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Distans är det nya normala
 

Det pågår förberedelser för hur livet ska se ut efter pandemin. En
stor fråga för oss som har arbetat på distans är i vilken
utsträckning vi ska återgå till kontoret. Här verkar en
kombination av arbete hemifrån och på kontoret vara ett vanligt
önskemål. Det är görbart eftersom vissa arbetsuppgifter
fungerar bättre i digitala kanaler, andra fungerar bättre när man
ses på samma plats. Informationsmöten fungerar bra online.
Utvecklingsmöten fungerar bättre om man ses. Lärande sker
både online och på kontoret men vi behöver mer kunskap för att
veta vad som passar bäst, för vem, hur, när och varför.

Cecilia Bjursell
Centrumledare Encell
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Ny Publikation: Distansarbete och livslångt lärande
 

Cecilia Bjursell, Joel Hedegaard och Ingela Bergmo Prvulovic har gått igenom tidigare forskning om
arbete på distans, för att se om det livslånga lärandet finns med. De adresserar tolv
forskningsfrågor som behöver belysas för att det livslånga lärandet ska finnas med i planeringen för
ett hållbart arbetsliv på distans.

 
   

Hur kommer arbetsplatser att
se ut ”post‐covid”?
 

Året med hemarbete har i grunden förändrat vår syn på vad
arbete är och vad de digitala verktygen kan användas till.
Magnus Olsson är vd för Länsförsäkringar i Jönköpings län.
Så här ett år in i pandemin har han och hans kollegor börjat
diskutera och planera för hur arbetet ska te sig när smittan
är under kontroll.
– Vi har tagit gigantiska kliv i inställning till hemarbete eller
att jobba på annat sätt, inställning till den digitala
utvecklingen och inställning till att vi inte alltid behöver åka
iväg på ett fysiskt möte. Miljömässigt, hållbarhetsmässigt så
kommer det här få jättepositiva effekter, säger han.

 
   

”Lång process att kunna
acceptera att min värld har
krympt”
 

Vi ställde tre frågor i sociala medier:

1. Nämn en sak som du har lärt dig av att
jobba hemifrån i ett år.

2. Vad har varit svårast?
3. När allt återgår till det normala, hur

skulle du vilja lägga upp din arbetstid då?

 
   

Lärdomar från omställningen
ska bli digital guide
 

Precis som de flesta andra verksamheter

https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=483322&userid=0&linkid=36013746&readid=419E2F46F738&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=483322&userid=0&linkid=36013746&readid=419E2F46F738&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=483322&userid=0&linkid=36013747&readid=419E2F46F738&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=483322&userid=0&linkid=36013747&readid=419E2F46F738&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=483322&userid=0&linkid=36013748&readid=419E2F46F738&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=483322&userid=0&linkid=36013748&readid=419E2F46F738&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=483322&userid=0&linkid=36013748&readid=419E2F46F738&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=483322&userid=0&linkid=36013748&readid=419E2F46F738&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=483322&userid=0&linkid=36013748&readid=419E2F46F738&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=483322&userid=0&linkid=36013749&readid=419E2F46F738&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=483322&userid=0&linkid=36013749&readid=419E2F46F738&test=&umailid=0


Foto: Privat

behövde civilsamhället ställa om sina
verksamheter till digitala format förra våren.
Det fanns ingen manual, ingen förvarning och
man hade ingen aning om hur länge det skulle
dröja innan man kunde ses fysiskt igen.
Föreningar, studieförbund och andra tog ett
djupt andetag och hoppade rakt ut i
cyberrymden. Nu ska Charlotte Ovesson samla
deras erfarenheter och lärdomar från året med
covid‐19 i en digital guide.

 
   

Covid‐19 och det civila samhället
 

Årets första nummer av Socialmedicinsk tidskrift viktes åt covid‐19 och
civilsamhället. I en rad artiklar beskriver forskare hur verksamheter
ställdes om, kreativitet flödade och människor kavlade upp ärmarna för
att hjälpa utsatta grupper.
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UKÄ: Pedagogiska och
tekniska pandemiutmaningar
på högskolan
 

Coronapandemin har inneburit stora
utmaningar för lärosätenas verksamhet och
drivit på digitaliseringen. Omställningen har
överlag gått blixtsnabbt och bra, men långtifrån
smärtfritt. Restriktioner om social distansering
har gjort att en stor del av den undervisning
som normalt hålls på campus helt eller delvis
har genomförts på distans och online.

