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Marianne Marcusdotter har
skrivit en bok om det kvinnliga
handarbetet på folkhögskolorna
1873-1920.

Det sägs ofta att historieboken har vita
blad. På de sidorna skulle kvinnornas
liv ha satts på pränt. Kvinnoforskningen
har som en av sina uppgifter att fylla de
här vita sidorna så att boken blir något
så när komplett.

Det som allra lättast glöms bort när
historien skrivs är det liv som utspelar
sig i hemmen. Beslut i hemmen bokförs
inte, det skrivs inga protokoll. Arbetet i
hushållen ger inte många spår; den mat
som lagas äts upp, kläderna – från lin-
åker till skjorta eller från får till vadmals-
byxa – slits ut och återanvänds till sista
lilla oigenkännliga trasa.

Vårt land har en lång och obruten tra-
dition i handvävning. Kunnandet har
förts vidare på olika sätt under olika tider
och i skilda sociala sammanhang. Hem-
met har varit en spelplats för vävningens
praktiska pedagogik. Pigor, mödrar, mor-
och farmödrar har tillsammans med flick-
orna suttit vid vävstolarna. 
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Ur Mimers brunn 
”Det sägs ofta att historieboken har vita
blad” skriver Eva Trotzig i sin anmälan
av Marianne Marcusdotters bok, vita
blad som nu fyllts med den spännande
historien om den kvinnliga textila slöj-
dens roll på folkhögskolorna. Ibland
talar man också om blinda fläckar i
forskningen, genusforskningen har kas-
tat ljus på en rad sådana försummade
områden. Antologin om ”Det bekönade
museet” är ett välkommet bidrag. Dess-
utom är det roligt att presentera en bok
om museiverksamhet – det är en verk-
samhet som alltför sällan lyfts fram i folk-
bildningsforskning. Populärvetenskap är
ett annat sådant område. Men Cecilia
Åsberg har i sin nykomna avhandling
väckt viktiga frågor om hur populärve-
tenskapliga bilder och berättelser om ge-
ner påverkar våra föreställningar om ge-
nus, etnicitet och sexualitet.

Jag får återkommande frågor från folk-
bildare, studenter, doktorander och andra
forskare huruvida forskning bedrivs om
folkbildning ur olika aspekter. En fråga
var om sexuell läggning finns med i talet
om folkbildning. Det ställde den inom
folkbildningsforskningen för givet tagna
heterosexualiteten i blixtbelysning. Därför
är det hoppingivande att denna fråga och
andra försummade perspektiv tas upp av
studenter i olika uppsatssammanhang. Jag
vill uppmana er att fortsätta forska! Dokto-
rander och andra forskare vill jag uppma-
na att anmäla er till Mimerbas, så att stu-
denter och andra lätt kan få en överblick
över pågående forskning.

Min förhoppning är att många blinda
fläckar i folkbildningsforskningen blir
belysta på Mimers kommande forskar-
konferens i bidrag inom och utanför
årets tema En mångkulturell folkbild-
ning, klass, kön, etnicitet. Jag ser också
fram emot en fortsatt belysning av mer
kända fält inom den forskning som
pågår. Varmt välkomna!

ANN-MARIE LAGINDER
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Marianne Marcusdotter forts nästa sida

Mimer inbjuder i samarbete med Etnolo-
giska institutionen vid Göteborgs univer-
sitet till årets forskarkonferens i Göteborg
den 8–9 november 2005. Årets konferens
har temat En mångkulturell folkbildning
– klass, kön, etnicitet. Men vi vill under-
stryka att textbidrag i olika arbetsstadier
som genom olika spörsmål och perspek-
tiv i forskningen speglar folkbildningens
mångfald både kring temat och andra helt
fristående ämnen är lika välkomna. Dead-
line för paper är den 3 oktober varefter
detaljplanering av konferensens innehåll

och tidsdisposition sker med de inkomna
bidragen som grund.

Kontakttorget ger möjlighet för konfe-
rensdeltagare att kort presentera forsk-
ningsidéer eller informera om andra pro-
jekt i friare form utan paper. Men önske-
mål om att medverka under denna punkt
ska också föranmälas tillsammans med
en rubrik.

