
Reflektion för professionell utveckling
Lärares professionella utveckling är en 
fråga för lärarutbildning, skolhuvudmän, 
anordnare av kompetensutveckling med 
flera, men även för de aktiva lärarna 
själva. I sin avhandling i pedagogik med 
titeln Lärares reflektion och professionella 
utveckling – med video som verktyg argu-
menterar Eva-Marie Harlin för betydelsen 
av lärares reflektion för professionell ut-
veckling.

Harlin pekar i avhandlingen på vik-
ten av att lärarstudenter och lärare tar 
utgångspunkt i den egna vardagen och i 
den professionella utveckling som sker i 
undervisningspraktiken. Hon bygger sitt 
resonemang och sina analyser på George 
Herbert Meads begrepp ”I” och ”Me” och 
lanserar begreppet ”Professional-me” som 
ett sätt att beskriva vad en lärarstudent el-
ler lärare observerar, reflekterar över och 
lär sig när hen ser sig själv agera i konkreta 
undervisningssituationer. 

AVHANDLINGEN BESTÅR av två delstudier. 
I den första studerar Harlin trettioåtta 
folkhögskollärarstudenters skriftliga re-
flektioner. Studenterna fick i uppgift att 
spela in sin egen undervisning under den 
verksamhetsförlagda utbildningen och att i 
skrift reflektera över sin pedagogiska prak-
tik både före och efter att de sett på videon. 
Harlin visar hur användningen av videon 
ledde till mer kvalificerad och längre re-
flektionstexter, hur studenterna upptäckte 
nya och överraskande saker och hur vi-
deoinspelningar därmed kunde användas 
som konkret underlag för reflektion. Hon 
visar också att deltagarna framför allt re-
flekterar över fenomen av allmändidaktisk 
karaktär som interaktion med och mellan 
deltagarna, ledarstil, maktdistribution i 
klassrummet, sitt eget utseende, kropps-
språk och röst samt sätt att hantera tiden. 

I den uppföljande studien intervjuades 
åtta deltagare ur samma grupp som deltog 
i den första studien. Vid tiden för intervju-

erna hade de arbetat som utbildade lärare i 
två års tid. Även denna gång fick deltagar-
na i uppgift att spela in sin undervisning, 
men istället för skriftliga reflektioner valde 
Harlin att genomföra intervjuer efter att 
deltagarna sett sin respektive inspelning. 
Den uppföljande studien gav dem möjlig-
het att se hur de förändrat eller utvecklat 
sitt handlande och hur deras förändrade 
handlingsvanor kan ses som en del i deras 
professionella utveckling. Harlin finner 
fyra kategorier av reflektioner: deltagarnas 
ökande möjligheter till talutrymme, mins-
kat servicetänkande, minskad kontroll och 
byggande av relationer. Vidare bekräftar 
studien att användningen av videoinspel-
ningar ger ökade möjligheter att reflektera 
över komplexa undervisningssituationer 
och hur deras undervisning kan påverka 
interaktionen i klassrummet och elevernas 
lärande. 

EVA-MARIE HARLINS AVHANDLING rekom-
menderas för alla som är intresserade 
av frågor om lärarutbildning och lärares 
professionella utveckling. Avhandlingen 
bidrar med en förståelse av reflektionens 
betydelse för utveckling av lärares profes-
sion och pedagogisk praktik, men även 
om hur användning av videoinspelningar 
kan användas i forskning om lärares un-
dervisning och professionella utveckling. 
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Ur Mimers brunn  
 DETTA MIMERBLAD präglas mycket av 

de forskningsprojekt som professorerna 
Staffan Larsson och Bernt Gustavsson 
arbetade med innan de pensionerades. 
Larsson och Gustavsson har under de se-
naste decennierna starkt influerat svensk 
folkbildningsforskning och att en äldre 
forskargeneration nu går i pension är onek-
ligen en brytpunkt. Kenneth Abrahamsson 
berör just temat generationsskiften inom 
folkbildning och vuxenutbildning i sin 
anmälan av antologin Lärandets mångfald i 
detta nummer.

Nu är det tack och lov inte så att pen-
sionsåldern alltid är en faktor som för-
hindrar fortsatt arbete och betydelsefull 
forskning inom folkbildningsfältet. Den 
alltjämt verksamma och nyligen 100 år 
fyllda Gösta Vestlund vittnar om detta. 
Mimer, genom tidigare föreståndaren 
Ann-Marie Laginder, var givetvis närva-
rande vid firandet. Stellan Boozon skriver 
i detta nummer om Vestlunds insatser för 
svensk folkbildning – och folkbildnings-
forskning – samt den fond som stiftats i 
samband med högtidlighållandet. 

Detta Mimerblad är också tydligt 
präglat av en ny generation folkbildnings-
forskare. En ny doktorsavhandling av 
Eva-Marie Harlin anmäls. Dessutom, av 
närmare hundra sökande har nu tre nya 
doktorander med inriktning mot vuxnas 
lärande antagits vid Linköpings univer-
sitet. En av dem är den nya Mimerdok-
toranden Sofia Österborg Wiklund som 
presenteras i detta blad. Även de två andra 
antagna doktoranderna, Daphne Arbouz 
och Helena Colliander, har intresseinrikt-
ningar som vetter mot folkbildningen. 
Arbouz och Österborg Wiklund debuterar 
förövrigt i detta nummer med sin anmä-
lan av antologin Nyttan med folklig bild-
ning. 

