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En rapport från Komvux Lund Erasmus+ utbyte med Irland  
24 - 27 november 2022

Av Linda Jarlskog, Elisabet Bellander och Kristian Berghult, Komvux Lund

Mot slutet av november lämnade vi Komvux 
Lund för att delta i ett Erasmus+ utbyte på 
Irland. Det främsta syftet var att genom jobb-
skuggning utveckla färdigheter för att skapa 
eller stärka Komvux som en interkulturell och 
inkluderande vuxenutbildning. Detta skulle 
dessutom kombineras med demokratiska vär-
deringar och ett språkutvecklande perspektiv. 
Två andra målsättningar var att identifiera 
vilka faktorer som leder till framgång och 
färdigheter, speciellt i matematik, och hur de 
pedagogiskt arbetar med individer som står
långt ifrån arbetsmarknaden. 

Kontakten med vår huvudarrangör för utbytet, Catherine Byrne, fick vi genom organisationen 
Adults Learning Mathematics (ALM) som vi nätverkar med och inom vilken vi har vår egen 
representant i styrelsen. Catherine Byrne har tillsammans med två andra bildat en “topic-group” 
inom ALM som sammanför forskare, lärare och andra intresserade av vuxnas lärande i matema-
tik i fängelser. Gruppen har en hemsida, se följande länk.

Under våra tre dagar i Dublin besökte vi tre verksamheter. Det första, Youthreach, var en skola 
för 16 till 20-åringar med svårigheter i livet, ofta psykiska eller drogrelaterade. Det andra var till 
ett häkte för män som också är Catherines arbetsplats. Slutligen besökte vi PACE, ett rehabilite-
ringscenter för kvinnor och män som avtjänat långa fängelsestraff och åter ska möta en vardag i 
frihet. 

Om Youthreach

Youthreach är som tidigare nämnt ett utbildningscenter för 16 till 20-åringar med svåra och ofta 
komplexa problem. Där läser de ett tvåårigt program vilket de får generöst betalt för när de när-
varar. Tillsammans äter de frukost för att träna sina vardagsrutiner. Ö� vriga måltider intas också 
gemensamt vilket är viktigt för att de ska utvecklas socialt. Köket är Youthreachs hjärta.

Nyckeln till framgång är relationer, respekt och tillit. Undervisningen är informell men struk-
turerad. Förväntningarna på eleverna är högt ställda och för att skapa ett lugn är det förbjudet 
med mobiltelefoner lektionstid.  

Det tvååriga programmet har ett kontinuerligt intag och består av flera ämnen samt arbetsträ-
ning. Om eleverna arbetstränar med sådant som de inte gillar är detta också bra då det kan hjäl-
pa dem att utveckla en framtidsplan för något som de gillar. Ungdomarna uppmuntras ständigt 
att tänka på sin framtid. 

Bild 1 Dublin. ©YAYImages/depositphotos.com (bildbyrå)
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Bild 2 Bjarni, Kristian och Elisabet på Youthreach. 
Fotograf: Linda Jarlskog. 2022.

Bild 3 visar ett urklipp av elevernas scheman. När vi visades runt fick vi besöka lektionssalar 
för många ämnen. Till health related fitness såg vi bland annat en fotbollsplan och redskap för 
styrketräning. PiPs står för Personal and Interpersonal Skills. Nivån på undervisningen motsvarar 
i stort sett uteslutande grundskolans tidiga år.

Schemat har ett ämne som heter STEAM. Detta är en förkortning för Science, Technology, Engine-
ering, Arts och Maths. När det är STEAM på schemat arbetar eleverna ämnesövergripande som 
med 3D-skrivare i matematik. Youthreach har kontakt med industriexperter som hjälper till med 
tekniska lösningar.

Alla på Youthreach jobbar med sin hälsa och ungdomarna har böcker med mål och frågeställ-
ningar som hur en bra dag ser ut.

När eleverna undervisas i matematik har de varsin digital penna och skrivplatta, se bild 4.  
Med dessa arbetar de med arbetsblad, se bild 5. Läraren samlar därefter in arbetsbladen och 
noterar i en matris vilka moment eleverna har klarat av. Detta görs digitalt. Den grundläggande 
pedagogiska idén är att eleverna ska jobba tematiskt och ämnesövergripande (STEAM). 

Undervisningen bedrivs individuellt i en mindre grupp. Läraren kan hela tiden, på sin egen 
skärm, följa vad eleverna gör på sina.
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Bild 3. Ett urklipp av elevernas scheman. Lägg märke till att eleverna är indelade i fyra grupper. 
Fotograf: Linda Jarlskog. 2022.

