
Ny forskarutbildningskurs hösten 2006

Historikern Kent Waltersson
disputerade hösten 2005 på
avhandlingen Bildning för livet.
Framtidsstrategier och
bildningssträvanden i Tengene
JUF 1930–1960.

I avhandlingen studeras den lokala avdel-
ningen av Jordbrukare-Ungdomens För-
bund (JUF) i Tengene socken i Väster-
götland, numera en del av Grästorps kom-
mun, med hjälp av skriftliga och muntliga
källor. Lokalstudien ses som en metod att för-
djupa kunskaperna kring ett större samhälls-
fenomen. Titeln antyder ett helhetsgrepp.

I fokus är den unga föreningsmedlemmen
som jordbrukare, människa och medborgare.
Waltersson undersöker bildning genom del-
tagandet i föreningslivet, i studiecirkelverk-
samhet men även genom realskolestudier.
Utgångspunkten är jordbrukarungdomens
engagemang för moderniseringen av lands-
bygden och Sverige. Föreningslivet i Tenge-
ne ser Waltersson som ett exempel på

diskussionsdemo-
krati eller delibera-
tiv demokrati. Det
gav träning för bre-
dare samhällsinsat-
ser. Cirkelverksam-
heten fungerade del-
vis som en själv-
ständig förening
med egen styrelse,
biblioteksförestån-
dare och andra för-

troendeuppdrag. Studieledaren, betraktades
däremot som en funktionär inom JUF-avdel-
ningen och utsågs av denna. Mötena var ofta
förlagda hemma hos någon medlem, där
också biblioteket kunde vara placerat.

Författaren tar ett intressant analytiskt
grepp genom att låta JUF i Tengene ”möta”
nykterhetsföreningen Skärgårdsblomman i
Holmsund, utforskad av idéhistorikern Ron-
ny Ambjörnsson i Den skötsamme arbeta-
ren. Kent Waltersson finner likheter men
också skillnader. En skötsamhetskultur
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Ur Mimers brunn 
Maritta Edman, Mimers administrative tro-
tjänare har blivit pensionär. Hon har på
olika sätt bidragit till Mimers framgångar
genom åren, inte minst genom sitt avslu-
tande arbete med att få Mimers fjärde
antologi i tryckbart skick. Stort tack Ma-
ritta, vi önskar dig all lycka med pensio-
närslivet. Varmt välkommen Erika Gar-
peteg, som efterträder Maritta.

Mimers nya antologi har blivit positivt
mottagen. En folkhögskollärare sa spon-
tant att ”den behöver finnas i varje folkbil-
dares bokhylla”. Då skulle boken kunna
bli Sveriges mest sålda bok! Upplage-
siffror i all ära, vår förhoppning är att anto-
login blir ett viktigt bidrag i samtalet om
folkbildningens innebörder. Flera andra
antologier har också publicerats. De slår
spännande bryggor mellan folkbildning
och annan vuxenutbildning, mellan teori
och praktik samt mellan forskning i
Sverige, Norge och övriga Europa. Många
samtal pågår och för den vetgirige är det
rena julafton.

Variationen inom det vetenskapliga
samtalet om folkbildning, nationellt och
internationellt står även i centrum för den
forskarutbildningskurs som Mimer och
Institutionen för beteendevetenskap vid
Linköpings universitet planerar. Kursen
”Forskning om folkbildning” vänder sig
till doktorander från olika lärosäten och
ämnen. Välkomna!

Ett annan viktig arena för möten är
Mimers forskarkonferens. Mimerrådets
ledamot Kerstin Rydbeck reflekterar
kring förra årets konferens längre fram i
bladet. I samarbete med Brunnsviks folk-
högskola välkomnar vi forskare och folk-
bildare till årets konferens den 7–8 no-
vember. Denna gång har konferensen
inget i förväg givet tema. Brunnsviks folk-
högskola firar 100 år under 2006 med sitt
tema ”för otyglade samtal och oväntade
möten”. Vi gratulerar och ser fram emot
konferensen!