Mer information om konferensen och
möjligheter att anmäla sig elektroniskt
finns även på Mimers hemsida: 
http:// www.liu.se/mimer



Marianne Marcusdotter visar i sin bok
på hur folkhögskolan tidigt fick en roll
för att sprida kunskap i vävning, hur
folkhögskolorna väckte nästan glömda
tekniker till liv och hur de självägande
böndernas döttrar lärde sig både det prak-
tiska, nyttiga och det sköna. Marianne
Marcusdotter har studerat det kvinnliga
handarbetet i folkhögskolan. De spår hon
kunnat följa har varit folkhögskolornas
skriftliga redogörelser för verksamheten
– de produkter som vävdes, syddes eller
broderades finns inte bevarade i skolor-
na; det flickorna gjorde togs hem efter
kursens slut. Egendomligt nog har det
mycket omfattande deltagandet i dessa
kurser inte gett några större spår i forsk-
ningen. Nu får kurserna en återupprättel-
se. Boken ger också en insikt i hur folk-
högskolekurserna bidrog till att reforme-
ra hemmen på landet.

Författaren sätter in de kvinnliga kur-
serna i historien – hennes bok behandlar
tiden 1873–1920. Hon indelar sin skild-
ring i olika epoker och handarbetet sätts i
relation till samtiden. Genusaspekter
finns med genom hela skildringen – för-
stärkta av ett initierat förord av Kajsa
Ohrlander. Men den här boken är inte
bara en skildring av handarbetet: de olika
sömmar och vävtekniker som tillämpa-
des på skolorna beskrivs också.

Vem riktar sig Marcusdotter till med
sin bok? Boken är mångsidig och det
innebär att den kan läsas på många olika
sätt. Den är ett väsentligt bidrag till folk-
bildningshistorien. Den är ett inlägg i
diskussionen om folkhögskolans historia
och hur denna historia skrivs: är det män-
nens värld eller kvinnornas eller rent av
både och? Den är också ett bidrag till
hemmens historia. De självägande bön-
dernas döttrar utbildades på folkhögsko-
lorna till prakthusmödrar: ett exempel på
skolans makt att förädla hemmen är att
flickorna på en skola tillverkade mjölk-
ningsklänningar, rena och vita, som kräv-
de rena och städade ladugårdar, för att
mjölkerskan skulle lämna sitt arbete lika
ren som när hon började. Ja, jag skulle
kunna räkna upp fler aspekter på boken. 

Jag vill gärna se att boken kommer till
användning på folkhögskolorna, att boken
och delar av den används för att ge nutida
elever och lärare en känsla för föregångar-

na. Jag skulle också gärna se någon folk-
högskola som antog utmaningen att ta upp
en del historiska handarbetstekniker i sin
undervisning och låta dessa tekniker vara
grund för ett nyskapande. 

EVA TROTZIG

forts från föregående sida

Genusperspektiv på museerna Om gener och genus
i ny avhandling

Vad finns i museernas dolda vrår, på vindar
och i magasin? Och vad avslöjar samlingar-
na om olika epokers insamlingspraxis och
ideologier? Vilka bilder, symboler och vil-
ket språk använder sig museerna av i rollen
som en kulturarvsinstitution med rätt att
tolka det förflutna och samtiden? Vilka nor-
mer och värderingar förmedlar de genom

sin utställningsverksamhet? Och: var och
hur kommer genusperspektivet in i dessa
sammanhang?

Det är frågor som diskuteras i en nyut-
kommen antologi med titeln Det bekönade
museet: Genusperspektiv i museologi och
museiverksamhet med Inga-Lill Aronsson
och Birgitta Meurling som redaktörer.
Bokens syfte är att fungera som en intro-
duktion till området museer och genus, och
den har sin upprinnelse i den nätbaserade
distanskurs i museologi med samma namn
som sedan några år tillbaka ges vid Uppsala
universitet. Antologin riktar sig till perso-
ner verksamma i museibranschen, till stu-
denter och lärare vid landets museologi-
utbildningar, till folkbildare och till alla
andra intresserade av museiverksamhet och
könsperspektiv. Den innehåller totalt åtta
artiklar och avslutas med en bibliografi
med fokus på genus, museer och kulturarv.
De medverkande författarna är forskare och
verksamma inom museivärlden.

