
Ett särskilt perspektiv på högre studier?
Vilka bilder har deltagare i 
folkhögskolans allmänna, hög-
skoleförberedande kurser av 
högskola och universitet och 
om att studera där?
Annelie Andersén antar utmaningen att 
söka svar på denna fråga i sin avhandling 
Ett särskilt perspektiv på högre studier? Folk-
högskoledeltagares sociala representationer 
om högskola och universitet. Hennes syfte 
är dessutom att undersöka varifrån delta-
garnas bilder kommer och hur de har vuxit 
fram. Mer specifikt vill hon ta reda på om 
och i så fall hur deltagarnas bilder av hög-
skola och universitet påverkas av föreställ-
ningar om folkhögskolans särart.

Annelie Andersén har valt att arbeta 
med fria associationer. Etthundra folkhög-
skoledeltagare har under fem minuter fått 
skriva ner sina associationer kring orden 
folkhögskola, högskola och universitet. 
En uppföljande associationsstudie gjordes 
med ett mindre antal av deltagarna efter 
fem år. Nio intervjuer med före detta 
folkhögskoledeltagare används för att 
underbygga och pröva resultaten i associa-
tionsstudien.

MED UTGÅNGSPUNKT i en teori om sociala 
representationer betraktar författaren 
folkhögskolan som en social gemenskap. 
Deltagarna är en del av denna gemenskap 
och de delar en social identitet, vilken 
bygger på sociala representationer om 
folkhögskolan och om att vara folkhögsko-
ledeltagare. I analysen av empiriska data 
sammanfattas dessa sociala representa-
tioner i två kategorier, de handlar dels om 
deltagarnas utsagor om folkhögskolan som 
ett annorlunda och speciellt alternativ till 
annan utbildning, dels om utsagor om 
folkhögskoledeltagaren som en person 
som tidigare misslyckats med sina studier 
och behöver en andra chans. Deltagarnas 

associationer kring högskola och univer-
sitet resulterar i tre kategorier av sociala 
representationer: högskola som mål, hög-
skola som ett steg i en utbildningstrappa 
samt högskola och universitet som motsats 
till folkhögskola.

DEN TREDJE KATEGORIN blir särskilt in-
tressant i ljuset av författarens ambition 
att spåra representationernas ursprung 
och hur de vuxit fram. Hon argumente-
rar för att folkhögskoledeltagarna oftast 
inte har egen erfarenhet av högskola och 
universitet och därför influeras av andra 
signifikanta personer när de formar sina 
representationer. Hon identifierar lärarna 
på folkhögskolan som en sådan betydel-
sefull grupp. Deras sociala representa-
tioner bygger enligt författaren på egna 
erfarenheter från egen utbildning men 
också på andras erfarenheter. Här pekar 
hon ut tidskriften Folkhögskolan som en 
central källa. Huvudsyftet när tidskriften 
Folkhögskolans föregångare Tidskrift för 
svenska folkhögskolan startades 1920 var att 
den skulle vara ”ett forum för dryftande av 
sådana pedagogiska och andra spörsmål, 
som ligga inom lärarkårens intressesfär”. 

Dessa ställningstaganden leder till att 
hon genomför en dokumentstudie av tids-
skriftens samtliga nummer 1920–2010 för 
att spåra ursprunget till folkhögskoledelta-
garnas bilder av högskola och universitet. I 

Ur Mimers brunn
 ÅRETS MIMERKONFERENS åskådliggjorde 

tydligt hur de nationella ramarna över-
skrids både i praktisk folkbildande verk-
samhet och i forskning om folkbildning. 
För att råda bot på bristen på kunskap 
om det omfattande internationella enga-
gemang som finns inom folkhögskolor 
och studieförbund har en kartläggning 
gjorts i samarbete mellan Mimer och 
Folkbildningsrådet. Resultatet presentera-
des under konferensen och Erik Nylander 
argumenterade för användningen av 
begreppet transnationellt engagemang 
eftersom utbytet sker mellan aktörer i 
civilsamhället och inte mellan nationalsta-
ter. I ett annat bidrag under konferensen 
sattes folkhögskolans globala engagemang 
i centrum. Vilket begrepp man än väljer 
att använda är det viktigt att flera forskare 
inspireras att vidareutveckla kunskapen 
om folkbildning över nationsgränser. Här 
är Eva Nybergs avhandling om Colombi-
anska kvinnors perspektiv på folkbildning 
för demokrati ett gott exempel. Hennes 
forskning sätter ett samarbetsprojekt mel-
lan en svensk NGO och en colombiansk 
organisation i centrum. I detta Mimerblad 
presenteras också en japansk forskares 
tankeväckande tolkning av svensk folkbild-
ning. Miyuki Ohta speglar den svenska 
folkbildningens historia och analyserar 
den samtida utvecklingen genom empi-
riska exempel. 

