
I fokus för Berit Larssons avhandling Agonis
tisk feminism och folklig mobilisering står 
skillnader kvinnor emellan, konflikter kvinnor 
emellan men också hur man kan arbeta de
mokratiskt utifrån dessa förutsättningar utan 
att förneka olikheter. 

Berit Larsson för inträngande resonemang 
kring ett flertal olika teoretiska perspektiv 
vilket är avhandlingens styrka men också 
dess svaghet. Med tanke på avhandlingens 
titel hade läsaren även varit hjälpt av att tidigt 
komma i kontakt med begreppet agonism. 
Till skillnad från antagonism där fiender 
ses som motståndare talar Berit Larsson om 
»vänliga fiender«.

Med ett så kallat teoretiskt eklektiskt per-
spektiv, där framförallt Hanna Ahrendt och 
Chantal Mouffe kan nämnas som inspiratö-
rer, ställer författaren genomgående många 
frågor som är relevanta både inom feminis-
tisk teori och i en pedagogisk och didaktisk 
(ut-)bildningspraktik. De feministiska debat-
terna, som de förts under de senaste decen-
nierna, har »gått från tanken om att det har 
existerat en konsensus bland kvinnor till att 
erkänna skillnader och oenigheter mellan 
kvinnor«. Berit Larsson stannar inte vid att 
konstatera att dessa skillnader existerar utan 
går steget vidare och undersöker vad som 
skapar skillnader. 

SOM UTGÅNGSPUNKT för resonemangen är 
lärarna och deltagarna samt verksamheten 
vid Kvinnofolkhögskolan i Göteborg. De 
teoretiska resonemangen kunde med fördel 
ha förankrats ytterligare genom fler exempel 
hämtade från författarens erfarenheter som 
lärare vid Kvinnofolkhögskolan. Redan i nam-
net »kvinno-« antyds ett problem som kom-
mer att genomsyra avhandlingen. Genom 
att markera kategorin kvinna har Kvinno-
folkhögskolan avsiktligt vänt sig till kvinnor 
och därmed exkluderat kategorin män. Detta 
problematiseras av Berit Larsson liksom 
kvinnors representativitet genom frågor som: 

Vem är denna kvinna som förväntas vara 
deltagare i folkhögskolans verksamhet? 
Och hur påverkar (kvinno-)folkhögskolans 
(ut-)bildnings ideal möjligheterna att vara 
»olika« i detta »kvinnornas egna rum« och 
samtidigt arbeta politiskt för förändring 
dels för individen, dels för gruppen? 

I ett samtal och i en dialog uppstår frå-
gor om likhet och skillnad, om distans och 
närhet, men också om konflikt och sam-
förstånd skriver Berit Larsson. Vilka möj-
ligheter finns för lärarna och deltagarna 
på Kvinnofolkhögskolan att arbeta gemen-
samt med hänsyn tagen till den mångfald 
olikheter som detta »symboliska egna 
rum« innefattar? Vilka får komma till tals? 
Och hur kan deltagarna komma till tals 
och upprätta samtal med andra trots att de 
tolkar omvärlden helt annorlunda och talar 
utifrån olika perspektiv? 

Här tar författaren hjälp av metaforen 
»att gå på besök«, det vill säga vikten av att 
deltagarna tar den andres perspektiv. Bild-
ningsprocesser som sker när man tar den 
andres perspektiv innebär ett risktagande, 
enligt författaren, eftersom det man tidiga-
re tagit för givet ifrågasätts. För att kunna 
göra detta krävs en tillit mellan dem som 
ingår i dessa samtal och dialoger. 

Ur Mimers brunn
 Om konsensus inte ses som det mest 

eftersträvansvärda krävs ett klimat av 
öppenhet skriver Berit Larsson i sin 
avhandling. Hon tar utgångspunkt i 
Kvinno folkhögskolans verksamhet. 
Hon talar om »konfliktfylld konsen-
sus«. Att våga vara olika och visa 
respekt för den andres perspektiv blir 
framträdande. Den tanke som slår mig 
är att begreppet konfliktfylld konsensus 
kan vara en fruktbar utgångspunkt 
även i mötet mellan forskare, inte minst 
inom forskning om folkbildning, där 
vitt skilda perspektiv och traditioner 
möts och bryts mot varandra. Berit 
Larssons tolkning av demokrati och 
feminism kommer sannolikt att få stor 
betydelse i fortsatt forskning och debatt 
om folkbildningens innebörder.