Återväxten inom folkbildningsforsk-
ningen tycks med andra ord inte vara 
hotad.
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Harlin visar också genom sin redovisning 
av studierna i form av en sammanhäng-
ande sammanläggningsavhandling hur 
hon själv utvecklat sitt tänkande om prak-
tiknära studier. Vissa delar i avhandlingen 
förtjänar nya och fördjupade studier. 
Tydligaste exemplet är frågan om hur 
deltagarnas reflektioner förhåller sig till 
folkhögskolans undervisningstradition(er). 
Avhandlingen handlar visserligen främst 
om undervisning inom ramen för folkhög-
skolor, men jag menar att den även kan 
vara intressant att använda som diskus-
sionsunderlag i relation till andra skolfor-
mer. 

JONAS ALMQVIST

Harlin, Eva-Marie. (2013). Lärares reflektion och 
professionella utveckling: med video som verktyg. 
Linköping: Institutionen för beteendevetenskap 
och lärande, Linköpings universitet.

Sofia Österborg Wiklund 
ny Mimerdoktorand
Mimers nya doktorand heter Sofia Öster-
borg Wiklund. Hon har sin akademiska 
bakgrund i samhälls- och kulturanalys-
programmet vid Linköpings universitet. I 
sina uppsatser har hon dels genomfört en 
diskursanalytisk studie av konstruktionen 
av vuxenhet/den vuxne, dels undersökt 
diskurser om bistånd, identitet, lärande 
och nationalitet i ett volontärprojekt i 
Argentina. Sofia Österborg Wiklund har 
också gått journalistiskt inriktade utbild-
ningar vid Nordens folkhögskola Biskops 
Arnö samt deltagit i praktikantutbildning 
vid Sida Civil Society Center i Härnösand. 
Hon är för sin fortsatta forskning, vars 
inriktning ännu inte är bestämd, bland 
annat intresserad av identitetsskapande i 
resande folkhögskolekurser och i svenska 
folkhögskolefilialer utomlands.

Tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande
Vad är det som är 
så speciellt med att 
undervisa vuxna? 
Krävs det inte en 
särskild pedagogik 
för att bäst stödja 
vuxnas lärande mot 
bakgrund av deras 
varierade erfaren-
heter, villkor och 
omständigheter? Dessa är frågor som va-
rit levande i litteraturen om vuxenpeda-
gogik under lång tid. I den här boken tar 
Staffan Larsson utgångspunkt i interna-
tionell forskning om vuxnas studier och 
lärande, men också i svensk forskning 
inom samma fält för att besvara frågan. 
Ur ett didaktiskt perspektiv tecknas en 
nyanserad beskrivning och analys av 
mångfalden synsätt som råder avseende 
meningen med vuxnas studier. Staffan 
Larsson menar att man kan tala om ett 
antal tankelinjer inom forskningen om 
didaktik för vuxna, som på olika sätt 
tar ställning till vilket innehåll man bör 
befatta sig med och på vilka sätt detta bör 
genomföras. Logiken i begreppet didak-
tik, undervisningskonst, får därmed en 
tydlig forskningsbaserad, empirisk defi-
nition och förankring inom fältet vuxnas 
lärande. Staffan Larsson visar på hur 
begreppet didaktik är nära kopplat till 
kulturella och politiska förtecken och hur 
det kan göras relevant även inom sam-
manhang för vuxnas lärande som inte 
innebär formell lärarledd undervisning. 
Genom den övergripande strukturen 
visar Staffan Larsson hur de olika tanke-

linjerna om vuxnas studier och lärande 
kan grupperas utifrån hur aspekterna 
erfarenheter, arbete, och åsikter betonas 
och blir betydelsefulla. En fjärde grupp 
beskrivs som utan fast grund. Här visar 
Staffan Larsson på tankelinjer i ett post-
modernt samhälle, hur vuxnas studier 
används för formande av identitet och 
levnadsbana, och om hur didaktiska val 
blir mer relativistiska.

DEN ÖVERGRIPANDE STRUKTUREN skapar 
en användbar översikt över fältet och 
visar samtidigt på beröringspunkterna 
mellan olika perspektiv. Boken är full 
av empiriska exempel från forskningen 
och genom framställningens konsekvent 
genomförda undersökande hållning och 
stil engageras läsaren i Larssons resone-
mang. Boken bör vara mycket användbar 
som kurslitteratur inom vuxenpedagogik 
på både grundläggande och mer avance-
rade nivåer. Personligen anser jag att det 
är ett stort nöje att läsa den och att den 
ger ett betydande tillskott till litteraturen 
inom det vuxenpedagogiska fältet. Staf-
fan Larsson målar nyanserna inom vux-
endidaktiken med tydliga penselstråk där 
hans breda erfarenhet och djupa kunska-
per inom den svenska vuxenpedagogiska 
forskningen blandas in som kontraster 
och jämförelser med den internationella 
litteraturen på området. 

MADELEINE ABRANT DAHLGREN

Larsson, Staffan. (2013). Vuxendidaktik. Fjorton 
tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande. 
Stockholm: Natur och Kultur.

Mimers skrifter online
Flera av de skrifter som Mimer gett ut i 
samarbete med Skapande vetande finns 
nu för fri nedladdning på [www.liu.se/mi-
mer/mimers-skrifter] eller [liu.academia.
edu/MimerTheSwedishNetworkforRe-
searchonPopularEducation].

I dagsläget är följande publikationer 
tillgängliga: 
Laginder, Ann-Marie & Landström, Inger 
(red.). (2005). Folkbildning – samtidig eller 
tidlös? Om innebörder över tid. 
Tøsse, Sigvart. (2009). Folkbildning som 
universellt fenomen. Om betydelser och 
motsvarigheter i ett historiskt och interna-
tionellt perspektiv.
Furuland, Lars. (2007). Folkbildningens 
och folkrörelsernas betydelse för arbetarlit-
teraturen i Sverige.

