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Ur Mimers brunn 
 I Mimers nya antologi Perspektiv på 

folkbildning – fyra forskares tankar 
om folkligt bildningsarbete (se s. 2) tas 
ett nytt grepp om folkbildningsbegrep-
pet. Här berörs dess (bristande) skär-
pa som analysverktyg, dess betydelse 
för feministiska förändringsstrategier 
samt frågan om litterära kanon. Boken 
utgör det senaste – men knappast det 
sista – forskarinlägget i ämnet. Genom 
att begreppet ständigt förknippas med 
nya företeelser skapas nya innebörder 
som lär hålla diskussionen vid liv. Det 
folkligt skapade uppslagsverket Wiki-
pedia, vars produktionslogik rannsakas 
i Arwid Lunds avhandling, är en sådan 
företeelse. 

I media tycks det närbesläktade 
bildningsgreppet fått en förnyad ak-
tualitet. På SVT visas under våren 
Svenska Akademins Horace Engdahl 
och serietecknaren Liv Strömquist 
på bildningsresa genom Europa. Hit-
tills har Engdahl inlevelsefullt och 
utförligt berättat om det europeiska 
kulturarvet och dess stora tänkare. 
Strömquist anar att hon inte kommer 
få en syl i vädret. I inklippta intervju-
sekvenser ger hon perspektiv bortom 
de kanoniserade berättelserna. Trots 
lite olika ingångar tycks de dock eniga 
om det hopplösa i att enkelt nagla fast 
vad bildning är och vad den är bra för. 

En snarlik konsensus kan man nog 
urskilja bland forskare rörande det 
minst lika hala folkbildningsbegreppet. 
Mimer har följt och varit en del av folk-
bildningsforskningens utveckling i ett 
kvartssekel. Ett viktigt spår har varit 
just begreppsfrågan. Det visar Ann-Ma-
rie Laginders nyutgivna Mimer – verk-
samhet och veckling 1990–2015. Skriften 
kan laddas ned på vår hemsida eller 
beställas i tryck via vår nya administra-
tör Nina Svenman som vi har nöjet att 
välkomna till vårt sekretariat.

Henrik Nordvall

Wikipedia
– ett kollektivt kunskapsbyggande 
bortom kapitalismens produktionssätt?

arwid lunds 
doktorsavhandling 
i biblioteks- och 
informationsve-
tenskap, Frihetens 
rike: Wikipedianer 
om sin praktik, sitt 
produktionssätt 
och kapitalismen, 

analyserar Wikipedia som ett uppslags-
verk med revolutionär potential. Inte 
på så sätt att uppslagsverket som det 
konkret ser ut idag för oss närmare ett 
alternativ till kapitalismen, utan mer ab-
strakt; är Wikipedia en föraning om att 
principen om jämlik produktion flyttar 
fram positionerna och kanske till slut 
äter upp det rådande systemet inifrån? 
Lunds avhandling är starkt teoretiskt 
inriktad. Den empiriska undersökning-
en – intervjuer med ett antal svenska 
wikipedianer – tjänar främst till att kon-
kretisera mer allmängiltiga resonemang. 
Dessa förs till stor del utifrån en nutida 
autonom marxistisk diskussion, repre-
senterad bland annat av Antonio Negri 
och Paolo Virno, om den så kallade kog-
nitiva kapitalismen. Med detta vill man 
analysera det faktum att icke-materiella 
faktorer åtminstone framstår som vikti-
gare än i den klassiska industrikapitalis-
men – vissa samtidsuttolkare har ju som 
bekant även hävdat att vår tids grundval 
är kunskap snarare än varuproduktion.

Både till höger och vänster har 
många sett den digitala revolutionen 
som något förlösande, där helt nya 
kommunikationsformer för människor 
närmare varandra, och som leder till 
att information snarare än varupro-
duktion blir motorn i samhällsutveck-
lingen. Till höger ses gärna Internet 

som en arena där driftiga entrepre-
nörer frigörs och verkar ohindrat av 
traditionella byråkratiska kolosser. Till 
vänster kan det finnas en tendens att 
betrakta den nya tekniken som en gen-
väg som gör gamla hierarkiska struk-
turer obsoleta. Wikipedia bär då löfte 
om radikalt nya och mer demokratiska 
och jämlika principer, där man arbe-
tar inte av tvång utan för att det är 
lustfyllt och meningsgivande. I Wiki-
pedia finns inga självklara auktoriteter, 
utan det är användarna som helt frivil-
ligt gemensamt bygger informations-
innehållet. Det är lätt att associera till 
”gammal vanlig folkbildning”, som i 
idealfallet och ofta också i verkligheten 
utgörs av något liknande; människor 
som på egen hand bildar sig själva i ge-
mensamma, kollektiva former.

