
Henrik Nordvall disputerade i slutet av 
januari på avhandlingen I skärningspunk-
ten mellan det globala och det lokala. 
Tolkningsprocesser och koalitionsbyg-
gande i organiseringen av lokala sociala 
forum. 

Ämnet är hur sociala forum utformas i 
Sverige, särskilt i relation till etablerad 
folkbildning i form av allianser och hur 
maktrelationerna ser ut, dels i termer av 
en yttre motståndare, dels inom forumen 
själva. 

Sociala forum startade med World 
Social Forum 2001 i Brasilien, i syfte att 
utmana den nyliberala hegemonin. Dessa 
forum är i tidigare forskning beskriven 
som en kosmopolitisk rörelse underifrån.
Empiriska studier om deras mening och 
funktion lokalt har tidigare saknats, en 
lucka som nu fylls med denna avhandling 
som är både välskriven och stringent.

Folkbildning har beskrivits i form av 
institutioner och som en historisk väg 
från stark knytning till sociala rörelser, 
till att bli en del av den korporativa staten. 
I Nordvalls avhandling betraktas folk

bildning som en nutida rörelseanknuten 
företeelse eller praktik.

Syftet är att undersöka hur sociala 
forum tolkas lokalt som mothegemonisk 
praktik. Metoderna är fältstudier, interv
juer, dokument och ekommunikation. 
Teorin utgår från hermeneutikens tanke 
om att se mer genom att kombinera 

Ur Mimers brunn
 Planeringen för att rekrytera en ny dokto

rand pågår eftersom Mimers tredje dokto
rand Henrik Nordvall har gått i mål! Hans 
avhandling vidgar folkbildningsdiskus
sionen inom både forskning och samhälls
debatt. Han argumenterar mot en provinsiell 
definition av folkbildningsbegreppet. De 
sociala forumen visar hur delar av den verk
samhet som bedrivs inom ramen för natio
nella folkbildningsinstitutioner också kan 
ses i ljuset av internationella motsvarigheter. 
Det problematiska i att skapa skiljelinjer mel
lan »nya« och »gamla« rörelser lyfts fram 
och slutsatsen är att uppmärksamheten 
snarare bör riktas mot interaktionsprocesser 
mellan olika sociala rörelser.

Även Johan Söderman visar i sin av
handling om hiphopkulturen hur sociala 
rörelser är lokala uttryck av globala feno
men. Globaliseringen sätter spår också 
i den fackliga vardagen vilket belyses i 
Susanne Köpséns avhandling. I de avhand
lingar som nu publicerats överskrids grän
serna mellan nationellt och internationellt 
och folkbildningsbegreppet omtolkas i nya 
sammanhang. 

Radikala motkulturer såsom sociala fo
rum och hiphop, men även föreningsdriven 
antirasism i Jenny Malmstens avhandling, 
framträder som arenor för lärande och 
kunskapsspridning. Komplexa problem 
synliggörs kring kunskap och folkbildning 
som medel i kampen för olika mål. Laila 
Niklasson väcker i sin avhandling frågor om 
gränsdragningar mellan medborgarbild
ning i pedagogiska praktiker och medbor
gerliga handlingar i offentligheten.

Sist men inte minst illustrerar de av
handlingar som presenteras, vikten av att 
ha öppna gränser mellan folkbildnings
forskning och folkrörelseforskning. Många 
centrala frågor genereras som bör ha 
bäring för det forskningsprogram om det 
civila samhället som folkrörelseutredning
en föreslår i sitt slutbetänkande Rörelser i 
tiden. (SOU 2007:66)
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mimer söker ny doktorand
Institutionen för beteendevetenskap och 
lärande (IBL) vid Linköpings universitet, 
där Mimer har sin bas, planerar att utlysa 
tre anställningar som doktorand i pedago
gik med inriktning mot vuxnas lärande. 
En av anställningarna är speciellt inriktad 
mot folkbildning och knuten till Mimer. 

Folkbildningsforskning bygger inte på 
någon given disciplin och tidigare dokto
rander inom Mimer har haft olika ämnes
bakgrund. Såväl ämnet pedagogik som 
andra ämnen med relevans för området 
vuxnas lärande ger således behörighet att 
söka. Vuxnas lärande inbegriper aktivite
ter och olika kontexter där vuxna lär, på 

såväl formella arenor som i olika infor
mella och vardagliga sammanhang. 

