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Medlemmar:

orer i folkbildningen.
LBF-ordförande Katarina Hansson, t h, tillsammans med eftermiddagens föreläsare
Elza Dunkels inför en fullsatt samlingssal i Kulturhuset i Örebro en eftermiddag i
april...

...där ämnet för dagen, ”Vad gör unga
på nätet?”, diskuterades livligt under
fikapausen.

Vad gör unga på nätet?

För en fullsatt samlingssal i Kulturhuset i Örebro gav Elza Dunkels, forskare och lärarutbildare från Umeå universitet, många i publiken en tankeställare angående vår uppfattning om unga människors liv och attityder på och till Internet, i dagligt tal ”Nätet”.
-Om vi verkligen vill förstå räcker det inte med att iaktta på håll; vi som vuxna måste
också våga ställa frågor i klassrummet och vid middagsbordet – och lyssna!
I anslutning till länsbildningsförbundets
årsmöte inbjöds till seminarium utifrån
aktuell forskning på området, där Elza
Dunkels utgick ifrån djupintervjuer med
100 barn om ungdomars vanor och
attityder på och till Nätet.

Media panik

Länsbiblioteket
Örebro Län

-När ny teknik kommer får vi panik,
enligt Elza och tar exemplet när telefonen
kom. Då menade man, på fullt allvar,
att kvinnor och bönder var alldeles för
okunniga för att kunna hantera den nya
tekniken!
Idag oroas vi av Internets alla möjligheter till öppenhet och därmed sårbarhet.
Men med en hel generation användare,
så gott som alla från tonåren och upp
till yngre medelåldern, råder väldigt
olika uppfattningar om risker och möjligheter.
-Det stora problemet, menar Elza, är
att vi vuxna är så dåliga på att engagera

oss i barnens nätvistelse. Vi vill ständigt
ha råd om förbud och begränsningar
medan all forskning visar att prata och
lyssna är mer framgångsrikt!
I skrivande stund är näthat och nätmobbing aktuella samtalsämnen i vårt
län och Elza menar att den unge som är
trygg med vuxna i sin omgivning utanför nätet också är trygg på nätet!
-Att våga berätta för engagerade
vuxna, hur hemskt något än verkar vara,
måste betraktas som fördelaktigare än
tystnaden, menar hon.

Juvenism
Elza presenterar begreppet Juvenism som
kort kan beskrivas som stereotypisering
av ”ungdom”. Vuxna skall ha makt och
ansvar för de unga men makt kan missbrukas och juvenism identifierar maktstrukturer och synliggör fördommar och
diskriminering av unga.
Med Internet har också” tillförlitlighet”

fått ny innebörd för oss användare. För
tidigare generationer upplevdes boken
stå för sanningen och källkritik kanske
inte är en 40-talists främsta egenskap.
Unga idag frågar oftare än vuxna ”Källa
på det”?, utifrån nätuppgifter, berättar
Elza.
-Säkerhet på nätet likställs alltför ofta
av oss vuxna med råd som ”dölja” ”vara
anonym”. Jag vill påstå att det är precis
tvärt om, menar Elza. Öppenhet skyddar
bättre och filter av olika slag fungerar
inte i verkligheten. Ge också gärna
barnen nödutgångar, t ex att det är ok
dra en lögn och sticka! Man behöver inte
vara så väluppfostrad. Det absolut bästa
skyddet är dock att prata, slutar Elza
Dunkels. På www.kulturer.net finns mer
om Elza och hennes forskning.
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Studieförbundet Kulturens Folkbildningen
har ett stort
Bildningsverksamhet
– ny medlem i ÖLBF
Sveriges nyaste studieförbund är en ny kraft –
in i folkbildningssverige, med huvudkansli i
Stockholm och organiserat i fem regioner, där
Örebro län tillhör Region Mitt. Kulturens bildades
1 juli 2010 är medlem i ÖLBF sedan april 2013.
Målgruppen är utövare av kultur i hela
landet som söker lärande och utveckling
i folkbildningens anda.
Kulturens Bildningsverksamhet är
studieförbundet som fokuserar på kulturens aktörer med sina fjorton medlemsorganisationer och bedriver folkbildningsverksamhet inom musik, dans,
teater/drama, filmskapande, bild och
form, etc.
Studieförbundet samarbetar med
lokala och regionala föreningar i hela
landet utifrån begreppen Värdegrund,
Lärande, Kompetens-och ledarutveckling,
Föreningsdemokrati och Ämnesdjup-och
bredd.

