
Till Lars Arvidsons 70-årsdag kom
en festskrift med nordiskt
perspektiv, som ger ny näring åt
diskussionen om framtidens
folkbildning, vuxenutbildning och
personalutbildning. 

Dagens diskussion om det livslånga läran-
dets framtid formas av två samverkande
utvecklingstendenser. För det första en
nedbrytning av det sociala kontraktet, och
för det andra en förändrad relation mellan
lärande och ekonomi.

Festskriften Utfordringer for voksnes
læring utgör ett viktigt inlägg i denna
debatt. Boken innehåller, förutom en redo-
görelse av Lars Arvidsons arbete med folk-
bildning och vuxenutbildning, 15 tunga
bidrag från välkända nordiska forskare. I
enlighet med den tradition som Lars alltid
förespråkat har kapitlen organiserats så att
det historiska utgör en grund for att förstå
nutid och samtidigt blicka in i framtiden. 

En central fråga som löper som en röd
tråd genom boken, gäller vuxenutbildning
och folkbildning, för vad? Å ena sidan

handlar det om de kunskapsönskemål som
människor har och tar initiativ till för att till-
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Ur Mimers brunn 
Nu är ett års hemlighetsmakeri över!
Förra våren tog Vox (tidigare Norsk
Voksenpedagogisk forskningsinsti-
tutt) i samarbete med Mimer initiativ
till en festskrift till Lars Arvidson
inför hans 70-årsdag. I festskriften
bidrar forskare från Norden och Ka-
nada med olika perspektiv på vuxnas
lärande. Boken anmäls av Kjell Ru-
benson härintill. Både Kjell och Lars
hade avgörande betydelse för starten
av Mimer 1990 och uppbyggnads-
åren. Kjell blev Mimers förste ordfö-
rande och Lars den förste lektorn.
Festskriften överräcktes på ett mycket
lyckat nordiskt seminarium i Trond-
heim, se längre fram i bladet. Jorun M
Stenøien vid Vox, eldsjäl och samar-
betspartner, är värd ett särskilt tack!

Arbetet med festskriften och semi-
nariet är även ett led i Mimers ambi-
tion att öka kontakterna med folkbild-
ning i Norden och internationellt. Vi
initierar nu ”Folkbildning globalt” i
Mimerbladet som tema för återkom-
mande lästips. För att vidga vyerna
bad vi dessutom Kjell Rubenson att
anmäla den kanadensiska ekonomen
Richard Desjardins avhandling. Han
har ett internationellt jämförande pers-
pektiv på vuxenutbildning. Hans per-
spektiv är interdisciplinärt då han stäl-
ler humankapitalteorin och livslångt –
och livsvitt – lärande i centrum. För-
hoppningsvis kan både Desjardins av-
handling och festskriften bidra till dis-
kussionen om folkbildningens nya
landskap i relation till vuxenutbildning.

En av Mimers roller är att verka för
gränsöverskridande möten. Även hös-
tens seminarium om gränslandet mel-
lan forskning och utvärdering och den
årliga forskarkonferensen ger spän-
nande möjligheter för forskare och
folkbildare att diskutera folkbild-
ningens och forskningens innehåll
och dilemman. Välkomna!

ANN-MARIE LAGINDER
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Festskrift till Lars Arvidson

Nordiskt perspektiv 
på vuxnas lärande

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

Jubilaren Lars Arvidson (längst fram)
tillsammans med redaktionskommittén
för festskriften, fr v Ann-Marie Lagin-
der,Jorun M Stenøien,Tone Mørkved,
Sigvart Tøsse och Kjell Rubenson.

forts nästa sida

Nimers årliga forskarkonferens genom-
förs den 2-3 november i Örebro. Arrange-
manget sker i samarbete med Pedagogiska
institutionen, Örebro universitet. Konfe-
rensen har inget på förhand givet tema
utan är öppen för frågor och ämnen med
anknytning till folkbildning i alla dess
dimensioner. Vi hoppas på texter i olika

arbetsstadier, som genom skilda frågor
och forskningsperspektiv speglar folkbild-
ningens och forskningens mångfald. An-
mäl dig och ditt eventuella paper senast
fredagen den 1 oktober 2004 på bifogad
anmälningsblankett, eller elektroniskt via
Mimers hemsida: www.liu.se/mimer

Mimerkonferens i Örebro i november



fredställa. Å andra sidan rör det sig om
de studieformer och det studieinnehåll
som andra än de själva bedömer vara
riktiga och värdefulla.