Avdelningen för studier av vuxen
utbildning, högre utbildning och folkbild
ning vid IBL har en stark internationell 
prägel och ingår i ett världsomspännande 
nätverk för forskning och forskarutbild
ning (DoctoRALnet). 

Om du är intresserad av anställningen 
inom Mimer, så sänder du ett email till 
annmarie.laginder@liu.se. Du får då 
information om utlysningen så snart for
mella beslut är fattade. Kungörelsen om 
anställningarna kommer också att finnas 
på Mimers hemsida.
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olika perspektiv. Nordvall använder sig 
av neogramsciansk teori om hegemoni 
och mothegmoni för att studera makt i 
förhållande till den yttre motståndaren, 
nyliberalismen. Han använder begreppen 
»framing« för att studera hur forumen 
inramas och förhandlas, och »symboliskt 
kapital« (Bourdieu) för att studera makten 
inom dessa forum. 

avhandlingen är en sammanläggning 
av fyra artiklar. Den första utgår från den 
folkbildning som växte fram i början av 
1900talet i mothegemonisk kamp och 
som en samhällsförändrande kraft. I re
lation härmed hävdar Nordvall att detta 
återfinns i samtida folkbildande praktiker, 
som en utmaning mot nyliberalismen. I 
dessa praktiker sker ett maktspel om cen
trala begrepp som sanning, kunskap och 
lärande. 

Den andra artikeln studerar samspelet 
mellan ett socialt forum och ABF och 
undersöker huruvida detta samspel är en 
allians, en koalition eller en kooptering. 
Slutsatsen är att det är en koalition och att 
detta inte kan reduceras till ett införlivande 
(kooptering) av det nya i det gamla och att 
uppdelningen mellan gamla och nya rörel
ser är problematisk. 

Den tredje artikeln studerar hur 
förhandlingen ser ut mellan olika intres
senter i ett socialt forum, hur det inramas. 
Central blir namnfrågan, hur ett forum 
ska benämnas efter gammalt eller nytt 
mode, som socialt eller socialistiskt. 

Den fjärde artikeln studerar Stock
holms sociala forum och analyserar 
maktspelet med hjälp av samtalsanalys 
och begreppet symboliskt kapital. Studien 
fokuserar på tolkningsföreträden och visar 
hur kännedom om processen i globala 

sociala forum omvandlas till socialt kapital 
och hur det härigenom sker en hierarki
sering och exkludering, både i organise
ringen av sociala lokala forum och i hur 
forumet kommer att presenteras för en 
bredare publik.

bernt gUstavsson
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Hiphop – folkbildning som fostran och motkultur
Hiphop blev en dynamisk subkultur i det 
sena 70-talets Bronx. Redan från början 
fanns en fostrande och folkbildande sida 
av hiphopkulturen skriver Johan Söderman 
i sin avhandling Rap (p) i käften. Hiphop-
musikers konstnärliga och pedagogiska 
strategier.  

Johan Söderman menar att det pågår 
en global institutionalisering av hiphop
kulturen och att avhandlingen kan ses som 
en del i den processen. Syftet är att studera 
hur hiphopmusiker talar om lärande samt 
konstnärliga och pedagogiska strategier.

Avhandlingen bygger på fyra artiklar 
där författaren lyfter fram kreativa strate
gier, estetik, identitet, traditionsbärande, 
fostran och folkbildning som viktiga delar 
i förståelsen av lärandets mekanismer. 
I artiklarna som ingår i avhandlingen 
används olika begrepp och teoretiska per
spektiv, socialkonstruktionism, diskurs, 
identitetsteorier, fältteori och kulturkritik. 
Författarens målsättning är att inta ett re
flekterande förhållningssätt till teorier och 
han diskuterar inledningsvis teoriernas 
styrkor och svagheter. 

Empirin består av intervjuer med 
hiphopkollektiv och professionella hiphop
musiker. 

breakdance, graFFiti, deejaying och 
rapping är de fyra estetiska element som 
betonas i hiphopkulturen. Hiphopmusiken 
har dessutom enligt Söderman hela tiden 
varit tätt sammanlänkad med den digitala 

teknikrevolutionen. Genom global hiphop 
förmedlas svart identitet runt om i världen 
och tolkas enligt Söderman utifrån lokala 
förutsättningar. 