Berit Ljung använder i sin avhand-
ling om museipedagogik begreppet 
»bildande erfarande« och ser mötet som 
kärnan i verksamheten. Forskning om 
folkbildning och kulturverksamheter är 
inte särskilt omfattande och Berit Ljung 
bidrar till att fylla denna lucka. Per 
Hart mans analys av hur synen på ama-
törkulturen framträtt i offentliga doku-
ment och i pressen tillför en fördjupad 
förståelse av amatörbegreppet. Samuel 
Edquist står för en annan viktig ingång 
i forskning om folkbildning. Med ut-
gångspunkt från en omfattande empiri 
har han undersökt historiebruket inom 
studieförbund och hembygdsrörelse.

Tre antologier presenteras i detta 
Mimerblad som pekar på vikten av 
gränsöverskridande i skilda betydelser. 
Med olika utgångspunkter bidrar två av 
dem till att spegla folkbildning insatt 
i en bred förståelse av vuxnas lärande 
över tid och i olika sammanhang. I den 
tredje antologin analyseras spännings-
fältet mellan folkhögskolevardag och 
samtidens utmaningar med en mång-
fald av perspektiv. 

ANN-MARIE LAGINDER

Mimer
Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Linköpings universitet
581 83 Linköping
Hemsida: http://www.liu.se/mimer

Telefon och e-post:
Ann-Marie Laginder 013-28 2562 ann-marie.laginder@liu.se
Inger Landström 013-28 5855 inger.landstrom@liu.se
Erik Nylander 013-28 2190 erik.nylander@liu.se

Berit Larsson

Med öppenhet för olika perspektiv

Telefax 013-28 2145

NATIONELLT PROGRAM FÖR FOLKBILDNINGSFORSKNING

OKTOBER 2009

Redaktörer: Inger Landström, Ann-Marie Laginder
Layout: Lennart Falklöf · ISSN 1102–5913



HUR ÄR SOLIDARITET mellan kvinnor tvärs 
över skillnader möjlig? I den folkbildnings-
kontext, som Kvinnofolkhögskolan ingår i, 
menar Berit Larsson att möjligheten ligger 
i att kvinnorna kan förstås som »vänliga 
fiender« i en agonistisk anda. De är alla 
vänner i egenskap av lärare och deltagare 
på Kvinnofolkhögskolan men har olika 
uppfattningar eller åsikter om hur detta 
symboliska rum skall organiseras. Här 
lyfter Berit Larsson fram »differentierad 

solidaritet« och »konfliktfyllt konsensus« 
som förslag på demokratiska förhållnings-
sätt. Deltagarna i samtalet behöver inte 
dela samma erfarenheter och ha samma 
åsikter utan det finns utrymme för olik-
heter deltagarna emellan. Om konsensus 
inte ses som det mest eftersträvansvärda 
krävs ett klimat av öppenhet och intellek-
tuell osäkerhet, snarare än säkerhet menar 
författaren. I denna kamp mellan olika 
förhållningssätt krävs att deltagarna vågar 

vara olika i en ömsesidig respekt för den 
andres perspektiv. 

Avhandlingen tillför kunskap som är 
viktig både för feministisk teori och för 
(ut)bildningspraktik. Berit Larsson visar på 
en möjlig väg att arbeta för gemensamma 
mål i en offentlig (politisk) demokratisk 
anda utan att förneka olikheter – i en ago-
nistisk anda där kampen sker i konflikt-
fylld konsensus. 

KERSTIN LÖKKEN

Lära på museum – pedagogik och erfarande
Berit Ljung har i sin avhandling Musei
pedagogik och erfarande (2009) undersökt 
en viktig del i svensk folkbildande verksam
het – museet. 

