
Sär-skild folkhögskolepedagogik? 
Många unga människor misslyckas av 
olika skäl att ta sig igenom sin gymna-
sieutbildning, men kan med folkhögsko-
lestudier senare i livet upptäcka glädjen 
med att lyckas. Sam Paldanius har i sin 
rapport Sär-skild folkhögskole pedagogik? Er-
kännandets didaktik i folkhögskolor, utgiven 
på Örebro universitet (2014), undersökt 
vad det är som gör att undervisningen in-
om folkhögskolan verkar fungera så bra. 
I rapporten diskuteras ”särartsfrågan” 
som en möjlig förklaring till att så många 
deltagare säger sig uppleva en annan 
studiesituation i folkhögskolan. För att 
undersöka detta genomförde författaren 
observationer av klassrumssituationer 
vilka följdes av intervjuer med både lärare 
och deltagare. Det som eftersöktes var de 
didaktiska aspekterna av en fungerande 
undervisning och analysen genomförs 
med stöd från två teoretiska fält; Pierre 
Bourdieus kapitalteori och Axel Honneths 
erkännandeteori.

I DEN ANALYS SOM SKRIVS FRAM finns ett 
tydligt fokus på värdet av en välfungeran-
de interaktion mellan lärare och deltagare. 
Paldanius menar att den allra främsta or-
saken till en fungerande studiesituation är 
att deltagaren känner sig sedd och bekräf-

tad. Inte för det man presterar utan för 
den man är. I detta ligger också att läraren 
bedömer och värdesätter en framtida möj-
lig utveckling. Läraren kan i sin relation 
till deltagaren också variera mellan att 
vara lärare och vän. Att växla mellan dessa 
båda roller ger inför deltagaren ett avväp-
nande intryck som skapar trygghet och 
tillit. En annan strategi är det som förfat-
taren kallar ”taktisk otydlighet”. Det hand-
lar om lärarens otydlighet kring vad som 
är rätt eller fel. Tysta deltagare som svarar 
”fel” kan genom en sådan strategi ändock 
bli bekräftade genom att läraren svarar 
”intressant” och därefter ber deltagaren 
att utveckla sitt svar.

Dessa exempel på strategier för en 
fungerande undervisning möjliggör för 
deltagarna ett förvärvande av utbildnings-
kapital. Lärarna i studien framhåller dock 
att det som fungerar aldrig är stabilt, det 
innebär ett ständigt arbete att skapa dessa 
förutsättningar. En förutsättning för att 
detta ska ske är också att deltagargruppen 
är heterogen och att undervisningen sker 
med utgångspunkt i en dialogbaserad 
förhandling. Frågan om särart eller inte 
lämnas dock avslutningsvis till läsaren att 
avgöra.
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Ur Mimers brunn  
 FOLKBILDNINGSFORSKNINGENS flytande 

gränser har varit ett återkommande tema 
inom Mimers verksamhet. Man kan till 
och med säga att de flytande gränserna är 
ett skäl till Mimers tillkomst för i år 25 år 
sedan. Just på grund av att forskning om 
folkbildning inte är något som ryms in-
om en enskild disciplin, framhölls beho-
vet av ett tvärvetenskapligt program som 
kunde samla forskare verksamma inom 
olika ämnen och vid olika lärosäten. Att 
samla forskare med olika bakgrund, men 
också verksamma folkbildare med intres-
se för forskning, är alltjämt en bärande 
tanke inom Mimer.

Vid Mimers forskarkonferens 3-4 no-
vember 2015 kommer ett särskilt fokus 
att riktas mot folkbildningsforskning-
ens relation till två närliggande forsk-
ningsfält: civilsamhällsforskningen och 
rörelseforskningen. Tillsammans med 
civilsamhällsforskare vid Handelshögsko-
lan i Stockholm och representanter för 
arbetarrörelsefolkhögskolan Runö plane-
ras nu upplägget inför konferensen som 
utannonseras i detta nummer.

Mimer har ett nationellt fokus i be-
märkelsen att det är folkbildningsforsk-
ning som bedrivs vid svenska lärosäten 
som ska befrämjas. I detta ingår emeller-
tid också att utveckla folkbildningsforsk-
ningens internationella relationer och 
nätverk. Just nu pågår uppbyggnaden av 
samarbete mellan svenska folkbildnings-
forskare och folkbildningsforskare i Tan-
zania och Kenya. Kring detta arrangerade 
Mimer en workshop i december som du 
kan läsa om i detta blad. 