I Sverige har områden som exempelvis 
Hammarkullen i Göteborg och Rosengård 
i Malmö fått symbolisera gettot.

i sammanFattningen av avhandlingens 
fjärde artikel Kunskap genom rap – hiphop 
som hantverk, pedagogik och aktivism kopp
lar han på ett överraskande och spännande 
sätt hiphopkulturen till folkbildnings
historien. 

I centrum för artikeln står tre rappare 
som i sina olika verksamheter använder 
hiphop som hantverk, pedagogik och akti
vism. Han finner att rapparna på olika sätt 

tar på sig uppgiften att vara svagare sam
hällsgruppers språkrör. Han menar emel
lertid att studien synliggör folkbildningens 
dubbla funktion. Ett radikalt bildnings
ideal med emancipatorisk målsättning 
genomsyrar tal och verksamheter. 

Rapparna framstår som eldsjälar och 
representerar en motkultur. Söderman 
skriver att »de kämpar som idealister för 
att marginaliserade grupper av människor 
verkligen ska kunna höja sina röster och 
förändra sina respektive livssituationer«.

Samtidigt menar han att konturerna av 
ett patriarkalt bildningsideal framträder 
där några människor ur ett uppifrån
perspektiv har ambitionen att bilda sina 
medmänniskor. Ungdomar behöver enligt 
rapparna undervisas i historien bakom 
hiphop och de lyfter fram vikten av att 
skapa ett alternativ till den kommersiella 
skivindustrin. Här ansluter de sig enligt 
författaren till en tradition av folkbildning 
som innebär att förkunna »den goda sma
ken«.

Hans slutsats är att dessa »folkbildande 
rappare« framstår både som kulturradikala 
och kulturkonservativa i sitt tal om den 
folkbildande verksamheten. 

ann-marie laginder
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Laila Niklassons avhandling Medborga-
ren som pedagogiskt projekt undersöker 
hur begreppet »medborgare« förstås av 
enskilda människor och hur det gestaltas 
i pedagogisk praktik på folkhögskolor och 
studieförbund. 

Studien bygger på intervjuer med tolv 
personer i ett samhälle, observationer i 
två folkhögskolekurser och tre studie
cirklar, samt analys av dokument från 
19 EUprojekt där folkhögskolor och 
studieförbund medverkat. 

Teoretiskt bygger avhandlingen på 
Habermas samhällsteori, där livsvärld och 
system är centrala begrepp. Innebörden i 
»medborgare« blir att individen blir medbor
gare genom att träda in i livsvärldens offent
liga sfär och diskutera gemensamma frågor, 
en diskussion som sedan kan föras vidare till 
och påverka i det politiska systemet.

FörFattaren beskriver hur den offentliga 
sfären kan innebära fysiska platser där man 
vistas, eller aktiviteter man deltar i (arbets
liv, föreningsliv, politik) och där man disku
terar gemensamma frågor i eget eller någon 
annans (t.ex. barnens) intresse. En intres
sant slutsats är att medborgarskapet är ett 
viktigare och mer aktivt begrepp för de som 
flytt eller flyttat till Sverige, medan det mer 
tas för givet av dem som är födda in i det.

Folkbildningen kan sägas befinna sig 
i gränslandet mellan den privata och den 
offentliga sfären. Den diskussion som 

förekommer i de fall som Niklasson har 
studerat kan delvis ses som »träning« 
inför framtida deltagande i offentligheten, 
och delvis som en faktisk diskussion om 
i offentligheten gemensamma frågor. 
Diskussionerna berör såväl interna frågor, 
till exempel i elevrådet, som externa frågor 
exempelvis om politik eller den profession 
deltagarna är på väg in i. 

Studien av EUprojekten visar att dessa 
innebar olika slags aktivitet i offentlighet. 
Projekten innebar att man både fick ta 
kontakter för att lära känna och presentera 
sin lokala offentlighet, och att samtala i ett 
offentligt sammanhang och på ett främ
mande språk.

