norden finns 400 folkhögskolor spridda över hela
regionen. Folkhögskolornas
kursplanefrihet och uppdrag
att fördjupa demokratin och
skapa kunskap, intresse och
engagemang kring aktuella
samhällsfrågor ger oss unika
möjligheter att fungera som
glokala arenor och aktörer
för omställningsarbetet. Flera
folkhögskolor i Norden arbetar
redan i denna riktning. Folkhögskolornas nationella och
nordiska strukturer möjliggör också en effektiv och vid
spridning till folkhögskolor,
studieförbund och organisationer inom civilsamhället i
hela Norden och även övriga
Europa.
• Folkhögskolornas position mellan gymnasium och
högre utbildning placerar
dem centralt i förhållande
till att skapa intresse för
omställningsfrågor bland de
tusentals unga människor som
varje år väljer att fördjupa sig
i det de brinner för. Samtidigt
ger folkhögskolans folkliga
förankring och tvärvetenskapliga praxis en unik utgångspunkt för hållbar upplysning
till ett brett lager av befolkningen.

Förslag på lokala mål för deltagande folkhögskolor
Varje skola sätter sina
egna mål utifrån vad den
vill uppnå med sina omställningsaktiviteter. Här
är några förslag:

• att skapa en plattform för
forskningsbaserad folkbildning
om hållbar livsstil, teknik och
samhällsutveckling i lokalsamhället.

• att göra folkhögskolan till
ett “växthus” för att stimulera
till arbete med omställningsfrågor och förbereda deltagare
för vidare studier inom natur,
miljö och samhällsvetenskap.

• att folkhögskolan involveras i högskolors och universitets forsknings- och utbildningsaktiviteter inom området.
• att deltagare och personal

skapar en personlig och känslomässig relation till omställningsfrågor.
• att skolan har en långsiktig strategi för att använda
mer förnybar energi och
att minska energiförbrukningen.
• att öka skolans användning
av gröna transportmedel.

• att öka källsorteringen och
minska soporna.
• att genomföra regelbundna
personalutbildningar inom
omställningsfrågor.
• att varje termin uppmärksamma en specifik omställningsfråga (eller uppmärksamma samma fråga under en
längre tid).
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Verksamhetsområden och
exempel på vad man kan göra
Ta till vara på alla idéer
från deltagare, personal,
ledning och samarbetspartners. Det som kommer
från er själva är säkert
det som leder längst! Här
kommer inspiration och
förslag inom olika områden.
KURSER OCH
DELTAGARE

internaten om vilka som hushåller med el bäst.
• Ta upp omställningsfrågor i
samband med internatmöten.
Mental omställning:
• Erbjud alla deltagare träning i mindfulnes.

Kursrelaterat
• Inför en punkt om hållbar
omställning i alla kursbeskrivningar.

• Arbeta för ökad medvetenhet genom att låta deltagarna titta på sina egna liv, sitt
agerande och sina drivkrafter.
Utgå till exempel från Ken
Wilbers kvadrat (i revision av
Hillevi Helmfrid).

• Ha temadagar eller
temaveckor i omställningsfrågor.

• Använd inspirerande
föreläsare och dokumentärer i
undervisningen.

• Genomför mer undervisning utomhus.

Övrigt
• Anordna seminarium om
omställningsfrågor.

• Skapa en eller flera korteller långkurser med omställningstema.
• Deltagarna arrangerar
kurser för varandra inom
temat omställning, till
exempel en kurs i att sy om
kläder.
• Estetiska linjer kan ha
omställning som tema i någon
föreställning eller utställning.
• Arrangera en kurs i vegetarisk matlagning.
Internatrelaterat
• Sopsortera på internatet.
• Genomför en tävling mellan

• Genomför ett årligt “grönt”
evenemang där deltagarna är
involverade.
• Deltagarna har en representant i skolans omställningsgrupp.