I boken diskuteras hur tvetydigheten i
den svenska folkbildningsdebatten upp-
visar klara likheter med romartidens
Janussymbol. I ett av de finska bidragen
kan vi observera en liknande spänning i
dragkampen mellan folkbildning och
yrkes(ut)bildning. De norska kollegorna
påminner läsaren om att vuxenutbild-
ning och folkbildning i betydligt större
utsträckning än skolutbildningen styrts
av politiska mål. Vad gäller vuxenut-
bildningen så är denna inte enbart knu-
ten till de utbildningspolitiska målen,
utan också till politiska ambitioner inom
andra politikområden. Denna insikt hjäl-
per oss att förstå varför, vilket framhålls
av flera författare, dagens folk- och vux-
enutbildning så starkt betonar individen
och tycks skjuta de kollektiva och sys-
temförändrande ambitionerna i bak-
grunden. I skriften förs en central dis-
kussion, som handlar om vilken roll
lärande i samband med de nya sociala
rörelserna kan spela, för att förnya
debatten kring lärande och demokrati.
Denna idé väcker frågor kring hur man
bättre skall kunna utveckla en teoretisk
förståelse av kopplingen mellan lärande
och demokrati.

Bokens spännande ansats är att den
inte begränsar sig till folkbildning och
vuxenutbildning. Här behandlas också
hur Janusansiktet gestaltar sig i lärande
på arbetsplatsen och i de villkor som styr
tvetydigheterna i sådan utbildning. För-
fattarna synliggör att den underliggande
spänning, som står i centrum för analy-
serna, också kommer till uttryck i synen
på och debatten om pedagogikens for-
mer. Det gäller även instruktörernas roll,
och hur en professionell och personlig
identitet kan smälta samman.

Sett som en helhet utgör bidragen en
fruktbar grund för en seriös diskussion
om hur framtidens folkbildning, vuxen-
utbildning och personalutbildning bör
formas. Boken väcker också liv i ett
slumrande intresse för det nordiska. Vad
vore en bättre hyllning till Lars än om
skriften kan inspirera till förnyat nor-
diskt samarbete i dessa frågor.

KJELL RUBENSON 

Boken Utfordringer for voksnes læring.
Et nordisk perspektiv. Festskrift till
Lars Arvidson kan beställas via Mimer,
Maritta Edman, e-post mared@
ibv.liu.se, telefon 013–28 21 17. Priset
är 120 kronor exkl moms (127 kronor
inkl moms)

forts från föregående sida

Nätverksseminarium i Trondheim
I april samlades närmare 30 forskare från
hela Norden och Kanada till ett seminari-
um och nätverksmöte i Trondheim. Syftet
var, dels att diskutera vuxnas lärande som
forskningsfält och praktik, dels att diskute-
ra behov och möjligheter för samarbete
och erfarenhetsutbyte på nordisk bas. Vox
forskningsavdelning var värd och initiativ-
tagare i samarbete med Mimer. 

Under seminariets upptakt överräcktes
festskriften Utfordringer for voksnes læ-
ring till Lars Arvidson (se anmälan på an-
nan plats). Kjell Rubenson, University of
British Columbia, gjorde under starten av
seminariet en sammanfattning av boken,
utan att avslöja att den fanns förrän den
överräcktes till Lars. Han blev precis så
överrumplad som vi hoppats – hemlighets-
makeriet hade lyckats! Efter denna fram-
gångsrika upptakt fortsatte seminariet med
spännande inspel enligt programmet. Lars
bidrog själv med ett inlägg om norsk ”fol-
keoplysning” och svensk ”folkbildning” i
ideologiskt perspektiv, Petri Salo, Åbo
Akademi i Vasa, behandlade finsk folk-
bildning och yrkes(ut)bildning och Tine
Wedege, Roskilde universitet, diskuterade
olika kompetensbegrepp som sociala kon-

struktioner. Kjell Rubensons inlägg hand-
lade om det nordiska kontra det internatio-
nella. Samtliga inlägg gav upphov till
intressanta och engagerade diskussioner. 