Niklasson menar att medborgarbegrep
pet behöver diskuteras i den pedagogiska 
praktiken. Vidare kan folkbildningen 
fungera som förberedelse för medborger

liga handlingar, liksom att erfarenheter av 
medborgerlig handling kan ligga till grund 
för samtal. Däremot är Niklasson tveksam 
till att medborgerliga handlingar i sig ska 
vara en del av den pedagogiska praktiken, 
eftersom man då ska agera som medbor
gare och inte som deltagare i en folkhög
skolekurs eller studiecirkel.

avhandlingen väcker intressanta tankar 
om vad begreppet medborgarbildning kan 
stå för i dagens samhälle. Diskussionen 
om »medborgerliga handlingar« ska vara 
en del av en pedagogisk praktik blir spe
ciellt intressant i folkbildningssamman
hang. Är folkbildningen som pedagogisk 
verksamhet jämförbar med till exempel 
formell utbildning? Innebär kopplingen till 
folkrörelser och andra organisationer att de 
medborgerliga handlingarna faktiskt kan 
vara en del av sådan folkbildningsverksam
het som bygger på gemensamt bildnings
arbete och agerande som medborgare? 
Eller ska folkbildning och folkrörelse se
pareras så att folkbildningsverksamheten 
handlar om bildning medan agerandet 
sker inom ramen för rörelsen?

Per andersson

Niklasson, Laila. 2007. Medborgaren som 
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förlag.

Medborgaren som pedagogiskt projekt 

Laila Niklasson

Att vara medborgare innebär mer än att få rösta. Laila Niklassons avhandling lyfter fram 
medborgerliga handlingar inom folkbildningen. 

Vem forskar 
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Fackliga studier och facklig skolning utgör 
ett viktigt men mindre uppmärksammat 
område i forskningen om folkbildning 
och vuxenutbildning. I avhandlingen Från 
revolution till reträtt. Lärande i en fackför-
enings vardag har Susanne Köpsén belyst 
området utifrån en etnografisk studie av 
en fackklubbs vardag i ett mindre industri-
företag. 

Avhandlingen inleds med en värdefull över
sikt av främst svensk forskning om fackligt 
arbete, dess innehåll och förändringar samt 
en jämförelse med andra länder. Översikten 
leder fram till slutsatsen att det lokala facket 
står inför många nya utmaningar, inte 
minst som följd av globalisering. 

Därefter ges en likaså värdefull översikt 
av hur fackliga studier och kurser föränd

rats över tiden, en utveckling 
som skildras utifrån LO:s verk
samhet. 

Studien ligger i skärnings
punkten mellan arbetsvetenskap 
och utbildningsvetenskap och 
ingår även i området arbets
marknadsrelationer, d.v.s. hur 
parterna på arbetsmarknaden 
förhåller sig till varandra.

UtgångsPUnkten är ett socio
kulturellt perspektiv och de ame
rikanska forskarna Jean Laves 
och Etienne Wengers begrepp 
»communities of practice«, av 
Köpsén kallad social praktik. 
Enligt denna syn är lärandet en 
del av människors sociala prak
tik, relationer och utvecklade 
deltagande i olika gemenskaper. 
Anknytning sker vidare till 
Barbara Rogoff och hennes syn 
på lärande som en aspekt på att 
överskrida gränser och bilda nya 

arenor för erfarenhetsbaserat lärande. 
Genom en teoretiskt reflekterande och 

processinriktad fallstudie beskrivs en fack
klubb i tre steg. I revolutionen, eller kanske 
rättare sagt revolten, röstas den gamla sty
relsen, som anses ha gått i företagets led
band, bort. Under»nybygget« leds den nya 
styrelsen av eldsjälen Maria och tre andra 
ledamöter som tar många initiativ och 
kommer på kant med ledningen. I proces
sen blir Maria sjukskriven och säger sedan 
upp sig. Under reträtten vill kvarvarande 
ledamöter minska ambitionsnivån och inte 
hitta på egna initiativ.

avhandlingen närmar sig det fackliga 
lärandet inifrån. Empirin är djup men 
begränsad. Totalt rör det sig om fyra per
soner. Dess värde ligger i ett nytt sätt att 
problematisera och fördjupa tänkandet 
kring fackligt lärande, en kunskap som 
är viktig i en tid då fackföreningsrörelsen 
ställs inför många nya och svåra utma
ningar.

kenneth abrahamsson
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Från revolution till reträtt i fackföreningens vardag 

Mimers forskarkonferens 2007 i Uppsala
Mimerkonferensen 2007 hade Institu-
tionen för ABM (Arkivvetenskap, Biblio-
teks- och Informationsvetenskap samt 
Musei- och Kulturarvsvetenskap) vid 
Uppsala Universitet som värd. 