ANN-MARIE LAGINDER

N A T I O N E L L T P R O G R A M F Ö R F O L K B I L D N I N G S F O R S K N I N G

mars
2006

Bildning för livet

Telefon och e-post:
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Henrik Nordvall 013-28 21 40 (henno@ibv.liu.se)
Erika Garpeteg 013-28 21 50 (eriga@ibv.liu.se)

Telefax:
013 – 28 21 45
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Kent Waltersson

forts nästa sida

Mimer planerar en riksrekryterande fors-
karutbildningskurs, Forskning om folkbild-
ning (5 p), i samarbete med Institutionen
för beteendevetenskap vid Linköpings uni-
versitet. Kursen handlar om folkbildning
som fenomen och begrepp, å ena sidan i
nationell och internationell belysning och å
andra sidan med utgångspunkt från olika
forskningstraditioner.

Som helhet ska kursen spegla variatio-
nen inom det vetenskapliga samtalet om
folkbildning. För att skapa bredd och dyna-
mik i gruppen förväntas deltagarna ha oli-
ka disciplinär eller tvärvetenskaplig bak-
grund och skilda kunskapsintressen om,

såväl studieförbund, folkhögskola, biblio-
tek och folkrörelser, som folkbildning som
allmänbegrepp. 

Kursperioden är september 2006 - februa-
ri 2007 med fyra tvådagarsseminarier i Lin-
köping. Kursansvariga är Ann-Marie La-
ginder, lektor i folkbildningsforskning och
Staffan Larsson, professor i vuxenpedago-
gik. För tillträde krävs att man är antagen
till relevant forskarutbildning, d v s i äm-
nen där folkbildning kan utgöra ett studie-
objekt. Ansökan senast 20 april 2006. 

Info: Mimers hemsida, eller Ann-Marie
Laginder, telefon 013 – 28 25 62, e-post
annla@ ibv.liu.se.



utmärker båda föreningarna men i Tengene
har denna och bildningsarbetet en mera
direkt koppling till yrkesskicklighet. Där
finns också mera tillbakablickande och en
ambition att säkra sin egen historia. Gene-
rellt kom Unga odlareverksamheten, seder-
mera 4 H, att öka i betydelse. Detta förstärk-

te ett bildningsideal som tog utgångspunkt i
jordbruksproduktionen.

Den omedelbara kopplingen till yrket
fanns inte i Holmsund. Där var verksamhe-
ten mera inriktad på hur fritiden skulle nytt-
jas på bästa sätt. Kvinnor hade en mera
undanskymd roll i Holmsund. I Tengene
visade kvinnorna en hög närvaro, utan att
det för den skull var ett jämställt förhållande
mellan könen. Bildningen i Tengene var
tydligt knuten till brukandet av jorden och
oftast också till ägandet av jord. I Holmsund
däremot var arbetaren utbytbar. Livs-
formerna skilde sig åt och det grundläggan-
de uppdraget var annorlunda. Jordbrukets
ungdomar befann sig i ett läge där den poli-
tiska makten redan var vunnen medan arbe-

tarklassen i Holmsund stod i begrepp att
erövra den.

Först genom landsbygdens folkrörel-
searbete blev den svenska demokratin hel-
täckande och det är en brist i tidigare forsk-
ning om folkrörelsers bildningsaktiviteter
att den inte förhållit sig till landsbygden,
hävdar Waltersson. ”Vad hade hänt om
landsbygden inte deltagit i utvecklingen av
demokrati och välfärd? Hade ’den svenska
modellen’ reducerats till något för städer,
bruksorter och sociala ingenjörer i statens
tjänst?” En fråga som är högst berättigad.
Genom valet av forskningsobjekt fyller
denna välskrivna och lättlästa avhandling ett
tomrum i folkbildningsforskningen.

LARS ARVIDSON

forts från föregående sida

Identiteter iscensätts i vuxnas studier   Antologier om
vuxnas lärandeAtt sammanhanget påverkar hur vi fram-

ställer oss själva och hur vi erkänns av
andra är kanske känt för de flesta – ”jag är
inte bara tandläkare, jag är mamma också”
var en ofta travesterad reklamslogan för
några år sedan. Frågan om hur samman-
hanget vuxenstudier påverkar hur de delta-
gande framställer sig själva, hur de erkänns
av andra och vilka sammanhang de själva
tillskriver mening har studerats av Liselott
Assarsson och Katarina Sipos-Zackrisson
som i oktober 2005 försvarade sin doktor-
savhandling Iscensättande av identiteter i
vuxenstudier vid Linköpings universitet. 

