
Ny Mimerskrift om folkbiblioteken

Folkhögskolans yrkesinriktade
kurser lyfts fram i en ny doktors-
avhandling av Inger Landström.

Den svenska utbildningskartan omfattar
både allmän utbildning och yrkesutbild-
ning. Gymnasieskolan präglas alltjämt av
en organisatorisk uppdelning mellan stu-
dieinriktning och yrkesinriktning med åtta
kärnämnen som sammanhållande kitt. Hög-
skolan balanserar mellan allmän inriktning
och yrkesanknytning. Den fria och frivilli-
ga folkbildningen har allmänt ansetts stå fri
från yrkesutbildning. På kommunal nivå
har gränserna mellan anordnarna lösts upp
genom ökad uppdragsutbildning.

Får folkhögskolan bedriva yrkesutbild-
ning? Det är en fråga som speglas i Inger
Landströms avhandling Mellan samtid och
tradition –  folkhögskolans identitet i kurs-
utbudets yrkesinriktning. Syftet är att belysa
”hur folkhögskolans identitet kan utläsas i
kursutbudets yrkesinriktade innehåll och i
folkhögskolans profilering”, bl.a. med ut-
gångspunkt i Anthony Giddens strukturer-
ingsteori. Vidare analyseras samspelet mel-
lan samhällsvillkor, arbetsmarknad och folk-
högskolans uppgift att förbereda medbor-
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Ur Mimers brunn 
Under de sex år jag varit koordinator
för Mimer har vi i varje Mimerblad
kunnat anmäla en eller flera avhand-
lingar som berör folkbildning, ännu
fler har funnits med i listan över publi-
cerat. Varje avhandling är ett viktigt
mål på vägen i folkbildningsforsk-
ningens historia. 

Det var en särskild milstolpe i Mi-
mers historia i december 2004 när
Inger Landström lade fram sin avhand-
ling om folkhögskolan. Den anmäls
härintill. Inger har innehaft Mimers
doktorandtjänst och är den andra dok-
toranden som lyckosamt gått i mål.
Bosse Bergstedt var den förste – han
disputerade 1998 med avhandlingen
Den livsupplysande texten. En läsning
av N F S Grundtvigs pedagogiska skrif-
ter. Den tredje innehavaren är Henrik
Nordvall. Han är mitt uppe i sitt av-
handlingsarbete om sociala rörelser,
folkbildning, makt och motstånd. 

Mimer har ambitionen att blicka ut
mot Norden och det är extra nöjsamt
att kunna presentera Sigvart Tøsses
nyligen framlagda avhandling i Nor-
ge. Det var också glädjande att forska-
re från Norge, Finland och Tyskland
medverkade på forskarkonferensen i
Örebro. Mimers årliga forskarkonfe-
renser speglar ett dynamiskt forsk-
ningsområde, detta blir särskilt tydligt
i pågående avhandlingsarbeten i olika
discipliner. Jag ser därför med tillför-
sikt fram mot nya spännande avhand-
lingar att anmäla i kommande blad. 

Nu står snart 2005 års forskarkon-
ferens för dörren. I år hälsar vi tillsam-
mans med Etnologiska institutionen
forskare och folkbildare välkomna till
Göteborg den 8–9 november. Temat
blir En mångkulturell folkbildning –
klass, kön, etnicitet. Deadline för pa-
per är 1 oktober, alla bidrag är väl-
komna med årets tema eller helt fristå-
ende från det.

ANN-MARIE LAGINDER
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Får folkhögskolan
bedriva yrkesutbildning?

Telefon och e-post:
Ann-Marie Laginder 013-28 25 62 (annla@ibv.liu.se)
Inger Landström 013-28 58 55 (ingla@ibv.liu.se)
Henrik Nordvall 013-28 21 40 (henno@ibv.liu.se)
Maritta Edman 013-28 21 17 (mared@ibv.liu.se)            

Telefax:
013 – 28 21 45

Vem forskar om vad? Sök i Mimerbas
http://www.liu.se/mimer/forskning/mimerbas

Mimerdoktoranden Inger Landström i mål. forts nästa sida

Joacim Hansson har skrivit en innehållsrik
essä om de svenska folkbiblioteken. Tids-
perspektivet är de senaste hundra åren, men
det är inte i första hand en historisk studie,
utan det är folkbibliotekens roll i  vardagen
som står i centrum. Han pekar på hur sättet
att tala om bibliotekets roll i lokalsamhället
har skiftat mycket över tid, inte minst inom
bibliotekssektorn själv, samtidigt som den
verksamhet som bedrivs i de enskilda biblio-
teken under lång tid har varit relativt stabil.