Prefekten Kerstin Rydbeck, docent i Biblio
teks & Informationsvetenskap, öppnade 
konferensen och berättade om de moderna 
uttryck som folkbildning kan ta sig. Konfe
rensbidragen bjöd på ett brett spektrum av 
undersökningsobjekt, teorier och metoder. 
En folkbildande praktik som stod i cent
rum för flera projekt var folkhögskolan. 
Andra studieobjekt i presentationerna var 
folkbibliotek, studieförbund, läsecirklar, 
sociala rörelser samt dans och olika typer 
av hantverk.  

Ett gemensamt drag i flera textpresenta

tioner var studiernas fokus på folkbildande 
praktiker och institutioner i förhållande till 
omgivande samhällsfenomen. Frågan om 
vilken roll folkbildning har för både individ 
och samhälle fanns som underliggande 
frågeställning i flera texter. 

Av teoretiska perspektiv och ansatser 
som betonades vill jag särskilt framhålla 
de bidrag med genusperspektiv som upp
märksammade kvinnors ofta undanskym
da roll inom folkbildning. Många exempel 
gavs också på studier som använt olika for
mer av diskursanalys och ideologikritiska 
ansatser. 

Flera av textpresentationerna lyfte fram 
det särskilda och unika med folkbildning.

På konFerensen diskUterades också att 
folkbildande praktiker och institutioner 

kan komma att ta sig nya uttryck i fram
tiden och också ställas inför stora utma
ningar. 

Icke desto mindre är det av stor rele
vans och intresse att folkbildande verksam
heter fortsätter att verka emancipatoriskt 
och utjämnande i samhället. Av den 
anledningen är det angeläget att fördjupa 
kunskapen om vilken betydelse folkbild
ning kan ha. 

Mimerkonferensen är en viktig mötes
plats för forskare vars studier bidrar till 
just en sådan angelägen utveckling av 
forskningen. Årets konferens var i det 
sammanhanget inget undantag, utan bjöd 
på en mängd intressanta och betydelse
fulla diskussioner och texter.

åse hedemark

Susanne Köpsén



Den föreningsdrivna antirasismen i Sverige
Jenny Malmsten disputerade i januari 2008 
på Tema etnicitet, Linköpings universitet, 
på avhandlingen Den föreningsdrivna anti-
rasismen i Sverige – antirasism i rörelse. 

Avhandlingen belyser vad som är utmär
kande för aktörer inom idéburna förening
ar med fokus på antirasism och föreningen 
ses som samlande kraft i det antirasistiska 
engagemanget. Malmsten vill också belysa 
hur de antirasistiska aktörerna själva för
håller sig till sitt antirasistiska arbete.

De föreningar hon studerat är ARF 
(Antirasistiska filmdagar) och Arm i arm 
(ett antal lokala projekt). Hon har till delar 
själv varit engagerad i det antirasistiska 
arbetet i dessa föreningar. 

Avhandlingen ger bra exempel på hur 
ett antirasistiskt arbete i ideella föreningar 
kan gestalta sig och hur olika aktörer 
förhåller sig till sitt arbete. Läsaren får på 
detta sätt ett intressant och kanske unikt 
inifrånperspektiv.

i avhandlingen studeras för det första 
rasismen och dess former och uttryck. 
Begreppet ras diskuteras och Malmsten 
menar att idag används kultur eller 
etnicitet parallellt med ras. Aktörerna 
använder även andra begrepp såsom 
främlingsfientlighet, diskriminering och 
vardagsrasism. Hon drar slutsatsen att det 
i detta sammanhang saknas ett gemen
samt språk för antirasistiska aktörer. 