Fortbildning av personal

• Deltagare kan driva ett ekologiskt och/eller rättvisemärkt
kafé.
• Genomför klädbytardagar.
Bytesdagarna kan även gälla
annat än kläder.
• Bjuda in deltagarna att
delta i ett ”köpfritt” år då man
bara handlar sådant som gäller
grundläggande, primära behov.

Utanför skolan
• Studieresor till andra
folkhögskolor som är glokala
omställningscentra.
• Studiebesök på forskningsinstitutioner.
• Några lärare åker på
kurs i omställning (Transit
network) och sprider sedan den
nya kunskapen och inspirationen till sina kollegor.
• Genomför gemensamma
utomhusaktiviteter i naturen.
På skolan
• Föreläsare inom omställning bjuds in till skolan.
• Utveckla en pedagogisk
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verktygslåda för inre och yttre
omställning.
Mental omställning
• Erbjud all personal träning i mindfulnes.
• Arbeta för ökad medvetenhet genom till exempel Ken
Wilburs kvadrat (i revision av
Hillevi Helmfrid).
• Låt personalen gå igenom
sina egna vanor och miljöpåverkan under handledning.
Övrigt
• MOHTOFA (Motion och
hållbarhet till och från arbetet).
Lagtävling där all personal
deltar i en koldioxidtävling.

Koldioxidutsläppet till och
från arbetet mäts. Cykling,
promenader, samåkning och
användande av kollektivtrafik
ger pluspoäng.
• Låt personalen driva en
butik på folkhögskolan som
säljer ekologiska, rättvisemärkta och, åtminstone i viss mån,
egenproducerade varor.
Energi
• Arbeta fram en energistrategi för ökad användning
av förnybara bränslen och
minskad energiförbrukning.
Genomför den.
• Genomför en kampanj för
mer hållbara transporter.

• Ha möten med människor
på långa avstånd via skype
istället för att flyga dit.
• Välj tåg framför flyg i samband med resor. Betala klimatavgift om flyg anses nödvändigt.
• Installera solfångare för
uppvärmning av internat.
Mat
• Genomför en sommarkurs i
ekologisk odling.
• Arbeta fram en strategi
för att servera mer ekologisk,
vegetarisk och på andra
sätt klimatanpassad
mat på skolan.
Genomför den.

• Ha minst en köttfri dag i
veckan.
• Anlägg en trädgård för
ekologisk odling där mat
odlas. Maten kan serveras
och/eller säljas på skolan.
Trädgården kan visas upp för
besökare.
Övrigt
• Låt inköpare och pedagoger gå kurs i rättvisemärkta
inköp.
• Ställ in kopiatorer och
skrivare på dubbelsidig utskrift.
• Genomför en sommarkurs
i återanvändning.
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Kontakter med media
och egen medieproduktion
• De aktiviteter folkhögskolan
genomför inom området glokal
omställning sammanfattas och
sprids till alla folkhögskolor i
Norden via tidskriftsartiklar,
hemsidor och sociala media.
• Genom folkhögskolornas
nationella och nordiska organisationer finns redan existerande
strukturer för spridning som når

Samarbete med aktiva medborgare,
organisationer, myndigheter, företag och forskning
• Fortsatta nätverksträffar
förlagda till de medverkande
folkhögskolorna. Varje träff
involverar lokala myndigheter,
näringsliv och organisationer. Forskare medverkar och
studiebesök på inspirerande
lokala projekt sker.
• Låt personal åka på omställningskurs och sedan sprida kunskapen och inspirationen när de
kommer tillbaka till skolan.
• Arrangera en omställningsdag för allmänhet där lokala
producenter och miljöorganisationer inbjuds att delta.
• Skapa ett lokalt ”grönt”
nätverk.
• Ge bidrag till volontärer
som tidigare har gått på skolan
och efter hemkomsten startar
ett oegennyttigt projekt.
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• Arrangera seminarium eller
dylikt tillsammans med miljöorganisationer.

integrerat ett väl genomtänkt
omställningsarbete i sin verksamhet.

