Det ekosociala bildningsarbetets verktyg
3. FRAMTIDSUTMANINGAR
1. FRAMTIDSFÖRESTÄLLNINGAR
/LÖFTEN
2. EETTISK KOMPASS
Målsättning

• Utmaningarna är steg på den
Jag
”ekosociala bildningens stig” mot själv
framtiden vi eftersträvar

Önskad
framtid?

• Vilken är min/gruppens/skolans
konkreta akt eller verksamhet med
• Hurudan framtid skulle jag vilja
hjälp av vilken vi verkställer
ha? Hurudan framtid skulle jag
värderingarna?
vilja ha?
• Vilken är min plats i den?
• Att dela och reflektera över
framtidsuppfattningar
Värderingar och
etiska principer

• Reflektion över den
ekosociala bildningens
värdegrund
• Dn ekosociala kompassen styr
aktioner mot en önskad
framtid

• Gruppen/folkhögskolans
gemensamma framtidsvision

4. FRAMTIDSAKTIONER I
MITT EGET LIV
• Form för förverkligande:
LIVSKARTA
Hobbyn
Vänner
Arbete ?

?

Hem
Studier
?
Konsumtion

Resor
Suomen Kansanopistoyhdistys:
OPPI-hanke: Ekososiaalisen sivistyksen työkalujen kehittäminen

skrivande, bilder, pjäs, …
• Hur förverkligar jag den
ekosociala bildningens
värderingar på min egen
”livskarta”

VERKTYG FÖR
UTVÄRDERING AV

Läroinrättningarnas
indikatorer för hållbar
utveckling

Kan utbildning förändras– och förändra samhället?
”The Ecology of Education Systems”

Utbildning kan reformeras bara
i växelverkan med samhället
(samevolution)

De t nya tankesättet
förstärks

Reformering
av utbildning

I samhället
stigande
förändrat
tankesätt

Soveltaen Sterling, 2003: Whole System Thinking as a basis for Paradigm Change in Education

Paradigmskifte i utbildningsorganisationen

Teoretisk
referansram för
indikatorer för
hållbar
utveckling

ORIENTERING
Befintlig
Duplicerande
Ökning av effektivitet

FÖRÄNDRINGSFAKTORER

Förhållande till
samhälle
Emergens

Framtidsorientering
Begreppet
lärande

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Separering
Utnyttjande
Organistionscentrering
Inlagring
Likformighet
Informerande
Normer och ansvar
Förutseende
Reaktivitet och
bevarande
• Individen som inlärare
• Lärande som
reproducent

Framtidsförutspående

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kri ticism, reflektion,
interaktion
Interaktivitet
Kompanjonskap
Regionalism
Samband
Mångfald
Inre dialog
Friheter och ansvar
Scenarier
Proaktivism och
reformering
Gemenskapen som
inlärare
Lärande för
förändring

Samhällsreformerande

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laininen E. & Salonen A. O. (2019). Koulutusorganisaatiot yhteiskunnan uudistajina. (Artikkelikäsikirjoitus).

Reformering av
utbildningsparadigm
Fusionering
Samutveckling
Globalitet
Nätverk
Kulturell mångfald
Kulturell dialog
Självorganisering
Utopier
Anticipering och
reformering
Nätvärk som inlärare
Lärande som förändring

En enligt olika inriktningar fungerande utbildningsorganisation
producerar olika former av utvecklingsfrämjande kunnande till
samhället:
• En befintlig, duplicerande inriktning tjänar en ökning av
effektivitet och produktivitet.
• En framtidsförutspående inriktning förstärker utvecklingen
av nya lösningar gällande produktion och tjänster.
• En samhällsreformerande nivå föder kunnande som siktar
mot nya definitioner av behov och mot förändring på
systemnivå.

1) Undervisning och lärande
•
•
•
•
•

Ljus

Ekosocial bildning
Globalitet
Transformativt lärande
MÅL
Kulturell delaktighet
Åstadkommande av förändring INNEHÅLL
LÄRMILJÖER

Frön

Kompanjoner

METODER

• Hur förverkligar läroinrättningen
förändringen med sina kompanjoner?

Indikatorer 1-3
Gödslare

Indikatorer 1-10

2) Verksamhetskultur
•
•
•
•

Den lärande gemenskapen
Miljöansvar, delaktighet och gemenskap
Alstring av betydelse och hopp
Gemensamt agerande för en hållbar framtid

Indikatorer 4-6

Bevattnare

3) Ledarskap
• Ekosocial bildning och en hållbar framtid i värden,
strategi och mening
• Läroinrättningen som samhällsreformatör
• Möjliggörande av förändring som stiger ur
gemenskapen

Indikatorer7-10

Grogrund

EKOSOCIAL BILDNING
ANSVARSFULLHET

MÅTTA

MELLANMÄNSKLIGHET

SYSTEMISK VÄRLDSRELATION

EXEMPEL PÅ UTVÄRDERING AV INDIKATOR 2
Varje indikator har tre utvärderingsaspekter (
inriktningsbeskrivningar presenteras vågrätt i tabellen.
INDIKATOR