För det andra studeras antirasismen 
som fenomen. Genom egen empiri har 
Malmsten bl.a. studerat vad antirasisterna 
ser sig vara »anti«. Av studien framgår att 
det man arbetar mot är främst rasistiska 
företeelser och inte specifika rasistiska 
motståndare. De intervjuade antirasisterna 
har vidare en stark tilltro till att deras ar
bete har betydelse. Kunskap betonas som 
ett viktigt strategiskt verktyg på flera olika 

sätt, dels internt inom föreningarna dels 
externt som kunskapsspridning till andra. 
Kunskapen används också av aktörerna för 
att undersöka olika rasistiska uttryck.

För det tredje belyser avhandlingen hur 
engagemanget kring det antirasistiska ar
betet organiseras. Då handlar det om vilka 
sociala och samhälleliga förutsättningar 
det finns för studiens aktörer. Malmsten 
redovisar vad som, enligt olika forskare, 
karaktäriserar det civila samhället och vad 
som är utmärkande för sociala rörelser. 
Detta görs för att på så sätt placera det anti
rasistiska arbetet i ett sammanhang.

i analysen kommer hon dock fram till att 
det antirasistiska arbetet inte kan beskrivas 
som en ny social rörelse utifrån Meluccis 
sätt förstå en sådan. En av orsakerna till 
detta är den starka knytningen till stats
makterna via ekonomiska bidrag. Det anti
rasistiska arbetet karaktäriseras också av 
att det ofta organiseras i nätverk och drivs 
som projekt. 

lisbeth eriksson
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antirasismen i Sverige – antirasism i rörelse. 
Akademisk avhandling, Tema Etnicitet, 
Linköpings universitet. Linköping University 
Electronic Press: http://www.wp.liu.se/theses/
abstract.xsql?dbid=10395 

Jenny Malmsten

Mimer inbjuder i samarbete med Ekono
miskhistoriska institutionen vid Lunds 
universitet till årets forskarkonferens den 
4–5 november 2008. Den är ett forum 
för möten mellan forskare och mellan 
forskare och folkbildare. 

Vi hälsar doktorander och seniora 
forskare från alla discipliner, lärosäten 
och andra forskningsmiljöer välkomna. 
Verksamma inom folkhögskolor, studie
förbund, bibliotek och annan folkbildan
de verksamhet är lika välkomna. 

konFerensen har denna gång inget 
på förhand givet tema. Det är en arbets
konferens vilket betyder att vi välkomnar 
texter som speglar pågående forskning 
om folkbildning i vid mening både i en 
inledande fas och i slutfasen där resultat 

kan presenteras. Vi försöker ge ett rim
ligt utrymme för återkoppling på varje 
text. Inled gärna ditt paper med en kort 
presentation av forskningen samt några 
rader om de frågor du vill få diskuterade.

Kontakttorget är en möjlighet för 
både forskare och folkbildare att kort pre
sentera forskningsidéer eller informera 
om andra projekt i friare form. Du som 
vill medverka på detta sätt förväntas skri
va högst en A4sida (abstract) som intro
duktion till övriga konferensdeltagare. 

deadline för anmälan, paper och ab
stract till kontakttorget är den 3 oktober. 
De texter som vi har detta datum kom
mer att ligga till grund för detaljpla
nering av konferensens innehåll och 
tidsfördelning. 

Konferensinbjudan med praktiska 
upplysningar och anmälningsmöjlighe
ter kommer i slutet av augusti att finnas 
på Mimers hemsida: 
http://www.liu.se/mimer

Välkomna hälsar

AnnMarie Laginder 
Inger Landström
Mimer

Anders Nilsson 
Fay LundhNilsson
Ekonomiskhistoriska institutionen
Lunds universitet

Mimers forskarkonferens 2008 – inbjudan och call for papers



Den viktigaste författarskolan för arbetar-
författarna är folkhögskolan.  Det hävdar 
litteratursociologen, professor emeritus, 
Lars Furuland i Mimers färska småskrift 
Folkbildningens och folkrörelsernas bety-
delse för arbetarlitteraturen i Sverige. 

Publikationen med sina knappt 70 sidor är 
såväl ett koncentrat som en fördjupning av 
hans och Johan Svedjedals imponerande 
handbok Svensk arbetarlitteratur (2006). I 
sju kapitel förs läsaren i ett rasande men 
överskådligt tempo genom definitioner, 
historia, folkrörelser, bibliotek och folkhög
skolor. 