Laginder, Ann-Marie & Wedborn, Helena 
(red.). (2007). Sökvägar till folkbildningens 
historia. Svensk folkbildningsbibliografi 
(1850–1950).
Arvidson, Lars. (2004). Mellan rörelse och 
universitet – folkbildning enligt socialde-
mokraten Oscar Olsson och liberalen Carl 
Cederblad.
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Gösta Vestlunds 100 år firas med seminariefond
I samband med att nestorn i svensk folk-
bildning Gösta Vestlund i juni fyllde 100 
år, presenterades initiativet till en fond i 
hans namn. Syftet är, att med fondmedel 
kunna belysa folkbildningens utvecklings-
möjligheter i möten mellan forskare och 
folkbildningsverksamma genom anord-
nande av årligen återkommande semina-
rier, ”Vestlunddagarna”. 

Gösta Vestlund, fortfarande aktiv som 
skribent, föreläsare och debattör, har uti-
från en mångårig gärning huvudsakligen 
knuten till folkhögskolan lidelsefullt och 
oupphörligt värnat folkbildningstanken. 
Han har också under de senaste decen-
nierna engagerat sig i den framväxande 
folkbildningsforskningen och inom ramen 
för en bred beläsenhet följt och kommen-

terat stora delar av litteraturutgivningen 
inom forskningsfältet. 

Redan 1984 utsågs Gösta Vestlund till 
hedersdoktor vid Linköpings universitet 
och har därefter följt och stått i fortlöpande 

dialog med folkhögskollärarutbildningen 
och sedermera också Mimer. Han blev 1991 
den förste ordföranden i Föreningen för 
folkbildningsforskning och har som dess 
hedersordförande därefter aktivt medverkat i 
seminarier och annan verksamhet inom för-
eningen. Han tog initiativet till de tvådagars-
seminarier, ”Ungdom och folkbildning”, 
som föreningen hållit de senaste sex åren. 

De första ”Vestlunddagarna” äger rum 
redan i vår, har temat ”Demokratisera 
demokratin” och är preliminärt planerade 
att förläggas till Tollare folkhögskola 27–28 
mars 2014. Fonden är öppen för fortsatt 
bidragsgivning genom insättningar på 
RIO:s plusgirokonto 96 901-4 (”RIO/Vest-
lunddagarna”).

STELLAN BOOZON

Nyttan med folklig bildning
I den nya boken 
Nyttan med folklig 
bildning: En studie 
av kapitalformer i 
folkbildande verk-
samhet (red. Gus-
tavsson & Wiklund, 
2013) undersöker 
elva forskare med 
olika akademisk 
bakgrund samtida folkbildning och dess 
villkor. Boken är ett resultat av ett flerårigt 
forskningsprojekt under namnet “Folkbild-
ningens samhällsnytta”, där titeln anspelar 
på de historiska och ideologiska motsätt-
ningar som funnits mellan upplysningens 
instrumentella nyttobegrepp och nyhu-
manismens bildningsideal. Författarnas 
utgångspunkt i antologin är emellertid inte 
att understryka denna antagonism, utan 
istället att belysa ett begreppsligande som 
genomgår stora förändringar. Bildning 
är idag mer än “renodlad nyhumanistisk 
personlighetsbildning” liksom nytta är 
något annat än enbart ekonomisk gräns-
nytta. Istället förstås begreppen ha glidit in 
i varandra; bildning kan idag betyda nytta 
uttryckt i termer av självstärkande prakti-
ker, och då innefatta ett perspektiv av både 
ett utvecklande av mänskliga förmågor 
(fronesis) och ett investerande i olika kapi-
talformer (homo economicus).

Författarna bakom dessa nio artiklar 
har därmed sökt ge oss en bild av vad 
bildning och nytta i folkbildande verksam-
het idag kan tänkas vara och hur det kan 
förstås. Genom att empiriskt undersöka 
hur olika former av kapital genereras i spe-

cifika verksamheter har deras syfte varit 
att söka se den samlade samhällsnyttan i 
ett fördjupat perspektiv. Bernt Gustavsson 
inleder boken med att i två kapitel övergri-
pande behandla ämnet. Därefter ges en 
empirisk fördjupning i respektive förfat-
tares artikelbidrag.

FÖRETAGSEKONOMEN AGNETA GUSTAFSON 

knyter an till produktivitet och effektivitet 
av folkbildning utifrån ett samhällseko-
nomiskt perspektiv, medan statsvetaren 
Cecilia Arensmeier behandlar folkbild-
ning i relation till socialt kapital. Syftet för 
båda dessa författare är att undersöka ifall 
folkbildning och studiecirkeldeltagande 
genererar ett ökat socialt kapital, respektive 
samhällsekonomisk nytta, och effekterna 
detta får på såväl individnivå som sam-
hällsnivå. 

HENRIK NORDVALL, forskare inom folk-
bildning och sociala rörelser, skriver om 
folkbegreppet och diskuterar ur ett kritiskt 
perspektiv gränsdragningar och begrep-
pets föränderliga karaktär och innebörder. 

SOCIOLOGEN JAN-MAGNUS ENELO fördju-
par sig och utvärderar kritik av några av 
forskningsprojektets centrala begrepp från 
Bourdieu. I kapitlet “Folkbildning och häl-
sokapital” skriver Enelo tillsammans med 
pedagogen Bosse Jonsson om folkhögsko-
lans hälsonytta och folkhögskolestudiers 
betydelse för eleven att upptäcka och an-
vända sin handlingsförmåga.

SAM PALDANIUS, forskare i vuxenpedago-

gik, gör ett antal didaktiska reflektioner. I 
fokus för hans analys är deltagarnas värde-
skapande processer – investeringar i olika 
kapitalformer i relation till folkhögskolans 
kurser samt den särskilda roll folkhögsko-
lan har i denna process.