Bild 4 Digitala pennor, räknare och skrivplattor 
som eleverna använder i matematik.

Fotograf: Elisabet Bellander. 2022.

Eftersom det finns en slöjdverkstad 
och en ateljé för bild och form kan 
teman med enkelhet spänna över flera 
ämnen. Om temat är geometri kan 
perspektiv ritas på bildlektioner, upp-
gifter lösas under matematiklektioner 
och geometriska objekt designas och 
tillverkas i slöjdsalen. Vad som var en 
överraskning var att skolan även har 
en komplett inramningsverkstad och 
verktyg för tillverkning av professio-
nella pennor, se bild 6. Vårt besök var 
förlagt när det inte fanns studenter på 
plats. 
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Bild 5 Läraren kan granska elevernas lösningar som skrivs in med en digital penna i de tomma rutorna. 
Fotograf: Elisabet Bellander. 2022.

Bild 6 Slöjdsalen på Youthreach. Fotograf: Elisabet Bellander. 2022.
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Om häktet

Att besöka häktet var som att hamna mitt i en amerikansk film. Vi möttes av gråa ytor, galler, 
långa korridorer och gråklädda män som sin miljö till trots tycktes vara sociala och trevliga.

Häktet, som är byggt enligt en för fängelser klassisk arkitektur, har ett runt parti i mitten med 
åtta armar som strålar ut. I varje arm finns en egen kategori av häktade så att till exempel miss-
tänkta sexualbrottslingar bor i en egen arm. En av armarna var isolerad på grund av Covid. Två 
år i häktet är inte ovanligt och det borde kännas länge då fängelsecellerna delas av fyra trots att 
de är anpassade för två. Vi fick inte se cellerna. 

Häktets skola är eftertraktad och svår att få tillgång till. Det finns en urvalsprocess och en kö för 
att studera. Skolan som ligger i en liten korridor har ett rum för språk, ett för konst, ett för musik 
och ett för matematik. Eleverna är som mest 4-5 per grupp och har alltid väktare med sig. 

Matematikundervisningen går till så att de studerande arbetar med stenciler anpassade efter 
den egna kunskapsnivån. Av de fyra häktade som vi träffade var det en som tyckes ha grundläg-
gande kunskaper i ämnet. Ö� vriga hade en mycket låg utbildningsnivå varav en knappast kunde 
hantera en penna. Han ritade istället ett födelsedagskort till sin flickvän.

Vi fick berättat för oss att det finns häktade som spelar in egen musik och så fick vi se att konst 
inte alltid är ett säkert recept mot att hamna snett. Det fanns nämligen fantastiska målningar av 
konstnärer som suttit häktade. Digitala verktyg får användas maximalt 10 minuter per dag. 

Häktade som frias i domstol får ingen ersättning för den tid de suttit häktade. Själva fick vi för-
bereda vårt besök genom att fylla i mängder med dokument. Bland annat skulle vi redovisa varje 
plats vi har bott på sedan födseln och vilka efternamn våra mödrar hade som ogifta.

Om PACE

PACE, Prisoner Aid through Community 
Effort, är ett rehabiliteringscenter för män 
och kvinnor som efter långa fängelsevistel-
ser åter ska ut i friheten. 

PACE grundades 1969 av en grupp frivilliga 
som bestämt sig för att tillsammans utar-
beta en metod för hur frisläppta kan stöttas 
i att inte  bli hemlösa eller att återfalla i 
kriminalitet. På så sätt blir även samhället 
tryggare. 

De boende bor först i en större huvudbygg-
nad under maximalt två månaders tid för 
att därefter få sitt eget boende i radhus-

Bild 7 Här syns vi på PACE med vår värdinna 
Catherine. Fotograf: En anställd på PACE. 2022.
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liknande bostäder. I dessa kan de bo en längre tid. På bild 7 står vi och Catherine framför sådana 
bostäder. 

Syftet med att vara på PACE är att få rutiner och att arbetsträna. I fängelser är det lätt att bli 
passiviserad då det mesta som väckning och måltider planeras av andra. Arbetsträningen är, vad 
vi kunde se, inom snickeri, biodling, målning och trädgårdsarbete. Under vårt besök fick vi se 
bänkar och vackert målade blomsterlådor som de boende tillverkat. Dessa är väldigt populära 
och syns på gator och torg i Dublin. Det ska också finnas en utbildning till barista och även baris-
torna syns i samhället med sina kaffevagnar benämnda The mug shot. 

Ungefär 30% av de rehabiliterade klarar av ett liv i frihet. Många är tillbaka efter några veckor. 
Idag finansieras verksamheten främst med medel från en “villkorlig dom service”.

