
Caroline Runesdotter disputerade i mitten 
av juni 2010 vid Göteborgs universitet med 
avhandlingen I otakt med tiden? Folkhög-
skolorna i ett föränderligt fält.

Titeln på det inledande kapitlet i avhand-
lingen »Att intressera sig för det särskilda 
på ett särskilt sätt« är både vägledande och 
provocerande. »Det särskilda« handlar i 
min läsning inte enbart om den svenska 
folkhögskolans sär- och egenart. Det öpp-
nar för en reflektion, en kritisk sådan om 
man så önskar, över särarten i den nordis-
ka folkbildningen igår, idag och i morgon. 
I det enskilda finns det allmänna.

Det särskilda i sättet att studera folk-
högskolor handlar om att hon använder sig 
av folkhögskolefältet som analysenhet, och 
drar nytta av nyinstitutionell teori. Detta 
för att kunna granska karaktären hos och 
logiken i de förändringar som formar och 
förändrar folkhögskolornas verksamhet. 
Förändringarna berör de organisatoriska 
uttrycken och handlingsformerna samt 
folkhögskolans identitet och institutionella 
logik.

AvhAndlingen består Av två empiriska 
delar som kompletterar varandra. Först ges 
en historisk översikt över de brytningar 
genom vilka folkhögskolefältet internt 
omformats, och samtidigt anpassat sig 
till förändringar i den institutionella 
omgivningen.  Med hjälp av och stöd i en 
identitetsformande diskussion i folkhög-
skolelärarnas tidskrift (Svenska folkhög-
skolan) och jubileumsböcker avtecknas 
fem historiska brytningar av principiell 
och praktisk karaktär.

Den sista av dessa brytningar stude-
ras närmare utgående från ett intervju-
material med rektorer och lärare från åtta 
folkhögskolor. Den pågående brytningen 
karakteriseras av den fria och frivilliga 
folkbildningens olidliga friheter, nämligen 
frihet från statlig styrning, och samtidigt 

en frihet till en marknadsanpassning. Mer 
konkret handlar den om att folkhögskolor-
na blir tvungna att anamma, eller anpassa 
sig till en ny styrningsmodell, och återigen 
förhålla sig till och ta sig an nya deltagar-
grupper. Reaktionerna på fältet kan 
indelas i tre, inte nödvändigtvis varandra 
uteslutande kategorier; välkomnande och 
aktiv anpassning, motvilligt anammande 
och motstånd. 

vAd identiteten AnbelAngAr, blir folk-
högskolans historiskt utformade särskildhet 
samtidigt ett problem och en lösning. Man 
distanserar sig från den »historiska folk-
högskolan« med inriktning mot kollektiva, 
centripetala aktiviteter som omfattar de stu-
derandes vardag och livsvärld i sin helhet. 
Men samtidigt ses den  »helande folkhög-
skolan« med starka inkluderande inslag, 
internat i dess fysiska och social bemär-
kelse, som en styrka och möjlighet, då det 
exempelvis gäller omotiverade ungdomar 
som misslyckats i skolan och unga vuxna. 

Folkhögskolan, såsom alla institutiona-
liserade aktiviteter och verksamheter, ut-
formas över tid och i tiden i ett dynamiskt 
spänningsfält bestående av ideal och verk-
lighet. Särartsdiskursens festtalsverklighet 
är av nödtvång en annan än den verklighet 

Ur Mimers brunn
 Mimer har under 20 år bidragit till att 

synliggöra den forskning som bedrivs om 
folkbildning i vid mening. Mimerbladet är 
en viktig källa för den som vill få en över-
blick, närmare 70 doktorsavhandlingar 
har genom åren presenterats i signerade 
anmälningar av olika forskare. Långt fler 
forskningsrapporter, böcker och artiklar 
har omnämnts och förtecknats. 

Mimer har också framgångsrikt ver-
kat för möten mellan forskare från olika 
discip liner och mellan forskare och prak-
tiskt verksamma folkbildare. Det har skett 
genom seminarier och konferenser. En 
särställning har Mimers forskarkonferens 
som genomförts varje år sedan 1994. Den 
har över tid arrangerats på orter från norr 
till söder, i samarbete med folkhögskolor, 
länsbildningsförbund, museer, universi-
tet och högskolor där olika institutioner/
discip liner varit värdar. 