Samtidigt med den pedagogiska dimen-
sio nen i museets verksamhet lyfts den 
folkbildande fram. Berit Ljung citerar 
Musei utredningen, som betonar »att mu-
seernas huvuduppgift är bildning. … att 
aktivera det kollektiva minnet så att med-
borgarna i hela landet kontinuerligt kan 
utveckla kunskaper, färdigheter och beri-
kande upplevelser.« (SOU 1994:51 s 24) Men 
det finns även en historisk tradition med en 
pedagogisk och bildande tanke i museiverk-
samheten, där Ellen Key framhålls bland 
dem som lyfte fram denna dimension.

Ljungs huvudsyfte är att »bidra till ut-
veckling av kommunikativa referensramar 
för museipedagogik«, inom ett tämligen 
obeforskat område. Arbetet genomförs 
utifrån John Deweys pragmatiska och 
progressiva pedagogiska tänkande, vilket 
används på ett förtjänstfullt sätt. Särskilt 
lyfts begreppet erfarande (experience) fram 
i den kommunikativa referensram som 
formuleras. I begreppet läggs något mer 
än det direkta, primära erfarandet. Främst 

innefattas ett reflektivt erfarande, som är 
en förutsättning för att mötet med exem-
pelvis museet ska bidra till människors 
utveckling och växande.

MED ETT PRAGMATISKT PERSPEKTIV ser 
Ljung »erfarande« och andra begrepp 
som arbetande verktyg, och hon vill pröva 
begreppens användbarhet i ett pågående 
kunskapssökande. Det är inte en traditio-
nell studie där först teori och tidigare forsk-
ning presenteras som grund för empiriska 
studier. Istället sker en kontextualisering, 
prövning och utveckling av det teoretiska 
perspektivet. Detta återspeglar väl Deweys 
pragmatiska och pedagogiska helhetssyn 
som bland annat framhåller värdet av ett 
undersökande och experimenterande för-
hållningssätt. Betoningen av kommunika-
tion och demokrati lyfts fram som centrala 
även i museipedagogiken.

Museipedagogik framhålls vidare 
som ett tvär- och mångvetenskapligt 
forsknings område, och kan ses som en 
parallell till, eller kanske ett spår inom, 
folkbildningsforskningen. 

Förutom att studera den tidigare spre-
tiga museiforskningen och Deweys texter, 
har Ljung gjort egna empiriska studier. 

Utifrån en enkät till svenska museipedago-
ger beskrivs museipedagogikens innebörd 
i fem dimensioner: Den materiella grunden 
med utställningen och dess föremål. Om-
givningen utgörs av museet men i vidare 
bemärkelse även dess sammanhang och 
kulturarvet. Här innebär museipedagogik 
handlingar som att förmedla, levandegöra 
eller inspirera, ibland beskrivna genom 
metaforer som att vara en länk, dörröppnare 
eller brobyggare. 

Sist men inte minst är avsikten en cen-
tral dimension – att bidra till lärande, kun-
nande, upplevelser, förståelse med mera.

SAMMANFATTNINGSVIS ser författaren mötet 
som kärnan i museipedagogiken – mötet 
mellan besökare och föremål/samlingar/
utställningar (där museipedagogiken kan 
finnas inbyggd), och mötet mellan besö-
kare och museipedagoger som kan leda till 
ett »bildande erfarande«. Avhandlingen 
har helt klart bidragit till utvecklingen av 
kommunikativa referensramar för musei-
pedagogiken – referensramar som utifrån 
detta pionjärarbete kan utvecklas vidare i 
relation till såväl Dewey som andra teore-
tiska perspektiv.

PER ANDERSSON 

FOLKBILDNINGENS ROLL FÖR LOKAL UTVECKLING
ETT TREÅRIGT PROJEKT om folkbildning-
ens betydelse som aktör i lokalt utveck-
lingsarbete redovisas i två rapporter. I 
Lisbet Erikssons rapport om förorten 
tillskrivs folkbildningen begränsad bety-
delse, med mest »traditionellt« folkbild-
ningsarbete. Hinder är bidragssystemet 
som medför traditionella arbetssätt, 
statsmakternas otydliga intentioner, 
konkurrensen inom folkbildningen och 
folkbildarnas egen inställning. Är det folk-
bildning av/för/eller i lokalsamhället? 