Den internationella dimensionen var 
också närvarande vid förra årets Mimer-
konferens då ett nordiskt doktorandnät-
verk etablerades. Om detta, samt om två 
nya arbeten – en rapport om folkhögsko-
lans särskilda pedagogik av Sam Palda-
nius och en antologi om slöjdens historia 
och samtid redigerad av Sven Hartman, 
kan du läsa på dessa sidor.

HENRIK NORDVALL

Från slöjdseminariet på Nääs till samtida gerillaslöjd
Från hänvisningen till ordets fornnord-
iska rötter (slögher och slöghth som 
betyder slug, kunnig, händig, respek-
tive flitighet, hantverksskicklighet och 
konstfärdighet) fram till slöjdens roll i 
dagens skola och läroplan ger boken Slöjd, 
bildning och kultur – Om pedagogisk slöjd 
i historia och nutid (Sven Hartman, red, 
2014) en grundlig överblick. Denna väl 
sammanhållna antologi redogör för den 
historiska utvecklingen, förgrundsfigurer 
och spänningsfält. Fokus ligger på slöjden Exempel på gerillaslöjd.
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Samspel mellan bildningstraditioner i Sverige och östra Afrika
DET HAR UNDER LÅNG TID funnits starka 
band mellan svensk folkbildning och östra 
Afrika. Till folkhögskoleinspirerade Folk 
Development Colleges i Tanzania, som 
etablerades under 1970-talet, har många 
svenska folkhögskolor alltjämt nära rela-
tioner. Studieförbund och folkhögskolors 
transnationella verksamhet har genom 
studiecirklar och kurser gjort att många 
svenska deltagare besökt såväl Kenya som 
Tanzania genom åren. Det har emeller-
tid inte funnits någon motsvarighet av 
utbyten inom folkbildningsforskningen. 
Nu är emellertid ett forskningssamarbete 
under uppbyggnad. Inom ramen för det 
vetenskapsrådsfinansierade projektet In-
teractions between traditions of lifelong 
learning in Scandinavia and Eastern Africa 
(projektledare Henrik Nordvall och Mauri-
ce Amutabi) har två workshops genomförts 
det senaste halvåret. I december anord-
nade Mimer och Linköpings universitet 
en workshop som bevistades av professor 
Maurice Amutabi från Kisii University i 
Kenya och Dr Elinami Swai från Open 
University of Tanzania samt ett femtontal 
svenska folkbildningsforskare och dokto-
rander med intresse för regionen. 

MAURICE AMUTABI tog i sin presentation, 
Scandinavian Connections in Popular Edu-
cation in Eastern Africa, utgångspunkt i 
vad Grundtvigs idéer samt Julius Nyereres 
och Jomo Kenyattas utbildningsfilosofier 
betytt för ett närmande mellan Östafrika 
och de nordiska länderna. Amutabi pekade 
på influenser från skandinavisk folkhög-
skola vid utformningen av Kenyas Haram-
bee schools och Farmers Training Centres. 
Elinami Swai berörde ett liknande tema 
i sin presentation Popular Education in 

Tanzania: Interrogating Swedish and other 
European influences, men med fokus på 
Folk Development Colleges (FDCs) i Tanza-
nia. Även Henrik Nordvall, Erik Nylander 
och Sofia Österborg Wiklund (Linköpings 
universitet) uppmärksammade FDCs i sin 
gemensamma presentation, men med 
fokus på dess betydelse för transnationell 
mobilitet inom folkhögskolan. Andreas 
Fejes bidrog med en presentation om den 
vuxenpedagogiska forskningens geopoli-
tiska dimensioner och delgav erfarenheter 
från arbetet med The European Journal 
for Research on the Education and Learning 
of Adults (RELA). Erfarenheter från RELA 
kommenterades av Amutabi i ljuset av pla-
ner på skapandet av en motsvarande afri-
kansk tidskrift.

I FEBRUARI stod Open University of Tan-
zania värd för en motsvarande workshop 
med forskare från regionen och en ditrest 
svensk delegation. Delegationen bestod av 
Henrik Nordvall, Irma Carlsson och Sofia 
Österborg Wiklund från Linköpings uni-
versitet, samt Bernt Gustavsson, numera 
verksam vid NTNU i Trondheim. Även 
här fokuserades olika aspekter av samspe-

i förhållande till skolan, och historiskt då 
främst folkskolan, men folkbildningens 
relation till slöjd berörs i ett särskilt kapitel 
om Folkbildning och slöjd.

