
Samuel Edquist understryker i sin
doktorsavhandling folkbildningens
roll i skapandet av en svensk,
nationell identitet.

Godtemplarrörelsen (IOGT) hade sin stor-
hetstid kring sekelskiftet 1900. Medlem-
marna strömmade till i stora skaror och
många engagerade sig även politiskt, främst
som socialdemokrater eller liberaler. 

Decennierna kring sekelskiftet brukar
samtidigt beskrivas som en tid präglad av
nationalistiska strömningar. Frågan är då,
vilken roll godtemplarrörelsen spelade i
skapandet och spridandet av dessa nationel-
la idéer i Sverige? Detta är ämnet för
Samuel Edquists avhandling.

Teoretiskt utgår han från en historiema-
terialistisk uppfattning och anknyter till
Antonio Gramscis hegemonibegrepp för att
förklara nationalismens övergripande ideo-
logiska betydelse. Nationalism avser här en
ideologi om specifikt nationella egenskaper

och värden, vilken – i sina mest extrema
former – kan formuleras som en väl utarbe-
tad, tydlig politisk doktrin. Till stor del fun-
gerar den dock som en omedveten ideologi,
något som tas för givet, som anses vara sunt
förnuft och naturligt. 

En viktig poäng med denna breda defini-
tion är att den rymmer hela spektrat från
extrema nationalistiska yttringar till vad
många snarast skulle tendera att kalla patri-
otism eller kanske ”svenska traditioner”.

Nationalismen självklar
För både liberala och socialdemokratiska
godtemplare var värdet av det nationella
mer eller mindre självklart, och de principi-
ella motståndarna mot nationstänkandet var
ytterst få. Nationen blev, menar Samuel
Edquist, ett ideal höjt över politiska skillna-
der. Nationella symboler och ritualer som
t.ex. flaggan och nationalsången betrakta-
des i det vardagliga arbetet inom rörelsen
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Ur Mimers brunn 
Nu har tolv nyantagna doktoran-
der från olika delar av landet och
med olika disciplinär bakgrund
påbörjat Forskarskolan i vuxnas
lärande. Forskarskolan är ett
samarbete mellan Linköpings
universitet, Göteborgs universitet
och Mälardalens högskola. Jag
vill hälsa samtliga doktorander
välkomna, men vill naturligtvis
särskilt rikta mig till Mimers nya
doktorand Henrik Nordvall som
presenteras härintill. 

Folkbildning är en aldrig
sinande källa att forska om. Det
är roligt att kunna konstatera att
avhandlingar produceras i en
jämn ström. Två avhandlingar
behandlar tiden runt sekelskiftet
1900, men ur helt olika perspek-
tiv. Historikern Samuel Edquists
avhandling anmäls i detta blad
och i början av april disputerar
sociologen Micael Björk. I slutet
av april disputerar pedagogen
Lisbeth Eriksson med en avhand-
ling om folkbildning i vår samtid. 

Jag vet dessutom att flera dok-
torander har kommit långt med
sin forskning om folkbildning
inom olika discipliner och vid
olika lärosäten. Mimers ambition
är att just denna kunskap – om
vem som forskar om vad och vil-
ken forskning som pågår om
folkbildning – ska bli lätt till-
gänglig. Därför introducerade vi
Mimerbas i höstas. Jag vill upp-
mana doktorander och alla andra
forskare, som ännu inte presente-
rat sig och sin forskning, att gå in
på Mimers hemsida och göra det
nu! På så vis sprider vi kunskap
till nya doktorander och andra
intresserade om det vida fält som
folkbildningsforskning utgör.

ANN-MARIE LAGINDER
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Maritta Edman 013-28 21 17 (mared@ibv.liu.se)        
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013 – 28 21 45

Henrik Nordvall heter
Mimers nya doktorand. 

Hans forskningsintresse in-
om folkbildning är bland
annat politisk mobilisering,
identitet, makt, motstånd,
ideologi/hegemoni och so-
ciala rörelser.

Henrik har tidigare läst
statsvetenskap och historia vid
Umeå universitet samt folk-
bildningslinjen på Brunnsviks
folkhögskola. Det senaste

året har han arbetat som
projektledare på ABF Väs-
terbotten, med uppgiften att
bygga broar och stimulera
erfarenhetsutbyte mellan nya
och gamla sociala rörelser.