Den teoretiska inspirationen till studien
hämtas från Foucault och vägen till att belysa
hur identiteter iscensätts i vuxenstudier tas
genom olika stuidiesammanhang. Mobilise-
ring av vuxna i studier på den kommunala
och institutionella arenan, som ett resultat
av Kunskapslyftet, undervisningen i klass-
rummen och biografier över deltagares
levnadsbanor utgör underlag för de analy-
ser och tolkningar som görs. Studien är
genomförd med ett etnografiskt arbetssätt
och bygger på ett stort antal fältobservatio-
ner och intervjuer mellan åren 1998–2001
i Komvux, Folkhögskola och Liber Her-
mods flexgymnasium. Avhandlingens forsk-
ningsfrågor handlar om vilka anspråk på
deltagares identiteter dessa sammanhang
gör; och vilka identiteter deltagarna själva
gör relevanta i relation till utbildningen
och till sitt dagliga liv. 

Studiens resultat är rika och mångfacet-
terade och visar att även om de olika insti-

tutionella arenorna för vuxenstudier fram-
ställer sig själva på skilda sätt som får kon-
sekvenser för rekrytering av studerande, så
är anspråken på de studerandes identiteter
som de tar sig uttryck i klassrumsundervis-
ningen de samma, oavsett institutionell
arena, ämne eller lärare. Undervisningen
producerar anspråk på deltagaren som stu-
dieintresserad, förändringsbenägen, själv-
ständig och skötsam. Bilden av vuxenstu-
dierna och ämnena från deltagarnas per-
spektiv framträder dock på andra och vari-
erande sätt; från lärande, till meritering,
försörjning och självförverkligande. Likaså
varierar synsätten på pedagogerna och studie-
kamraterna. Slutligen visar studien hur de
studerande förhåller sig motsträviga eller
följsamma till de anspråk som ställs, eller
vänder som ett resultat av hur dessa strategier
spelar. Genom några närsynt tecknade fallbe-
skrivningar får vi följa fyra vuxenstuderan-
des resa genom sin utbildning och får en
inblick i hur deras identiteter i det dagliga
livet vävs samman med de identiteter som
iscensätts i relation till vuxenstudierna.

Avhandlingen visar på ett spännings-
förhållande mellan marknadisering och
standardisering i vuxenutbildning, och
reser frågan om vilka deltagare som inklu-
deras respektive exkluderas. En metafor
som författarna själva använder för att lösa
upp gränserna mellan inneslutnings- och
uteslutningsmekanismer är ’Det livslånga
lärandet – följsamhetens villkor och mot-
strävighetens möjligheter’.

MADELEINE ABRANDT DAHLGREN

”Vad hade hänt om
landsbygden inte deltagit i
utvecklingen av demokrati
och välfärd”

Vuxenpedagogikens kunskapsområden intro-
duceras i Vuxenantologin – En grundbok om
vuxnas lärande med Lena Borgström och
Petros Gougoulakis som redaktörer. Med er-
farenhet av forskning och undervisning be-
lyser sexton författare bakgrund, teorier och
forskning om vuxnas lärande i olika sam-
manhang. Bokens tre teman är: Kunskaps-
området vuxenpedagogik; Vuxenpedago-
giska miljöer (bl a studiecirkeln och folk-
högskolan); samt Den lärande vuxne.

I antologin Om vuxnas studier redigerad
av Staffan Larsson och Lars Erik Olsson ges
en överblick av vuxenstudier och dess vill-
kor, historiskt och utifrån nutida empirisk
forskning i vuxenutbildning och folkbild-
ning. Bokens tio författare ger i 11 kapitel
olika bilder av hur villkoren för vuxenstudi-
er växer fram i politiska processer och hur de
formas i praktiken.

Från Forskningsenheten Voksne i livs-
lang laering (NTNU ViLL) har en ny anto-
logi, Fasetter i voksnes læring, kommit ut
med Marit Rismark och Christin Tønseth
som redaktörer. Med utgångspunkt från
forskningsenhetens breda och mångsidiga
forskning belyses den norska forskningen
inom fältet vuxnas lärande.