SLÖJDEN, OCH SPECIELLT DÅ TRÄSLÖJDEN, 
är ett av få skolämnen där Sverige har på-
verkat den internationella utvecklingen i 
skolans värld. Framför allt var det under 
några decennier runt det förra sekelskiftet 
som detta skedde, och i synnerhet var det 
förgrundsgestalten Otto Salomon (1849–
1907) och slöjdlärarseminariet på Nääs 
som stod i centrum under denna »guldål-
der«. Salomons strikt systematiserade mo-
dell för slöjdutbildning har givetvis spelat 
ut sin roll idag, men där fanns också en 
gedigen pedagogisk, teoretisk grund som 
har betytt mycket för slöjdens utveckling, 
och »mallslöjden« var bara tänkt som ett 
steg på vägen i utvecklingen. En central 
tanke hos Salomon var också att det var 
folkskollärarna som skulle fortbildas och 
undervisa i slöjd, inte särskilda slöjdlärare, 
detta för att slöjden skulle knytas till de öv-
riga mer teoretiska skolämnena.

Slöjd eller hantverk var tidigt något som 
förekom på folkhögskolorna, inte minst 
på de sommarkurser som riktade sig till 
unga kvinnor (de blivande husmödrarna). 

Utvecklingen har sedan, liksom i folksko-
lan och grundskolan, gått från att slöjd 
var en del i den allmänna (ut)bildningen 
till att bli mer specialiserad. I folk- och 
grundskolan uttrycktes specialiseringen 
i att särskilda slöjdlärare ersatte folkskol-
lärarna i ämnet, på folkhögskolan har 
utvecklingen gått mot att slöjden mer 
finns i olika profilerade särskilda kur-
ser.  En annan del av folkbildningen är 
studieförbunden, och studiecirklar med 
slöjdinriktning är också en viktig del i 
sammanhanget. Här har spänningen 
snarast legat mellan det praktiskt inrikta-
de hantverket och kravet på teoretisk an-
knytning i cirkelverksamheten.

Folkbildningen har i detta samman-
hang dessutom inte varit frikopplad från 
skolsystemet. En viktig förbindelselänk har 
varit att många lärare har varit verksamma 
på »båda sidor«. Folkhögskolorna lånade i 
alla fall tidigare in lärare från andra skolor, 
och många slöjdlärare har varit verksam-
ma som cirkelledare. En annan intressant 
koppling är de likheter som beskrivs mel-
lan livet på slöjdlärarseminariet på Nääs 
och livet på (dåtidens) folkhögskolor, med 
internatliv, samkväm och en social miljö 
som utvecklade en gemenskap inom slöj-
den likväl som på folkhögskolorna.

MAN SKA INTE HELLER GLÖMMA BORT slöj-
dens och hantverkets koppling till rörel-
sesamhället. Det har funnits och finns en 
mängd organisationer som arbetar med 
att värna och utveckla området. Även på 
detta område för boken oss ända in i nuti-
den. Rollspel och »lajv« är en verksamhet 
som har växt bland ungdomar på senare 
år, och här är en viktig del att själv tillverka 
dräkter och utrustning som passar för det 
sammanhang man vill gestalta. Och bland 
mer utpräglat »sociala« rörelser finns före-
teelser som »gerillaslöjd«, där exempelvis 
föremål på offentliga platser (illegalt) kläs 
in med stickningar för att uppmärksamma 
någon aktuell fråga.

Men framför allt ger boken alltså en 
mycket utförlig bild av skolslöjdens utveck-
ling genom åren, och där även lärarutbild-
ningen samt forskning och konstnärligt 
utvecklingsarbete inom slöjdområdet lyfts 
fram. Den som är intresserad av slöjd har 
spännande läsning framför sig, och den 
som inte var intresserad av slöjd blir det 
troligen. Det finns mycket mer att hämta 
i denna antologi än vad som kan beröras 
här, inte minst när det gäller hur relatio-
nen mellan bildning och utbildning kom-
mer till uttryck i slöjdens utveckling.