Han har också varit med-
redaktör för tidskriften Fro-
nesis senaste nummer (nr 8)
– tema ”Mannen”, om mas-
kulina identitetsprocesser,
könsmakt och förändrings-
strategier.

Henrik är ny Mimerdoktorand

forts nästa sida

Henrik Nordvall

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



Fyra avhandlingar
Flera aktuella doktorsavhand-
lingar berör frågor av intresse
för folkbildningsforskare.

I Torgil Perssons avhandling från
november i fjol, Den kommunala
Musikskolans framväxt och turbu-
lenta 90-tal. En studie av musiksko-
lorna i Mörbylånga, Tranås, Kiruna
och Borås, beskrivs främst i en histo-
risk dimension, hur kommunala
musikskolan vuxit fram och föränd-
rats i relation till olika ramfaktorer.
Att folkrörelserna på 1940-talet bör-
jade använda musiken som medel
bidrog till musikskolornas framväxt.
På 1990-talet har tendensen varit att
de utvecklas till kulturskolor i takt
med värdeförändringarna i samhället
då en förskjutning från kollektiv till
individ skett.

Micael Björk disputerar den 5
april på avhandlingen Upplösningens
dialektik. Bildningsmål  och politisk
modernitet i Sverige kring sekelskif-
tet 1900. Bildning och modernitet är
det centrala och boken belyser det
demokratiska genombrottet i Sverige

med begrepp hämtade från en socio-
logisk teoritradition. Fokus ligger på
den politiska kulturen, och materia-
let består av debatter om språk,
böcker, bibliotek och läsning.

Lisbeth Eriksson disputerar den
26 april på en avhandling om invan-
drare, integration och folkhögskola.
I avhandlingen som heter  ”Jag kom-
mer aldrig att tillhöra det här sam-
hället…” Om invandrare – integra-
tion – folkhögskola fokuseras ur ett
integrationsperspektiv invandrardel-
tagares upplevelser av sin vardags-
situation och hur det är att studera på
folkhögskolan.

Den 8 maj läggs ytterligare en
avhandling om vuxenutbildning
fram vid Linköpings universitet när
Sam Paldanius försvarar sitt arbete
om varför vuxna arbetslösa avstår
från utbildning. I avhandlingen
Ointressets rationalitet. Om svårig-
heter att rekrytera arbetslösa till
vuxenstudier belyser han utifrån
Pierre Bourdieus begrepp den mot-
vilja som delar av kunskapslyftets
målgrupp visar inför vuxenstudier.

som ett gott kulturarv man tillägnade sig och
förde vidare. 

Idealiserandet av det egna kulturarbetet
fanns redan från början men så småningom
blev det också vanligt att tala om studiecirk-
larna och folkrörelserna som specifikt svenska
företeelser.

De flesta nationalistiska ideologier har lagt
stor vikt vid det agrara samhället och naturen,
och detta yttrade sig inom IOGT i intresse för
folklore, för folkdräkter, litteratur på dialekt,
sägner, folkmusik och hembygdsvård. Det
ledde till organiserat friluftsliv med vand-
ringar och utflykter i det gröna, och till en
skötsamhets-, renlevnads- och hälsokult som i
sin tur yttrade sig genom bland annat idrott,
folklekar och folkdans, vegetarianism, vacci-
nationsmotstånd och djurskydd. 

Här kan naturligtvis även infogas själva
nykterhetstanken, liksom den negativa attity-
den mot tobaken.

Civilisationskritik
Godtemplarna hade starka förhoppningar om
ett nytt och bättre Sverige, där nykterhet och
folkbildning rådde – här fanns en utvecklings-
optimism. Men den tydliga strävan att poäng-
tera naturen och det ursprungliga ledde till att
den civilisationskritiska sidan ändå domi-
nerade starkt. IOGT fick, menar Samuel
Edquist, en avgörande roll i den kulturnationa-
listiska våg som sköljde över Sverige och
utvecklade 1890-talets romantiska kultur-
strömning till en massrörelse med den organi-
serade bildningsverksamheten som redskap.
Man formade alternativa bildnings- och nöjes-
verksamheter som skulle förena sundhet och
nationellt identitetsskapande och bevarandet
av kulturarvet. 