Skriften vänder sig till alla som är intres-
serade av folkbibliotekens plats i samhället

och kan fungera både
som en introduktion till
studier av folkbibliotek
och som en utgångs-
punkt för fördjupade
diskussioner om bib-
liotekens roll i framti-
den.

Hansson, Joacim Det lokala folkbiblioteket –
förändringr under hundra år. Skriften kan bestäl-
las via Maritta Edman, mared@ibv.liu.se eller via
http://www.liu.se/iuv/skapande 
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garna för olika yrkesområden
och samhällssektorer.

Studien innefattar dels jäm-
förande information om alla
folkhögskolors utbud och profil
1972 och 2000, dels fallstudier
av tio utvalda folkhögskolor
med olika huvudmän. 

Som bakgrund tecknas en
bild av folkhögskolans utveck-
ling och förändring med tonvikt
på yrkesinriktning. Där innefat-
tas den ursprungliga oriente-
ringen mot medborgarkunskap
och praktiskt kunnande för de
besuttna böndernas söner, den
kvinnliga folkhögskolans s.k.
maternella bildningsideal med
betoning av hushållets ofta obe-
talda arbete, hantverkets roll
över folkhögskolans insatser
för arbetslösa ungdomar både
på trettiotalet och nittiotalet. 

Inom det praktiskt estetiska
området, som musik, har folk-
högskolan fungerat som en in-
skolning och förberedelse för
yrkesutbildning på högskoleni-
vå. Vissa mindre specialistut-
bildningar har också återfunnits
i folkhögskolan. Utöver fritids-
ledarutbildning ingår ”yrkesut-
bildningar” för anställda och
förtroendevalda inom folkrörel-
ser och organisationer.

Avhandlingen visar på svå-
righeterna att definiera och
mäta folkhögskolans yrkesin-
riktning. Beroende av kriterier
och mått varierar den mellan en
femtedel och en tredjedel eller
ännu mer. Folkhögskolans ut-
bud påverkas även av arbetslös-
heten under 90-talet och av
ökad ohälsa i arbetslivet och
sjukskrivningar under senare år.
En viktig fråga är om yrkesin-
riktningen ska ses som ett styv-
barn som folkhögskolan tvingas
ta vårdnaden om eller den är ett
uttryck för en pragmatisk håll-
ning och flexibilitet i en förän-
derlig omvärld. 

Slutsatsen att folkhögskolan
alltmer orienteras mot välfärds-
och kulturområdena och yrkes-
rollerna välgöraren, ledaren,
kommunikatören och hantver-
karen är intressanta och kan
säkert bilda grund för fortsatta
diskussioner om folkhögsko-
lans roll och identitet på den
svenska utbildnings- och bild-
ningskartan. 

KENNETH ABRAHAMSSON

forts från föregående sida Historisk tillbakablick 
i ny norsk avhandling
Sigvart Tøsse vid avdelningen Voksne i
Læring (tidigare VOX), Norges teknisk–natur-
vetenskapliga universitet i Trondheim dispute-
rade i januari på avhandlingen Fra folkeopp-
lysning till vaksenopplæring.

Norska organisationer och rörelser med
folkbildning och vuxenutbildning som uppgift
behandlas. För att ange huvudlinjer och kon-
fliktlinjer gör Tøsse ytterligare en avgränsning
till arbetarrörelsen och norskhetsrörelsen.

Norskhetsrörelsen är gemensam beteck-
ning för målrörelse (språkrörelse), folkhög-
skola och ungdomslag. I det idékomplex som
utgör norskhetsideologin lägger Tøsse vikt på
teorin om en folksjäl. Betoningen av mo-
dersmålet – nynorska – hör direkt samman
med denna föreställning. Politiskt får målrö-
relsen en koppling till Venstre, vilket innebär
en motsättning. För arbetarrörelsen bli upplys-
ning en nödvändig del av klasskampen och
präglas av motkultur med spridandet av socia-
listisk ideologi och konstruktionen av en klass.

Mellan 1945 och 1960 betraktas folkbild-
ning som kultur och inordnas i den statliga
politiken för modernisering av Norge. Efter
andra världskrigets nazistiska propaganda är
demokrati en stark motivering för upplysning.
Arbeidernes Opplysningsorganisasjon (AOF)
reorganiseras i maj 1945 och tar avstånd från
1930-talets funktion som Arbeiderpartiets
propagandainstrument. Fem års ockupation
hade gjort själva ordet propaganda oaccepta-
belt. Klasssolidariteten övergår i samhällssoli-
daritet och ”voksenopplæring” efterträder

”folkeopplysning”, som anses tillhöra en
svunnen tid och en tradition som AOF aldrig
tillhört.