På årets forskarkonferens, som ge-
nomfördes i samarbete med Sigtuna 
folkhögskola, firades Mimers 20-årsju-
bileum. Konferensen samlade drygt 60 
deltagare. Glädjande nog väckte jubileet 
intresse hos både folkbildningsveteraner 
och personer som var alldeles nya i folk-
bildningsvärlden.  Bland forskarna fanns 
på liknande sätt välkända professorer 
som ägnat lång tid åt folkbildningsforsk-
ning men också unga doktorander med 
ett nyväckt intresse för folkbildning. Det 
bidrog till en lyckad konferens präglad av 
generös stämning, dynamiska möten och 
samtal. 

Jubileums firandet förstärktes också av 
särskilt inbjudna medverkande och fest-
kvällen med en lysande konsert av Syster 
Fritz. Under andra dagen pågick livliga 
samtal i parallella sessioner kring pågå-
ende forskning. Läs mer om konferensens 
innehåll längre fram i bladet. Förhopp-
ningsvis lockas du att boka in nästa års 
forskarkonferens. Välkommen till Linkö-
ping den 8-9 november 2011.

Ann-MArie lAginder

Mimer
Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Linköpings universitet
581 83 Linköping

Telefon och e-post:
Ann-Marie Laginder 013-28 2562 ann-marie.laginder@liu.se
Erik Nylander 013-28 2190 erik.nylander@liu.se

Caroline Runesdotter

Om det särskilda på ett särskilt sätt 

Hemsida www.liu.se/mimer
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Om meningsskapande på museum
I den snabbt föränderliga medieekologin 
under senare decennier har flera tradi-
tionella institutionella miljöer utsatts för 
påfrestningar. Upplevelseindustrin och de 
nya kanalerna för distribution av kulturella 
uttryck konkurrerar med teatern, biografen 
och andra miljöer. 

Museet är ytterligare ett exempel på en 
etablerad verksamhet som tvingats om-
pröva sin identitet. Utställningar av musei-
föremål, kronologiskt ordnade eller prydligt 
uppstoppade, har inte samma självklara 
attraktion som tidigare, oavsett hur exotiska 
eller märkvärdiga de är. Det välpreparerade 
tv-programmet om en epok i historien eller 
djuren på savannen ger en berättelse, leve-
rerad i hemmet, som kan vara svår att kon-
kurrera med.  Science centers som erbjuder 
»hands on«-upplevelser har introducerat ett 
delvis annat koncept för vad det innebär att 
besöka utställningar.

i evA insulAnders avhandling Tinget, rum
met, besökaren finns detta omskapande av 
vår medievärld med i bakgrunden när hon 
ställer frågan: vad ger museiutställningen 
besökaren och hur kan detta studeras? 
Vad arbetet handlar om är vilket slags 
meningsskapande eller engagemang som 
museibesök ger upphov till hos besökare, 
och hur man som forskare och analytiker 
kan dokumentera sådana subtila förlopp, 
säga något om deras karaktär och om vad 
människor lär sig. Kan man designa denna 

miljö så att 
människor 
lär? Detta är 
en grundläg-
gande, prag-
matisk fråga 
bakom hennes 
forskningsper-
spektiv. 

Grunden 
för arbetet 
är att Insulan-
der, som själv har en gedigen bakgrund 
i museivärlden, följt museibesökare på 
deras visiter i två tematiskt organiserade 
utställningar. Hon intresserar sig för vad 
de talar om och hur de skapar mening om 
vad de kommer i kontakt med. Data har 
genererats bland annat genom videodoku-
mentation av besökare och fotografier som 
deltagarna själva tagit.

Arbetet har i flera bemärkelser pionjär-
karaktär – med denna terms dubbel-
tydighet av att samtidigt plöja ny mark och 
delvis vara ute på okända vatten. Förfat-
taren försöker få kontakt med besökarens 
reaktioner och reflektioner, samtidigt som 
svårigheterna att göra detta också skymtar. 
De metodiska frågorna handlar bland an-
nat om vilka slutsatser man kan dra av de 
val människor gör när de fotograferar eller 
ritar av objekt eller utställningsrum, och 
på vad sätt dessa representationer indike-
rar något som man kan se som tecken på 

lärande. Till de spännande iakttagelserna 
hör hur människor reflekterar kring sin 
egen situation, identitet och samtid med 
utgångspunkt i människoöden och före-
mål ur historien. Här görs onekligen erfa-
renheter av transformativ natur som tas in 
i den egna livsvärlden. 

insulAnder brukAr ett perspektiv där 
lärande förstås i termer av design och 
multimodalt meningsskapande och detta 
utmanar på ett fruktbart sätt traditionella, 
mer reproduktivt orienterade, föreställ-
ningar. När lärande på detta sätt innehåller 
val av fokus och engagemang, uppstår 
andra frågor än när lärande förstås som 
återgivning av något på förhand givet. I 
utställningen finns inget ’curriculum’ som 
skall inhämtas. Vad vi ser är aktiviteter 
som utvecklar intressen och engagemang i 
olika riktningar, snarare än aktiviteter som 
ger ett uniformt utfall. 