Mötet avslutades med en dialog om
nordiskt samarbete kring forskning och
undervisning och möjliga utvecklingsvä-
gar. En nordisk forskarkonferens plane-
ras till våren 2005 av University of
Turku, Centre for Research on Life Long
Learning and Education. 

Ett samtal om samarbete kring grund-
utbildning och forskarutbildning ska
fortsätta på informell bas, genom Stellan
Boozon, Linköpings universitet och
Ragnhild Lofthus, Vox (som från hösten
blivit universitetsanknutet och bytt namn
till NTNU Voksne i læring). Likaså ska
en dialog kring nätverk, och om former
för vidarespridning av information om
konferenser och litteratur, föras vidare
på informell grund och nordisk bas av
Jorun M Stenøien, Vox (numera NTNU
Voksne i læring), Petri Salo, Åbo akade-
mi i Vasa samt Ann-Marie Laginder,
Mimer. Om du är intresserad, har idéer
eller synpunkter är du välkommen att
höra av dig till Stellan Boozon, e-post
stebo@ibv.liu.se eller till mig e-post
annla@ibv.liu.se.

ANN-MARIE LAGINDER

Professor Kjell Rubenson medverkade på nordiskt seminarium

Tack!
Till min totala överraskning och stora
glädje uppmärksammades min 70-års-
dag med en festskrift. Ett varmt tack till
alla som på olika sätt, inte minst genom
sitt namn i tabula gratulatoria, har med-
verkat och bidragit till utgivandet av en
värdefull bok.

LARS ARVIDSON

Nytt nätverk
Den nybildade organisationen Nordisk
Nätverk för Vuxnas lärande, NVL,
kommer att ha sitt kansli hos CFL,
Nationellt centrum för flexibelt läran-
de, under perioden 2005-2008. Enligt
Nordiska Ministerrådets beslut blir
nätverkets uppgift att stödja och stimu-
lera till nordiskt samarbete och dialog
kring vuxnas lärande men också att
följa och initiera utveckling i de nor-
diska länderna.



En utbildningsekonomisk avhandling inom
vuxenutbildningsområdet tillhör verkligen
ovanligheterna. I början på sommaren lade
emellerid den kanadensiska ekonomen
Richard Desjardins fram ett mycket spän-
nande arbete, Learning for well being. Stu-
dies using the International Adult Literacy
Survey, vid Stockholms universitet, Insti-
tutionen för internationell pedagogik.

Studier som bygger på teorier om
humankapitalet har nästan uteslutande äg-
nat sig åt utbildningens ekonomiska effek-
ter. Som avhandlingens titel antyder tar
Desjardins ett betydligt bredare grepp och
uppmärksammar hur lärande som bedrivs i
formella, icke formella och informella
kontexter påverkar inte bara privatekono-
min, men också socialt välbefinnande och
deltagande i föreningslivet.  En central frå-
ga utifrån ett livslångt lärandeperspektiv är
huruvida ett livsvitt och informellt lärande
kan kompensera för brister i det formella
lärandet.  Avhandlingen berör denna nyck-
elfråga och inom de begränsningar som
datamaterialet utgör får läsaren en inblick i
hur forskningen inom området kan tänkas
utvecklas.

Avhandlingen består av fem uppsatser,
som alla publicerats i centrala forsknings-
tidskrifter.  Underlaget för de empiriska ar-
betena är International Adult Literacy
Survey (IALS) i vilken 22 länder ingår.
Resultaten från de fem arbetena visar
enligt författaren att:

• Det formella lärandet i skolan har den
största betydelsen för utvecklandet av
human kapital generellt, men informellt
lärande i hemmet, på fritiden och i arbetet
har också betydelse.

• Informellt lärande i arbetslivet samva-
rierar kraftigt med lön. Här får vi bekräftat
att bättre betalda arbeten med högre lön
också ger bäst möjligheter till såval for-
mellt som informellt lärande i arbetet. 

• Informellt lärande i hemmet och på fri-
tiden har klart samband med en persons
sociala kontakter och föreningsaktiviteter.

• Resultaten ger visst stöd för föreställ-
ningen att informellt lärande i viss utsträck-
ning kan kompensera för en mindre stimule-
rande uppväxtmiljö och för en bristande for-
mell skolutbildning.