PEDAGOGEN MATILDA WIKLUND bidrar med 
en diskursiv analys av hur föreställningar 
om folkbildning framträder i dagens svens-
ka medier. Här ligger tonvikten på medier-
nas funktion som sociala, diskursiva krafter 
och medkonstruktörer av samtida utbild-
ningspolitik. Vidare diskuterar etnologen 
Gunnel Andersdotter och literacyforskaren 
Catarina Schmidt folkbildning och teknolo-
gi, dess värden och samhällsnytta. Samtliga 
tre författare konstaterar att folkbildnings-
verksamheten förändras i samtidens 
teknologiska kultur och att folkhögskolans 
platsbundna tradition ackompanjeras av fler 
värden och gränssnitt än tidigare.

Antologin ger i sin helhet flera nya 
infallsvinklar på folkbildning i allmänhet 
och sambandet mellan bildning och nytta i 
synnerhet, och är ett viktigt inlägg i debat-
ten om folkbildningens samtida och fram-
tida betydelser. Boken vänder sig till läsare 
som intresserar sig för folkbildningens 
uppdrag i en föränderlig värld.

DAPHNE ARBOUZ

SOFIA ÖSTERBORG WIKLUND

Gustavsson, Bernt & Wiklund, Matilda (red.) 
(2013). Nyttan med folklig bildning. En studie av 
kapitalformer i folkbildande verksamhet. Lund: 
Nordic Academic Press

Gösta Vestlund mottar gratulationer 
på Tollare folkhögskola

3



Dilemman i mobiliserande folkbildning
I den nyutkomna antologin Folkbildning 
för förändring: Dilemman i politiskt mobi-
liserande didaktik (red. Eriksson, Larsson, 
Lundberg & Nordvall, 2013) diskuteras 
folkbildning utifrån begreppen didaktik, 
design och dilemman; ett delvis nytt grepp 
inom forskningen kring den mer radikala 
svenska folkbildningstraditionen. Med 
utgångspunkt i den mobiliseringstanke 
som historiskt präglat folkbildning med 
samhällsförändrande syften problematise-
rar författarna, med hjälp av teoretiker som 
Freire, Gramsci, Habermas, Alinsky och 
Fraser, några nutida folkbildningsprakti-
ker i skilda kontexter. Även om den sam-
hällsförändrande dimensionen är tämligen 
begränsad i svensk folkbildning idag, kan 
likväl specifika folkbildande sammanhang 
ses som inriktade på mobilisering för ett 
mer aktivt medborgarskap. Det gemen-
samma för de studerade praktikerna kan 
sägas vara målsättningen att få deltagarna 
till reflektion kring sätt att påverka såväl 
egna livssituationer som med dessa relate-
rade samhällsfrågor. Genom att definiera 
ett nytt teoretiskt-analytiskt verktyg, mo-
biliseringsdidaktik, granskar författarna 
hur de olika praktikerna drivs med grund i 
ledarnas/lärarnas didaktiska design, samt 
hur de dilemman som kan uppstå i detta 
arbete hanteras.

STAFFAN LARSSON diskuterar inledningsvis 
hur de didaktiska frågorna vad, varför, hur 
och för vem kan analyseras ur ett maktper-
spektiv, och påminner därvid om hur folk-
bildning historiskt haft såväl frigörande 
som disciplinerande syften. Mot bakgrund 
av det demokratiperspektiv folkbildningen 

gärna vill stå för erbjuder därför studiet av 
den didaktiska designen en möjlighet att 
frilägga kulturella, sociala och kommuni-
kativa paradoxer, motsägelser och dilem-
man för tolkning och reflektion. Än mer 
intressant blir detta förstås i ett mångfalds- 
och globalt perspektiv.

LISBETH ERIKSSON påvisar exempelvis ett 
motsägelsefullt förhållande i sin studie av 
en medborgarskapsutbildning, för kvinnor 
som migrerat till Sverige, vid en folkhög-
skola i en storstadsförort. Lärarens demo-
kratiska intentioner kommer här på skam 
när kvinnorna avkräver henne ”rätt” kun-
skap och absoluta sanningar om det svens-
ka samhället istället för att engagera sig i 
den reflekterande diskussion om kultur, 
vanor och sätt att mötas som läraren hade 
tänkt sig. Det didaktiska valet mellan att 
låta kvinnorna ta makten över designen el-
ler själv driva igenom sin intention blir till 
ett demokratiskt dilemma som äventyrar 
utfallet av utbildningen. I en studie av han-
dikapprörelsens mobiliseringsarbete tang-
erar Eriksson samma grundförutsättning; 
att aktörskap måste byggas på menings-
bärande moment. Dessa innehåller såväl 
erfarenhetsbaserad förståelse relaterad till 
ett medvetandegörande där reflektion över 
omvärlden ingår, som frågor om identitet, 
erkännande, makt och positionering.

MARTIN LUNDBERG diskuterar i sitt bidrag 
hur studiecirkelledare ofta ställs inför att 
hantera tre didaktiska dilemman: indi-
viders kontra gruppens preferenser och 
utveckling kring ett kunskapsinnehåll, 
ansvaret för diskussionens innehåll och 

riktning, samt makten över designen. Det 
förefaller således viktigt att inleda med en 
deliberativ diskussion om vad ”det goda 
samtalet” är, och att därmed tillsammans 
med deltagarna skapa en gemensam för-
ståelsegrund och referensram.

SLUTLIGEN SÄTTER HENRIK NORDVALL fing-
ret på den komplexitetsaspekt samtliga 
bidrag berör: att folkbildning som syftar 
till att påverka människors sätt att tänka 
naturligt medför dilemman. Ett inre så-
dant kan vara att man skapar turbulens då 
tidigare förgivettagna förhållanden plöts-
ligt kompliceras och människor uppmanas 
till att ta ställning. Ett yttre dilemma kan 
vara att förverkligandet av framdiskuterade 
strategier försvåras av den rådande sociala 
strukturen i samhället, trots närvaron av 
normativt demokratiska diskurser.

