
1800-talets väckelserörelser bidrog
till sekulariseringen av samhället,
menar Stefan Gelfgren i en ny
doktorsavhandling.
Arbetarrörelsen, Nykterhetsrörelsen och
Väckelserörelsen. Som ett slags mantra har
denna triptyk använts i den stora berättelsen
om Folkrörelse-Sverige som handlar om hur
en folklig och lokal mobilisering förändrade
det svenska samhället och lade grunden för
den moderna demokratin. 

Under de senaste decennierna har denna
berättelse ifrågasatts och behovet av fördjupa-
de studier av den mångfald av sociala rörelser
som uppstod i 1800-talets samhälle är bety-
dande. Detta gäller i särskilt hög grad väckel-
serörelsen eftersom den ofta behandlats som
en ganska isolerad företeelse utan egentligt
sammanhang med mer övergripande sociala,
kulturella och ideologiska förändringar i sam-
tiden. Kanske kan man också med Inger
Hammar säga att historieforskningen en tid
varit religionsblind och inte sett eller velat se
att religiösa frågor och rörelser haft en plats i
moderniseringsprocessen och då inte bara
som röster från det förflutna eller motståndare
till all förändring. Det finns därför all anled-
ning att välkomna en historieskrivning som på
ett mer tydligt sätt ser kyrkan och religionen
som integrerade delar i det komplex av om-
ständigheter, övertygelser och erfarenheter

som formade och förändrade 1800-talets och
det tidiga 1900-talets sociala rörelser och
åskådningar. 

I sin doktors-
avhandling Ett
utvalt släkte i
idéhistoria vid
Umeå universi-
tet har Stefan
Gelfgren givit
sig i kast med
en svår men in-
tressant del av
detta forsknings-
fält, nämligen
relationen mel-
lan väckelserörelsen och den samtida seku-
lariseringsprocessen.

Det finns ingen enkel och entydig defini-
tion av begreppet sekularisering, men i var-
dagligt tal brukar detta få syfta på att religiösa
tänkesätt minskat i betydelse till förmån för
mer vetenskapliga eller rationella åskådningar
och att detta varit en del av en allmän moder-
niseringsprocess som pågått sedan 1700-talet.
Bland historiker har det dock varit vanligare
att med sekularisering syfta på den process
genom vilken kyrkans inflytande över olika
sociala och kulturella institutioner minskat,
samtidigt som religionen kommit att uppfat-
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Ur Mimers brunn 
Det är viktigt för forskare att
kunna ställa bra frågor, minst lika
viktigt som att kunna ge konkreta
svar, skriver Roger Qvarsell. I
mötet mellan forskare och folkbil-
dare är det ofta det till synes ändlö-
sa reflekterandet respektive för-
väntningar om bidrag till problem-
lösning som provocerar. Bortom
frustrationen finns dock en fruktbar
dynamik i dessa möten mellan verk-
ligheter. Forskaren kan testa rele-
vansen i forskningsfrågorna och
folkbildaren kan upptäcka annor-
lunda sätt att se på sin verksamhet.

En annan form av möten sker i
forskning som bygger på intervju-
er och observationer. Möten där
förtroende och öppenhet är en
nödvändig förutsättning. Den kun-
skap som söks kan emellertid ha
helt olika fokus. Martin Lundberg
riktar sitt sökarljus på hur åsikts-
bildning utvecklas i samspel mel-
lan deltagarna i överläggande
samtal. Susanne Köpsén studerar
fackligt arbete och lärande i varda-
gen. I Jorun M. Stenøiens avhand-
ling får vi ta del av berättelser i
intervjuer med aktivister inom
kvinno- och miljörörelsen. 

Alla dessa röster från intervju-
personer, observationer av samtal
och vardagliga verksamheter ger
således färg och innehåll till den
palett av teorier och ansatser som
forskarna arbetar med. Ny kun-
skap växer fram. Giltigheten i kun-
skapen prövas sedan i samtal mel-
lan forskare och mellan forskare
och folkbildare. Mimers årliga for-
skarkonferens är en mötesplats för
sådana samtal. Varmt välkomna
till Norrköping i november. Vår
samarbetspartner Arbetets muse-
um hälsar välkommen till ett
museum vars mål är att beröra,
uppröra och inspirera…

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

Stefan Gelfgren

Forskare och  folkbildare väl-
komnas till Mimers forskar-
konferens den 4-5 november.
Konferensen anordnas i sam-
arbete med Arbetets museum
i Norrköping. 