Från mitten av 1960-talet dominerar human-
kapitaltänkande och yrkesutbildningen defini-
eras in i vuxenutbildningsbegreppet. Vuxen-
utbildningen flyttas ut ur kulturområdet och
ges ett instrumentellt värde för den ekonomis-
ka politiken. Ett avgörande inslag i motsatt
riktning blir Lov om voksenopplæring (lagen
om vuxenutbildning) 1976 med jämlikhet,
effektivitet och personlighetsutveckling som
mål. Kritik mot det humankapitalistiska tän-
kandet och en ny kulturpolitik återupplivar
den gamla synen på vuxenutbildning som kul-
tur. En explosionsartad utveckling når sin kul-
men i slutet av 1970-talet med ett trettiotal stu-
dieförbund. Vuxenutbildningen har nu även
expanderat in på området för högre undervis-
ning.

”Kompetanseutvikling, etter- og videreut-
danning 1981–2003” står som rubrik för den
sista utvecklingsfasen. Socialdemokratin över-
ger sin tillit till statens förmåga att styra ut-
vecklingen. Vuxenutbildning betraktas som
både kulturarbete och utbildning men inte som
ett eget fält. Vid mitten av 1980-talet inleds en
heltäckande utbildningsreform med livslångt
lärande som princip. Humankapitalistiska per-
spektiv återupplivas. ”Voksenopplæring” om-
definieras till ”etter- og videreutdanning”. Sig-
vart Tøsses slutsats är, att vuxenutbildningen
lagts under arbetslivets herradöme.

LARS ARVIDSON

Sociala rörelser och demokrati 
Den 1 december 2004 anordnade Mimer i
samarbete med Sociala rörelsenätverket ett
seminarium i Linköping. Forskare och praktiker
från Stockholm, Linköping, Uppsala, Lund och
Göteborg deltog. 

Teoretiska perspektiv på sociala rörelser och
demokrati diskuterades och olika forskningspro-
jekt presenterades. Bland annat gav Klas Gus-
tavsson en introduktion till en internationell
debatt utifrån Michael Hardt och Antonio Negris
nya bok Multitude (Penguin Press, 2004). Hed-
vig Ekerwald presenterade sin studie om
husockupationen i Linköping år 2000; ett skeen-
de som visade sig följa samma mönster av kon-

flikt mellan aktivister och polis som senare skul-
le upprepas i Göteborg sommaren 2001. 

Magnus Wennerhag presenterade en enkät-
studie från svenska sociala forum, gjord i sam-
verkan med bl.a. Mimers Henrik Nordvall.
Preliminära resultat visar att den globala rättvise-
rörelsen i Lund, Stockholm och Göteborg har
påfallande likheter med vad liknande studier har
visat från till exempel Genua i Italien. 

Nästa träff som har temat Gandhi kommer att
äga rum i Göteborg den 19 maj. För information
och anmälan kontakta Stellan Vinthagen via e-
post: stellan.vinthagen@padrigu.gu.se.

HENRIK NORDVALL

Mellan forskning, utvärdering och praktik
Ett seminarium med temat I gränslandet mel-
lan forskning, utvärdering och praktik arran-
gerades av Folkbildningsrådet, Föreningen
för folkbildningsforskning och Mimer på
Tollare folkhögskola den 19–20 oktober
2004. 

Fyra huvudområden stod i centrum:
• Makt och tolkningsföreträde – frågeställ-
ning, uppdrag, genomförande och resultat.

• Vad är ett vetenskapligt synsätt på utvär-
dering?
• Fältet som empiri.
• Hur tar man som praktiker till sig forsk-
ningsbaserade utvärderingsresultat?
Kerstin Mustel och Björn Höijer, Före-

ningen för folkbildningsforskning, har skri-
vit en sammanfattning vilken finns som pdf-
fil på Mimers hemsida.



Forskning om folkbildning är ett vitalt
fält. Det återspeglades på Mimers årliga
forskarkonferens under två intensiva
novemberdagar i Örebro. 

I plenum behandlades övergripande teman och i
parallella sessioner ett brett spektrum av texter. 

Samarbetspart var Pedagogiska institutio-
nen, Örebro universitet. Bernt Gustavsson, pro-
fessor vid institutionen, öppnade konferensen
med en spännande exposé över folkbildningens
plats i utbildningens landskap. 