Aronsson, Inga-Lill & Meurling, Birgitta
(red). 2005. Det bekönade museet: Genus-
perspektiv i museologi och museiverksamhet.
Uppsala: Skrifter utgivna av Institutionen för
ABM vid Uppsala universitet, volym 1.

Marcusdotter, Marianne. 2005. ”Med vackra
inslag pryd din lefnads väf!”Den kvinnliga
textila slöjden på folkhögskolorna 1873 –
1920. Linköping: Skapande Vetande, 42.

“Egendomligt nog har det
mycket omfattande del-
tagandet i dessa kurser inte
gett några större spår i
forskningen. Nu får kurser-
na en återupprättelse.”

Cecilia Åsberg analyserar i sin
doktorsavhandling de nya visuella kul-
turer och föreställningar som framträ-
der i populärvetenskapliga bilder och
berättelser om gener. Både det klona-
de fåret Dolly som klev fram i interna-
tionell media 1997, och den faderlösa
musen Kaguya som ett japanskt fors-
karlag presenterade 2004, har bidragit
till att synliggöra det genetiska som
något spektakulärt. Våra föreställ-
ningar om genus, etnicitet, släktskap
och sexualitet störs och påverkas av
sådana framställningar. 

En rad nya utmaningar för feminis-
tiskt tänkande framträder i den nya
biologins horisont där gränsen mellan
det naturliga och det konstruerade
sätts på spel. 

Avhandlingen är den första från den
tvärvetenskapliga forskarmiljön Tema
Genus vid Linköpings universitet.

Åsberg, Cecilia. 2005. Genetiska före-
ställningar. Mellan genus och gener i po-
pulär/ vetenskapens visuella kulturer. Aka-
demisk avhandling, Institutionen för tema,
Tema Genus, Linköpings universitet.



Ingmar Lundkvist, nybliven doktor i idé-
och lärdomshistoria beskriver själv sin
avhandling som en
”intellektuell bio-
grafi”.  Avhandling-
en handlar om Tors-
ten Fogelqvist (1880
– 1941) som under
decennier var en
kulturpersonlighet
på den offentliga
scenen. Fogelqvists
offentliga kommuni-
kation sätts i historisk belysning. Idéer,
debatt och åsiktsformeringar står i centrum
när denne publicist, folkbildare och författa-
re och medlem i Svenska Akademien grans-
kas. Lundqvist söker göra rättvisa åt en dis-
kussion som under de första fyra decennier-
na av förra seklet handlade om bildning,
humanism, modernitet och kulturarv, pres-
sens roll samt antinazism. I ett av kapitlen
lyfter han fram folkhögskolläraren Fogel-
qvist. Där framkommer bland annat att
Fogelqvist var övertygad om att en demo-
krati av ”okunskapens nåde” leder till ”kul-
turens död” och att han hade en stark tro på
folkbildningen som samhällsomskapande
faktor.

Lundkvist, Ingmar. 2005. Kulturprosten.
Torsten Fogelqvist som DN-publicist och folk-
bildare. Akademisk avhandling. Institutionen
för kulturvetenskaper, Lunds universitet.
Stockholm: Carlsson Bokförlag.

Med fokus 
på Fogelqvist

Ingmar Lundkvist

Vägar till olika sätt att förstå folkbildning
Utgångspunkten i Kjell Gustavssons
nykomna rapport är synen på folkbild-
ning som en social konstruktion. Detta
påverkar hur det talas om studiearbetet
i folkhögskolor och studieförbund och
innebär att verksamheten inte kan tas
för given. Studien visar på en kun-
skapssociologiskt formad kollektiv för-
ståelse av folkbildning som får organi-
sationsdidaktiska konsekvenser. En
central fråga handlar om varför folkbild-
ning etableras som en institution för
meningsskapande. 

Metodologiskt bygger studien på en
diskursanalys. Diskurserna framträder
genom en tolkning av olika texter uti-
från några bildningsfilosofier (perennia-

lism, essentialism, progressivism och
rekonstruktivism). Bildningsidealen
hämtas från tidigare forskning och
andra auktoritativa texter om folkbild-
ning. De ”folkbildningstexter” som
tolkas är framställda av forskare, ut-
värderare och ”folkbildare”. Folkbild-
ning tar sig även olika uttryck beroen-
de på vilken organisatorisk nivå som
berörs; exempelvis urskiljs riks-,
distrikts- och lokal nivå.