Den tematiska delen är
”Folkbildning i relation till
arbete och arbetsliv.” Dead-
line för paper är den 1 okto-
ber 2003. Ytterligare upplys-
ningar finns i den inbjudan

som medföljer detta Mimer-
blad som bilaga. 

Anmälan kan också göras
via Mimers hemsida: http://
www.liu.se/mimer/forskning 

Mimers forskarkonferens på Arbetets museum

forts nästa sida



Samtalet som demokrati
Demokratibegreppet är flitigt använt i folk-
bildningen. Inte minst har man framhävt att
det demokratiska samtalet är ett särmärke för
pedagogiken. Trots detta har knappast ett
sådant samtal varit så närgånget granskat som
i Martin Lundbergs licentiatarbete ”Om över-
läggande samtal och hållbar utveckling. En
studie av deliberativ demokrati.”

Den vetenskapliga diskussionen om de-
mokratins innebörd har i vår tid ofta diskute-
rat begreppet ”deliberativ demokrati”. För
folkbildningen är den särskilt intressant efter-
som det är en demokratiuppfattning som un-
derstryker åsiktsbildning på gräsrotsnivån.
Att människor samtalar under tvångsfria for-
mer och utvecklar en åsikt tillsammans är
fundamentalt. På denna grund tänkes sedan
de samtalande tillsammans påverka samhället.

I Martin Lundbergs studie granskas denna
teori kritiskt genom att närgånget studera ett
empiriskt fall – en serie samtal som handlar

om hållbar utveckling. Han har tolkat vide-
oinspelningar med fokus på hur åsiktsbild-
ningen utvecklats genom interaktionen mel-
lan deltagarna. För alla som har ett intresse i
dessa frågor ger Lundbergs studie ett mycket
intressant inlägg i diskussionen om den deli-
berativa demokratin. Arbetet bidrar med så-
väl en god insikt i teoribildningen som en kri-
tisk granskning av begreppets ”realism”. Trots
att villkoren för de samtal som Lundberg stu-
derar motsvarar idealet, är det tveksamt om
samtalet fullt ut lever upp till teorins löften.
Ett särskilt värde i studien är att den bidrar till
att tydliggöra en tänkbar innebörd i demokra-
tibegreppet, som ofta får en oklar, för att inte
säga dekorativ innebörd. 

Lundberg fortsätter sina studier inom pro-
jektet ”Överläggande samtal” med medel
från Vetenskapsrådet, nu med studiecirkeln i
fokus.

STAFFAN LARSSON

tas som en privat angelägenhet.
Väckelse- och frikyrkorörelsen kan
därmed ha bidragit till sekularise-
ringen genom att den försvagade
enhetskyrkans ställning. 

Gelfgren går med hänvisning till
framför allt engelsk forskning ett
steg längre och menar att det väx-
ande utbudet av alternativa tros-
och livsåskådningar mot slutet av
1800-talet medförde att det i allt
större utsträckning blev upp till den
enskilde individen att själv välja
och ta ställning. En religiös tro blev
ett av flera möjliga alternativ och
inte något självklart eller påtvingat.
Sekulariseringen innebar således en-
ligt detta resonemang att religionen
individualiserades och att de religi-
ösa rörelserna tvingades konkurre-
ra inbördes och med mer profana
åskådningar för att vinna anhängare. 

För att kunna konkretisera detta
resonemang har Stefan Gelfgren ge-
nomfört en historisk studie av Evan-
geliska Fosterlandsstiftelsens verk-
samhet mellan åren 1856 och 1910.
I ett kapitel behandlas EFS:s cen-
trala organisation och i ett annat
den lokala församlingen i Umeå.
Mest originella är dock de kapitel i
vilka den omfattande utgivningen
av traktater analyseras och de lokalt
verksamma kolportörerna grans-
kas. EFS:s strävan att vara en inom-
kyrklig väckelserörelse visar sig i
det sammanhanget ha varit allt an-
nat än oproblematisk och såväl till-
komsten av Svenska Missionsför-
bundet som konflikterna kring kol-
portörernas predikande får sin be-
lysning.