Tre teman i plenum
Karin Nordberg, Umeå universitet, behandlade
relationen mellan folkbildning och populärveten-
skap utifrån frågan om hur återanvändningen av
föredraget som ”gammal” genre förhåller sig till
det ”nya” begreppet vetenskapskommunikation.
Talet om en mindre hierarkisk relation är kanske
mer en önskedröm än en realitet?  Allmänheten
borde få folkbildningens hjälp att skaffa sig en
starkare röst i den förhandling som forsknings-
kommunikation innebär. Forskarna uppmanades
att göra en djupdykning i vetenskapsförmedling-
ens folkbildningshistoria. 

Joacim Hansson, Högskolan i Borås, gav en
bred betraktelse över folkbibliotekens roll i lokal-
samhället ur ett hundraårsperspektiv. Han spegla-
de såväl folkbibliotekens självbild över tid, som
bibliotekarieroller och  forskningens utveckling.
Hans bidrag har i bearbetad form publicerats i
Mimers småskriftserie – se information på annan
plats.

Tre framtidsscenarier eller utgångar som folk-
bildningen står inför skissades av Petri Salo, Åbo
akademi. I den utvecklingsstödjande utgången
hamnar arbetsmarknaden och arbetslivets organi-
sationer i fokus. Den funktionsbevarande utgång-
en förutsätter en koncentration på reproduktion.
Det tredje alternativet, den förändringsorienterade
utgången bygger på ett återupplivande av ett kri-
tiskt och ifrågasättande förhållningssätt. De fin-
ländska folkbildningsorganisationernas utveck-
ling diskuterades sedan utifrån scenarierna. 

Många infallsvinklar i sessionerna 
I parallella sessioner presenterades och diskutera-
des sjutton bidrag. Mimers doktorand Henrik
Nordvall ställde frågor om vilka innebörder som
har tillskrivits förstavelsen ”folk” i användandet av
begreppet folkbildning i Sverige. Andreas Fejes,
Linköpings universitet, utgick i sitt bidrag från den
konstruktion av ett vuxet subjekt som skrevs fram
i offentliga utredningstexter under 1920-talet. 

Dan Andersson, Lärarhögskolan i Stockholm,
undersökte centrala folkbiblioteksaktörers rådgiv-
ning till lokala folkbibliotek om bokbeståndet.
Vem som blev bibliotekarie belystes av Lars
Seldén,  Högskolan i Borås. Lena Waldau från
samma högskola, diskuterade motståndet mot
bildning och bibliotek. Mats Myrstener, Uppsala
universitet,  gav en inblick i Stockholms stadsbib-
liotek 1928–1939, organisering, ideologi och bok-
förmedling.

Gränslandet mellan folkbildning och externa

uppdragsgivare togs upp i två bidrag. Ann-Louise
Petersen, Handelshögskolan i Göteborg, studerade
hur studieförbunden konstruerar sin identitet i
utbildningsuppdrag för arbetslösa, dels i samband
med mål- och bidragsstyrning dels i samband med
marknadsstyrning. I Caroline Runesdotters, Göte-
borgs universitet, bidrag stod upphandlingen av
vuxenutbildning inom Göteborgs kommun 2001 i
centrum. Hon undersökte hur folkbildningsaktörer
som lämnat in anbud såg på förfarandet och pro-
cessen.

Hur före detta folkhögskoleelever klarar sig på
högskolan behandlades av Annelie Andersén,
Mälardalens högskola. Anna Larsson, Umeå uni-
versitet diskuterade musikfolkhögskolan och dess
uppkomst. Georg Karlsson, Linköpings universi-
tet, presenterade ett projekt om folkhögskolan i
sex europeiska länder. I konferensbidragen upp-
märksammades också IKT-strategier, folkbildari-
dentitet och nätverk i folkbildningens organisatio-
ner av Per Andersson och Inger Landström,
Linköpings universitet. Carin Falkner, Örebro uni-
versitet, lade ett bildningsperspektiv på ungdo-
mars datorspelande. 

Jorun Stenøien, NTNU – Voksne i læring,
Trondheim bidrog med en diskussion om  yrkes-
skicklighet och kunskapsdialog mellan olika aktö-
rer i restaureringen av byggnader i Røros, som till-
hör listan över världens kulturarv. Ytterligare ett
spännande internationellt bidrag gavs av Judith
Gedding, Universitet Leipzig. Hon presentera-
de den tyska diskussionen om modeller för
granskning av kvalitetsarbetet i bildningsinstitu-
tioner. 