Några dilemman är relationen mellan 
kollektivt och individuellt inriktade in-

satser, det partikulära kontra det univer-
sella, anpassning till vissa ideal (fostran) 
eller medvetandegörande och frigörelse 
(mobilisering). 

Individuellt fyller folkbildningen en 
stor funktion, att ge människor verktyg 
för att bli aktiva medborgare. Men sam-
verkan krävs med annan folkbildning 
och andra aktörer.

I LANDSBYGDSRAPPORTEN av Anette 
Forsberg och Fredrika Säfström belyses 
och problematiseras det lokala utveck-
lingsarbetets komplexitet samtidigt som 

folkbildningen som möjliggörare av lokal 
utveckling diskuteras. Studien ses som 
ett led i en fortgående diskussion om hur 
folkbildning och lokal utveckling förhål-
ler sig till varandra. 

Analytisk utgångspunkt tas i en 
beskrivning av folkbildning och lokal ut-
veckling som två fält med social ekonomi 
som gemensam tolkningsram. Syftet har 
varit att skapa förståelse om relationerna 
mellan folkbildningen och lokal utveck-
ling som konkreta verksamheter och fält 
med särskilda värden och mål.



Om amatörism i kulturpolitiken

Folkbildningen och den svenska historien

FÖR NÖJE 
OCH NYTTA

En studie av amatörism inom den svenska kulturpolitiken

PER HARTMAN
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Den diskussion kring begreppen kvalitet 
och kommersialism som i utrednings
skedet föregått den nyligen avlämnade 
kulturpropositionen är på intet sätt ny. Det 
är en av många slutsatser man som läsare 
kan finna tydligt belagd i Per Hartmans nya 
bok För nöje och nytta. En studie av ama
törism inom den svenska kulturpolitiken.

Per Hartman har forskat om de hållningar 
och synsätt som kan utläsas av dels offent-
liga skrivningar, dels pressdebatt, kring 
den svenska kulturpolitiken med fokus på 
hur amatörkulturen behandlas i texterna. 
Tidsperspektivet är brett, men tyngdpunk-
ten ligger på diskussionen kring efterkrigs-
tidens kulturpolitik, särskilt som den 
formu lerades på 1970-talet, genomlystes 
på 1990-talet och delvis omformulerats 
under 2000-talet. Källorna är utrednings-
texter och remissvar, riksdagstryck, 
regeringspropositioner och myndighets-

anvisningar. Framställningen kryddas 
med diskussions underlag och debattinlägg 
i böcker, tidningar och tidskrifter, där ett 

stort antal policymakare och opinions-
bildare kommer till tals. 

I bokens tre första kapitel beskrivs stu-
diens syfte och empiri, dess teoretiska per-
spektiv och dominerande begrepp (kultur, 
estet, amatör, folk/-lig/). Därefter behand-
las i ett historiskt kapitel kulturpedagogis-
ka influenser från de gamla grekernas tid 
fram till våra dagar. En skildring av miljöer 
för amatörutövande liksom en fördjupning 
av amatörbegreppet följer. 

I fem av bokens totalt tretton kapitel 
behandlas sedan ingående kulturpolitiken 
i Sverige från 1950-talet och framåt. Ett 
diskussionskapitel, en reflektion och en 
epilog om 2007 års kulturutredning avslu-
tar framställningen. 

I ett appendix publiceras också tre 
uppsatser – om estetiska studiecirklar, om 
bildningsdebatten på 1950-talet och om 
hemslöjden. 

STELLAN BOOZON

FOLKRÖRELSERNAS bildningsverksamhet 
har genom sin utbredning haft stor betydel-
se för att sprida kunskaper, åsikter, insikter 
och föreställningar under de senaste dryga 
hundra åren. Men folkbildningen kan också 
fungera som ett slags prisma för att nå bätt-
re förståelse om hur idéer och föreställning-
ar om det förflutna förmedlats i samhället 
som helhet. Detta är utgångspunkten för 
en bok utgiven 2009 av historikern Samuel 
Edquist, En folklig historia: Historieskrivning-
en i studieförbund och hembygdsrörelse, om 
folkbildningens roll i svensk historiekultur 
från 1920-talet fram till idag.