Över huvud taget rymmer skriften ett 
rikt galleri av intressanta namn och ibland 
även titlar som pockar på vidare analys. 
Inte mindre än 57 skribenter radas upp. 

men var Finns bildningsvägen för dagens 
författare?  På folkhögskolornas gemen
samma webbsida noterar jag att närmare 
30 folkhögskolor i år erbjuder olika typer 
av skrivarkurser allt från Medlefors i norr 
till Skurup i söder. 

Den sistnämnda är liksom Nordens 
BiskopsArnö och Nordiska folkhögskolan 
i Kungälv rena rama skönlitterära växthus. 
Vad sägs om namn som Monika Fager
holm och Susanna Alakoski, Augustprista

gare 2005 respektive 2006 
eller Sara Stridsberg med 
Nordiska rådets pris 2007?

I dag är fler kvinnor på 
språng: Kerstin Norborg, 
Beate Grimsrud, Ida Börjel, 
Mirja Unge och Marjaneh 
Bakhtiari bara för att näm
na några som utvecklat sitt 
författarskap via folkhög
skolornas kurser och dess 
bibliotek.  

de sjU kaPitlen inspire
rar till vidare studier inte 
minst genom frikostiga 
litterära citat av bl.a.  Mar
tin Koch, Ivar Lo, Jan 
Fridegård, Maj Hirdman, 
Kjell Johansson och Bodil Malmsten.  Lägg 
därtill en kommenterande källförteckning 
med 125 titlar. 

Lars Furulands lilla skrift är en guld
gruva om man vill veta mer om varför just 
Sverige fött fram en arbetarlitteratur som 
vid internationell jämförelse framstår som 
ovanligt omfattande och märkligt mång
sidig. Därtill lockar den till läsning och 
ytterligare forskning! 

En längre text om skriften är publicerad 
i SFHLs tidskrift Folkhögskolan 2008:2. 

Se även Folkhögskolebibliotekens blogg 
www.folkhogskolebiblioteket.blogspot.com

christina garbergs-gUnn

Furuland, Lars, 2007. Folkbildningens 
och folkrörelsernas betydelse för arbetar
litteraturen i Sverige. Mimers småskrifter. 
Linköping: Mimer i samarbete med Skapande 
Vetande.

»Arbetarhögskola i ny tid« var rubriken 
på ett seminarium 13–14 december på 
Brunnsviks folkhögskola som arrangera
des i samarbete med Mimer samt ABF 
och Larena. Syftet var att uppmärksamma 
hundraårsjubileet av Rickard Sandlers 
förslag (1907) att inrätta en arbetarrörel
sens egen högskola. 

Utgångspunkt var Kenneth Abrahams
sons nyutgivna bok Från arbetarhögskola 
till forskningscirkel. Förutom författaren 

medverkade Örjan Nyström och Sten Gel
lerstedt från LO, Peter Wärner från ABF 
samt AnnMarie Laginder (Mimer), Gu
nilla Härnsten (Växjö universitet), Petros 
Gougoulakis (Stockholms universitet) och 
Ebbe Andersson (SFHL). 

Bidragen belyste olika aspekter av rela
tionen mellan forskning, högre utbildning, 
folkbildning och folkrörelser med fokus 
på samtidens villkor. Bland annat beto
nade Gunilla Härnsten utifrån exemplet 

forskningscirklar vikten av demokratiska 
kunskapsprocesser i arbetslivet. 

Örjan Nyström underströk hur en 
arbetarhögskola idag skulle kunna ha en 
funktion både när det gäller kamp om 
problemformuleringsprivilegiet i samhäl
let och i utbildningen av utredare inom 
fackföreningsrörelsen. 

Dokumentation av seminariet finns att 
få via Brunnsviks folkhögskola.

Arbetarhögskola i ny tid 

Ny småskrift om den svenska arbetarlitteraturen

Dagens svenska musiklärarutbildning står 
enligt idéhistorikern Anna Larsson historiskt 
på två ben. I boken Musik, bildning, utbild-
ning. Ideal och praktik i folkbildningens musik-
pedagogiska utbildningar 1930–1978, får vi veta 
att rötterna till den utbildning som sker inom 
högskolan finns så långt tillbaka som i 1700
talet och Musikaliska akademien. 