I en av sessionerna diskuterades biografin som
vetenskaplig genre av Berit Lindberg, Lunds uni-
versitet. Lisbeth Stenberg presenterade Eva
Fryxell (1829–1920), en tidig emancipationsföre-
trädare. Ingeborg Bosson, en annan okänd profil i
folkbildningens ”herstory” presenterades av Kers-
tin Rydbeck, Uppsala universitet.

Klass, kön och etnicitet
Jan Byström, vice ordförande i Mimerrådet, avslu-
tade konferensen med några reflektioner. Alla häl-
sades välkomna till Göteborgs universitet den 8–9
november 2005. Konferensen genomförs då i
samarbete med Etnologiska institutionen med
temat En mångkulturell folkbildning – klass, kön,
etnicitet. Men även bidrag utan denna inriktning
är välkomna.

ANN-MARIE LAGINDER

Perspektivrik Mimerkonferens

Inspirerande möten soch samtal.

Bildning 
& lärande
Välkomna till en heldag med
föreläsningar, fördjupning och
nätverksskapande med utgångs-
punkt från aktuell forskning
den 16 augusti 2005 i Örebro,
kl 10.30–16.00. Mötets syfte
är att söka förstå bildningen
och lärandet i vår nutid men
också blicka framåt. Föreläsare
är Gert Biesta, Maria Mark-
quard Busk och Erik Amnå.
Arrangörer är SISU Idrotts-
utbildarna, Örebro universitet
och Örebro kommun i samar-
bete med ett antal studieför-
bund och folkhögskolor samt
Mimer och Föreningen för
folkbildningsforskning. För
information kontakta SISU
Idrottsutbildarna Ingela Lars-
son på telefon: 019–17 55 21
eller e-post: ingela.larsson@
sisuorebro.t.se, eller se hemsi-
dan: www.sisuidrottsutbildar-
na.se/orebro. Inbjudan finns
även på Mimers hemsida.

Carl Cederblads
minnesfond
Uppsala universitet förvaltar
Carl Cederblads minnesfond
som instiftades 1955 i syfte att
”belöna eller möjliggöra veten-
skapliga undersökningar om
folkbildningen, företrädesvis
det svenska folkbildningsar-
betets uppkomst och utveck-
ling”.

Enskilda forskare, akade-
miska lärare samt folkbild-
ningsorganisationer har rätt att
såväl lämna förslag som att
ansöka om bidrag ur fonden.
Sådana förslag skall lämnas
till ordföranden senast den 15
majoch nämnden fattar beslut
om eventuella belöningar eller
bidrag senast den 30 juni varje
år. Nämnden ger företrädesvis
kompletterande stöd för utgiv-
ning av vetenskapliga skrifter
som kommer att publiceras
inom ett år från det att anslag
beviljats. 

Adressen är: Nämnden för
Carl Cederblads stiftelse, Upp-
sala universitet, Universitets-
ledningens kansli, Box 256,
751 05 Uppsala. 

Ytterligare upplysningar
lämnas av nämndens ordfö-
rande Peder Hård af Seger-
stad, telefon: 018-55 20 30
eller Peder.Hard@dis.uu.se
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Maj

13–14 “Adult Educa-
tion – Liberty, Frater-
nity, Equality?” Nordic
Conference on Adult
Education. Plats: Turku
University, Finland. Arr:
Centre for Research on
Life Long Learning and
Education (CELE) m fl.
http://www.edu.utu.fi/ktl
/symposium

Juni

13–15 ”Kulturstudier i
Sverige: nationell forskar-
konferens.” Plats: Norr-
köping. Arr: ACSIS–
ISAK (Advanced Cultu-
ral Studies Institute of
Sweden, Institutionen
för studier av samhälls-
utveckling och kultur,
Linköpings universitet).
http://www.isak.liu.se/
acsis/

23–27 ”Leisure and the
Young Migrant: Identi-
ty, Integration and Com-
munity.” World Leisure
European Conference.
Plats: Malmö. http://
www.euleisure.com 

Augusti

16 ”Bildning & läran-
de.” Ett möte med före-
läsningar, fördjupning
och nätverksskapande.
Plats: Örebro universi-
tet. Tid: 10.30–16.00.
Arr: SISU Idrottsutbil-
darna, Örebro universi-
tet och Örebro kommun
i samarbete bl.a. med
Mimer och ett antal
folkbildningsorganisa-
tioner. www.sisuidrotts-
utbildarna.se/orebro

November

8–9 Mimers forskar-
konferens 2005. Plats:
Göteborg. Arr: Mimer i
samarbete med Etno-
logiska institutionen,
Göteborgs universitet.
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