Mimerbladet har genom åren fått en 
central roll för att sprida kunskap om på-
gående forskning om folkbildning. Sedan 
premiärnumret 1991 har Lennart Falklöf 
haft viktiga uppgifter som medredaktör och 
som formgivare av Mimerbladets layout. 
Hans kompetens inom forskningskom-
munikation och hans folkbildningserfaren-
het har haft stor betydelse för läsbarhet 
och innehållsmässig stringens. Från och 
med detta nummer (som är nummer 46) 
välkomnar vi Peter Modin som kommer att 
överta ansvaret för layoutarbetet.
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200 artiklar och andra författade inlägg, 
såsom debattinlägg och notiser fann hon 
utsagor som sade något om folkhögsko-
lans roll i förhållande till högskola eller 
universitet. En omfattande tematisk 
analys leder fram till två övergripande 
representationer som funnits över tid 
bland folkhögskoleföreträdarna. För det 
första handlar de om att det finns en 
ursprunglig folkhögskoletanke eller ideo-
logi som gör folkhögskolan speciell (en 
grundtanke eller särart). För det andra 
framhävs att det särskilda med folkhög-
skolan är dess förmåga att utvecklas i 
takt med tiden och att anpassa sig efter 
omgivningens krav. I en mycket intres-
sant analys framträder två teman där 
båda dessa representationer framträder 
extra tydligt i förhållande till högskola 
och universitet. Det är i diskussioner om 

bildning och utbildning samt om omdö-
men och betyg. 

SAMMANFATTNINGSVIS har Annelie An-
dersén skrivit en välstrukturerad och 
innehållsrik avhandling. Den kan bidra 
till nya insikter både inom folkhögskola 
och inom högskola/universitet. Hon 
framhåller att den funktion som folkhög-
skoledeltagarnas sociala representationer 
fyller är att de vägleder sociala hand-
lingar. Med andra ord kan det sätt som 
högskolan representeras och blir känt på 
inom folkhögskolan vara avgörande för 
om deltagarna väljer att söka sig till hög-
skolestudier eller inte. 

ANN-MARIE LAGINDER

Svensk folkbildning på Japanska
FÖR NÅGRA ÅR SEDAN presenterade Miyuki 
Ohta sin forskning på en Mimer-konfe-
rens. Hon gästade då vår miljö i Linköping 
under ett år för att arbeta på sin doktorsav-
handling om svensk folkbildnings historia. 
Nu har vi mottagit en mycket vacker bok 
skriven med japanska tecken, där enstaka 
ord på latinskt alfabet sticker ut. För mig 
som är obekant med dessa tecken väcker 
boken en nyfikenhet som är hopplös. 
Min frustration lindras i någon mån av 
en niosidig sammanfattning på engelska: 
Politics of Culture in a Learning Society. 
History and Structure of Adult Education 
in Sweden. Det är denna sammanfattning 
som anmälan här bygger på. Ohta tecknar 
där de stora dragen i 150 år av organiserad 
folkbildning på ett övertygande sätt. Den 
vittnar om en bred beläsenhet och ett öga 
för nyanser. 

INLEDNINGSVIS diskuterar hon begreppet 
livslångt lärandes motsägelsefulla inne-
börd - att vara ett mytiskt begrepp inom 
den avancerade kapitalismen, men också 
ett begrepp, som kan ge makt åt verksam-
heter, som vill förändra samhället. Den 
svenska folkbildningens historia blir då ett 
fall att studera. Begrepp från Freire, Gram-
sci och brittiska culture studies traditionen 
skapar ordning i tolkningen. Folkbildning-
ens framväxt blir därmed förstådd som en 
historia om olika sociala gruppers visioner, 
värderingar och vanor, som kan vara ett 
verktyg för maktlösa i konflikt med den 

dominerande ordningen. Hennes forsk-
ning följer därmed en mer socialhistorisk 
än idéhistorisk linje i forskningen om 
folkbildningshistorien. Hon framhäver då 
att svensk folkbildning i den tidigare fasen 
handlade om en kamp för samhällsför-
ändring, medan den under andra delen av 
1900-talet kom att präglas av en mångfald 
syften. Här baseras slutsatser på etable-
ringen av några studieförbund – ABF, JUF 
och SLS. Hon finner att dessa avsåg att mo-
bilisera för förändringar av samhället. 