PER ANDERSSON

Maurice Amutabi, Andreas Fejes och Elinami Swai vid 
workshopen i Linköping.
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INBJUDAN

Mimers forskarkonferens 
2015 i samarbete med 
Handelshögskolan i 
Stockholm och Runö 
folkhögskola
Välkomna till Mimers årliga forskar-
konferens den 3-4 november 2015 som 
i år arrangeras i samarbete med Cen-
ter for Civil Society Studies vid Han-
delshögskolan i Stockholm och Runö 
folkhögskola. Vid årets konferens upp-
märksammas särskilt relationen mellan 
folkbildning, civilsamhälle och sociala 
rörelser – tre närliggande och delvis 
överlappande kunskapsområden. Vilka 
beröringspunkter finns mellan fälten? 
Hur ser förhållandet ut mellan berör-
da politikområden och mångfalden 
av verksamheter och sociala praktiker 
på dessa områden? Hur ser samhäl-
lets kunskapsbehov ut? Dessa frågor 
kommer att uppmärksammas av såväl 
forskare som praktiker och myndig-
hetsrepresentanter under konferensen. 
Vår huvudtalare är Michele Micheletti, 
innehavare av Lars Hiertas professur i 
statskunskap vid Stockholms universi-
tet, som både har studerat och skrivit 
om civilsamhälle och medborgarskap, 
samt även utvecklar begrepp och teo-
riapparat kring fenomen som political 
consumerism och sustainable citizen-
ship. 

KONFERENSEN VÄNDER SIG både till 
forskare och till forskningsintresserade 
praktiker. Forskare inbjuds som vanligt 
att bidra med paper (5-15 sidor) som be-
rör folkbildning och/eller civilsamhälle 
i vid bemärkelse. Det är en arbetskonfe-
rens och därför välkomnas texter som 
speglar pågående forskning i olika sta-
dier. Möjligheten att bidra med ett kor-
tare PM (en A4 -sida) kring projekt eller 
idéer om forskning är öppen för både 
forskare och folkbildare.

Deadline för texter är den 2 oktober 
och de skickas till henrik.nordvall@
liu.se. Vi håller till på Runö Kursgård i 
Åkersberga utanför Stockholm.

 
För ytterligare information se:  
www.liu.se/mimer eller www.runo.se.
 

Folkbildning, kultur och nytt nordiskt 
doktorandnätverk vid Umeåkonferensen

MIMERS ÅRLIGA FORSKARKONFERENS an-
ordnades 2014 i samarbete med Institu-
tionen för kultur- och medievetenskaper 
vid Umeå universitet. Konferensen gick av 
stapeln den 4-5 november och lockade ett 
fyrtiotal forskare och folkbildare. Ronny 
Ambjörnsson, professor emeritus i idéhis-
toria, samt Annelie Bränström Öhman, 
professor i litteraturvetenskap, båda vid 
Umeå universitet, inledde genom att tala 
om den klassiska studien Den skötsamme 
arbetaren (1988) respektive Staden som 
berättelse: genus, urban folkbildning 
och narrativa perspektiv i Umeå 2014. 
Eftersom Umeå 2014 var Europas kultur-
huvudstad, fanns det under konferensen 
ett fokus på kulturfrågor, bland annat 
via ett samarbete med den vetenskapliga 
tidskriften Nordisk kulturpolitisk tidskrift 
som kommer ut med ett temanummer om 
folkbildning under 2015. Dessutom hand-
lade ett forskarpanelsamtal om kulturens 
politiska roll inom folkbildningen. Fors-
kare som medverkade var Linda Berg, FD 
i etnologi och lektor (Umeå universitet), 
Johan Söderman, bitr. professor i musik-
pedagogik (Malmö högskola), Ann-Marie 
Laginder, docent i pedagogik (Linköpings 
universitet), Per Sundgren, FD i idéhis-
toria och lektor (Södertörns högskola). 
Samtalsledare var Tobias Harding, FD och 

lektor i kulturpolitik (Universitetet i Jyväs-
kylä). Vidare presenterade Erik Nylander 
sin nyligen utkomna avhandling Skolning 
i jazz: Värde selektion och studiekarriär 
vid folkhögskolornas musiklinjer (anmäld i 
Mimerbladet september 2014). De övriga 
sessionerna bjöd på bland annat presen-
tationer om: kulturprogram och konstfor-
mer i folkbildningen; folkbildningen i den 
svenska korporativismen; trosbaserade 
praktiker i norska folkhögskolor; medbor-
garskap i vuxenutbildning och folkbild-
ning; globalt engagemang i folkhögskolan; 
folkhögskollärares arbetsvecka; anställ-
ningsbarhet och erkännande i folkbild-
ningen; livslångt lärande i Skandinavien 
och Östafrika; kultivering av de politiska 
känslorna samt om deltagarinflytande i 
studieförbund.