Avhandlingens teoretiska ramverk 
är omfattande, men lite grovt kan 
sägas att Lund för en fortlöpande dis-
kussion om olika aspekter i det som 
faktiskt pågår i Wikipedia, utifrån ide-
altyperna lek, (löne)arbete, tävling och 
tillverkning. Han vänder och vrider på 
sina intervjupersoners utsagor om sin 
egen verksamhet, för att komma när-
mare en sorts svar: finns det potential 
i Wikipedia att representera något helt 
annat än kapitalismens lönearbete?

Wikipedianerna själva framstår 
minst av allt som några revolutionära 
subjekt vilka medvetet försöker luckra 
upp kapitalismens hierarkier. Tvärtom 
förefaller de helt främmande för sådana 
idéer, och Lund betonar att de snarast 
befäster många av samtidens domi-
nerande ideologier i sina intervjusvar 
och i den faktiska kunskapsbank som 
Wikipedia är (där frodas exempelvis ett 
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konsensusideal, enligt vilket användarna 
kan komma överens om hur samhället 
bör beskrivas). Något entydigt svar ges in-
te i denna ovanliga avhandling, som mer 
syftar till att fördjupa en teoretisk diskus-
sion. Och fastän det finns många forskare 
i Sverige som använder sig av marxism/
historiematerialism i sina studier, så är det 
faktiskt sällsynt att deras forskningspro-
dukter så tydligt som Lunds avhandling 
genomsyras av den ofta citerade devisen 
av Karl Marx i Teser om Feuerbach, om att 
det viktiga är att förändra världen, inte 
bara att förklara den.

Samuel Edquist

Folkbildning i perspektiv
I boken Perspektiv på folkbildning: 
Fyra forskares tankar om folkligt bild-
ningsarbete (red. Rydbeck & Nordvall 
2015) medverkar Samuel Edquist, Anne 
Berg, Annelie Bränström Öhman och 
Anders Burman med olika infallsvinklar 
på folkbildningsbegreppet. Är det möjligt 
eller ens önskvärt att uppnå samsyn om 
begreppet folkbildning? Inom Mimers 
utgivningar har folkbildningsbegreppet 
varit ett återkommande tema. I den här 
antologin får vi fyra bidrag som ur vitt 
skilda utgångspunkter närmar sig hur 
folkbildning kan förstås. 

Vi kan inte bortse från att samtidigt 
som folkbildning är färgat av vardags-
språkets associationer, så finns det en 
idealbild av vad folkbildning är eller ska 
vara som fri och frivillig, med frihet att 
utforma verksamheten och med bild-
ning som mål. Samuel Edquist lyfter 
fram diskrepanserna mellan ideal och 
den verksamhet som utövas av folkbil-
dande organisationer, folkhögskolor, 
studieförbund och i kulturprogram. 
Dessa beror delvis, men inte bara, på 
statsbidragens begränsande regelverk. 
Den lösning Edquist förespråkar är 
ett pragmatiskt folkbildningsbegrepp 
som både omfattar det ideala och den 
organiserade folkbildningen. Inom ett 
sådant begrepp kan den populärveten-
skapliga kunskapsförmedlingen, repre-
senterad av sådana som Hans Rosling, 
Fredrik Lindström och Maja Hager-
man, rymmas tillsammans med kollek-
tiva självbildningsprojekt. 

Anne Berg vill gå motsatt väg och 
efterlyser istället en analytisk precision 

i folkbildningsbegreppet. Försök att 
bredda begreppet genom att låta det 
beteckna människor som söker kun-
skap tillsammans för att förändra sina 
livsvillkor, har istället utestängt den 
folkbildande verksamhet som sker indi-
viduellt. Hon slår fast att för historisk 
forskning är folkbildningsbegreppet 
obrukbart som kategori för att analyse-
ra strukturella likheter hos iakttagbara 
handlingar i det förflutna. Bergs förslag 
är istället att ersätta folkbildning med 
icke-formell självbildning, vilket ger ett 
handlingsinriktat begrepp med ett tyd-
ligt kunskapskriterium. 