Den lätt optimistiska slutsats jag ändå 
drar utifrån antologins samlade bidrag blir 
att en ökad analytisk skärpa som fokuserar 
didaktisk design och dilemman, förefal-
ler möjliggöra ett vidgat tillvaratagande av 
mångfald och perspektivutveckling. Detta 
skulle möjligen kunna bidra till att fler 
folkbildande praktiker kan motivera delta-
garna att utveckla ett mer kritiskt, aktivt 
medborgarskap. På så vis kan en politiskt 
mobiliserande didaktik skapa förändring.

EVA NYBERG

Eriksson, Lisbeth, Larsson, Staffan, Lundberg, 
Martin & Nordvall, Henrik (red.). (2013). Folkbild-
ning för förändring: Dilemman i politiskt mobilise-
rande didaktik. Linköping: Linköping University 
Electronic Press. Internetlänk: urn.kb.se/resolve?u

rn=urn:nbn:se:liu:diva-92723

Föreningen för folkbildningsforsknings Årsbok om folkbildning 2012
Föreningen för folkbildningsforskning har 
gett ut Årsbok om folkbildning 2012. Som 
vanligt innehåller årsboken artiklar som 
fångar en rad aktuella frågor och projekt av 
stor relevans för folkbildningsforskningen. 
I denna utgåva skriver bland annat Erik 
Amnå om folkbildningens legitimitet. 
Skönlitterärt läsande berörs i artiklar av 
både Bernt Gustavsson, som skriver om 
skönlitterärt läsande och folklig bildning, 
och Gunnel Furuland som skriver om 
litterära sällskap. Kenneth Abrahams-
son skriver reflekterande om Brunnsviks 
folkhögskola och ger en bakgrund till de 
aktuella turerna kring skolan. Andreas Fe-
jes skriver fram en forskningsansats som 

syftar till ett vidgat medborgarbegrepp. 
Caroline Runesdotter synliggör ett franskt 
perspektiv på svensk folkhögskola. Aktu-
ella bidrag om den finska folkbildnings-
traditionen lämnar Annika Turunen och 
Ann-Sofie Smeds-Nylund. 

ÅRSBOKEN INGÅR i medlemskapet för För-
eningen för folkbildningsforskning. Fören-
ingen är öppen för forskningsintresserade 
folkbildare och folkbildningsintresserade 
forskare men också för organisationer som 
folkhögskolor och studieförbund. Med-
lemsavgiften är 200 kr per år för enskild 
medlem, 1500 kr per år för rikstäckande 
organisation, myndighet, stiftelse och fö-

retag samt 650 kr per år för regional eller 
lokal organisation, myndighet, stiftelse och 
företag. Medlem blir du genom att betala 
in avgiften till föreningens plusgiro 87 58 
06-2 med uppgift om namn och adress. 
För icke medlemmar kostar Årsbok för 
folkbildning 200 kr plus porto.

Föreningen publicerar även ett digitalt 
nyhetsbrev, för medlemmar och andra 
intresserade, med inbjudningar till semi-
narier och andra mötesplatser samt infor-
mation om aktuell forskning, litteratur etc. 
Vill du få nyhetsbrevet, meddela din epost-
adress till: ffff@folkbildning.net 
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Mimer inbjuder till årets forskarkonferens i 
samarbete med Institutionen för pedagogik, 
didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala 
universitet den 5–6 november. Konferensen 
är en plats för möten forskare emellan, samt 
mellan forskare och verksamma folkbildare.

Vi hälsar doktorander och seniora 
forskare från alla discipliner, lärosäten och 
andra forskningsmiljöer välkomna. Ni som 
arbetar inom folkhögskolor, studieförbund, 
bibliotek och annan folkbildande verksam-
het är lika välkomna! Ta gärna med idéer 
om vilken forskning ni skulle vilja se!

KONFERENSEN gäller folkbildning i vid me-
ning och har inget förbestämt tema. Det är 
en arbetskonferens och därför välkomnar 
vi presentation av paper i olika stadier som 
speglar pågående forskning, såväl i en tre-
vande början som i slutfasen när resultat 

föreligger. Vi försöker ge rimlig tid för åter-
koppling på varje text. Inled gärna ditt paper 
med att kort introducera forskningen, och 
några rader om frågor som du vill diskutera. 
Textens längd ska vara mellan 5–15 sidor.

En annan presentationsform utöver 
paper är ett kortare inlägg inom ramen 
för det vi kallar »Kontakttorget«. Både 
forskare och folkbildare har möjlighet att 
i friare form informera om olika projekt 
eller ventilera forskningsidéer. Du som vill 
medverka på detta sätt förväntas skriva ett 
PM om högst en A4-sida som introduktion 
till övriga konferensdeltagare. Ditt PM ska 
kortfattat redogöra för det tema eller de 
frågor som kommer att tas upp.

DEADLINE för paper och PM till kontakt-
torget är den 4 oktober! De texter som då 
har inkommit läggs till grund för detalj-

planering av konferensens innehåll och 
tidsschema. 

Konferensen startar kl. 13.15 på tisdagen 
den 5 november och slutar på onsdagen 
den 6 november kl. 16.00. Konferensav-
giften är 1000 kr (exkl moms) och 750 kr 
(exkl moms) för doktorander.

Konferensinbjudan och information 
samt direktlänk till elektronisk anmäl-
ningsblankett finns på Mimers hemsida 
[www.liu.se/mimer].

Välkommen med din anmälan!