Två forskningsantologier om vuxnas lä-
rande och dess villkor har getts ut på europe-
isk grund och inom ramen för ESREA
(European Society of Research into the
Education of Adults). Den ena, ’Old’ and
’New’ Worlds of Adult Learning, belyser tre
teman ”Learning and identity”, ”Adult lear-
ning and biographies”, samt ”Learning
worlds and their (re)(de)constructions”.
Agnieszka Bron, Ewa Kurantowicz, Hen-
ning Salling Olesen och Linden West är
bokens redaktörer. Den andra har titeln
Active Citizenship and Multiple Indentities
in Europe, med Danny Wildemeersch,
Veerle Stroobants och Michael Bron Jr som
redaktörer. Antologin fokuserar två huvud-
teman, dels ”Active Civic Participation”,
och dels ”European Citizenship and Mul-
tiple Indentities”.

Carl Cederblads minnesfond förvaltas av
Uppsala universitet. Enskilda forskare,
akademiska lärare samt folkbildningsor-
ganisationer har rätt att såväl lämna för-
slag till belöningar som att ansöka om
bidrag ur fonden. Nämnden ger företrä-
desvis kompletterande stöd för utgivning
av vetenskapliga skrifter som kommer
att publiceras inom ett år från det att
anslag beviljats.

Förslag eller ansökan skall lämnas till
ordföranden senast den 15 maj. Adres-
sen är: Nämnden för Carl Cederblads
stiftelse, Uppsala universitet, Universi-
tetsledningens kansli, Box 256, 751 05
Uppsala. Ytterligare information lämnas
av nämndens ordförande Peder Hård af
Segerstad, telefon: 018-55 20 30, eller
Peder.Hard@dis.uu.se (utlysningen finns
på Mimers hemsida).

Ansökan Carl Cederblads minnesfond



2005 års Mimerkonferens hölls 
i Göteborg, med Etnologiska
institutionen som värd. 

Som inledning presenterades Mimers nya
fina antologi Folkbildning – samtidig eller
tidlös? Om innebörder över tid, som just
kommit från trycket och delades ut till alla
konferensdeltagare. Dessa var forskare från
ett mycket stort antal discipliner: pedagogik,
etnologi, biblioteks- och informationsveten-
skap, sociologi, historia, idéhistoria, kultur
och media, litteraturvetenskap, filosofi, före-
tagsekonomi och musikvetenskap. Här
fanns även företrädare från praktikerfältet
samt gränsöverskridare som både är eller
varit verksamma inom folkbildning och
bedriver forskning på området. Den goda
uppslutningen måste ses som ett uttryck för
att intresset för forskning på folkbildnings-
området successivt ökar. Bland årets delta-
gare fanns också många yngre och sådana
som tidigare inte deltagit i konferensen. Det

sker således en ny-
rekrytering och åter-
växten torde kunna
betecknas som gans-
ka bra när det gäller
folkbildningsforsk-
ningen. Uppslutning-
en är även ett ut-
tryck för att Mimers
verksamhet fyller ett
stort behov och upp-
skattas. Frågan man

kan ställa sig är naturligtvis hur forskare
inom alla dessa olika discipliner annars skul-
le kunna mötas – och skulle forskarna få
kontakt med praktikerna inom fältet på
samma sätt?

Konferenstemat var En mångkulturell
folkbildning – kön, etnicitet och klass.
Inledande reflektioner av Birgitta Skarin-
Frykman kring mångkultur gav en mycket
intressant start. En stor del av de projekt som
presenterades anknöt till temat på något sätt,
men det fanns även en del som inte gjorde
det. Studieobjekten uppvisade också stor
bredd ur ett generationsperspektiv, alltifrån

tonåringars kulturverksamhet till minnes-
skåp på äldreboenden. Många projekt hade
ett brukarperspektiv och anknöt på olika sätt
till folkbildningens deltagare, vilka de är och
hur man kan låta dem komma till tals. Här
fanns t ex en studie om biblioteksminnen
från 1900-talets första decennier och en
annan om de sociala forum som hållits under
de allra senaste åren här i Sverige.