Utan att utge sig för att företräda 
folkbildning eller ens använda sig av be-
greppet folkbildning ger Sara Lidmans 
romaner och essäer rikliga exempel på 
sådan icke-formell självbildning, där byn 
och familjens bibelläsning jämställs med 
lärdomsmiljöer jämbördiga med real-
skola och universitet. Annelie Bränström 
Öhman visar hur Sara Lidmans förfat-
tarskap ger liv åt törsten efter bildning 
och dess välsignelser i ett Norrland där 
det elektriska ljuset möjliggjorde kväl-
larnas läsning och utlovade oanade möj-
ligheter till förkovran i allsköns vetande, 
som exempelvis att förstå sig på blod-
omloppets mysterier eller insikter i kon-
sten att göra glas. Lidmans tankar om 
bildning och hennes växelbruk mellan 
politiskt och skönlitterärt skrivande lyfts 
fram som en inspiration för teori- och 
metodutveckling inom feministisk folk-
bildningsforskning. 

Samuel Edquist betecknar Folkbild-
ningsrådets tilltag att använda ”folkbild-

ning” oöversatt till 
engelska som en ka-
pitulation, istället för 
att försöka förhålla 
sig till exempelvis po-
pular education eller 
non-formal education. 
Anders Burman för-
håller sig också till den anglosaxiska värl-
dens motsvarigheter genom att diskutera 
bildningssyn och praktiker knutna till 
bildningstraditionen i liberal education. 
Trots dess förankring i akademin har den 
även anammats i folkbildningsprojekt 
som Great Books-rörelsen i 1950-talets 
USA. Med utgångspunkt i ett klassicistiskt 
bildningsideal trycktes västvärldens klas-
siker upp i ett stort antal volymer. Tanken 
var att texterna skulle läsas och diskuteras 
och för detta ändamål organiserades lä-
secirklar för aktiv läsning. Syftet var inte 
bara ett rikare andligt liv utan också att 
skapa förutsättningar att uppfylla de med-
borgerliga plikterna. 

Efter att ha läst om de olika perspek-
tiven på folkbildning har jag inte fått 
några direkta svar på hur begreppet 
folkbildning får och kan upplevas – men 
det är något lockande i att själv känna 
sig inbjuden att brottas med frågan.  Vi 
får kanske nöja oss med att begreppet är 
svårfångat och att varje försök att ringa 
in istället riskerar en inlåsning. Diskus-
sionen, däremot, är vitaliserande.

Caroline Runesdotter

Perspektiv på folkbildning kan beställas som bok 
genom liutryck@liu.se (180 kr + frakt) eller fritt 
laddas ned på www.liu.se/mimer/mimers-skrifter.

MIMERSYMPOSIUM 17 MAJ:

Folkbildningsforskningens utmaningar
Vi uppmärksammar att Mimer hunnit 
bli 25 år genom ett framåtblickande 
forskarsymposium den 17 maj i Linkö-
ping. Förutom presentationer av aktuell 
forskning genomförs ett panelsamtal, 
som med avstamp i Ann-Marie Lagin-
ders historik (se här invid) fokuserar 
på utmaningar, kunskapsbehov och 
strategiska frågor för Mimer och svensk 
folkbildningsforskning. Medverkar gör 
bland annat Samuel Edquist, Andreas 
Fejes, Lena Hallengren, Ann-Marie La-

ginder, Jörgen Nissen, Lina Rahm och 
Kerstin Rydbeck. Symposiet avslutas 
med mingel och lättare förtäring.

Arrangemanget är avgiftsfritt och öp-
pet för alla intresserade, men förutsät-
ter föranmälan till nina.svenman@liu.
se senast den 10 maj. 

Symposiet hålls den 17 maj 2016, kl 13–17 i 
KEY1, Key-huset, Campus Valla, Linköpings 
universitet. 
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En kulturpolitisk bildningsresa 
Det senaste numret 
av Nordisk kultur-
politisk tidskrift 
(nr 2, 2015) består 
av en samling tex-
ter med tydligt 
folkbildningstema. 
Flera av texterna 
härstammar från 

presentationer från Mimerkonferensen 
vid Umeå universitet i november 2015. 
Staden Umeå var under 2015 Europas 
Kulturhuvudstad och idén bakom te-
manumret är att utforska gränslandet 
mellan folkbildning och kulturpolitik i 
vid mening. Tre huvudsakliga spår dis-
kuteras: kulturens politiska roll inom 
folkbildningen, folkbildning ur ett kul-
turpolitiskt perspektiv och kulturpolitik 
ur ett bildningsperspektiv. 