Ohta menar också att föreläsningsföre-
ningar och folkhögskolor, å ena sidan, var 
medel för spridande av borgerlig kultur 
men, å andra sidan, att detta delvis mot-
verkades av att deltagare inom t.ex. ABF 
via studiecirklarna tillägnade sig budskap 
via sina egna erfarenheter och materiella 
intressen. På så sätt kunde det ses som en 
förhandling om kulturell innebörd. Hon 
framhäver också tidiga folkrörelsers lokala 
organisation av kultur i vid mening: dans, 
sång, teater och picknicks. Dessa skapade 
en känsla av lokal samhörighet, snarare än 
ideologisk renlärighet, vilket bildade bas 
för kvantitativ expansion och att verksam-
heten överlevt. 

UNDER SENARE DELEN AV 1900-TALET upplö-
ses relationen till klasskonflikter och hon 
beskriver här hur Komvux etableras och 
hur skillnaden till folkbildning blir diffus, 
men stryker samtidigt under flexibiliteten 
och mångfalden av syften . I en närmare 

granskning 
av tre fall 
från vår tid 
– ”Alternativ 
stad”, ”Kvin-
nofolkhög-
skolan” och 
”Ibn Rushd” 
– anför hon 
representerar 
samma slags 

inriktning som i den tidigare fasen – som 
ett sätt att mobilisera och organisera rö-
relser. Ohta menar att folkbildningen i 
Sverige har skapat en egen sfär, som under 
det senare skedet är relativt autonom visavi 
politiska och ideologiska rörelser, trots att 
dessa skapade den. Det vuxenutbildnings-
system som växt fram ser hon som ett som 
ger människor möjligheter att använda ut-
bildning för att hantera sin situation i sam-
hället i stället för att bli beroende av den 
existerande sociala ordningen. Det sista 
kan man säkert diskutera, men i stort låter 
sammanfattningen ana en mycket kvalifi-
cerad avhandling av allmänt intresse, där 
de stora dragen i folkbildningens utveck-
ling tolkas på ett ganska övertygande sätt. 
Det går ju inte här att på allvar göra en kri-
tisk granskning av avhandlingen och inte 
heller att ta del av vad vi kanske inte visste 
förut. Eller det får i så fall ske via studier i 
det japanska skriftspråket.. 

STAFFAN LARSSON

Folkbildningens trans- 
nationella relationer 
I ny publikation betitlad Gränsöverskri-
dande folkbildning. Om resurser, nätverk 
och transnationellt engagemang har Folk-
bildningsrådet, tillsammans med Mimer 
kartlagt folkhögskolornas och studieför-
bundens transnationella dimensioner. 
Texten har karaktären av en samlad 
kartläggning och innehåller bland annat 
världskartor över svensk folkbildnings 
transnationella nätverk för 2009. Förutom 
de rent geografiska förbindelserna, un-
dersöks även varifrån resurserna kommer 
samt vilka typer av motivbilder som kän-
netecknar verksamheten.

Kartläggningen finns att ladda ner i sin 
helhet ifrån Folkbildningsrådets hemsida: 
www.folkbildning.se.

Miyuki Ohta



Colombianska kvinnors 
kamp för demokrati
HUR PÅVERKAR UTBILDNING MÄNNISKOR? 