Även om detta inte var lika tydligt inom
arbetarrörelsen och ABF, deltog många soci-
aldemokrater ändå i detta kulturnationalistiskt
inriktade bildningsprojekt, genom sitt engage-
mang i godtemplarrörelsen.

Det är uppenbart att godtemplarrörelsens
ideologiska inflytande länge varit stort. Riks-
dagsmän, kommunalpolitiker, fackförenings-
män, folkbildare och tidningsredaktörer har
tillsammans bidragit till att föra ut och vid-
makthålla de bärande ideerna inom bredare
skikt. 

En mycket viktig förklaring till att IOGT:s
nationalism blivit en del av en svensk identitet
är dock, fastslår Samuel Edquist, just detta att
rörelsen betraktade de nationalistiska idéerna
som ett led i kulturen och bildningen, höjt över
de politiska skrankorna. Därför är mycket av
det som var centralt i godtemplarnationalis-
men runt sekelskiftet 1900 fortfarande viktiga
beståndsdelar i föreställningarna om det sven-
ska.

KERSTIN RYDBECK

forts från föregående sida

En tredje undersökning med syfte att
ge en bild av vilka som deltar i de
elva studieförbundens studiecirklar
redovisas i en rapport av Alvar
Svensson. Han konstaterar att det
skett en större förändring i bilden av
cirkeldeltagarna mellan 1995 och
2000 än mellan 1992 och 1995.

Beskrivningen tar utgångspunkt i
frågor om åldersspridning, utbild-
ningsnivå, deltagande i annan vux-
enutbildning och plats i arbetslivet.
Därutöver har frågor ställts som
belyser studiecirkelns sammanhang
bland annat i relation till olika orts-
typer, deltagarnas motiv för att delta
samt deras föreningsaktivitet. Även
deltagarnas uppfattning om arbetet i

cirkeln och vilken betydelse detta
haft för dem har behandlats.

Resultatet visar att studieförbun-
den är olika vad gäller deltagarnas
ålder och utbildning samt att de
rekryterar deltagare från olika miljö-
er och med olika motiv. Författaren
lyfter fram dessa studieförbundens
olikheter som en viktig del av helhe-
ten i studieförbundens verksamhet.

Svensson, Alvar. 2002. Studiecirkeldeltaga-
re 2000? Rapport från en studie av del-
tagare i studieförbundens cirkelverksam-
het studieåret 2000. Stockholm: Folkbild-
ningsrådet, FBR.

Vilka deltog i studiecirklar år 2000?

Om nya värderingar i en global tid

Edquist, Samuel. 2001. Nyktra svenskar. Godtemplar-
rörelsen och den nationella identiteten 1879-1918. Stu-
dia Historica Upsaliensia 200, Uppsala. 

I en ny bok sammanfattar Gösta
Vestlund vad som framkommit i
undersökningar om människors tro
och värderingar gjorda på olika håll i
världen. Samma frågor har ställts till
människor i både industri- och
utvecklingsländer under upprepade
tillfällen från 1970 och till idag. 

Av resultaten kan utläsas hur
människors tro och värderingar på-
verkas av de yttre levnadsvillkoren

och förändras mellan generationer-
na. I detta ingår förändrade uppfatt-
ningar om familjen och arbetslivet,
om demokratifrågor, politiskt enga-
gemang och föreningslivet.

Vestlund, Gösta. 2002. Global livssyn på
väg? Om tro och värderingar i ett sextiotal
länder. Stockholm: Bilda Förlag.



Mimers årliga forskar-
konferens genomfördes
den 6-7 november 2001 i
samarbete med Distans-
utbildningsmyndigheten
i Härnösand.

Distums generaldirektör Ewa
Magnusson talade om flexibelt
lärande och förändringens vin-
dar, inte minst förändringar på
myndighetsnivå. Den nya sam-
arbetspartnern för folkbild-
ningens del blir Nationellt cen-
trum för flexibelt lärande.
Hans-Inge Persson, nytillträdd
generaldirektör, informerade
om centrets kommande verk-
samhet.

Flera av forskningsbidragen
handlade om folkbildning och
flexibelt lärande. Folkbildning
på distans med samtalet i fokus
diskuterades i två texter från
pedagogiska institutionen vid
Umeå universitet. David Ha-
milton gav en inspirerande
inledning kring temat folkbild-
ning på distans – om samtal,
kommunikation och diskurs.
Ethel Dahlgren och Agneta
Hult tog vid och diskuterade
dialogen i distanskurser med
utgångspunkt från distanskur-
ser inom folkhögskolor och
studieförbund. 