Edquist tar ett samlat grepp om historie-
bruket inom studieförbundens och hem-
bygdsrörelsens studiecirkelverksamhet, med 
fokus på svensk nationell, regional och lokal 
historia. Hur har man inom folkbildningen 
resonerat kring historien och värdet av att 
studera den? Vilken sorts historia har det va-
rit fråga om och vad är det för beskrivningar 
av det förgångna som förmedlats? Och vilka 
skillnader har funnits mellan folkbildning-
ens och universitetens historieförmedling? 
Det empiriska studiet har framförallt kon-
centrerats till arbetarrörelsens, den politiska 
bonderörelsens och hembygdsföreningarnas 
bildningsverksamhet.

Edquist konstaterar att historieskrivning-
en i 1900-talets Sverige kan beskrivas i två 
huvudtyper. Den stora historien har domine-
rat skolornas och universitetens utbildning 

i historia, liksom forskningen inom ämnet. 
Här har fokus legat på nationen och världen 
som helhet. Folkbildningen har främst riktat 
sitt intresse mot den andra huvudtypen, den 
lilla historien, som fokuserat på betydligt me-
ra konkreta ting i vardagen, till exempel den 
egna familjen, bygden, arbetsplatsen eller 
organisationen. Inte minst blir detta tydligt 
från 1960-talet och framåt, i samband med 
satsningar som »Bygd i förvandling« och 
»Gräv där du står«. Man har också tydligare 
betonat de estetiska elementen; historien ska 
vara levande och konkret. Samtidigt har man 
ofta ställt sig kritisk till annan lokalhistoria.

Folkbildningens fostrande ambitioner 
har sammantaget inriktats på att skapa ett 
historiemedvetande, en förmåga att kunna 
reflektera över historien som en process. Och 
det har funnits ett tydligt emancipatoriskt 
drag i historiebruket, konstaterar Edquist, det 
har handlat om vår, det vill säga folkets histo-
ria. Dock tycks detta rationellt och förnufts-
mässigt förankrade bildningsideal under de 
allra senaste decennierna ha fått konkurrens 
av ett postmodernare präglat dito som före-
språkar en mera »omedelbar« och känslo-
laddad kontakt med det förflutna, och med 
minne och kulturarv som centrala begrepp.  
Sammanfattningsvis utgör Edquists bok 
en mycket informationsrik och välskriven 
studie, som ger nya viktiga kunskaper om 
folkbildningens historia.

KERSTIN RYDBECK

TRE ANTOLOGIER OM 
VUXNAS LÄRANDE
Tre nya antologier belyser ur en mång-
fald perspektiv vuxenutbildningsinstitu-
tioner och förutsättningarna för vuxnas 
studier och lärande i olika skeden i sam-
hällsutvecklingen. 

I Lärande på vuxnas vis beskrivs och 
problematiseras vad som kännetecknar 
lärandet som vuxen idag och vilka för-
utsättningar som vuxenutbildare har för 
sitt arbete. Bokens redaktörer Madeleine 
Abrandt Dahlgren och Irma Carlsson 
arbetar liksom övriga författare på Lin-
köpings universitet som forskare i peda-
gogik eller som lärarutbildare. 

Antologin I lärandets gränsland. For-
mella, icke-formella och informella studier 
igår och idag, med Ann-Kristin Högman 
och Martin Stolare som redaktörer, för-
medlar behovet av breddade perspektiv 
på vad utbildning och studier kan vara 
i vår tid. Bokens ambition är att öka för-
ståelsen för individernas val. Författarna 
är forskare inom historia, kulturgeo-
grafi, pedagogik och sociologi.

Olika aspekter av folkhögskolans ut-
veckling och nuläge beskrivs i Folkhög-
skolans praktiker i förändring med Bernt 
Gustavsson, Gunnel Andersdotter och 
Lena Sjöman som redaktörer. Boken 
diskuterar bl.a. vilka utmaningar folk-
högskoleskolepraktiken står inför.
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3–4  »Mimers forskar-
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26 »Folkbildning och 
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