Insulanders arbete bidrar till att artiku-
lera att det för närvarande pågår en kamp 
om hur vi skall se på lärande och hur så-
dana förlopp skall analyseras.   

rOger sÄlJÖ

Insulander, Eva. 2010. Tinget, rummet, be-
sökaren. Om meningsskapande på museum. 
Akademisk avhandling. Institutionen för 
didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms 
universitet

Eva Insulander

Tvister, intressekonflikter och en möjlig dold agenda
Under Mimers jubileumskonferens bidrog Zeki 
Yalcin med ett paper om Svenska för invandrare 
(SFI) under 1970-talet. 

Han undersöker omständigheterna kring utbild-
ningens tillkomst, lagstiftningen som möjliggjor-
de för de invandrade arbetarna att studera svenska 
under betald arbetstid. Tvister mellan LO och 
SAF om utbildningens genomförande synliggörs. 
Dessutom framträder ABF, den enskilt största ut-
bildaren, som en viktig aktör med en hel del egna 
intressen i frågan. 

Yalcin hävdar att SFI i mångt och mycket be-
traktades som en intern angelägenhet för arbetar-
rörelsen och granskar kritiskt de konsekvenser 
detta fick. Inte minst återspeglas hur ABF vid 
mitten av 1970-talet i princip skaffat sig monopol 
över undervisningen, lärarnas kompetens och 
ideologiska förankring. 

Texten som presenterades under konferensen 

var en något omarbetad version av ett kapitel i 
hans avhandling. 

Zeki YAlcin disputerAde hösten 2010 i historia 
med avhandlingen Facklig gränspolitik. Lands
organisationens invandrings och invandrarpolitik 
19462009. Den handlar om den fackliga reaktio-
nen på invandring som företeelse och invandrare 
som arbetskraft på den svenska arbetsmarknaden. 

Undersökningen tar sin utgångspunkt i att 
invandring i sin förlängning innebär ett tillskott 
av arbetare på arbetsmarknaden och följaktligen 
konkurrens mellan arbetarna och att den därmed 
är en fråga för intresseorganisationen att ta ställ-
ning till. Analys och resultat berör ställningstagan-
den och handlande rörande invandringspolitik på 
nationell nivå, villkor som erbjöds de invandrade 
arbetarna på arbetsmarknaden men också det fack-
liga medlemskapet och villkoren för de invandrade 
arbetarna inom fackföreningsrörelsen.

i vilken rektorer på en 
enskild folkhögskola av-
löser varandra på löpande 
band. Häri ligger en av 
avhandlingens centrala 
bidrag. Folkhögskolans 
och folkbildningens särart 
konstrueras i ett samspel 
mellan ideal och verklig-
het, inte antingen i förhål-
lande till ett ideal eller till 
en given verklighet.

petri sAlO

Caroline Runesdotter. 2010. 
I otakt med tiden? Folkhög-
skolorna i ett föränderligt 
fält. Akademisk avhandling. 
Utbildningsvetenskapliga 
fakulteten, Göteborgs uni-
versitet. 



Mimers jubileumskonferens 2010
I år är det 20 år sedan det nationella pro-
grammet för folkbildningsforskning Mimer 
tillkom. Av den orsaken fick Mimerkonfe-
rensen 2010 formen av en jubiluemskonfe-
rens som både blickade bakåt och framåt. 
Sigtuna folkhögskola stod som värd, en roll 
de åtog sig med bravur. 

Som tillställningens speciella gäst hade den 
skotske rörelseaktivisten tillika forskaren 
Jim Crowther inbjudits. Hans inlednings-
anförande avsåg »aktivera akademin« och 
argumenterade för en mer rörelseanknuten 
och demokratitillvänd forskningspraktik. 
Den relativt institutionaliserade folkbild-
ning vi är vana att studera, eller arbeta med, 
här i Sverige skulle kunna ta Crowther idéer 
som utgångspunkt för ett förnyelsearbete. 
Som forskare underströk Crowther vikten 
av att engagera sig i de kamper som förs för 
en annan tingens ordning, för underprivile-
gierade och förtryckta. 