Vilka förmågor utvecklas? Och vad leder 
dessa till? Detta är centrala teman i Eva 
Nybergs avhandling Folkbildning för 
demokrati – Colombianska kvinnors per-
spektiv på kunskap som förändringskraft. 
Empirin hämtas från ett samarbets-
projekt mellan en svensk NGO och en 
colombiansk organisation, vars syfte var 
att utveckla inkluderande demokrati i en 
colombiansk region. Utbildningen gick 
ut på att ge deltagarna strategier för att 
utveckla demokrati, mänskliga rättighe-
ter och genusmedvetenhet. Syftet med 
avhandlingen är ”att undersöka relatio-
nen mellan folkbildning, empowerment 
och demokratisering genom att studera 
ett folkbildningsprojekts betydelse för 
kvinnors liv och deltagande i en lokal 
kontext”. De frågor som ställs handlar 
om hur kvinnorna beskriver sin livssitua-
tion, hur de uppfattar projektets syfte 
och mål, hur kunskap kan vara relevant 
i relation till demokratiutveckling och 
vilka konkreta steg man kan se under 
projektets utveckling. 

EVA NYBERG UTGÅR FRÅN ”en radikal 
syn på folkbildning” som formulerar 
klara demokratiska mål och utvecklar 
metoder för att fördjupa människors 
förståelse av maktstrukturer. Det gör 
hon främst genom att formulera två 
bärande begrepp, det universella och 
det partikulära. Studien fokuserar på 
organisationens inre demokrati. Det 
teoretiska ramverket bygger på begreppet 
empowerment, Freires pedagogik, en tolk-
ning av rättigheter som förmågor, främst 
hämtat från Nussbaum och deliberativ 
demokratiteori. Kvinnorna som studera-
des levde i en situation som präglades av 
djupt förtryck, med svåra demokratiska 
problem. En universell rättighetsagenda 
ställs i relation till de partikulära problem 
och situationer som kvinnorna lever i. 
Freire används för att analysera kulturellt 
förtryck, medvetandegörande utbildning 
och kulturell befrielse genom kollektiv 
handling. Nussbaums analyser av kvin-
nors dubbla underordning, utbildning i 
kapacitet och genusjämlikhet används 
genomgående.  

Undersökningsgruppen bestod av 31 
kvinnor, med varierad yrkes- och utbild-
ningsbakgrund och i olika åldrar. De 

studerades i 
två grupper 
vid två till-
fällen, 2007 
och 2009. 
Intervjuerna 
gav bilden 
av djupt 
förtryck och 
fattigdom, 
men också 

motstånd, ökat medvetande och ökad 
motivation att ta till sig förmågor, ökat 
engagemang och en begynnande makt-
förskjutning. Analysen görs i tre nivåer, 
hur kvinnorna förstår och talar om pro-
jektet, hur kvinnorna upplever en even-
tuell förändring, och hur ny förståelse 
på en makronivå ger ett ökat agerande 
på lokal nivå. Slutsatsen är att projektet 
bidragit till att bättre kunna benämna sig 
själv i förhållande till världen, att våga ta 
plats, tala och kräva respekt, ökad konso-
lidering på lokal nivå och ökad förståelse 
av sambanden mellan förtryckets meka-
nismer.

AVHANDLINGEN VÄCKER centrala frågor 
om hur man ska förstå skillnaden mel-
lan utbildning i allmän mening och 
radikal folkbildning i frigörande syfte, 
hur man undviker ett uppifrån- el-
ler utifrånperspektiv, hur demokrati 
grundas i kvinnornas egna kontextuella 
upplevelser, vilket förhållandet är mellan 
rättigheter och förmågor, det universella 
och det partikulära. Eva Nyberg ställer 
med andra ord frågor kring de verkliga 
problemen med att bedriva folkbildning i 
ett land som präglas av djupt förtryck och 
våld. De teoretiska utgångspunkterna är 
väl valda för fruktbarheten i att kunna 
analysera och svara på avhandlingens 
frågor. Det empiriska materialets omfång 
är vad man kan kräva under så svåra 
förhållanden. En intressant fortsättning 
på den formen av forskning skulle vara 
att anlägga ett postkolonialt perspektiv på 
samma problemområde och med hjälp av 
sådana begrepp ge ytterligare fördjupad 
kunskap om vad det innebär att applicera 
universella begrepp som rättigheter och 
värden på en kontext av det slaget. Jag re-
kommenderar denna välskrivna avhand-
ling till allmän läsning.