Gelfgrens ambition att behandla
de historiskt komplexa frågorna om
sekularisering och modernisering
med hjälp av en ingående studie av
utvecklingen inom en enskild, och
inte särskilt typisk, gren av väckel-
serörelsen utgör avhandlingens bå-
de styrka och svaghet. Styrka fram-
för allt genom att den på ett djärvt
och tankeväckande sätt belyser cent-
rala idéhistoriska frågor kring de
förändrade möjligheterna att indivi-
duellt välja livsåskådning, mångfal-
den av sociala rörelser och kyrkans
försvagade ställning mot slutet av
1800-talet. 

Svagheten ligger i att avståndet
mellan de övergripande frågorna
och de svar som den historiska och
empiriska undersökningen ger eller
kan ge är väl stort. Men förmågan
att ställa bra frågor är en minst lika
viktig egenskap hos en forskare
som att kunna ge konkreta svar. 

ROGER QVARSELL

Det finns omkring en kvarts miljon människor i
Sverige som är förtroendevalda i facklig verk-
samhet. Hälften av dem har facklig grundut-
bildning, och cirka en tiondel får fortbildning
under ett år. Det huvudsakliga lärandet sker
dock i det vardagliga arbetet på lokal nivå. Till
den tämligen begränsade forskningen på detta
område har Susanne Köpsén genom sin licenti-
atavhandling ”Om fackligt lärande En etnogra-
fisk studie av en fackföreningsstyrelses arbete”
lämnat ett väsentligt bidrag.

I ett års tid har författaren, främst genom
observation vid tätt återkommande besök och
genom att ta del av relevant information, nära
följt den aktiva kärntruppen i ett industriföre-
tags lokala fackföreningsstyrelse i ett LO-för-
bund. Hon tolkar, analyserar och diskuterar

deras lärande framför allt sett som kommunika-
tion i en social praktik vid problemlösning.
Detta görs mot bakgrund av redogörelser för
hur ett alltmer decentraliserat fackligt ansvars-
tagande ter sig under väsentligt förändrade vill-
kor i arbetslivet med nya, komplexa frågor och
problem.

Susanne Köpsén strukturerar dessa problem
i skilda kategorier och analyserar dem ingående
utifrån ett antal dimensioner med betoning på
betingelser och konsekvenser för lärande och
förändring. Hon diskuterar utifrån detta behovet
av och förutsättningar för pedagogiskt stöd i
lokalt fackligt arbete genom handledning
och/eller IT och avslutar med en reflexion kring
fackets möjligheter i termer av makt.

STELLAN BOOZON

Lärande i facklig vardag

forts från föregående sida
Sociala rörelser som mötesplatser
I Trondheim har en intressant avhandling
lagts fram. Den handlar om de nya folkrörel-
ser som växte sig starka i hägnet av 68-gene-
rationens öppenhet för radikala tankar. För-
fattaren, Jorun M. Stenøien, har valt en talan-
de titel: ”Den aktive medborger. Nye sociale
bevegelser som möteplasser for kunnskap og
demokrati.” Hur deltagandet i kvinno- och
miljörörelse har påverkat aktivister är kärn-
frågan.

Ett verkningsfullt grepp är att betrakta
rörelsernas verksamheter som mötesplatser –
som relaterar individer till det kollektiva. Det
kan handla om aktioner för att rädda vatten-
drag eller teatergruppen eller nyfeministernas
grupper för medvetandegörande. Stenøien
menar att lärande och livsval uppstår i dessa
skärningspunkter. Intervjuer med aktivister
och skriftliga dokument bildar bas för berät-
telser om utvecklingen av en rad olika norska
organisationer. Många känner säkert igen sig,

även om de inte är norrmän – det handlar om
rörelser med världsvid genomslagskraft. Man
slås av hur dessa relativt små organisationer
faktiskt format vårt samtida politiska språk.
Även om de reella segrarna är begränsade har
de erövrat det offentliga samtalet på samma
gång som innebörder avradikaliserats.