Från institutionen för peda-
gogik och didaktik vid Göte-
borgs universitet medverkade
Eva Andersson, Bengt Peters-
son och Sandra Riomar. Deras
text gav en inblick i vilken
pedagogisk-didaktisk grund-
syn cirkelledare och folkhög-

skollärare har som leder dis-
tanskurser. 

Eva Andersson och Ann-
Marie Laginder  presenterade
ett samarbetsprojekt mellan
Göteborgs och Linköpings
universitet. Det handlar om
vad distansstudier inom folk-
bildning betyder för deltagarna
och hur lärandet samspelar
med deras vardag. 

En helt annan ingång i dis-
kussionen hade Per Anders-
son, Institutionen för beteen-
devetenskap vid Linköpings
universitet. Han tog i sitt
bidrag upp formell bedömning
av flexibelt lärande i folkbild-
ningen. Utbildningsprogram-
men i radio och TV, särskilt
skolradion och folkhemmet på
1930-talet togs upp av Anne-
Li Lindgren, tema Barn vid
Linköpings universitet. 

Stor bredd
Konferensens övriga bidrag
förstärker bilden av pågående
folkbildningsforsknings breda
spektrum av intressanta och
angelägna frågor. Lisbeth Eriks-
son, pedagog från Linköpings
universitet behandlade i sitt
inlägg etnicitet och folkbild-
ning ur ett socialpedagogiskt
perspektiv. Ulla Alsin och
Karin Andersson, pedagoger
från Mälardalens högskola,
diskuterade studiecirkeln som
ett forum för dialog mellan
medborgare och myndigheter. 

Helena Stenbäck från
Musikhögskolan i Piteå stude-
rar körverksamhetens betydel-
se för folkbildningsarbetet.

Och Stefan Gelfgren, idéhisto-
riker från Umeå universitet,
lyfte i sitt paper fram religiosi-
tetens roll inom den tidiga
folkbildningens och folkrörel-
sernas historia med utgångs-
punkt från Evangeliska Foster-
landsstiftelsen. 

Tematiskt i höst
Nu startar planeringen av årets
forskarkonferens. Den genom-
förs i samarbete med Tollare
folkhögskola den 5 - 6 novem-
ber 2002. Konferensen 2002
kommer delvis att bli tematisk.
Forskare inbjuds att bidra med
paper kring temat ”Folkbild-
ning samtidig eller tidlös? eller
Folkbildningens innebörd och
identitet i samtiden” (prelimi-
när rubricering). Vi välkomnar
också bidrag kring forskning
om folkbildning i helt andra
frågor och teman. Deadline för
forskningsbidrag är den 1
oktober. Se Mimers hemsida:
http://www.liu.se/mimer

ANN-MARIE LAGINDER

Flexibelt lärande på forskarkonferens Notiser

Arkivmaterial om
vuxenutbildning
som biståndsarbete
Vid Arbetarrörelsens arkiv
och bibliotek i Stockholm
finns ett material om vux-
enutbildning i Afrika och
annan biståndsverksamhet
som till en del är samlat,
och till en del författat, av
Thorsten Nilsson under
hans arbete för SIDA.
Arkivet omfattar 45 voly-
mer varav 15 innehåller
handlingar och 30 innehål-
ler fotografier. Bland an-
nat finns en 25-årshistorik
över SIDA:s biståndsarbete
1962-87 samt utskrifter av
ett antal intervjuer. I den
stora fotosamlingen ingår
bilder från uppdrag i Afrika,
Asien och Latinamerika.

Thorsten Nilsson. Arkiv
nr 2470. Stockholm: Arbe-
tarrörelsens arkiv och biblio-
tek. Telefon: 08 - 412 39 00.
Hemsida: www.arbarkiv.nu

Intercontinental
Masters’ programme
in Adult Learning
and Global Change
Nu är det dags att söka till
den internationella master-
utbildningen som ges för
andra gången vid Linkö-
pings universitet! Program-
met är ett samarbete med
universiteten i Kapstaden,
Sydney och Vancouver.
Utbildningen sker på dis-
tans och halvfart under två
år. Den omfattar 40 poäng
och startar i augusti 2002. 