• Tesen use it or lose it stöds också av
resultaten. Det tycks nämligen förhålla sig
på det viset att bristande engagemang och
möjligheter till informellt lärande, kan
orsaka förlust av det humankapital som
tidigare skapats genom formell utbildning. 

De utförliga teoretiska resonemangen i
kombination med ett djärvt modellbyggan-
de, avancerade statistiska bearbetningar
och inte alltför blygsamma slutsatser bju-
der intressant och stimulerande läsning.
Desjardins har genom sin avhandling givit
ett viktigt bidrag till en forskningstradition
som vi länge saknat inom svensk vuxenut-
bildningsforskning. I en del fall tillåter nog
inte det befintliga materialet att man tar ut
svängarna riktigt så våldsamt som författa-
ren gör, men vem kan förneka att det gör
det hela mer spännande och får det att kitt-
la i själen. Och snart har vi, tack vare den
just genomförda International Adult
Literacy and Life Skills Survey (ALL), nya
och bättre data som kommer att tillåta fors-
karvärlden att fördjupa och förfina Desjar-
dins analyser och slutsatser.    

KJELL RUBENSON

Avhandling om livslångt lärande 

Mimers
skrifter får
ny layout
I den första skriften  i
den nya utformning-
en, Mellan rörelse
och universitet, jäm-
för och analyserar
Lars Arvidson de två folkbildarna Carl
Cederblads och Oscar Olssons tankar
och idéer insatta i sitt samhällssamman-
hang. Båda föddes i slutet av 1800-talet
och var verksamma fram till mitten av
1900-talet. Den förre var socialliberal
och den senare socialdemokrat, också
deras uppfattningar om den fria och fri-
villiga folkbildningens roll skilde sig åt.
Beställ skriften från Mimer, Maritta
Edman, telefon 013-28 21 17, e-post:
mared@ibv.liu.se, eller via beställnings-
formulär på Skapande Vetandes hemsida:
http://www.liu.se/iuv/skapande. Skriften
kostar 50 kr exkl moms (53 kr inkl moms).

Folkbildning globalt 
Folkbildning är en verksamhet som inte
bara begränsas till Sverige (eller ens
Norden), även om exempelvis vissa insti-
tutionella förhållanden är unika här. Före-
teelsen, eller skeendet, när människor
organiserar sig i grupper och rörelser för
att söka kunskap och förändra sina livs-
villkor, förekommer över hela världen i
olika former.

Under rubriken Folkbildning globalt
har vi för avsikt att framöver i Mimer-
bladet uppmärksamma exempel på inter-
nationell litteratur med bäring på folk-
bildning som forskningsfält och verk-
samhetsfält. Tanken är att förmedla tips
på aktuella (framförallt engelskspråkiga)
artiklar, rapporter, böcker etc. 

Har du idéer om texter som är värda
att uppmärksamma? Hör gärna av dig
till Henrik Nordvall, e-post henno@
ibv.liu.se

I gränslandet mellan
forskning och praktik
Mimer, Folkbildningsrådet och Före-
ningen för folkbildningsforskning arran-
gerar ett seminarium på Tollare folk-
högskola 19-20 oktober. Syftet är att
forskare och praktiker tillsammans ska
problematisera olika relationer och spän-
ningsförhållanden mellan forskning,
utvärdering och praktik. Målgruppen är
intresserade folkbildningsforskare och
utvärderingsintresserade folkbildnings-
praktiker, men deltagarantalet är begrän-
sat. Om du är intresserad kontakta:
Anne-Christine Utterström, telefon: 08-
412 48 02, e-post: anne-christine.utter-
strom@folkbildning.se

Föreningen för folkbildningsforskning bil-
dades 1991 på initiativ av Folkbildningsför-
bundet. Uppgiften är att främja forskning
om folkbildningens historia, nutida och
framtida roller genom att exempelvis stimu-
lera kontakter mellan forskare och folkbil-
dare och göra forskningsresultat och littera-
tur tillgängliga i folkbildningsarbetet.

Föreningen är öppen för forsknings-
intresserade folkbildare och folkbildnings-
intresserade forskare men också för organi-
sationer som folkhögskolor och studieför-
bund. För årsavgiften får medlemmarna,
bland annat medlemsskriften Forskning om
folkbildning, och varje år Årsbok om folk-
bildning. Fortlöpande ges information om
forskning från universiteten och folkbild-
ningsvärlden, samt därutöver inbjudningar
till seminarier och andra mötesplatser.