Parallellt har det under 1900talet inom 
studieförbund och folkhögskolor vuxit 
fram en musikpedagogisk utbildning som 
blivit betydelsefull, inte minst genom sina 
jämlikhetstankar och sin gruppmetodik. 
När ABF 1952 startade Framnäs folkhög
skola utanför Piteå togs ett viktigt steg till 
den musikundervisning som ibland sägs 

vara en anledning till de senaste årens 
framgångsrika svenska musikexport.

Larsson, Anna. 2007. Musik, bildning, ut
bildning. Ideal och praktik i folkbildningens 
musikpedagogiska utbildningar 1930–1978. 
Göteborg/Stockholm: Makadam förlag. 

Om folkbildningens musikpedagogiska utbildningar 

Lars Furuland
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englUnd, boel & kåreland, lena. 
2008. Rätten till ordet. Stockholm: Carls
sons bokförlag.
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I en ny forskningsbaserad bok, Torget, 
Kliniken och Meritagenturen, behandlar 
Madeleine Abrandt Dahlgren mål, stoff 
och genomförande i tre olika institutioner 
för vuxnas utbildning och lärande – uni
versitet, komvux och folkhögskola.

Vid fältstudier på dessa arenor har un
dersökningen gällt vad som kännetecknar 
didaktik för vuxna. Undervisningens mål, 
val av innehåll och hur den genomförs 
har stått i centrum. Boken behandlar hur 
dessa frågor besvaras och relateras till var
andra samt iscensätts i praktiken i de tre 
olikartade verksamheterna. 

Studien visade att det är möjligt att 
urskilja och beskriva didaktiska mönster 

på tvärs över de 
institutionella 
arenorna. 

För att analy
sera och gestalta 
tolkningen av 
typiska mönster 
används titelns 
tre övergripande 
metaforer, tor
get, kliniken 
och meritagen
turen. Dessa 
kan ses som uttryck för enskilda lärares 
förhållningssätt till undervisning, men 
också som exempel på didaktiker som 

måste förstås utifrån hur lärare uppfattar 
sina påverkansmöjligheter och det system 
man ingår i. 

Bokens syfte är att stimulera till reflek
tioner om vilken pedagogisk och didaktisk 
grundsyn man själv har som lärare, och 
till en diskussion om lärares didaktiska 
val och beslut om vad och hur man gör i 
klassrummet.

Abrandt Dahlgren, Madeleine. 2007. Torget, 
Kliniken och Meritagenturen. Didaktik för 
vuxna i praktiken. Linköping: Skapande Ve
tande 55.

Didaktik på universitet, folkhögskola och komvux 

Madeleine Abrandt Dahlgren

Under mer än ett sekel har utbildning 
betraktats som modernitetens stöttepelare 
intimt knuten till utvecklingen av såväl 
nationen som dess individuella medbor
gare. Samtidigt har utbildningsdebatten 
understrukit krislägen och svårigheter att 
organisera och överföra »rätt« utbildning.

Boken Education in ’Multicultural’ 
Societies. Turkish and Swedish Perspectives, 
analyserar dessa frågor i två olika men 
också liknande multikulturella samhäl
len. I Turkiet och Sverige jämförs både vad 

det multikulturella kan betyda och dess 
uttrycksformer, såväl inom som på tvärs 
mellan de två länderna. 

Efter introduktion följer tretton kapitel 
och två bilagor (appendix) om utbildningens 
utveckling i de båda länderna. Analysen 
ges olika fokus och inramning, exempelvis 
utbildningens multikulturella utmaningar, 
utbildningsinstitutioner, identitetsskapande 
och strategier för »empowerment«. 

Författarnas forskningsområden är 
utbildning, sociologi, studier i religion, 

lingvistik, antropologi, folklore och kultur
studier. Genus, informell utbildning, reli
gion och utbildning, nationalism, etnicitet, 
utbildning för ungdomar och vuxna är vik
tiga ämnen liksom analyser av textböcker 
och utbildningsreformer.

Carlson, Marie, Rabo, Annika & Gök, Fatma. 
2007. Education in ’Multicultural’ Societies. 
Turkish and Swedish Perspectives. Stockholm: 
Swedish Research Institute in Istanbul.

Multikulturell utbildning i Turkiet och Sverige 
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