Stenøien använder sin empiri för att om-
tolka individualiseringbegreppet: Mot före-
ställningen om framväxten av en samhälls-
frånvänd person ställer hon aktivisternas in-
dividuella uppbrott som en samhällsförän-
drande kraft. Man blev ”frisatt” från traditio-
nella normer till att skapa sitt eget liv och
identitet, grundat på förnuft, reflektion, upp-
levelser och känsla. Avhandlingen utgör ett
friskt kunskapstillskott till folkbildnings-
forskningen inte minst genom att studera bil-
dande verksamheter utanför den institutiona-
liserade folkbildningen.

STAFFAN LARSSON



Carl Cederblad och Oscar Ols-
son var samtida och levde mel-
lan 1886 och 1954 respektive
1877 och 1950. Båda var aktiva
politiker, den förra sociallibe-
ral, den andre socialdemokrat. I
en ny skrift i Mimers småskrift-
serie presenterar Lars Arvidson
en jämförande analys av dessa
framträdande folkbildares idéer
och tankar insatta i sitt samhäl-
leliga sammanhang.

Syftet är att ge exempel från
bildningsdebatten och påminna
om att uppfattningarna inom
svensk folkbildning inte alltid
varit så enhetliga som vi ibland
föreställer oss. Enligt Lars Ar-
vidson hade Olssons och Ce-
derblads insatser betydelse inte
bara för samtiden utan också
för eftervärlden. Båda var ivri-
ga och flitiga debattörer och såg
till att folkbildningsfrågorna fick
en framskjuten plats på dagord-
ningen. De var också organisa-
törer av folkbildningsverksam-
het. Oscar Olsson gjorde sig känd
som idégivare till studiecirkeln
men administrerade dessutom en
växande bildningsverksamhet
inom IOGT. Carl Cederblad var
en högt uppskattad föreläsare
som gjorde föreläsningen till en
konst men organiserade även
föreläsningsverksamhet på re-
gion- och lokalplanet.

Lars Arvidsons skrift bidrar
till förståelsen av hur den fria och
frivilliga folkbildningens sam-
hällsroll har vuxit fram. Där-
med kan den också kasta ljus
över viktiga sidor av relationen
mellan skola, utbildning och fri
och frivillig folkbildning idag.

Skriften kan beställas från
Mimer, Maritta Edman, telefon
013-28 21 17. E-post: mared@
ibv.liu.se. Den kan också lad-
das ner via Mimers hemsida.

Två folkbildar-
profiler jämförs”Att bilda med bild” är den fyndiga titeln på

Per Hartmans genomgång och analys av dis-
kussionen om de praktisk-estetiska studie-
cirklarnas bildningsvärde. Utgör de guld-
kant på tillvaron eller plåster på såren?
Syftet är att belysa hur synen på ämnesgrup-
pen förändras i offentliga texter. Vilka
motiv för statsbidrag dominerar under olika
skeden?

Med början på 1920-talet analyseras hur
kultur- och bildningsdiskussionen påverkat
utformningen av statsbidraget under fem
perioder. Behovet av att stämma av relatio-
nen mellan staten och studieförbundens cir-
kelverksamhet ledde då till statliga utred-

ningar. Utredningstexter, propositioner, för-
ordningar och myndighetsanvisningar stu-
deras liksom protokoll över beslut i pedago-
giska frågor. Hur styrs fria och frivilliga stu-
dier i allmänhet och praktisk-estetiska cir-
klar i synnerhet? Relationen mellan beto-
ning av metodisk frihet och krav på plan-
mässighet har debatterats under samtliga
perioder. Att ”tillverka”, ”framställa”, ”pro-
ducera” har betraktats som något negativt,
medan ”gestalta” och ”skapa” har haft posi-
tiva laddningar. Med tiden uttrycks motiv
och restriktioner alltmer distinkt och detalje-
rat från statens sida.

LARS ARVIDSON

Att bilda med bild

Kjell Gustavsson gör ett försök att belysa
folkbildning som ett mångdimensionellt so-
cialt fenomen. Han syftar till att utveckla en
ansats för forskning om folkbildning. I en
ny rapport ställer han den övergripande frå-
gan om hur folkbildning kan beforskas som
ett organisationsdidaktiskt och bildningsfi-
losofiskt område. Följdfrågan handlar om
vilka föreställningar om folkbildning som
kan tänkas framträda ur ett sådant perspek-
tiv. Problematiken belyses utifrån texter,

såväl historiska som nutida samt tidigare
bedriven folkbildningsforskning. Rapporten
avslutas med en möjlig tolkningsmodell
som utgår från ett antal bildningsfilosofier.
Dessa ses också som olika diskurser om vad
som kan sägas och göras inom folkbild-
ningen. Författaren söker på så sätt efter den
kollektiva självförståelse som dominerar
inom folkbildningen.