Den nu aktuella Årsbok om folkbildning
2003 innehåller tretton artiklar av Gunnar
Sundgren, Tore Johansson, Karin Nord-

berg, Karin Löfdahl, Bo Zelei, Torgil Per-
son, Bosse Jonsson, Kerstin Mustel, Lis-
beth Eriksson, Petros Gougoulakis, Hans
Lorentz, Britten Månsson-Wallin, Mikael
Andersson och Ingemar Nordieng.

Anmälan om medlemskap kan göras
på www.folkbildning.net/fb-forskning.
På hemsidan finns föreningens stadgar,
styrelsens sammansättning, seminarie-
dokumentation, vissa texter från årsbo-
ken, övriga rapporter och skrifter som
föreningen givit ut.

Vill man enbart ha årsboken, så kostar
den 150 kronor + porto för icke-medlem-
mar, och beställes på adress: Föreningen
för folkbildningsforskning, c/o Folkbild-
ningsförbundet, Box 730, 101 34
Stockholm; alternativt fax: 018-13 70 40,
eller e-post till föreningens sekreterare:
anders.ekman@folkbildning.net

ANDERS EKMAN

Föreningen för folkbildningsforskning



Publicerat
Adolfsson, Lena (red). 2003. College. Folkuni-
versitetets collegemodell för gränszonen gymnasi-
eskola–högskola. Umeå: Folkuniversitetet.

Andersson, Per & Fejes, Andreas & Ahn,
Song-Ee. 2004. ”Recognition of Prior Vocational
Learning in Sweden.” In: Studies in the Education
of Adults vol 36, No. 1 spring 2004.

Arvidson, Lars. Mellan rörelse och universitet
– folkbildning enligt socialdemokraten Oscar
Olsson och liberalen Carl Cederblad. Mimers små-
skrifter. Linköping: Mimer och Skapande Vetande.

Bolin, Jan. 2004. Parti av ny typ? Skapandet av
ett svenskt kommunistiskt parti1917-1933. Akade-
misk avhandling, Stockholms universitet, Histo-
riska institutionen.

Chartrand, Sébastien. 2004. Work in volonta-
ry welfare organizations. A Sociological study of
volontary welfare organizations in Sweden. Aka-
demisk avhandling, Stockholms universitet, So-
ciologiska institutionen. 

Desjardins, Richard. 2004. Learning for well
being. Studies using the International Adult Literacy
Survey. Akademisk avhandling, Stockholms univer-
sitet, Institutionen för internationell pedagogik.

Englund, Claes. 2003. Världens största teater.
Riksteatern 1958-1976. Norsborg: Förlaget Entré.

Fejes, Andreas. 2003. ”Kvällsgymnasier – resul-
tatet av ett vägval i vuxenutbildningens historia.” I:
Vägval i skolans historia, Årgång 3, nr 4, 2003.

Folkbildningens framsyn. Framtidens folkbild-
ning, roll och uppgifter. Rapport. Stockholm: Folk-
bildningsrådet.

Hansson, Lars. 2004. Slakt i takt. Klassfor-
mering vid de bondekooperativa slakteriindustri-
erna i Skåne 1908-1946. Akademisk avhandling,
Växjö universitet, Historiska institutionen.

Hübinette, Staffan. 2004. Flexibelt lärande –
flexibel organisation. Om nödvändigheten av för-
ändring i folkhögskolan. Rapport 2:2004. Hässle-
holm: Nationellt Centrum för flexibelt lärande.

Mogren, Mikael. 2004. Den romantiska kyrkan.
Föreställningar om den ideala kyrkan på jorden
inom Nya skolan till och med 1817. Akademisk
avhandling, Uppsala universitet, Teologiska institu-
tionen. Skellefteå: Norma (2003).

Nilsson, Tommy. 2003. Flexibelt lärande på
nätet – handledning för cirkelledare. Rapport
1:2003. Hässleholm: Nationellt Centrum för flexi-
belt lärande.

Paulsen, Morten Flate. 2003. Online education
and learning management systems: global e-learning
in a Scandinavian perspective. Oslo: NKI Forlaget.