En tydlig trend var även ett stort intresse
för s k oral history. Många forskare hade
använt sig av muntliga källor och vissa hade
arbetat med livsberättelser inom olika for-
mer av folkbildande verksamhet, invandrar-
föreningar, kommunal vuxenutbildning m.m.
Även forskningscirklar, där deltagare och
forskare samtalar och försöker förstå och
gemensamt beskriva t ex en verksamhet i det
förflutna, diskuterades. På ett övergripande
plan handlade de presenterade projekten i
många fall om att ur etniskt, klass-, köns-
eller generationsperspektiv problematisera
föreställningen om kultur – vad man har för
syn på sig själv och på andra, frågan om kul-
turella identiteter, om makt och tolkningsfö-
reträde i diskussionen om ”den domineran-
de kulturen” och osynliggörandet av ”den
andre”.

Många forskare lade fram papers. Men
Mimers konferens ger även möjlighet att ta
upp projekt muntligt under rubriken
”Kontakttorget”, sådana presentationer var
fler i år än tidigare. Antalet internationella
bidrag och papers på engelska hade också
blivit fler, vilket hälsas med tillfredställelse.
Det är viktigt att den svenska folkbildnings-
forskningen även blickar ut över det interna-
tionella forskningsfältet på området och ut
över den folkbildande verksamhet som åter-
finns i andra delar av världen.

Sammanfattningsvis var konferensen
mycket givande och trevlig. Ett stort tack
måste riktas till Etnologiska institutionen i
Göteborg och Birgitta Skarin Frykman för
deras arbete för att få oss alla att trivas där.
Ett jättetack även till Ann-Marie Laginder,
som i övrigt planerade och organiserade
konferensen.

KERSTIN RYDBECK

Intryck från Mimerkonferensen 2005

Några av konferensdeltagarna, fr v Björn-Erik Brobäck, Eva-Marie Harlin och Caroline Runesdotter.

Birgitta Skarin Frykman

Folkbildning –
samtidig eller tidlös?
Mimers fjärde antologi, Folkbildning – sam-
tidig eller tidlös? Om innebörder över tid, har
kommit ut. Sexton artiklar speglar folkbild-
ningens innebörder i backspegeln och utifrån
olika perspektiv i samtid och framtid. Dess-
utom speglas folkbildningens relevans över
tid i flera artiklar medan folkbildning som idé
och begrepp fokuseras i andra. Helheten ger
en aspektrik bild av folkbildning som ett barn
av sin samtid parallellt med olika tolkningar
av tidlösa kännetecken, som författarna spå-
rar trots att förändringens vindar blåst hårt.
Men sambanden mellan det tidsbundna och
tidlösa är både komplexa och varierande
beroende på sammanhang och valet av
utsiktspunkt. Antologin har redigerats av
Ann-Marie Laginder och Inger Landström.

Folkbildare på
antologiseminarium
Föreningen för folkbildningsforskning an-
ordnade i slutet av januari i samverkan med
Mimer och Avdelningen för studier av vuxen-
utbildning, folkbildning och högre utbildning
(VUFo) ett seminarium i Linköping med
anledning av Mimers antologi. Föreningens
medlemmar i Östra regionen inbjöds till en
eftermiddag då några av författarna presente-
rade sina artiklar.

Henrik Nordvall inledde utifrån sitt kapi-
tel Att konstruera ett folk – föreställningar om
folkbegreppet i svensk folkbildning. Inger
Landström talade om Kulturarbete och väl-
färdsarbete i tid och rum – om folkhögsko-
lans yrkesinriktning och Staffan Larsson om
Förnyelse som tradition. Lisbeth Eriksson
diskuterade Ett förändrat samhälle – en för-
ändrad folkbildning? Det mångkulturella
samhällets utmaningar, och Ann-Marie La-
ginder diskuterade Mellan globala hot och
individualisering – om studiecirklar i risk-
samhället. Lars Arvidson avrundade utifrån
sitt kapitel Bildningsrevolutionen – hur gick
den till? Dagen avslutades med möjligheten
att under social samvaro med lättare förtäring
fortsätta påbörjade samtal och inleda nya.