I ANSLUTNING TILL KONFERENSEN hölls 
även ett första symposium för doktoran-
der inom folkbildning från hela norden. 
På symposiet bildades en nordisk dokto-
randkommitté för folkbildningsforskning. 
Kommittén ska arbeta för att samla dokto-
rander inom fältet och verka för kontinu-
erliga nätverksträffar, främst i anslutning 
till Mimerkonferensen. Intresserade dok-
torander kan höra av sig till sofia.osterborg.
wiklund@liu.se för mer information.  

let mellan folkliga bildningstraditioner i 
Skandinavien och östra Afrika. Målet med 
dessa workshops är, förutom att stärka 
banden mellan skandinavisk och östafri-

kansk folkbildningsforskning, att utveckla 
idéer för gemensamma internationella 
forskningsprojekt.

Kulturens politiska roll inom folkbildningen stod i fokus för konferensens panelsamtal. 
Fr. v. Ann-Marie Laginder, Tobias Harding, Johan Söderman, Linda Berg och Per Sundgren.

Gilla oss på
Facebook

3



 ▶ Arbetarhistoria (2015). Tema: Bildning, Nr 153-154 
(2015:1)

 ▶ Berggren, Kalle (2014). Reading rap: feminist 
interventions in men and masculinity research. 
Diss. (sammanfattning) Uppsala: Uppsala 
universitet, 2014

 ▶ Biricik, Alp (2014). A Walk on Istiklal Street: 
Dissident Sexual Geographies, Politics and 
Citizenship in Istanbul. Diss. Linköping: Linkö-
pings universitet, 2014

 ▶ Bjursell, Cecilia (2015). Kvalitetsarbete i vuxen-
utbildning. Visby: Nomen

 ▶ Burman, Anders (red.) (2014). Den reflekte-
rade erfarenheten: John Dewey om demokrati, 
utbildning och tänkande. Huddinge: Söder-
törns högskola

 ▶ Burman, Anders & Lennerhed, Lena (red.) 
(2014). Tillsammans: politik, filosofi och estetik 
på 1960- och 1970-talen. Stockholm: Atlas

 ▶ Flesher Fominaya, Cristina (2014). Social mo-
vements and globalization: how protests, occu-
pations and uprisings are changing the world. 
Basingstoke: Palgrave Macmillan

 ▶ Glynn, Tom (2015). Reading publics: New York 
City’s public libraries, 1754-1911. First edition. 
New York: Empire State Editions, an imprint 
of Fordham University Press

 ▶ Harding, Tobias, Tannå, Sara & Lejhall, Jens 
(2014). Kulturprogrammens betydelse för lokal-
samhället: utvärdering 1 av studieförbundens 
kulturprogram. Rev. uppl. Stockholm: Folk-
bildningsrådet

 ▶ Hartman, Sven  (red.) (2014). Slöjd, bildning 
och kultur. Om pedagogisk slöjd i historia och 
nutid. Stockholm: Carlssons

 ▶ Hur kan folkhögskolor utvecklas till glokala om-
ställningscentra och vad innebär det egentligen? 
: Riktlinjer för folkhögskolor som glokala omställ-
ningscentra (2014). Stockholm: FOLAC

 ▶ Ivener, Ramona (2014). Kunskapens händer: 
kunskapstraditioner, maskulinitet och föränd-
ring i Lesjöfors 1940-2010. Diss. Karlstad : Karl-
stads universitet, 2014

 ▶ Johansson, Lotta & Bergstedt, Bosse (2015). 
Visions unite through the concept of demo-
cracy: The school and the Popular Adult Edu-
cation, Scandinavian Journal of Educational 
Research, 59:1, 42-57

 ▶ Kempe-Bergman, Matthis (2014). Man talar 
om jämställd idrott: om jämställdhetssamtal 
med manliga idrottsledare och förutsättningar 
för jämställd idrott. Diss. Stockholm: Gymnas-
tik- och idrottshögskolan, 2014 

 ▶ Kil, Monika, Dasch, Birke & Henkes, Maren 
(2013). Outreach – Empowerment – Diversity 
: Collection, presentation and analysis of good 
practice examples from Adult Education leading 
towards an inclusive society. Deutches Institut 

für Erwachsenenbildung
 ▶ Lindström, Kristina & Ståhl, Åsa (2014). 
Patchworking publics-in-the-making: design, 
media and public engagement. Diss. Malmö: 
Malmö högskola, 2014

 ▶ Lundberg, Erik (2014). A pluralist state?: civil 
society organizations› access to the Swedish po-
licy process 1964-2009. Diss. Örebro: Örebro 
universitet, 2014