Rackner, Ove. 2003. Mailmål – en språklig
dräkt för folkbildande nätsamtal. Rapport 2:2003.
Hässleholm: Nationellt centrum för flexibelt lärande.

Salo, Petri. 2004. Vilken utgång – folkbildning?
Texter om folkbildningens identitet och framtid.
Rapport Nr 6 / 2004. Åbo Akademi, pedagogiska
fakulteten. 

Samtal i lusthuset. Deltagarna i en studiecirkel
redovisar minnen och tankar om sina upplevelser i
Södermanlands SV-distrikt och om folkbildningen
i framtiden. 2003. Skrift från Studiecirkeln
”Folkbildarveteraner”.

Svensk forskning om demokrati, offentlig förvalt-
ning och folkrörelser. 2004. Vetenskapsrådets rap-
portserie, Rapport 2003:15. Stockholm: Vetenskaps-
rådet.

Utfordringer for voksnes læring. Et nordisk per-
spektiv. Festskrift til Lars Arvidson. 2004. Stenøien,
Jorun & Laginder, Ann-Marie & Mørkved, Tone
& Rubenson, Kjell & Tøsse, Sigvart (red). Trond-
heim: Vox Forskningsavdelingen i samarbete med
Mimer.

Årsbok om folkbildning. Forskning & utveck-
ling 2003. 2004. Stockholm: Föreningen för folk-
bildningsforskning.

Böcker utgivna av Mimer

Antologier:
Bergstedt, Bosse och Larsson, Staffan (red).
1995. Om folkbildningens innebörder - nio försök
att fånga en företeelse. Mimers antologier. Lin-
köping: 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 histo-
ria. Mimers antologier. Linköping: Mimer och
Skapande Vetande.

Småskrifter:
Arvidson, Lars. 1996. Cirklar i rörelse. Mimers små-
skrifter. Linköping: Mimer och Skapande Vetande.

Arvidson, Lars. 2004. Mellan rörelse och univer-
sitet – folkbildning enligt socialdemokraten Oscar
Olsson och liberalen Carl Cederblad. Mimers små-
skrifter. Linköping: Mimer och Skapande Vetande.

Mimers publikationer 
utgivna i samverkan med andra organisationer:
Albinson, Folke & Norbeck, Johan och Sundén,
Rolf. 2000. Folkbildning som bistånd. Personliga
berättelser och reflektioner. Vuxenutbildarcentrums
skriftserie nr 15. Linköping: Vuxenutbildarcentrum i
samarbete med Mimer.

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

* * *

Beställ Mimers publikationer från: Mimer, Maritta
Edman, tel 013-28 21 17, e-post: mared@ibv.liu.se ,
eller via beställningsformulär på Skapande Vetandes
hemsida: http://www.liu.se/iuv/skapande

Kalendarium

Oktober

19-20 ”I gränslandet
mellan forskning och
utvärdering.” Semina-
rium. Plats: Tollare folk-
högskola. Arr: Mimer,
Folkbildningsrådet och
Föreningen för folk-
bildningsforskning.
Info: Anne-Christine
Utterström, telefon:
08-412 48 02, e-post:
anne-christine.utter-
strom@folkbildning.se 

November

2-3 Mimers forskar-
konferens 2004 i sam-
arbete med Pedago-
giska institutionen vid
Örebro universitet. Se
bifogad inbjudan och
Mimers hemsida:
www.liu.se/mimer

2005

Mars

10-12 ”En nordisk
dimension i utbildning
och forskning – myt
eller realitet?” NFPF:s
33.e konferens. Plats:
Oslo. Arr: Universitetet
i Oslo, det utdannings-
vitenskapelige fakultet.
http://NERAoslo2005.
uio.no

15-16 ”Vuxenutbild-
ning i utveckling.”
Konferens. Plats: Lin-
köping Konsert &
Kongress. Arr: Cent-
rum för kompetensut-
veckling och Vuxen-
utbildarcentrum vid
Linköpings universi-
tet i samverkan med
Nationellt centrum för
flexibelt lärande, Folk-
bildningsrådet m fl

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 gärna!
Vi tar gärna emot tips om ny litteratur för
Publicerat-listan. Tipsa också om planerade
aktiviteter av intresse för vårt kalendarium.

Skicka era tips skriftligt, helst på e-
postadress: ingla@ibv.liu.se.