Gustavsson, Kjell. 2005. Föreställningar
om folkbildning. En organisationsdidak-
tisk och filosofisk belysning av olika bild-
ningsideal. Rapporter från Pedagogiska
institutionen, Örebro universitet, 9.

Arbetet med Mimers fjärde antologi,
med det övergripande temat Folkbild-
ning – samtidig eller tidlös? Om inne-
börder över tid, håller på att slutföras.
Den kommer att innehålla sexton artik-
lar. I ett par artiklar speglas folkbild-
ningens innebörder i backspegeln.
Olika perspektiv på folkbildning i sam-
tid och framtid tecknas också. Dess-
utom analyseras folkbildningens rele-
vans över tid i flera artiklar medan fol-
kbildning som idé och begrepp står i
centrum i en del andra bidrag. 

Medverkande forskare och folkbil-
dare är Per Andersson, Lars Arvidson,

Lisbeth Eriksson, Bernt Gustavsson,
Björn Höjer, Ann-Marie Laginder,
Inger Landström, Staffan Larsson, Lai-
la Niklasson, Karin Nordberg,  Henrik
Nordvall, Torgil Persson, Kerstin Ryd-
beck, Lisbeth Stenberg och Gösta Vest-
lund, samt Ethel Dahlgren, Agneta
Hult, David Hamilton & Tor Söder-
ström. Redaktörer för antologin är
Ann-Marie Laginder och Inger Land-
ström och den ges ut i samarbete med
Skapande Vetande. 

När boken är klar kommer mer
information om innehåll, beställning
och pris att finnas på Mimers hemsida.

Ny Mimer-antologi kommer i höst

Andersson. Karin. 2005. Ideal och
verklighet. Studiecirkelns betydelse för
lärande och hälsa. D-uppsats i pedago-
gik, Institutionen för Samhälls- och beteen-
devetenskap, Mälardalens högskola.

Andersson, Per & Fejes, Andreas.
2005. Kunskapers värde: validering i
teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.

Andersson, Per & Fejes, Andreas.
”Recognition of prior learning as a
technique for fabricating the adult lear-
ner: a genealogical analysis on Swedish
adult education policy.” in: Journal of
Education Policy. Vol 20, No 5, Sep-
tember 2005, pp 595–613.

Aronsson, Inga-Lill & Meurling,
Birgitta (red). 2005. Det bekönade
museet. Genusperspektiv i museologi
och museiverksamhet. Skrifter utgivna
av Institutionen för ABM vid Uppsala
universitet. Volym 1.

Berndtsson, Rolf. 2005. Folkhög-
skolans anpassningskurser. En utvär-
dering från Folkbildningsrådet, Sisus
samt Sveriges Kommuner och Lands-

ting. Stockholm: Folkbildningsrådet.
Bjärmark, Olle. 2005. Den glömda

folkrörelsen. Hans Svensson Hermod
1860–1920. Brevskolans föregångsman
i folkhemmet. Storuman: Vuxenskolan. 

Byström, Jan & Sundgren, Gunnar
& Tegnér, Kajsa. 2005. Flexibel folk-
bildning? IKT-stöd och distansutbild-
ning på folkhögskola och studieförbund
– styrning och utveckling. Slutrapport
från projektet Lärprocesser i folkbildan-
de verksamheter. Helsingborg: Centrum
för Flexibelt Lärande, CFL.

Crowther, Jim & Galloway, Vernon
& Martin, Ian. 2005. Popular education.
Engaging the academy: international
perspectives. Leicester: NIACE.

Ericson, Björn (red). 2005. Breddad
rekrytering – med förhinder? Ett möte
mellan olika utbildningstraditioner.  Bor-
länge: Förlags AB Björnen i samarbete
med Högskolan Dalarna – Dalacampus
och Dalafolkhögskolorna.