Många på PACE har svårigheter som drogproblem och psykisk ohälsa och det är ofta dessa 
svårigheter som ligger bakom deras brott och domar. Ungefär 85 % av alla som släpps från 
fängelser är beroende av droger. Genom sina brott har de orsakat allvarlig och ibland irreparabel 
skada på andra och ingenting som PACE gör kan ändra på detta. Istället är det viktigt att stötta 
de boende i att identifiera sina styrkor och hantera de faktorer som bidrog till deras brott. På så 
sätt får de hjälp med att utveckla skyddsmekanismer och att göra bättre val.

PACE samarbetar med Kriminalvården, Dublin City Education and Training Board, och externa 
resurser som kan komma tillrätta med beroendeproblematik. 

The Mug Shot är ett bra exempel på den inn-
ovation och kreativitet som PACE har tillfört 
den sociala företagssektorn. I en artikel om 
PACE [1] kan man läsa att “Det är en källa till 
sysselsättning för våra professionellt utbilda-
de baristor och ger arbetslivserfarenhet för 
våra baristor under utbildningen [1]”. 

Det finns boende som arbetar med konstnä-
rer för att skapa skulpturer och konstverk till 
utställningar. A� ven anställda skapar, se bild 
8. För kvinnor finns det dessutom en frisör-
utbildning. Precis som vid Youthreach och på 
häktet är de vid PACE medvetna om konstens 
terapeutiska aspekter.

Ingen utesluts på PACE varför det finns perso-
ner som är dömda för sexualbrott. Till dessa 
finns separata program. 

Bild 8 En anställd tillverkar gunghästar på PACE.  
Fotograf: Linda Jarlskog. 2022.
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Om hur vi kan stärka Komvux utifrån vårt besök

I inledningen kan man läsa “att det främsta syftet med utbytet var att genom jobbskuggning ut-
veckla färdigheter för att skapa eller stärka Komvux som en interkulturell och inkluderande vux-
enutbildning”. Vidare står det skrivet att “detta skulle dessutom kombineras med demokratiska 
värderingar och ett språkutvecklande perspektiv.” I inledningen nämns också att “Ett annat syfte 
var att ta reda på vilka faktorer som leder till framgång och färdigheter, speciellt i matematik”. 
Hur gick det då med det? I resten av rapporten besvaras frågan.

Om jobbskuggning, framgång och färdigheter i matematik och digitalisering på Youthreach

Vi upplevde att jobbskuggningen på Youthreach var givande. Det var inspirerande att se hur de 
jobbade i matematik med digitala pennor och skrivplattor, samtidigt som läraren kunde följa 
och dokumentera elevernas insatser. Väl hemkomna beställde vi skrivplattor och digitala pennor 
till våra egna elever. STEAM som undervisningsmetod kan också tillämpas på Komvux och det 
räcker med tre kategorier av “Science, Technology, Engineering, Arts och Maths” för att det ska 
räknas som STEAM.

Om konstens terapeutiska roll - en metod för en interkulturell och inkluderande vuxenutbildning

Vi vill lära oss mer om konstens terapeutiska effekter och kanske införskaffar vi konstnärligt ma-
terial till  Komvux. Tiden är knapp i våra kurser men en orienteringskurs skulle kunna utformas 
utifrån STEAM och konstens terapeutiska effekter. En grundprincip för konst är att den ska vara 
fri och tillåtande. Därför kan den användas av elever för att visualisera och förklara svårigheter, 
bakgrund och vilka mål de vill uppnå. Konsten kan vara till hjälp för att förstå varandra bättre 
vilket kan ge en mer interkulturell och inkluderande utbildning. När man samlas kring konst kan 
man prata om livet! 

Om att skapa en avspänd miljö där fel inte är fel

Här i Sverige är vi noggranna med att vår skolmiljö är prydlig och fin. Det får gärna vara design-
möbler,  snygga golv, fläckfria väggar men absolut inga pappershögar på golvet.  
På Irland var det tvärtom. Vi fyra ser väldigt olika på stökiga miljöer. En av oss uppfattar dem 
som mer tillåtande och kreativa, som ställen där man får göra fel. Figur 1 visar ett flödesschema 
där att göra fel är ett naturligt inslag. Denna fungerar för matematik men kanske också för livet. 
Denna är inspirerad av en liknande vid Youthreach.

Om att identifiera hinder i kommunikationen

Vid Youthreach identifierade lärare och elever vad som kan vara till hinder för en god kommuni-
kation. Detta uppfattade vi som inspirerande, då kan det vara lätt att tro att man förstår varan-
dra även när man inte gör det. Kanske låtsas man också ibland för att inte verka “dum”.
Figur 2 visar vår egen affisch över vad som kan hindra en god kommunikation. Denna är inspire-
rad av en liknande affisch på Youthreach.
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Figur 2 Vid Youthreach identifierade lärare och elever vad som kan vara till hinder för en god kommunikation.  
Tillbaka till Sverige gjorde vi vår egen. Ritad av Linda Jarlskog. 2022.