• Arrangera en gemensam
nordisk festival med omställningstema.

• Skapa samarbete med
närliggande högskolor eller
universitet kring omställning.
Det kan innebära:

• Ha offentliga föredrag inom
omställning.
• Delta i organisationers
kampanjer med att till exempel samla in namnunderskrifter inom olika omställningsfrågor.
• Påverka myndigheter genom kampanjer och aktioner.
• Stötta miljöorganisationer
genom medlemskap.
• Gå på studiebesök (personal och deltagare) till en
”vanlig” arbetsplats som har

• att ha forskare och studentorganisationer som dialogpartners.
• att folkhögskolan aktivt
kommunicerar ut de omställningsaktiviteter som sker på
högskolan/universitetet och
när det är möjligt själv deltar.
• att folkhögskolan involverar högskolans/universitetets
forskare i undervisningen
genom att till exempel anordna
videokonferenser, bjuda in
föreläsare, besöka högskolan/
universitetet, samarbeta med

studentorganisationer eller
dylikt.
• att folkhögskolan och högskolan/universitetet samarbetar kring en föreläsningsserie.
Folkhögskolan står för marknadsföring och administration,
högskolan/universitetet för
sakinnehållet.

de 400 folkhögskolorna i Norden. Information sprids genom
folkhögskolans hemsida och
nyhetsbrev. På Folacs hemsida
har nätverket en egen avdelning
för nyheter, rapporter, protokoll
och dokumentation.
• Nätverket informerar och
kommunicerar också genom en
sida på Facebook.

Så här kan arbetet 
utvärderas och utvecklas
• Utvärderingar behöver
inte alltid vara omfattande
och komplicerade. Skriftliga
eller muntliga, kvalitativa
eller kvantitativa avstämningar som sedan dokumenteras kan ge mycket. Det här
kapitlet kommer att inledas
med några förslag på sådana
utvärderingar. Ibland finns ett

behov för en mer strukturerad
och kanske mer omfattande
utvärdering. Det här kapitlet
avslutas med ett förslag på
en sådan. Den bygger på en
modell utarbetad av Markless
och Streatfield i Evaluating
the impact of your library
(2006), bearbetad av Ulrika
Wahlström.

• att sommarkurser anordnas med samma arbetsfördelning som ovan.
• att högskolan/universitetet
använder folkhögskolan som
bas för fältkurser.
• att folkhögskolan deltar
i forskningsprojekt inom omställningsfrågor. Faktainsamling (t ex att ta vattenprover)
kan vara en del av deltagandet
om det passar folkhögskolans
inriktning.
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Markless och Streatfields utvärderingsmodell
Markless och Streatfield
menar att vi oftast ägnar oss
åt att utvärdera att en aktivitet
blivit av, hur många gånger den
blivit av och hur många som
kom istället för att fokusera på
vilken påverkan - de använder
begreppet impact - aktiviteten
haft på de som deltagit. De
menar också att vi ofta sätter
upp just aktivitetsmål istället
för impactmål.

Enklare utvärderingar
• Efter en aktivitet genomförs en kvantitativ utvärdering
- utifrån aktivitetens syfte
och förväntade resultat - som
bygger på en enkät till alla
deltagande parter med frågor
anknutna till målen med aktiviteten.
• Muntlig, kvalitativ avstämning i slutfasen av en aktivitet.
Någon dokumenterar synpunkterna.
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• Ha en fast punkt om
folkhögskolans omställningsarbete i samband med arbetsmöten.
• Omställningsarbetet kan
drivas och koordineras av en
mindre arbetsgrupp bestående av representanter för
deltagare, pedagoger och övrig
personal. På så sätt blir alla
gruppers synpunkter representerade.