Fejes, Andreas. 2005. ”New wine in
old skins: Changing patterns in the

governing of the adult learner in Swe-
den.” in: International Journal of
Lifelong Education, 24 (1), 71–86.

Folkbildningen i Dalarna. Presenta-
tion & kartläggning. 2004. Dalarnas
bildningsförbund.

Granö, Matts & Wallén, Björn.
2003. Bli något eller någon? En fin-
landssvensk folkbildningsodyssé. Skrif-
ter utgivna av Svenska Folkskolans vän-
ner, Volym 167. Helsingfors.

Gustavsson, Kjell. 2005. Före-
ställningar om folkbildning. En organi-
sationsdidaktisk och filosofisk belysning
av olika bildningsideal. Rapporter från
Pedagogiska institutionen, Örebro uni-
versitet, 9.

Hjort, Börje (redigerad av Sigurd &
Kerstin Glans). 2005. Konrad en av pion-
järerna. Exemplet Konrad Lövkvist:
Journalist, eldsjäl, folkbildare och nyk-
terhetsivrare. Jönköping: Jönköpings
läns folkrörelsearkiv i samarbete med

Publicerat
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SAP, ABF, LO-distriktet och Jönköpings Arbe-
tarekommun. (Beställning: Folkrörelsearkivet,
tel  036– 16 39 56.)

Hultman, Glenn & Martinsson, Bengt-
Göran (red). 2005. Pedagogiskt arbete som
forskningsfält. Några forskningsinriktningar vid
Linköpings universitet. Forskarskolan Pedago-
giskt arbete, Linköpings universitet. Linköping:
Skapande Vetande 44.

Jobring, Ove & Carlén, Urban (red). 2005.
Att förstå lärgemenskaper och mötesplatser på
nätet. Lund: Studentlitteratur.

Lorentz, Hans. 2005. Utbildning för breddad
rekrytering: Pilotprojekt Mångfaldslinjen College-
år 2002/2003 – att ta sig från gymnasieskola via
folkhögskola till Lunds universitet. Utvärde-
ringsrapport Nr 84, Pedagogiska institutionen,
Lunds universitet.

Lundkvist, Ingmar. 2005. Kulturprosten.
Torsten Fogelqvist som DN-publicist och folkbil-
dare. Akademisk avhandling, Institutionen för
kulturvetenskaper, Lunds universitet. Stock-
holm: Carlsson Bokförlag.

Lögdlund, Ulrik (Ed). 2005. Collaboration
Revisited. Perspectives on Collaboration in the
Context of Adult Education. Söderhamn: Centre
for Flexible Learning, CFL.

Marcusdotter, Marianne. 2005. ”Med vack-
ra inslag pryd din lefnads väf!”Den kvinnliga
textila slöjden på folkhögskolorna 1873 – 1920.
Linköping: Skapande Vetande, 42. (Beställning:
Bokakademin, tel 013–28 10 69 eller 013–28 16 96.)

Mayo, Marjorie. 2005. Global Citizens. Social
movements and the challenge of globalization.
London: Zed Books.

Muistojen kansanopisto. Minnenas folk-
högskola. En antologi. 2004. Helsinki: Suomen
Kansanopistoseniorien Kilta. 

Olsson, Jan (red). 2005. Hållbar utveckling
underifrån. Lokala politiska processer och etiska
vägval. Nora: Bokförlaget Nya Doxa.

Ordinord. Tekster og skriveøvelser. 2005. Det
nordiske skrivelærernettverket OrdiNord, Island
– Norge – Danmark – Sverige.

Siegwan, Bo. 2005. Kom som du är gå dit du
vill. Utvärdering av KOM-projektet på Medle-
fors folkhögskola. D-uppsats vt 2005, Institutio-
nen för socialt arbete, Umeå universitet.

Svenska Självbilder. Rapport från sex dialog-
seminarier. 2005. Grundtviginstitutet vid Göte-
borgs universitet rapport nr 2.

Thinktank – fördjupat samtal om integration.
2005. Grundtviginstitutet vid Göteborgs univer-
sitet rapport nr 1.

Tøsse, Sigvart. 2005. Folkeopplysning og
voksenopplæring. Idear og framvekst gjennom
200 år. Oslo: Didakta Norsk forlag AS.