BERNT GUSTAVSSON

Eva Nyberg
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Mimers konferens 2011 
SEDAN 18 ÅR har folkbildningsforskare och en 
hel del folkbildare samlats årligen för att konfe-
rera kring de framställningar av folkbildning-
en som läggs fram. Denna gång samlades man 
i ett dimmigt Linköping på ortens folkhögsko-
la Valla. I själva verket var det en återkomst till 
platsen för Mimers första konferens 1994, vars 
innehåll delvis dokumenterades i en antologi, 
Om folkbildningens innebörder. Att ge ut anto-
logier var då ett nytillskott i Mimers verksam-
het. Pluralen i titeln var välgrundad – eftersom 
det var nio olika bud på vad folkbildning kunde 
vara och inte vara. I år inleddes konferensen 
med att Annelie Andersén fångade upp tråden 
om särart genom att presentera sin avhandling 
Ett särskilt perspektiv på högre studier? Den 
handlar om hur folkhögskolestuderande för-
håller sig till högre utbildning. 

Mimers konferenser skall ge plats för såväl 
praktiskt verksamma folkbildare som forskare. 
Göran Lundström, Bildningsförbundet Öster-
götland och Renèe Frangeur, som både arbetat 
på Bona folkhögskola och Linköpings univer-
sitet gav sin syn på utbytet mellan folkbildning 
och forskning. Frangeur önskade sig mer av 
skickliga skribenter, medan Lundström dis-
kuterade problemet som ett där båda parter 
led av alltför mycket inåtblickande. Han för-
ordade snarare att man öppnade sig mer och 
skapade fler och starkare samarbetsarenor. 
En reflektion: Målet med Mimer är att vara en 
sådan mötesplats och Mimerbladet (som ni 
nu läser) syftar till att presentera den senaste 
forskningen om folkbildning. Föreningen för 
folkbildningsforskning är ett annat värdefullt 
fora som verkar för möten mellan folkbildare 
och forskare. 

Under den fortsatta konferensen presente-
rades ett antal texter och PM i två parallella ses-
sionsräckor. Mitt övergripande intryck var att 
en hel del bidrag inte var inåtblickande, utan 
snarare att de hade en gränsöverskridande 
karaktär. Som exempel kan nämnas studier 
av folkbildningens transnationella utbyten 
(Erik Nylander), politiska partiers användning 
av studiecirklar (Henrik Nordvall), eller just 
Anderséns avhandling, där intresset primärt 
rör övergången mellan folkhögskola och 
högre utbildning. Åtskilliga bidrag var histo-
riska, t. ex kunde Samuel Edqvist berätta om 
ett projekt där han ”följer pengarna” – d.v.s. 
utformningen av statsanslaget – för att förstå 
styrningen av folkbildningen. En hel del bidrag 
behandlade också undervisning. Sammanfatt-
ningsvis var det en trevlig tillställning, vetera-
ner blandades med de som nyligen upptäckt 
Mimerkonferensen. Diskussionerna var livliga 
och många deltog i dem. Det är så det bör vara.

STAFFAN LARSSON



KALENDARIUM
Februari 2012
1–2 Den ideella sektorns Ledar-
skapsArena & Arenan för civil-
samhälle och vetenskap. Plats: 
Ersta konferens, Stockholm. 
Info: www.ideellarena.se 

Mars
1–4 ”Life history and biograp-
hical research.” Arr: ESREA 
research network. Plats: Uni-
versity of Southern Denmark, 
Odense, Danmark. Info:  
www.esrea.org

8–10 ”Everyday life, education 
and their transformations in a 
Nordic and globalized context” 
Arr: NFPF/NERA. Plats: 
Department of Education 
(DPU), Aarhus University, 
Copenhagen, Danmark. Info:  
nera2012.au.dk
   
April
19–20 ”Ethnicity, racism and 
xenophobia” Arr: ESREA 
research network. Plats: Karl-
Franzens University Graz, 
Österrike. Info: www.esrea.org

Juni
11–17 ABF 100 år. ”Samhället 
sådant det är och sådant det 
borde vara”. Arr: Arbetarnas 
Bildningsförbund. Plats: 
Stockholm. Info: www.abf.se 

Augusti
15–18 “Trust and social chan-
ge”. Arr: Nordic Sociological 
Association. Plats: University 
of Reykjavik, Island. Info:  
www.yourhost.is/nordicsocio-
logy2012  

November
6–7 Mimers årliga forskar-
konferens. Plats: Borås. Arr: 
Mimer i samarbete med 
Bibliotekshögskolan i Borås. 
Info: www.liu.se/mimer 
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