Markless och Streatfield
föreslår att vi sätter upp mål
som baseras på vad vi vill
uppnå, den skillnad vi vill ska
ske. Vi kan sedan ställa oss
frågan: Hur vet vi att vi gör en
skillnad? Svaren på den frågan
kallar de framgångsfaktorer
eller impactindikatorer (min
översättning). Sedan kan vi
planera aktiviteter som vi tror
kan leda till den skillnad som
vi är ute efter. De aktiviteterna
kan mätas som outputindikatorer (output performance
indicators) och processindikatorer (process/performance
indicators). De förstnämnda
handlar om sådant vi kan
räkna: så många kom på vårt
omställningsevenemang, så
många köttfria måltider har vi
serverat och så vidare. Processindikatorer är sådant som kan
”checkas av”: vi har genomfört
det evenemanget. Sedan utvärderas vilken impact aktiviteterna haft på de som deltagit.
Resultatet används för att sätta
upp nya delmål och så går man
vidare.
I enlighet med Marless och
Streatfields modell ska man
alltså sätta upp mål som handlar om att en förändring, en
impact, ska ske på en människa
eller en grupp av människor.
Förändringen kan vara affektiv
eller handla om att förändra
ett beteende. När det gäller
beteendet handlar det om att

antingen få ny kunskap eller
en ökad kompetens (Markless
och Streatfield 2006:64). Här
kan det handla om att deltagare, personal, besökare eller
samarbetspartners får ökad
kunskap eller ändrad inställning i omställningsfrågor och/
eller förändrar sitt beteende i
mer hållbar riktning.
För att veta om vi når upp
till impactmålet behöver vi
i enlighet med Markless och
Streatfield formulera framgångsfaktorer och/eller impactindikatorer (2006: 50). Det
vill säga vi behöver definiera
hur vi vet att aktiviteten gjort
en skillnad. De skulle i andra
sammanhang kunnat definieras
som delmål. Vi behöver alltså
innan vi genomför en omställningsaktivitet definiera vad vi
vill att den ska leda till. Uppnår
vi det är det i enlighet med
modellen en framgångsfaktor.
Upplever till exempel deltagarna ett större engagemang
i omställningsfrågor? Har
personalens kunskap ökat eller
betéende förändrats?
För att veta att aktiviteten
lett till en förändring, haft
en impact, behöver vi veta
hur det låg till innan den
ägde rum. Därför genomför
skolan en utvärdering även
innan aktiviteten, för att till
exempel ta reda på vilket
engagemang deltagarna upplever, vilken kunskap eller
vilket beteende personalen
har. Utvärderingen kan till
exempel ske med hjälp av enkätfrågor. Samma frågor kan
sedan ställas efter att aktiviteten genomförts och skolan
kan då se om någon skillnad
uppnåtts hos de inblandade.
Resultaten kan sedan om man
vill användas för att sätta upp
nya mål, framgångsfaktorer
eller impactindikatorer.

Avslutande reflektioner
Omställning är nödvändigt
för att möta de utmaningar
vi alla står inför. För folkhögskolorna innebär det både
möjligheter och ansvar. För att
det ska vara möjligt krävs det
en engagerad skolledning som
tar vara på det engagemang
som också finns hos personal
och deltagare. Det är bra att
börja med något och verkligen
genomföra det. Vi behöver inte
göra allt på en gång. Folkhögskolorna i Norden kan lära och
inspireras av varandra.
Att vara ett glokalt omställningscentra är frivilligt. Det
finns ingen kontrollinstans

som kontrollerar att en skola
”sköter sig” - tvärtom kan vi
inspirera varandra! Men vi kan
kanske också hjälpa varandra
att utvärdera det vi uppnått
när det gäller inre och yttre
omställning genom att mötas
varje år. Kanske kan vi ha ett
glokalt omställningsforum där
vi kan dela erfarenheter, tips
och råd?
Det finns många vägar att gå
för att vara ett glokalt omställningscenter. Det finns inget
rätt eller fel, det viktiga är att
varje skola hittar den väg som
passar den bäst. Lycka till!
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