Redaktörer för numret är Mimers 
föreståndare Henrik Nordvall samt 
Tobias Harding vid Jyväskylä univer-
sitet. Bidragen är skrivna på svenska, 
norska och engelska och läsaren ges 

inblick i folkbildningspraktiker ifrån 
såväl Finland, Danmark, Norge som 
Sverige. Det kan räknas som en be-
drift i sig självt att på detta sätt samla 
nordisk folkbildningsforskning från 
olika länder och göra deras kunskaps-
bidrag sökbara och indexerade i eta-
blerade tidskriftssammanhang. 

Bland bidragen finner vi bland 
annat: en intressant diskussion om 
ecklesiastikminister Arthur Engbergs 
bildningssyn och hur den kommit att 
prägla svensk kulturpolitik; ett utforsk-
ande av det intressebaserade lärandet 
i estetiska ämnen och dess politiska 
motståndspotential; en djupdykning 
kring religiösa lärandegemenskaper 
vid norska folkhögskolor; en interak-
tionsstudie av hur medborgarskap tar 
sig uttryck i snickericirkel vid ett finskt 
medborgarinstitut; en analys av läs-
kampanjer i Danmark, samt en analys 
av svenska socialdemokrater och deras 
bildningsvägar. 

Erik Nylander

Kunskapsutbyten om folkbildning, civilsamhälle 
och sociala rörelser på Runö

mimers årliga konferens för folk-
bildningsforskning gick år 2015 av stapeln 
den 3–4 november i Åkersberga utanför 
Stockholm. Konferensen anordnades i 
samarbete med Center for Civil Society 
Studies vid Handelshögskolan i Stock-
holm samt Runö folkhögskola. Tema för 
året var relationen mellan kunskapsfälten 
folkbildning, civilsamhälle och sociala rö-
relser. Michelle Micheletti, innehavare av 
Lars Hiertas professur i statskunskap vid 
Stockholms universitet, höll konferensens 
huvudtal under rubriken ”Civilsamhället 
och ett hållbart medborgarskap”.

En paneldebatt, 
som gick under 
namnet ”Överlap-
pande kunskaps-
fält: röra eller 
styrka?”, leddes av 
FD i statsvetenskap 
Jenny Jansson från 
Uppsala Univer-
sitet. Medverkade 
gjorde Ann-Marie 
Laginder, docent i 
pedagogik vid Lin-
köpings universitet, 

Magnus Wennerhag, FD i sociologi 
vid Göteborgs universitet samt Filip 
Wikström, docent i företagsekonomi 
vid Handelshögskolan i Stockholm. 
Reband Raza från Runö folkhögskola 
ledde även ett samtal om relationen 
mellan praktik och forskning. Ju-
lia Grosse och Oscar Svensson från 
Myndigheten för Ungdoms- och civil-
samhällesfrågor, Gerhard Holmgren, 
organisationschef för Rörelsefolkhög-
skolornas intresseorganisation (RIO) 
samt Olof Sand, verksamhetsutveckla-
re på ABF, medverkade i samtalet.

I övrigt bjöd programmet på presentatio-
ner som bland annat rörde: digitalisering 
och arbetarrörelsen; miljonprogrammets 
bildningsverksamhet; civilsamhällets 
projektfinansiering; folkhögskolornas 
specialpedagogik; ungdomar och sociala 
medier; soldathemsrörelsen; symboliskt 
kapital i den socialdemokratiska riks-
dagsgruppen; citeringar i internationella 
tidskrifter; folkhögskolehemsidor; folk-
bildningsforskning över tid samt olika 
perspektiv på studiecirklar. 

Dagen samt förmiddagen innan 
konferensen höll även Mimers nordiska 
doktorandnätverk för folkbildnings-
forskning symposium på Handelshög-
skolan i Stockholm. Flera nya deltagare 
medverkade. Nätverket startade för ett 
år sedan och syftar till att samla dok-
torander inom folkbildningsforskning i 
norden. Symposium hålls kontinuerligt 
bland annat i samband med Mimers 
forskarkonferens. Doktorander och 
andra intresserade kan höra av sig till 
sofia.osterborg.wiklund@liu.se för mer 
information. 

Sofia Österborg Wiklund

Skrift om Mimers 
första 25 år
I fjol var det 25 år sedan Mimer inrätta-
des vid Linköpings universitet till följd av 
ett riksdagsbeslut som gav universitetet 
ett särskilt ansvar för folkbildningsforsk-
ning. Organisationen har sedan dess haft 
till uppdrag att stödja folkbildningsforsk-
ning oavsett inom vilken disciplin den 
bedrivs eller vid vilket lärosäte, samt att 
därtill uppmuntra utbyten mellan fors-
kare och folkbildare.