HENRIK NORDVALL

föreståndare, Mimer
HENRIK EDGREN

prefekt, Institutionen för pedagogik, didaktik 
och utbildningsstudier vid Uppsala universitet

Panelsamtal: Folkbild-
ningsbegreppet i nytt ljus
För snart 20 år sedan gav Mimer ut 
en antologi på temat »Folkbildningens 
innebörder«. (red Bergstedt & Larsson, 
1995). Nu menar vi att det är dags att ta 
ett nytt grepp om diskussionen. I sam-
band med Mimers forskarkonferens 
i Uppsala genomförs ett panelsamtal 
med fokus på folkbildningsbegrep-
pet där för Mimersammanhanget 
förhållandevis nya röster lämnar sina 
bidrag. Medverkar gör bland annat: 
docent Samuel Edquist, historiker från 
Uppsala universitet, docent Anders 
Burman, idéhistoriker från Södertörns 
högskola och professor Annelie Bränn-
ström-Öhman, litteraturvetare, Umeå 
universitet. Mer information kommer 
finnas tillgänglig på [www.liu.se/mi-
mer] i slutet av september.

Informellt lärande vid frivilligarbete
I boken Volunteer 
Work, Informal 
Learning and So-
cial Action (red. 
Duguid, Mündel 
& Schugurensky, 
2013) behandlas 
relationen mellan 
ideellt arbete och 
informellt lärande. 
Lärandedimensio-

ner av frivilligt arbete berörs med utgångs-
punkt i en rad olika empiriska kontexter, 
exempelvis i Röda Korset, i kooperativ, i 
miljögrupper samt i frivilligarbete bland 
nyanlända invandrare. Fallstudierna analy-
serar tre grundläggande typer av frivilligor-
ganisationer: de som tillhandahåller sociala 
tjänster, de som företräder lokalsamhället 
och de som mobiliserar för social föränd-
ring. I de olika kapitlen beskrivs själva det 
arbete som de frivilliga bedriver samt de 

former av lärande som de är engagerade i 
under sitt arbete. Vidare berörs också frågor 
om effekter av detta lärande i relation till 
deras personliga och professionella utveck-
ling. Det avslutande kapitlet innehåller en 
jämförande analys, praktiska rekommenda-
tioner och idéer om vidare forskning.

Duguid, F., Mündel, K. & Schugurensky, D. (red.) 
(2013). Volunteer Work, Informal Learning and 
Social Action. Rotterdam: Sense Publishers.

Mimers forskarkonferens i Uppsala 2013 
– inbjudan och call for papers
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Generationsskiften i vuxenpedagogiken
För snart fyrtio år 
sedan redigerade 
jag skriften Forsk-
ning om vuxenut-
bildning – rapport 
& bibliografi (red. 
Abrahamsson, 
1974), vilket var 
en uppföljning av 
en av Skolöver-
styrelsen genomförd nationell konferens 
om vuxenpedagogiska utmaningar hösten 
1973. Om vi nu tittar tillbaka i vuxen-
utbildningens backspegel ser vi flera 
generationsskiften. Vuxenutbildningens 
institutioner, det civila samhällets roll, en 
ny demografisk struktur och nätets ökade 
betydelse har skapat nya villkor för det lä-
rande samhället. Vi ser också generations-
skiften inom forskning om kunskapsfälten 
vuxenpedagogik och folkbildning. Det 
gäller dels skiften och nydaningar inom 
vuxenpedagogik och folkbildning som 
forskningsfält, dels personskiften i vilka 
forskare som präglar val av perspektiv, teo-
rier och metoder.

Dessa olika generationsskiften speglas 
på ett intressant sätt i boken Lärandets 
mångfald. Om vuxenpedagogik och folkbild-
ning (red. Fejes, 2013). Den är en vänbok till 
Staffan Larsson som gick i pension 2012 
efter ett par decennier som professor i vux-
enpedagogik i Linköping. Kjell Rubenson 
som var professurens förste innehavare 

inledde sin forskning med studier av delta-
gande i vuxenutbildning och kom senare att 
belysa vuxenutbildningens samhällseffek-
ter. Staffan Larsson har sina rötter i Ference 
Martons fenomenografiska forskning men 
kom senare att etablera och vidareutveckla 
ett etnografiskt perspektiv på forskning om 
vuxnas lärande. Andreas Fejes egen forsk-
ning rör sig inom olika fält, men anknyter 
ofta till ett poststrukturellt perspektiv med 
Michel Foucault som ledstjärna.

I EN VISS MENING kan sägas att egna forsk-
ningsperspektiv hos vuxenpedagogikens 
”tre vise män” också speglar förändringar 
i det vuxenpedagogiska forskningsfältets 
kärna, teorier, metoder och gränser. Lo-
kaliseringen av professuren i vuxenpeda-
gogik till Linköpings universitet visade 
sig vara en satsning som långsiktigt burit 
frukt och etablerat en solid och växande 
forskningsmiljö med många internatio-
nella kontakter. Stödet till Mimer som ett 
nationellt nav för forskning om folkbild-
ning har ytterligare befäst denna position. 
Den nationella forskarskolan om vuxnas 
lärande och olika forskningsstöd från 
forskningsråd samt aktivt deltagande i 
nationellt utvärderingsarbete har också 
bidragit till att stärka miljön.