Utbildningen vänder sig
till alla som är engagerade
i vuxnas lärande exempelvis
inom folkbildning, högre
utbildning eller i arbetsli-
vet och som är intressera-
de av att arbeta över natio-
nella och kulturella grän-
ser.

Kontaktperson är Ma-
deleine Abrandt Dahlgren;
madab@ibv.liu.se.

Broschyr finns på http://
www.ibv.liu.se/int_master
Ansökningshandlingar:
ht tp: / /www.liu.se/ffk/
internationellt/master.html

Eva Öhrström och Karin Nord-
berg i samspråk.

Studiecirkeln fyller 100 år
i år. Välkommen till tre
seminarier om dess histo-
ria, nutid och framtid.

För 100 år sedan samlade
Oscar Olsson godtemplarna i
Lund till sin första studiecir-
kel. På Tollare folkhögskola har
man i Oscar Olssons bibliotek
funnit ett tackbrev från Lunds
Godtemplars Studiecirkel date-
rat den 22 december 1902.

Studiecirkelns 100-årsjubi-

bileum kommer att manifeste-
ras genom en seminarieserie i
tre delar på Tollare folkhög-
skola. Seminarieserien är ett
samarbete mellan Tollare folk-
högskola, IOGT-NTO, NBV,
Föreningen för folkbildnings-
forskning, Stockholms Arbetare-
institutsförening och Mimer.
Forskare, samhällsdebattörer
och författare har bjudits in
för att spegla studiecirkelns
historia, samtid och framtid. 

7 oktober – Bildningsrevo-

lutionen! Hur gick den till?
7 november – Folkbildning

som rörelse i tiden. Växthus,
andningshål och motkraft!

7 december – Länge leve
samhällsengagemanget! Nya
grupper, nya arenor, nya former.

Information, inbjudan och
anmälningsmöjligheter kommer
att finnas på Tollare folkhögsko-
las hemsida:http://www.tolla-
re.org. Information kommer
även att finnas på Mimers hem-
sida: http://www.liu.se/ mimer.

Länge leve bildningsrevolutionen!
Studiecirkeln 100 år – seminarieserie hösten 2002
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Kalendarium

April
17-19 ”Folkbildning, IT och lärande.”
Konferens på temat demokrati. Plats:
Sigtunastiftelsen i Sigtuna. Arr: Folk-
bildningsrådet i samverkan med Natio-
nellt centrum för flexibelt lärande. Info:
Annika Blom, 08-412 48 00.  

26 ”Jag kommer aldrig att tillhöra det
här samhället.” Om invandrare – inte-
gration – folkhögskola. Disputation,
Lisbeth Eriksson. Tid: 13.00. Plats:
Eklundska salen, IBV, Linköpings uni-
versitet, Linköping. Tel: 013-28 21 17.

Maj
8 ”Ointressets rationalitet. Om svårig-
heter att rekrytera arbetslösa till vuxen-
studier.” Disputation, Sam Paldanius.
Tid: 13.00. Plats: Eklundska salen, IBV,
Linköpings universitet, Linköping. Tel:
013-28 21 17. 

22-24 ”Forskning i Norden: Vuxnas
lärande och den ”nya” utbildningspoliti-
ken.” Arbetskonferens kring folkbild-
ning och vuxenutbildning. Plats: Nor-
dens Folkliga Akademi, NFA,  Göte-
borg. Info: orla@nfa.se eller http://
www.nfa.se/V02/sem10.htm

Juni
10 ”Medborgaren på marknaden.
Pedagogisk diskurs för folkbibliotek.”
Slutseminarium avhandlingsarbete,
Bosse Jonsson. Plats: I:207, IBV, Linkö-
pings universitet, Linköping. Tel: 013-
28 21 14.

16-19 ”Open and Distance Learning in
Europe and beyond Rethinking Interna-
tional Co-operation.” 2002 EDEN Annual
Conference. University of Granada,
Spain. Info: eden@eden.bme.hu

Oktober
7 Studiecirkeln 100 år – seminarium 1.
Se info på föregående sida!

November
5-6 Mimers årliga forskarkonferens.
Plats: Tollare folkhögskola, Stockholm.

7 Studiecirkeln 100 år – seminarium 2.
Se info på föregående sida!

December
7 Studiecirkeln 100 år – seminarium 3.
Se info på föregående sida!

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

folkbildningsforskning