Ann-Marie Laginder har skrivit en 
historik över detta första kvartssekel. 
Utöver att vara en ingående dokumen-
tation av Mimers verksamhet, kan den 
även ses som ett bidrag till historien 
om folkbildningsforskningsfältets ut-
veckling och konsolidering i Sverige. 
Skriften, Mimer – Nationellt program 
folkbildningsforskning: Verksamhet och 
utveckling 1990–2015, ges ut av Linkö-
ping University Electronic Press och 
finns fritt tillgänglig på www.liu.se/
mimer/mimers-skrifter.

Fr. v.: Ann-Marie Laginder, Magnus Wennerhag, 
Filip Wijkström och Jenny Jansson.
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mimer, fornnordisk mytisk gestalt. Skildras som utomordentligt vis. Enligt Alf Henriksson fanns i Mimers brunn kunskap om 
allt som hade hänt och som skulle hända i världen.

Publicerat Kalendarium

14–15 apr: Vestlunddagarna 
2015: Brinna eller bränna? 
Arr: Föreningen för folkbild-
ningsforskning, Tollare, Bilda, 
Demokratiakademin och ABF. 
Plats: Tollare fhsk, Sthlm
21–23 apr: Konferensen ”Spa-
ces of Feminist Learning and 
Teaching: Queering move-
ments, translations and dyna-
mics”. Arr: AT GENDER. Plats: 
Utrecht, Nederländerna
3–4 maj: Mimers doktorand-
symposium i Oslo. Arr: Mimer/
Mimers nordiska doktorandnät-
verk, Folkehøgskoleforbundet och 
Noregs Kristelege Folkehøgskole-
lag. Plats: Folkehøgskolekontoret, 
Øvre Vollgate, Oslo, Norge
17 maj: Symposium: Folkbild-
ningsforskningens utmaningar. 
Arr: Mimer. Plats: Linköpings 
universitet.
22–24 jun: The 7th Internatio-
nal Conference of the Popular 
Education Network (PEN). Arr: 
PEN. Plats: University of Edin-
burgh, Storbritannien
8–11 sep: The 8th European ES-
REA Research Conference.
Plats: Maynooth Universitet, 
Irland
13 sep: Folkbildningens forsk-
ningsdag. Arr: FffF, Mimer 
m fl. Plats: Bryggarsalen, 
Stockholm
8–9 nov: Mimers årliga fors-
karkonferens. Arr: Mimer, In-
stitutionen för urbana studier 
vid Malmö högskola och Regi-
on Skåne. Plats: Malmö hög-
skola, Niagara

Har du tips på ny litteratur för Publicerat-listan 
eller på planerade aktiviteter av intresse för vårt 
Kalendarium? Eller vill du gratis få Mimerbladet 
skickat till dig, ändra mottagaradress eller avsluta 
mottagandet av detta utskick? Hör av dig till nina.
svenman@liu.se. 
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Flyktingsituationen i fokus på Mimerkonferensen i Malmö 2016
Välkomna till Mimers årliga forskar-
konferens den 8–9 november 2016 som 
i år arrangeras i samarbete med Insti-
tutionen för Urbana Studier vid Malmö 
högskola och Region Skåne. Vid årets 
konferens uppmärksammas särskilt den 
samtida flyktingsituationen och dess 
utmaningar för folkbildningen i ljuset 
av de satsningar som nu görs på bland 
annat studieförbund och folkhögskolor 
i Norden. Vad vet vi redan, och hur ut-
vecklar vi ny kunskap om folkbildning-

ens betydelse för nyanländas inkludering 
i samhället? Vilka kunskapsbehov finns 
bland aktiva folkbildare? 

Bland annat dessa frågor kommer 
att uppmärksammas av såväl forskare 
som praktiker och myndighetsrepre-
sentanter under konferensen. 

Konferensen vänder sig både till 
forskare och till forskningsintresserade 
praktiker. Forskare inbjuds som vanligt 
att bidra med paper (ca 5– 15 sidor) som 
berör folkbildning i vid bemärkelse. Det 

är en arbetskonferens och därför väl-
komnas texter som speglar pågående 
forskning i olika stadier. Möjligheten att 
bidra med ett kortare PM (en A4- sida) 
kring projekt eller idéer om forskning är 
öppen för både forskare och folkbildare.

Deadline för texter är den 7 oktober och de 
skickas till henrik.nordvall@liu.se. Konferensen 
kommer att hållas i det nybyggda Niagara, Malmö 
högskola, som ligger centralt i Malmö. Ytterligare 
information finns tillgänglig på: www.liu.se/mimer.