Om inte annat utgör skildringen av 
popular education traditionen ett intressant 
jämförelseobjekt. I relation till de svenska 
och nordiska folkbildningstraditionerna 
finns det både likheter och skillnader.

Eftersom det rörde sig om ett jubileum 
för folkbildningsforskning var en av organi-
sationens verkliga pionjärer – Lars Arvidson 
– inbjuden att tala om Mimers tillkomst 
och tidiga barndom. Till detta fogade sedan 
Mimers nuvarande föreståndare Ann-Marie 
Laginder en karta över den samtida folk-
bildningsforskningen uppdelad på ämnes-
discipliner och fördelad över tid. I hennes 
kartläggning framstår den nuvarande folk-
bildningsforskningen, både med avseende 
på frekvens och varians, som en successivt 
expanderande gemenskap av tvärvetenskap-
ligt snitt. Den goda återväxt av studier, med 
en för folkbildningen relevant tematik, gick 
även att identifiera i själva programtablån 
där ett antal nya doktorander presenterade 
sin forskning. 

livAktigAst diskussiOner blev det under 
programpunkten Folkbildningen idag och 
i framtiden som leddes av Henrik Nord-
vall (Linköpings universitet).  En panel 
bestående av Mats Bernerstedt (Sensus), 
Per-Ola Jansson (Brunnsviks folkhögskola), 
Annika Nilsson (ABF) och Eva Önnesjö 
(RIO) inledde med var sitt anförande om 
var folkbildningen finns idag och var den 
kan tänkas vara på väg. Samtliga i panelen 
passade också på att skicka med förslag på 
frågeställningar som forskare och praktiker 
kunde ta med sig till välkomponerade grup-

per där dialogseminarier i miniformat vän-
tade. I anförandena och i den efterföljande 
diskussionen gick det att identifiera ett par 
stora och återkommande teman. 

För det första, så betraktade många 
deltagare den pågående regionaliseringen 
av kulturpolitiken som en omvandlings-
process i färd att stöpa om hela den sektor 
som traditionellt avsetts med begreppet 
»folkbildning« — kanske framförallt studie-
förbundens verksamhet. Även rörelsefolk-
högskolornas Eva Önnesjö talade om det 
skriande behovet att »formera folkbildning-
ens organisationer lokalt och regionalt«. 

Ett andra återkommande diskussions-
ämne blev förhållningssätt och strategier 
till (eller gentemot) kommersialiseringen 
av den folkbildande verksamheten. Håller 
folkbildningen på att bli en »uppdragspro-
ducent« i mängden? Eller vad händer egent-

ligen när studieförbunden 
omsätter så mycket mer än 
vad som följer av själva stats-
anslaget? Och hur förändras 
folkhögskolorna när man 
tvingas leva som konferens-
anläggnings- entreprenörer 
eller som kortkursleveran-
törer on demand? Vissa av 
frågeställarna lät förstå att 
en viss diskrepans infunnit 
sig mellan »folkbildningen« 
som den talas om och 
identifieras med och den 
karga ekonomiska realiteten 
varunder den idag är satt att 
verka. 

en sistA större diskussions-
punkt utgjordes av inter-
nationaliseringen. Dels 
lyfte flera av anförandena 
fram det stora arbete som 
folkbildningen faktiskt 
genomför när det handlar 

om trans nationella utbyten, gränsöverskri-
dande demokratiprojekt och kampen för 
global rättvisa. Demokratiengagemanget vet 
inga gränser, sade man, och allianser med 
bildningsaktörer i andra länder är ett av de 
bärande inslagen i dagens folkbildning. 
Inunder denna diskussionspunkt, som pe-
kade mer framåt och utåt än bakåt och inåt, 
rymdes betydligt mer muntra tongångar än 
beträffande den nationella (kultur)politiken. 

Forskningsnätverket Mimer följer 
förstås med stor nyfikenhet de gränsdrag-
ningsdilemman den samtida folkbild-
ningen tycks inlemmas i. För att fånga 
upp alla de brännande problemområden 
och ödesfrågor som präglar vår tid behövs 
en mångfald av perspektiv i forskning om 
folkbildning. Upp på barrikaden, någon?  

erik nYlAnder

Musikgruppen Syster Fritz (överst) höjde stämningen på festkvällen.
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Den 8-9 november 2011 är det dags igen 
för Mimers årliga forskarkonferens. 
Denna gång blir Linköpings universitet, 
Avdelningen för studier av vuxenutbild-
ning, folkbildning och högre utbildning 
(VUFo) samarbetspart. 