Befintlig

Duplicerande
2. Att lära sig • Substanskunskap
hållbarhets- 1
och –färdighet i
centrum
färdigheter
2•

3

•

Aspekt på
arbetsprocess och
arbetsmiljö
Lärande genom
övning av
verksamhetsmetoder

1

2

3

), vars

Framtidsförutspående

Samhällsreformerande

•

Utvidgning till
tankefärdigheter
och gemenskapsfärdigheter
Aspekten utvidgas
till samhället

•

Utvidgning till
ekosocial bildning

•

Lärande genom att
reformera
verksamhetsmetoder

•

Aspekten utvidgas
till en global
dimension
Lärande genom
projekt som
reformerar
samhället

•

•

Utvärderingsaspekter på indikator 2:
1) Mål och innehåll för lärande av hållbarhetsfärdigheter
2) Aspekter på lärande av hållbarhetsfärdigheter
3) Praxis för lärande av hållbarhetsfärdigheter

Förverkligande av utvärdering
Exempeli: lärande av
hållbarhetsfärdigheter (indikator 2),
aspekt 1: Mål och innehåll för lärande

Samhällsreformerande

Tolkning av utvärdering:
• Läroinrättningens
position på 2D-nivå
• Utvidgning av orientering
likt kretsar

Ekosocial bildning, t. ex
• Anammande av värderingar
• Att alstra betydelser
• Reformering av
miljörelationen

Substanskunskap och färdigheter, t. ex
• Allmän kunskap om ”keke”
• Sparsam användning av
material
• Återvinning

1

Tankefärdigheter och
gemenskapsfärdigheter,
t. ex.
• Kritiskt tänkande
• Systemiskt tänkande
• Framtidstänkande
• Dialogfärdigheter

Framtidsförutspående

Befintlig,
duplicerande

2

EXEMPEL PÅ UTVÄRDERING AV INDIKATOR 8
INDIKATOR
8. Ledarskap

Befintlig, duplicerande
• Styrfaktorer
ekonomi och
effektivitet
1
• Ansvar och kontroll
som instrument
2
•
3

Svagt interaktion,
likformighet

Framtidsförutspående
• Styrfaktorer
förändring av
verksamhetsmiljön

Samhällsreformerande
• Styrfaktor

•

Gemensamma mål
som instrument

•

Delade värden och
visioner som
instrument

•

Samband,
interaktion,
mångfald

•

Nätverk,
självorganisering

Indikaattorin 8 arviointinäkökulmat:
1) Faktorer som styr ledarskap
2) Instrument för ledarskap
3) Möjliggörande av reformering som utgår från organisationen

hållbar framtid

Förverkligande av utvärdering
Exempel: Ledarskap (indikator 8),
aspekt 3: Reformering som utgår från
organisationen

Samhällsreformerande

Tolkning av utvärderingen:
• Läroinrättningens
position på 2D-nivå
• Utvidgning av inriktningar
likt kretsar

Nätverk och självorganisering,
t. ex.
• Kulturell dialog inom
nätverken
• Möjlighet att skapa nya
strukturer

Svag interaktion och likformighet,
t.ex
• Ledarskapet skapar inlagring och
hierarkier
• Avvikande meningar kvävs

Samband, interaktion,
mångfald, t. ex
• Interaktion mellan team,
enheter och studeranden
• Berikande dialog med
mångfald av röster
1
• Ansvar och friheter

Framtidsförutspående

Befinlig,
duplicerande

2

Förverkligande av utvärdering i eDelphi
systemet

• Utvärdering av indikatorer på
2D-nivå.
• Grupper på lednings- och
aktörsnivå
• Utvärderingar, verbala
motiveringar och
utvecklingsförslag.
• Gruppens gemensamma
uppfattning om
läroinrättningens situation.
• Gruppernas gemensamma
diskussioner.
• Plan över utvecklingsåtgärder..

Utvärdering som övning i situationen

2

1

Framtidsförutspående

Befintlig,
duplicerande

Samhällsreformerande

UTVÄRDERINGSÖVNING

INDIKATOR
8. Ledarskap
Aspekt 1:
Faktorer som styr
ledarskap

Befintlig,
duplicerande
• Styrs av ekonomi
och effektivitet

FramtidsSamhällsförutspående
reformerande
• Styrs av
• Styrs av en
förändring av
hållbar framtid
verksamhetsmiljö

Faktorer som styr ledarskap

Samhällsreformerande
Styrfaktorer behov som en hållbar
framtid ställer
Mening med verksamheten

Det viktigaste kriteriet för
beslutsfattande

Inkluderat som ett kriterium för
beslutsfattande
Styrfaktorer ekonomi och
effektivitet
Målsättningar, beslut och val
görs på villkor baserade på en
kortsiktig ekonpmiaspekt

Kundernas behov, Styrfaktor verksamhetsmiljöns
förändring
att bemöta
förändring
Målsättningar, beslut och val
baseras på förutseende och
bedömning av inverkan på
1
långsikt

Framtidsförutspående

Befintlig,
duplicerande

2