Fritt och frivilligt

mariana.flodman.lbf@
folkbildning.net

Kulturens ska bedriva fri och frivillig
folkbildningsverksamhet inom ramen
för studiecirkelverksamhet och andra
folkbildningsaktiviteter. Med kultur som
medel är syftet att främja demokrati,
jämlikhet, jämställdhet, kreativitet och
kulturell mångfald, med uttalat fokus

på ideella kulturutövares behov av utveckling både av verksamheternas
kvalitet och deras omfattning.
Kulturens har redan många olika
kulturverksamheter i Örebro. Mycket
är rock och pop men även folkmusik,
visa, folkdans, film och media. Timmy
Bjärnebo, musikansvarig i Örebro, berättar bl a om en pågående satsning på
studioarbete och låtskrivande genom
coaching, utbildningar, workshops i
inspirerande miljöer.
Sedan årsmötet i april är Kenneth
Lundmark studieförbundets representant
i ÖLBF-styrelsen.
Mer om det nya studieförbundet
finns på www.kulturens.se

På gång…
Hedvig Nettelblad, med nyligen utgiven premiär-ep, spelar piano och
Inom projektet Bergslagsspelen
sjunger.
anordnar Hällefors folkhögskola-, tillsammans med ABF och Länsbildnings- Skaparvecka på Uskavigården i
förbundet sommarkurs i ”Att skapa Nora, 15-18 juli. Fyra dagar med hantkaraktärer för teater”. Kursen pågår verkstema. Gemensam inledning och
25-29 juni och är öppen för vuxna och kvällsaktiviteter under veckan med
ungdomar från 15 år. Sista anmälnings- möjlighet att ta del av övriga hantverk
dag är 17 juni till Tina Ruth, 070-573 förutom det du själv väljer. Stickning
50 33 som har mer information för med omtanke, Virkning på olika sätt,
intresserade. OBS! Sen anmälan ok, om Måla i olja, Textilt återbruk. Deltagardet finns platser kvar.
avgift inkl. helpension 2 100 kr. Anmälan senast 20 juni, Studieförbundet
Bilda, 019-601 53 50 eller www.bilda.
…i juli
ABF Örebro län är 17-20 juli huvud- nu/webbanmalan.
sponsor för Släkt-och bygdeforskardagarna Rötter i Tiveden? I år tillsammans …i augusti
med Tiveds hembygdsförening, Svenska Studiefrämjandet inbjuder till ”Tivekyrkan, Tiveds utvecklingsgrupp och den trollbinder – stora och små..”
Tivedstorps kaffestuga & vandrarhem. - Guidade vandringar i Tivedens NatioProgram m m på www.rotteritiveden.se nalpark, 26 juni – 18 augusti, onsd-sönd,
10.00-12.00 - Ingenföranmälan. www.
Kulturens bildningsverksamhet
studieframjandet.se/s-narke
bjuder in till Sommarscenen på Stortorget, Örebro 4 juli, där Uppsalatjejen

…i juni

ar!
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…bland allmänhet och
politiker i vårt län enligt en
SIFO-undersökning som
publicerades i april i år.
Detta till trots har samhällsbidragen till verksamheten
halverats på 20 år.

Två färska SIFO-undersökningar visar
på ett nästan 100-%igt stöd bland politiker och 88% bland allmänheten i hela
riket. Under 2012 deltog närmare 750
000 deltagare i cirklar och kulturarrangemang i Örebro län.
1992 var kommunala genomsnittbidraget per invånare 77 kr, men är nere
på 36,07 kronor för 2012 i Örebro län.
Länsbildningsförbundets ordförande
Katarina Hansson och dess konsulent
Jane Karlsson uttrycker båda en oro för
utvecklingen, inte minst med tanke på
den stora betydelse beslutsfattare och
allmänheten uppenbarligen tillmäter
folkbildningen i det livslånga lärandet.

Nyttan med
folkbildning?
I ett nyhetsbrev från
Föreningen för folkbildningsforskning, meddelas
att det treåriga forskningsprojektet ”Folkbildningens
samhällsnytta” genererat en
bok med titeln ”Nyttan
med folklig bildning – En
studie av kapitalformer i
folkbildande verksamhet”
(Nordoc Academic Press 2013).
I anslutning till ÖLBF:s
årsmöte i april 2011 var
pedagogikprofessorn Bernt
Gustavsson, Örebro Universitet, inbjuden att
redogöra för projektet,
inför ett 70-tal förtroendevalda, anställda och
cirkelledare i länet. Exempel på kapital som han och boken
redovisar är hälso-, mediala- och socialt
kapital, där forskare från olika discipliner är författare.
Boken på 287 sidor finns på www.
bokus.com för 198:-, där Du också kan
se innehållsförteckningen och läsa första
kapitlet.