Konferensen kommer att vara öppen 
för forskare att bidra med paper (5-15 
sidor). Det är en arbetskonferens och där-
för välkomnas texter som speglar pågå-

ende forskning i olika stadier. Inlägg med 
ett kortare PM (en A4-sida) kring projekt 
eller idéer om forskning, inom det vi kall-
lar kontakttorget, välkomnas från både 
forskare och folkbildare. Deadline för 
texter är den 7 oktober 2011. De bidrag 
som då har inkommit läggs till grund för 
detaljplaneringen av konferensen. 

Besök Mimers hemsida www.liu.se/
mimer för fortlöpande information.

bOkA in MiMers fOrskArkOnferens 2011



KalEnDaRiuM
Januari
31 »KulturSverige 2040«, 
Arr: SweCult i samarbete 
med Riksbankens Jubileums-
fond och Sveriges kommuner 
och Landsting. Plats: Cam-
pus Konradsberg, Stockholm. 
Info: www.isak.liu.se/swecult

April
11-13  »Adult learning – 
commitments, contexts and 
critical perspectives«. The 
4th Nordic Conference on 
Adult learning. Arr: NTNU 
Department of adult educa-
tion and counselling.  Plats: 
Trondheim. Info: www.
ntnu.no/videre/konferanse/
adult_learning

Maj
28-29  »Transformative 
Learning in Time of Crisis: 
Individual and collective chal-
lenges«. The 9th Internatio-
nal Transformative Learning 
Conference. Plats: Aten. Info: 
www.tlcathens2011.gr

Juni
14-17  »A World Worth Living 
in: Adult Learning and Edu-
cation – the Key to Transfor-
mation«. ICAE VIII World 
Assembly. Arr: ICAE, EAEA, 
Folkbildningsförbundet, RIO 
och SKL med Folkbildnings-
rådet som värd. Plats: Malmö. 
Info: www.folkbildning.se

Juli
5-7  »Creating and Sustaining 
International Connections: 
exploring the learning oppor-
tunities for Studying Creative 
Understandings about Teach-
ing and Research for Equity 
and Acess«. SCUTREA The 
41st Annual Conference. Arr: 
University of Lancaster,UK. 
Info: www.scutrea.ac.uk

AldestAM, gunnAr, kivedO, bAsil, petersOn, 

AndY & MArAis, lOuis. 2010. Folkbildning for 
the people – by the people.  A Swedish approach to 
adult education, ideas – pedagogies – evaluation – 
examples. Bildningsförlaget.

AnderssOn, per & feJes, AndreAs. 2010. 
Kunskapers värde. Validering i teori och praktik. 
Studentlitteratur. 

AtlestAM, ingrid & fOrsén, ullA (red). 
2010. Där människor och tankar möts –  bibliotek 
som folkbildning. BTJ Förlag.

bJÄlesJÖ, JOnAs, håkAnssOn, peter & lun-

din, JOhAn (red). 2010. Mycket mer än bara rock
musik, ungdom och organisering. Premiss förlag.

bJÖrkMAn, JennY. 2010. Mellan staten och 
kapitalet. Civilsamhället under omkonstruktion. 
Riksbankens Jubileumsfond.

bOlinder, birgittA. 2010. Tusen systrar 
ställde krav: minnen från 70talets kvinnokamp. 
Migra Förlag.

enelO-JAnssOn, JAn-MAgnus, JeZierskA, 

kAtArZYnA & gustAvssOn, bernt (ed). 2010. 
Altering Politics. Democracy from the Legal, 
Educational and Social Perspectives. Örebro uni-
versitet.

 erikssOn, lisbeth & WiMAn, thOMAs (ed). 
2010. Learning to fly. Social pedagogy in contem
porary society. Daidalos. 

evAns, richArd (ed). 2010. Local develop
ment, community and adult learning. Learning 
landscapes between the mainstream and the mar
gins 2. Nisaba verlag.
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förändring II. Rapporter i pedagogik. Örebro 
universitet, 16.

insulAnder, evA. 2010. Tinget, rummet, 
besökaren. Om meningsskapande på museum. 
Akademisk avhandling. Stockholms universi-
tet, Institutionen för didaktik och pedagogiskt 
arbete.

kArlssOn, dAvid. 2010. En kulturutredning: 
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FULLTEXT01 
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2010. Cirkelledares beprövade erfarenheter. Bild-
ningsförbundet Östergötland.  
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cArOline (red). 2010. Lärande, skola, bildning. 
Grundbok för lärare. Natur & Kultur.

lilJestrÖM, MOnicA. 2010. Learning text talk 
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