Nationella rådet för folkbildningsforskning,
Mimerrådet, har utsetts för mandatperioden
2006–2008. Ordförande för rådet är profes-
sor Staffan Larsson,
Linköpings universi-
tet. Övriga ledamöter
är studierektor Stellan
Boozon och lektor Jan-
Erik Hagberg, båda
från Linköpings uni-
versitet; filosofie dok-
tor Jan Byström, SISU
Idrottsutbildarna; pro-
fessor Birgitta Skarin
Frykman, Göteborgs
universitet; lektor Kerstin Rydbeck, Uppsala
universitet; Thomas Tydén, chef och adjun-
gerad professor Dalarnas forskningsråd;
FoU-sekreterare Anne-Christine Utterström,
Folkbildningsrådet; samt rektor Eva Önne-
sjö, Tollare folkhögskola.

Mimerrådet 2006-2008

Staffan Larsson
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Kalendarium

Februari – november

Brunnsvik 100 år. Jubi-
leumsprogram på www.
brunnsvik.se

April

18–19 ”Boksläpp” och
seminarium om ”Vuxen-
antologin” som handlar
om vuxnas lärande.  Plats:
Brunnsviks folkhögsko-
la, Ludvika. Info: www.
arenagruppen.se

Augusti

16 ”Bildning i en ’glo-
baliserad’ värld”, möte
med föreläsningar, för-
djupning och nätverks-
skapande. Plats: Örebro
universitet. Info: www.
sisuidrottsutbildarna.se/
orebro

September

20–21 ”Demokratins
dilemman – mångveten-
skaplig forskning och nya
möjligheter”. Forskarkon-
ferens. Plats: Örebro uni-
versitet. Arr: Forskarsko-
lan Demokratins villkor.
Info: www.oru.se länken
forskning/forskarskolor

November

7–8 Mimers forskarkon-
ferens 2006. Plats: Brunns-
viks folkhögskola, Ludvi-
ka. Arr: Mimer i samarbe-
te med Brunnsviks folk-
högskola. Deadline för
anmälan och paper 2 ok-
tober 2006. Info: www.
liu.se/mimer

April 2007

17–19 ”2nd Nordic
Conference on Adult
Learning”. Forsknings-
konferens om vuxna i
olika lärandesamman-
hang. Arr: Linköpings
universitet, Institutionen
för beteendevetenskap.
Info: e-post bitte.bro-
din@liu.se 

Mimer, fornnordisk mytisk gestalt. Skildras som utomordentligt vis. Enligt Alf Henriksson fanns i Mimers
brunn kunskap om allt som hade hänt och som skulle hända i världen.

www.liu.se/mimer
– för aktuell

information om
folkbildnings-

forskning

Tipsa om böcker och aktiviteter
Vi tar gärna emot tips om ny litteratur för

Publicerat-listan. Tipsa också om planerade
aktiviteter av intresse för vårt kalendarium.

Skicka tips skriftligen, helst på e-post
ingla@ibv.liu.se. 

Publicerat

Folkhögskolans Veteranförening har gett ut en tri-
logi. I Folkhögskoleminnen III – en antologi delar
personer som själva var med i verksamheten med
sig av sina minnen från 1940 till och med 1990-
talet. Denna tredje och avslutande antologis berät-
telser förmedlar erfarenheter från lärare, rektorer
och från andra viktiga roller som husmor, folk-
högskoleinspektör och i fackligt arbete. Elevens
upplevelse av folkhögskoletiden finns där också.
Vi får en inblick i hur det kunde vara på olika typer
av folkhögskolor i olika delar av landet och med
varierande förutsättningar för verksamheten och
hur den utvecklades.

Författarna har erfarenheter från ämnesområden
som inte alltid uppmärksammas när det gäller folk-

högskolan – från specialkurser, yrkesutbildningar
och kortkurser. Bilder ges av enskilda folkhögsko-
lor och myndigheterna, av långa geografiska av-
stånd mellan folkhögskolorna i landet och intressen
över landets gränser. Samtidigt med de personliga
berättelserna av folkhögskolans historia framträder
också samhällsutvecklingen på ett levande sätt och
ur varierande perspektiv. Det sker bland annat när
vi läser om hur fritidsledarutbildningen växte fram
och hur Kvinnofolkhögskolan i Göteborg kom till.
På ett intresseväckande sätt får vi följa hur folk-
högskolan utvecklat verksamhet som svar på olika
behov i samhället under andra halvan av 1900-
talet.

INGER LANDSTRÖM

Minnen från folkhögskolans 1940–1990-tal
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