INGER LANDSTRÖM

I en studie på uppdrag av Folkbildnings-
rådet har Per Andersson utvärderat de sär-
skilda satsningar som gjorts på området IT-
stött lärande i folkbildningen. Under perio-
den 1999–2001 pågick ett antal lokala ut-
vecklingsprojekt i folkhögskolor och studie-
förbund. En fråga som ställs handlar om
vad informationstekniken betyder i ljuset av
folkbildningens pedagogiska ideal som be-
tonar mötet mellan människor i kunskaps-
processen. 

Kulturrådet får från 2002 ett anslag för att
främja vuxenstuderandes tillgång till folk-
biblioteksservice. I samarbete med Läns-
biblioteket i Värmland har en nätbaserad
mötesplats för informationsutbyte och in-
spiration startats, med avsikt att samla och
sprida erfarenheter från folkbibliotekens ar-
bete med vuxnas lärande. Hur kan folkbib-
lioteket i samarbete med lärcentra, högsko-

lor och folkbildning stödja människors livs-
långa och livsvida lärande? Ska man enbart
ge service eller mer aktivt även utveckla
pedagogisk metodik och handledande funk-
tioner? Vilka roller kan biblioteken ha i en
stödjande infrastruktur för vuxnas lärande?

Webbplatsens adress är: www.vuxbib.nu
(nås även från www.kulturradet).

Folkbildning som 
idé- och kunskapsvärld

IT-stött lärande
i folkbildningen

Nya folkhögskolor
följs upp
Rolf Berndtsson har i en studie följt upp de
tjugo nya folkhögskolor som blev självstän-
diga 1991-2000. I boken beskrivs skolornas
uppkomst och utveckling samt hur skolföre-
trädare ser på skolornas roll i lokalsamhället
och förhållandet mellan bildning och utbild-
ning. Vissa skillnader finns mellan gamla
och nya skolor. De nya är ofta dagfolkhög-
skolor i städer vilka vänder sig till särskilda
målgrupper som invandrare eller funktions-
hindrade.

Vuxnas lärande och folkbibliotek 
på ny webbplats

Ny småskrift från Mimer

De båda folkbildar-
profilerna Oscar Olsson
och Carl Cederblad står i
fokus för en ny småskrift
från Mimer. Lars Arvid-
son gör en jämförande
analys av deras idéer och
tankar.
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Kalendarium

Oktober
8-9 ”Mötesplats inför
framtiden.” Årlig kon-
ferens för praktiker
och forskare inom bib-
lioteks- och informa-
tionsområdet. Plats:
Borås. Arr: Biblioteks-
högskolan och Stads-
biblioteket i Borås. Info:
033-16 44 31 eller
Marie.Johansson@hb.se

November
4-5 Mimers årliga
forskarkonferens.
Plats: Norrköping.
Arr: Mimer i samar-
bete med Arbetets
museum, Norrköping.
Se Mimers hemsida:
www.liu.se/mimer

10-11 ”Mångkulturell
folkbildning.” Dialog-
seminarium utifrån
begreppen mångkultu-
ralitet och interkultu-
ralitet. Arr: Nordens
Folkliga Akademi.
Info: bjorn-erik.bro-
back@folkbildning.net

13-15 Nordisk dys-
lexikonferens. Arr:
Nordens Folkliga
Akademi i samarbete
med Förbundet Funk-
tionshindrade Med
Läs- och Skrivsvårig-
heter (FMLS) och
Förbundet för all
inlärning, Finland.
Info: Sari Virtanen,
sari@nfa.se

Mars 2004
11-13 ”Uddannelsens
placering i det moder-
ne videnssamfund.”
NFPF’s 32:a konferens.
Plats: Islands Pædago-
giske Universitet, Rej-
kjavik. Info:www.con-
gress.is/nfpf

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-post-
adress: ingla@ibv.liu.se.