I INLEDNINGEN ger Andreas Fejes en in-
tressant översikt av det vuxenpedagogiska 
fältet med en tillbakablick på det vuxenpe-

dagogiska seminariet och boken Vuxna lär 
från slutet av femtiotalet och vuxenpeda-
gogikens ställning som akademisk disci-
plin. Bokens fyra delar är: liv och lärande, 
lärande och identitet, lärandets värde och 
nytta samt didaktiska perspektiv på under-
visning av vuxna. Lärandets mångfald är en 
gränslös resa genom det gamla och det nya 
Sverige allt från läsargemenskaper under 
1800-talet till samtida svensk folkbildning 
på muslimsk grund eller från betraktelser 
av värdet av skönlitteratur och humaniora 
och konsthantverk i folkbildningen till 
nya villkor i yrkesutbildningen. Värdet av 
informell kunskap och validering analy-
seras både i teori och praktik och i värdet 
av utbildning och symboliskt kapital eller 
organisationskapital för riksdagsmän i olika 
partier. I kunskapsresan innefattas även lä-
rande och föräldraidentitet och det livslånga 
lärandets villkor i ett åldrande samhälle 
samt de stora skillnaderna i motiv och val av 
länder mellan högskolestudenters och folk-
högskoleelevers internationella resor. Sam-
tidigt som boken speglar Staffans Larssons 
mångsidiga nätverk inom forskningen visar 
den även på hur denna forskning med hjälp 
av nya teorier och metoder bidrar till en dju-
pare förståelse av ett Sverige i förändring.

KENNETH ABRAHAMSSON

Fejes, Andreas. (red.). (2013). Lärandets mång-
fald: om vuxenpedagogik och folkbildning. Lund: 
Student litteratur.

Workshop i Nairobi om folkbildning och livslångt lärande 
Traditions of lifelong learning and popular 
education in Scandinavia and Eastern Afri-
ca var rubriken för den workshop som Mi-
mer arrangerade i Nairobi (Kenya) 24–25 
februari i år tillsammans med Department 
of Research vid Catholic University of 
Eastern Africa (CUEA). Vid workshopen, 
som finansierades av STINT, medverkade 
forskare från Sverige, Kenya och Tanzania. 
Workshopen är en del av Mimers interna-
tionaliseringsarbete och en utgångspunkt 
för arrangemanget var den påtagliga sam-
verkan som funnits mellan praktiker inom 
folkbildning/vuxenutbildning i Sverige 
och Östafrika i flera decennier, men som 
hittills saknat tydlig motsvarighet när det 
gäller forskningssamarbete. 

Under två dagar berördes en rad teman 
kopplat till traditioner av folkbildning 
och livslångt lärande i de båda delarna av 
världen samt relationer häremellan. Sarah 
Ather, vid CORDIO East Africa, presente-

rade en undersökning 
av implementeringen 
av studiecirklar i 
Mombasa. Doktor 
Elinami Swai, Open 
University of Tan-
zania, gav en bild 
av folkbildningstra-
ditioner i Tanzania 
och kopplingen till 
landets folkhögsko-
leinspirerade Folk 
Development Colleges. Professor Maurice 
Amutabi, forskningschef vid CUEA, gav en 
introduktion till afrikanska icke-formella 
system för lärande och kunskapsutveck-
ling med förkoloniala rötter. Staffan Lars-
son, professor emeritus vid Linköpings 
universitet, gav en historik rörande den 
svenska folkbildningens framväxt. Robert 
Aman, doktorand vid Linköpings univer-
sitet, problematiserade föreställningar om 

interkulturellt lärande ur ett postkolonialt 
perspektiv. Mimers föreståndare Henrik 
Nordvall, som under året varit gästforskare 
vid CUEA, behandlade i sin presentation 
den svenska retoriken om arbetet med Folk 
Development Colleges i Tanzania. 

Workshopen, som samlade ett 40-tal 
deltagare, organiserades som en start-
punkt för ett fortsatt forskningssamarbete 
mellan Skandinavien och Östafrika.

Professor Maurice Amutabi kommenterar Robert Amans avhandlingsarbete
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Årets Hardcore-arkiv
För sitt arbete med dokumenteringen av 
Umeås hardcorescen och veganrörelse 
har Folkrörelsearkivet i Västerbotten ut-
nämnts till ”Årets arkiv 2013”. I början av 
1990-talet blev Umeå navet i en politisk 
rörelse där frågor om miljö, renlevnad 
och djurrätt stod i fokus. Genom att den 
politiska radikaliseringen ackompan-
jerades av Hardcoreband som Refused 
och Abhinanda fick det nyväckta enga-
gemanget ett eget ”sound”. Till musiken 
och politiken hörde livsstilen Straight Ed-
ge som innebar ett totalt avståndstagande 
mot alla former av droger, exempelvis al-
kohol och tobak. Livsstilen Straight Edge 
och den gryende Djurrättsrörelsen hade 
många förbindelselänkar, men också röt-
ter i tidigare folkrörelser såsom Nykter-
hetsrörelsen och Miljörörelsen.

UNDER EN CEREMONI på Arkivveckan i 
Västerås tidigare i år tillkännagav DIK 
(akademikerfacket för kultur och kom-
munikation), Riksarkivet, Näringslivets 
arkivråd och Svenska arkivsamfundet att 
utmärkelsen ”Årets arkiv 2013” skulle gå 
till Folkrörelsearkivet i Västerbotten för 
deras arbete med Umeå Hardcore Arkiv. 

Folkrörelsearkivet i Västerbotten har 
arkiv- och besökslokaler både i Umeå och 
Skellefteå men det uppmärksammade 
projektet är till stora delar tillgängligt 
digitalt via [www.umeahardcorearkiv.se]. 
Där man också själv kan gå in och lyssna 
på hur det tidiga 1990-talet lät eller bidra 
med eget arkivmaterial. Online kan man 
även följa arkiv-samlingen via [www.fa-
cebook.com/umeahardcorearkiv]. Utöver 
äran belönas Folkarkivet i Västerbotten 
med en prissumma på 20 000 kronor 
och välförtjänt uppmärksamhet.