Figur 1 Ett flödesschema som avdramatiserar “att göra fel”.  
Ritad av Linda Jarlskog. 2022.
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Vår ansökan inkluderade fyra utvecklingsområden. Dessa var:

• att utveckla kunskaper i att erbjuda en  interkulturell och  
inkluderande vuxenutbildning att utveckla vår undervisning och aktiviteter på skolan  
utifrån de globala målen 

• att utveckla en hållbarhet i vår digitaliseringsutveckling och undervisning så att  
eleverna ska klara av sina nuvarande studier, framtida studier, jobb och att vara  
aktiva samhällsmedborgare 

• att utveckla kunskaper i processinriktat ledarskap för att driva och utveckla Komvux 
målstyrda arbete för att öka elevernas måluppfyllelse genom riktade projekt,  
bland annat inom miljö och hälsa.

Nedan sammanfattar vi våra upplevelser enligt varje utvecklingsområde.

Att utveckla kunskaper i att erbjuda en  interkulturell och inkluderande vuxenutbildning

Vi har besökt miljöer med elever/individer från olika delar av världen som behöver rehabiliteras. 
Då de kommer från socioekonomiskt olika bakgrunder har de olika livserfarenheter.  
I stort sett samtliga är studieovana och kommer från liknande miljöer som många av våra elever. 
Under vår vistelse har vi fått en inblick i hur lärare lägger upp sitt arbete för att möta dessa elever 
på individ -, grupp- och organisationsnivå. Detta kan vi tillämpa i vår undervisning.

Att utveckla vår undervisning och aktiviteter på skolan utifrån de globala målen

Vi har fått ta del av hur man på olika sätt kan lära eleverna att tänka konstruktivt utifrån ett mil-
jö- och hälsoperspektiv, som är en del av de globala målen. Vi har även sett hur man kan skapa 
utemiljöer för att arbeta med exempelvis återvinning och trädgårdsarbete från frö till planta. Vi 
borde kunna utveckla konceptet STEAM på Komvux.

Att utveckla en hållbarhet i vår digitaliseringsutveckling och undervisning så att eleverna ska klara  
av sina nuvarande studier, framtida studier, jobb och att vara aktiva samhällsmedborgare

Vi har sett exempel på hur man kan följa elevers prestationer i undervisningen genom att använ-
da digitalt material som komplement till olika fysiska läromedel.

Att utveckla kunskaper i processinriktat ledarskap för att driva och utveckla Komvux målstyrda arbete 
för att öka elevernas måluppfyllelse genom riktade projekt, bland annat inom miljö och hälsa

Det var viktigt för oss att diskutera och se hur kollegiet samarbetade och samordnade sina 
kurser för att erbjuda en god utbildning på individ- och gruppnivå. Vi fick se samarbeten mellan 
olika ämnen och hur man på olika sätt kan följa elevers progression. 
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Vi fick se hur elever med stöd av läromedel kan bli hjälpta i att bli medvetna om sin hälsa, hur 
arbete och hälsa påverkar varandra och vad värdegrund betyder och innebär, även i deras egna 
liv. Det var inspirerande att se hur de anställda på Youthreach, häktet och PACE använde elever-
nas olikheter som en tillgång.

Avslutning

Vi är mycket nöjda med vårt besök på Irland och uppfattar att vi har lärt oss mycket på våra tre 
dagar. Besöket har också stärkt vår gemenskap och gett oss ett dyrbart minne att dela. Vi hann 
även umgås och se Dublin vilket bild 9 som visar Dublins rock’n’roll museums läckra fasad får 
vittna om. Vi fascinerades av de stora kontrasterna mellan byggnader, som i bild 10 där vårt 
hotell syns ligga kloss i kloss med närliggande pub. 

Vår förhoppning är att våra värdar kommer till Lund så att vi tillsammans kan besöka olika skol-
former. Vi vill jämföra med hur vi i Sverige arbetar med hela individen.

Källa: 

[1]  https://www.eolasmagazine.ie/pace-celebrating-50-years-of-working-with-people-with-convictions/. Hämtat 
den 11 januari 2023.

Bild 9 Dublins Rock’n’roll museum. 
Fotograf: Kristian Berghult. 2022.

Bild 10 Puben som ligger kloss i kloss med vårt hotell.
 Fotograf: Kristian Berghult. 2022.