Årsbok om folkbildning 2004. Forskning &
utveckling. 2005. Stockholm: Föreningen för
folkbildningsforskning.

Åsberg, Cecilia. 2005. Genetiska föreställ-
ningar. Mellan genus och gener i populär/veten-
skapens visuella kulturer. Akademisk avhand-

ling, Institutionen för tema, Tema Genus, Lin-
köpings universitet.

Böcker utgivna av Mimer

Antologier:

Bergstedt, Bosse & Larsson, Staffan (red).
1995. Om folkbildningens innebörder – nio för-
sök att fånga en företeelse. Mimers antologier.
Linköping: Mimer och Skapande Vetande.

Nordberg, Karin & Rydbeck, Kerstin (red).
2001. Folkbildning och genus – det glömda per-
spektivet. Mimers antologier. Linköping: Mimer
och Skapande Vetande. 

Öhrström, Eva (red). 1997. Musiken, folket
och bildningen – glimtar ur folkbildningens
historia. Mimers antologier. Linköping: Mimer
och Skapande Vetande.

Småskrifter:

Arvidson, Lars. 1996. Cirklar i rörelse. Mimers
småskrifter. Linköping: Mimer och Skapande
Vetande.

Arvidson, Lars. 2004. Mellan rörelse och
universitet – folkbildning enligt socialdemokra-
ten Oscar Olsson och liberalen Carl Cederblad.
Mimers småskrifter. Linköping: Mimer och
Skapande Vetande.

Hansson, Joacim. 2005. Det lokala folkbibli-
oteket – förändringar under hundra år. Mimers
småskrifter. Linköping: Mimer och Skapande
Vetande.

Mimers publikationer utgivna i
samverkan med andra organisationer

Albinson, Folke & Norbeck, Johan & Sundén,
Rolf. 2000. Folkbildning som bistånd. Person-
liga berättelser och reflektioner. Vuxenutbildar-
centrums skriftserie nr 15. Linköping:
Vuxenutbildarcentrum i samarbete med Mimer.

Folkbildarminnen – en inspirationsskrift för
intervjuare och berättare. 2003. Sammanställd
av Allan Sundqvist. Stockholm: Föreningen för
folkbildningsforskning i samarbete med Mimer –
nationellt program för folkbildningsforskning.

Utfordringer for voksnes læring. Et nordisk
perspektiv. Festskrift til Lars Arvidson. 2004.
Stenøien, Jorun & Laginder, Ann-Marie &
Mørkved, Tone & Rubenson, Kjell & Tøsse,
Sigvart (red). Trondheim: Vox Forsknings-
avdelingen, i samarbete med Mimer.

Kalendarium

Oktober

26–27 ”Hållbar ut-
veckling – folkbild-
ning för generatio-
ner.” Nationell konfe-
rens. Plats: Clarion
Hotel, Stockholm.
Arr: Folkbildnings-
rådet. Info: www.folk-
bildning.se/konfe-
rens2005

November

8–9 “En mångkultu-
rell folkbildning –
klass, kön, etnicitet.”
Mimers forskarkonfe-
rens 2005. Plats: Göte-
borg. Arr: Mimer i
samarbete med Etno-
logiska institutionen,
Göteborgs universitet.

Mars 2006

9-11 ”Education
Widens Democracy –
or?” NFPF:s 34:e
kongress. Plats: Öre-
bro. Arr: Nordisk
Förening för Peda-
gogisk Forskning, i
samarbete med
Pedagogiska Insti-
tutionen, Örebro uni-
versitet. (info:
www.oru.se/nfpf06).

* * *

Tipsa gärna!
Vi tar gärna emot tips
om ny litteratur för
Publicerat-listan. Tip-
sa också om planera-
de aktiviteter av in-
tresse för vårt kalen-
darium.

Skicka era tips skrift-
ligt, helst på e-post
ingla@ibv.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

Beställning av böcker
Mimers publikationer beställs från Mimer,

Maritta Edman, tel 013–28 21 17, e-post
mared@ibv.liu.se. Skrifter i samarbete med
Skapande Vetande kan också beställas via
beställningsformulär på Skapande Vetandes
hemsida: http://www.liu.se/iuv/skapande.

forts från föregående sida