Internationella 
publiceringsmöjligheter 
för folkbildningsforskare
I dag ställs allt större krav på att forskare 
ska publicera sig internationellt. Traditio-
nellt har svensk folkbildningsforskning 
i huvudsak publicerats för en inhemsk 
eller nordisk publik. Ett skäl till detta är 
en utbredd upplevelse av att få relevanta 
internationella publiceringsarenor finns. 
Nedan lyfter vi fram några aktuella ex-
empel på internationella vetenskapliga 
tidskrifter med peer review förfarande som 
efterfrågar artiklar inom områden som 
tangerar det som i Sverige betecknas som 
folkbildning.
 
Interface: A journal for and about social 
movements. 
Tidskriften som har en inriktning mot 
forskning om sociala rörelser efterlyser i 
ett call for paper artikelmanus som berör 
”The pedagogical practices of social move-
ments”. Deadline för manus är 1 november 
2013. Läs mer på [www.interfacejournal.
net/archives/call-for-papers]

The European Journal for Research on the 
Education and Learning of Adults (RELA) 
RELA är en tidskrift som publicerar kritisk 
forskning om vuxenutbildning och vuxnas 
lärande i olika former. Tidskriften som har 
sin redaktion vid Avdelningen för peda-
gogik och vuxnas lärande vid Linköpings 
universitet tar fortlöpande emot manus in-
om sitt område, i vilket folkbildning också 
ingår. Läs mer på [www.rela.ep.liu.se]

Studies in the education of adults
Tidskriften publicerar teoretiska, empi-
riska och historiska studier av olika typer 
studier för vuxna och tar fortlöpande emot 
manus kring detta tema. Redaktören Jim 
Crowther var medredaktör för Mimers an-
tologi Popular education, power and demo-
cracy och är väl förtrogen med den svenska 
folkbildningstraditionen. Läs mer på 
[www.niace.org.uk/publications/academic-
journals/studies].

Confero: Essays on Education, Philosophy 
and Politics
Är en bred essäistisk tidskrift öppen för 
kritiska studier kring utbildning, politik 
och filosofi. Tidskriften vänder sig i hu-
vudsak till en engelskspråkig publik och 
publicerar alla sina texter open access. Det 
första numret med texter av bland andra 
Sven-Eric Liedman och Ylva Hasselberg 
finns att läsa på [www.confero.ep.liu.se].

En global folkbildningshistoria
Engelskans popular education, som kan 
översättas till folkbildning på svenska, är 
ett begrepp med många betydelser. Den 
nyutkomna boken A History of Popular 
Education (red. Braster, Simon & Gros-
venor, 2013) utforskar de olika sätt på 
vilka begreppet popular education/folk-
bildning varit teoretiskt och empiriskt 
definierad i olika delar av världen under 
de senaste tre århundradena. I samband 
med uppkomsten av nationella utbild-
ningssystem i början av artonhundratalet 
var begreppet relaterat till en socialt 
inkluderande medborgartanke formu-
lerad av förhållandevis privilegierade 
samhällsmedlemmar med egenintresse 
i att utveckla ett stabilt urbant samhälle. 
En sådan social stabilitet förutsatte att 
vanliga människor, eller med andra ord 
de okontrollerbara massorna som inte 
hade något att förlora, utbildades. Under 
nittonhundratalet användes popular 
education som ett ord för att beteckna 
initiativ från religiösa och socialistiska 
grupper som strävade efter att utbilda 

arbetarklassen. Under loppet av det tju-
gonde århundradet har innebörden av 
begreppet emellertid förskjutits mot att 
mer allmänt syfta till ökad egenmakt och 
utbildning för de förtryckta.

Boken, där både amerikanska och 
europeiska forskare medverkar, har 
sitt ursprung i en utbildningshistorisk 
konferens, The International Standing 
Conference for the History of Education 
(ISCHE), som anordnades vid universi-
tetet i Utrecht, Nederländerna i augusti 
2009.

Även om boken tar avstamp i andra 
kontexter än den svenska är det tydligt 
att det finns beröringspunkter med 
diskussioner inom den svenska folkbild-
ningsforskningen. Bokens redaktörer är 
verksamma i Nederländerna, Belgien och 
Storbritannien.

Braster, Sjaak, Simon, Frank & Grosvenor, Ian 
(red.) (2013). A history of popular education: edu-
cating the people of the world. London: Routledge
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KALENDARIUM

Oktober
10–12 ESREA Conference: 
Private(s) world(s) – gen-
der and informal lear-
ning of adults. 
16  Nationell folkbild-
ningskonferens. Tema: 
Demokrati och mänsk-
liga rättigheter. Norra 
Latin i Stockholm kl. 
10.00–18.30.
24–25 Nordisk arkiv-
förmedlingskonferens 
2013: Arr: Norsk kultur-
råd, Landslaget for lo-
kal- og privatarkiv samt 
Riksarkivaren. Plats: 
mötescentret KS agenda 
i Oslo.

November
5–6 Mimers forskarkon-
ferens 2013. I samarbete 
med Institutionen för 
pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier vid 
Uppsala universitet. De-
taljer, praktisk informa-
tion och deadlines finns 
på [www.liu.se/mimer]. 
19–20 Folkbildarforum. 
Tema: Samexistens 
på lika villkor. Plats: 
Konsert och Kongress 
Linköping. Arr: Bild-
ningsförbundet Öster-
götland.
28–30 Times of Change: 
The Role of Adult 
Education in Times of 
Crisis. ESREA ”Access, 
Learning Careers and 
Identities Network” Lin-
köping University, IBL/
PedVux, Sverige.

April 2014
24–25 The 6th Interna-
tional Conference of the 
Popular Education Net-
work (PEN), University 
of Malta, Valletta Cam-
pus. För mer informa-
tion se [www.um.edu.
mt/events/pen2014]

Gilla oss på
Facebook