Folkbildningsrådet: Att
plugga på folkhögskola under
coronapandemin
 

Folkhögskolans innovationskraft är en tillgång
under coronapandemin, när nya verktyg och
metoder testas. Samtidigt har de grupper som
behöver folkhögskolans pedagogik med stöd och
motivation drabbats allra mest av att
distansstudier blev normen.
Författaren och frilansskribenten Thor
Rutgersson har precis avslutat en studie om
deltagarnas upplevelser under pandemin. I ett
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På kort tid har personal, lärare och studenter
behövt anpassa sig till nya förutsättningar och
till arbete och studier i en digital miljö. Fem
organisationer har berättat hur de upplevt
omställningen under 2020.

blogginlägg delar han med sig av sina tankar
och reflektioner.

 
   

Ny publikation om
kontorsarbete ute
 

Sju svenska forskare om vad
som krävs för ett lyckat
friluftskontor: Outdoor Office
Work – An Interactive
Research Project Showing the
Way Out.
 

”Pandemin har
varit som en
tidsmaskin” 
 

Möt Linkedins Nordenchef Lisa
Gunnarsson som i podden Chef
Dilemma berättar om hur
coronaåret förändrat hennes
ledarskap för gott.

Cfp: Re‐imagining
education in the
post‐pandemic
 

An invitation to envision and
reflect, using theoretical,
empirical, or methodological
works, on educational
imaginaries of technology in
the making.

 
   

Boktips: Att undervisa vuxna
– språk‐ och 
kunskapsutvecklande
arbetssätt
 

Pedagogisk och didaktisk litteratur som
behandlar vuxenundervisning växer inte på träd
som man brukar säga. Därför kändes den här
boken verkligen intressant och angelägen för
mig som jobbar som lärare på grundläggande
komvux att sätta tänderna i, skriver Eva
Eriksson i en bokrecension på Pedagog Örebros
bokblogg. 

Boktips: 
Yrkesdidaktiska dilemman
 

Yrkeslärare och elever hamnar ofta i
skymundan, i debatten, i forskningen och i
skolornas fysiska utformning. Men nu har det
kommit en bok dedikerad enbart till
yrkesdidaktiken och dess dilemman.
– När vi började arbetet med den här boken så
sa vi att vi inte ville ha en bok med mjuka
pärmar för vi ville att det skulle vara en bok som
man kunde ha med sig in i verkstan. Det var
viktigt. Vi vill att den ska användas, säger Sofia
Lundmark, en av redaktörerna bakom boken. 
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Uppsatstävling om livslångt lärande
 

Varje år utlyser vi på Encell en tävling riktad till studenter som skriver sin uppsats på svenska
högskolor och universitet, de bästa uppsatserna belönas med 10 000 kronor. Läs mer och tipsa
studenter som kan söka!

 
   

Livslångt ‐ en podd om
livslångt lärande från RISE
 

Varför glömmer vi bort individen som ska lära
när vi börjar utforma en kurs eller utbildning?
Cecilia Bjursell har gästat podden Livslångt, och
pratar om att förståelsen för var nånstans varje
människa befinner sig är helt avgörande för att
lärande ska kunna ske. Ta del av hur mycket
forskning det redan finns på vad som skulle
krävas för exempelvis organisationer ska bli
lärande, men hur få som faktiskt använder den
forskningen.
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Pandemin kräver transformativt lärande
 

Nyhetsrapporteringen om pandemin fokuserar på sjukdomsaspekter: antal döda och smittande
samt hur det går med vaccineringen. Mindre sägs om de samhälleliga och sociala effekterna av
pandemin, men detta lurar under ytan. På senare tid har det framkommit spänningar mellan viljan
att återgå till hur det var innan pandemin och att i grunden förändra vissa synsätt och strukturer i
samhället. Det här skulle jag vilja påstå är en större fråga än hur många doser vaccin som
regionerna får. Anledningen är att här har vi möjlighet att förändra samhället till att bli mer
hållbart, inkluderande och meningsfullt.

 
   

Tips på konferenser:
 

Forskning om högre utbildning, 19‐20 maj, online
Högskolepedagogiskt centrum vid Örebro universitet och tidskriften Högre utbildning inbjuder till
den andra konferensen på temat Forskning om högre utbildning den 19–20 maj 2021.

International Conference on Adult Education Practice and Lifelong Learning, 17‐18 June, Riga
The conference aims to bring together leading academic scientists, researchers and research
scholars to exchange and share their experiences and research results on all aspects of Adult
Education Practice and Lifelong Learning.

Mimerkonferensen, 9‐10 november, Sundsvall
Konferensen arrangeras i samarbete med Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap vid
Mittuniversitetet, Nätverket för kritiska kulturarvs‐ och museistudier och Arbetarnas
bildningsförbund. Konferensens tema är Kulturarv och folkbildning.

Ytterligare konferenser finns här.
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