 ▶ Lundell, Erika (2014). Förkroppsligad fiktion 
och fiktionaliserade kroppar : levande rollspel 
i Östersjöregionen. Diss. Stockholm: Stock-
holms universitet, 2014 

 ▶ Lundh, Anna Hampson & Michnik, Katarina 
(2014). Samarbete mellan folkbibliotek och 
barnhälsovård i Sverige: en utökad kartläggning 
och nulägesbeskrivning. Halmstad: Regionbib-
liotek Halland

 ▶ Lövgren, Johan (2014). Tro i praksis. Oslo: 
IKO-forlaget

 ▶ Myrstener, Mats (2015). Prins Eugen, Knut 
Kjellberg och Folkbildningsförbundet. I Meis-
ter, Anna & Sidén, Karin (red.) Prins Eugen: 
fasetter ur ett liv. Stockholm: Prins Eugens 
Waldemarsudde. s. 175-188.

 ▶ Paldanius, Sam (2014). Sär-skild folkhögskole-
pedagogik? [Elektronisk resurs] : Erkännandets 
didaktik i folkhögskolor. Örebro: Örebro uni-
versitet. Tillgänglig på Internet: www.oru.se/
Forskning/Forskningsamnen/HumUS/Peda-
gogik/Publikationer/Rapporter/  

 ▶ Sandahl, Johan (2015). Medborgarbildning i 
gymnasiet: ämneskunnande och medborgar-
bildning i gymnasieskolans samhälls- och histo-
rieundervisning. Diss. Stockholm: Stockholms 
universitet, 2015

 ▶ Sandahl, Rolf & Sjöstrand, Erik (2014). Att sty-
ra eller icke styra?: slutrapport i utvärderingen 
av bidragsmodeller till studieförbund och folk-
högskolor. Stockholm: Folkbildningsrådet

 ▶ Stenersen, Johanna (2014). Citizens in the ma-
king: critical perspectives on civic identity and 
culture. Diss. Örebro: Örebro universitet, 2014 

 ▶ Strand, Torill (red.) (2014). Folkedanningens 
vandringer. Folkeuniversitetet 150 år. Bergen: 
Fagbokforlaget

 ▶ Thomsson Myrvang, Ulrika (2015). Systerska-
pets strategier: om kvinnopolitiska praktiker i 
svensk demokrati. Licentiatavhandling Stock-
holm: Stockholms universitet, 2015

 ▶ Tiller, Tom (2014). Læringskoden. Fra karakte-
rer til karakter. Oslo: Cappelen Damm AS

MIMER, fornnordisk mytisk gestalt. Skildras som utomordentligt vis. Enligt Alf Henriksson fanns i Mimers brunn kunskap om allt som hade 
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KALENDARIUM
Maj
20: Seminarium om digital delak-
tighet. Arr: Projektet Inkludera 
Flera, NVL. Plats: Köpenhamn.  

Juni
1-3: Conference on Learning – out-
side the formal educational system 
and in alternating between formal, 
informal and non-formal learning. 
Arr: Oslo and Akershus Universi-
ty College.
16-17: Det svenska civilsamhället - 
Slutsatser och utmaningar efter 25 
års forskning. Arr: Ersta Sköndal 
högskola.
18-20: Perspectives on Community 
Practice – Living and learning in 
community. Arr: ESREA Network 
on Between Global and Local. 
Plats: Ljubljana.
29 JUN-1 JUL: Dimensions of Lifelong 
Learning: Past, Present and Future. 
Plats: Centre for Lifelong Lear-
ning, University of Warwick. Se 
[warwick.ac.uk/llconf2015]

Augusti
11-14: Lifelong Learning and Eve-
ryday Life – Methodological and 
Theoretical Approaches. Dokto-
randkurs. Plats: Roskilde.

September
10: Konferens om översyn av stats-
bidrag till folkhögskolor.  Arr: Folk-
bildningsrådet. Plats: Stockholm.
28-29: Konferens om Cultures of 
Programme Planning in Adult 
Education. Plats: Hannover, Tysk-
land.

Oktober
14-16: Conference of the ESREA re-
search network on Education and 
Learning of Older Adults.  Arr: 
ESREA. Plats: Jönköpings univer-
sitet.

November
3-4: Mimers forskarkonferens. Arr: 
Mimer, Center for Civil Society 
Studies vid Handelshögskolan i 
Stockholm och Runö folkhögskola.  
Plats: Runö Kursgård i Åkersberga.


