
Lisbeth Erikssons forskning utökar
vår kunskap om invandrare i
folkhögskolan. Den kan läsas som en
uppmaning till alla involverade att
reflektera djupare över hur den
etniska mångfalden skall tas tillvara
som pedagogisk tillgång. 

Folkbildningen och vuxenutbildningen har
sedan mycket länge utgjort en av invandrar-
nas första mötesplatser med svenska sam-
hället. Det lägger ett stort ansvar på dessa
verksamheter. Trots detta dröjde det skam-
ligt länge innan vi fick en mer betydande
forskning på detta område. 

Glädjande nog har det ändrat sig till det
bättre: Erikssons avhandling är den tredje
som presenteras i Mimerbladet. 

Intervjupersonernas berättelser belyser
hur undervisningen samspelar med invand-
rares livserfarenheter och livssituation. Det
svenska samhället visar ofta en oförmåga
att ta tillvara den rikedom av erfarenheter

som landet till-
förs: hur upplever
invandrarna folk-
högskolan härvid-
lag?

I avhandlingen
får vi se hur segre-
gerat livet är: var-
ken boendet eller
umgänget inne-
håller särskilt stor
kontakt med sven-
skar. Inte ens när
man bor i ”sven-
ska” bostadsområ-
den utvecklas kon-
takter över de osynliga gränserna. De tror
inte att svenskarna är intresserade av att
umgås med dem. Deras påtagliga känsla av
utanförskap förstärker intrycket av segrega-
tion. Alla intervjuade ser dock inte en kultu-
rell integration som viktig, utan fokuserar
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Ur Mimers brunn 
Om vi försöker få syn på folkbild-
ning som samhällsfenomen väcks
frågor om identitet och innebörd i
vår samtid. Kanske bör vi snarare
tala i plural om identiteter och
innebörder? På Mimers årliga for-
skarkonferens i november inbjuds
forskarna att medverka med paper
kring detta problemfält. Det är
dessutom en inbjudan att medver-
ka i Mimers nästa antologi med
arbetsnamnet Folkbildning samti-
dig eller tidlös?

Bernt Gustavsson lyfter i sin
anmälan av Micael Björks av-
handling fram betydelsen av
historisk kunskap för att få hjälp
att förstå dagens problem. Vi kan
också reflektera över vad som
händer i samtiden som kan få
betydelse och kanske sprängkraft
i ett framtidsperspektiv? 

Från flera olika håll, i seminari-
er och i antologier,  initieras sam-
tal kring frågor om folkbildning
och nya sociala rörelser. Detta
spänningsfält innehåller ett stort
frågekomplex som rör sig från det
individuella engagemanget till
globaliseringens konsekvenser.
Därför behövs många mötesplat-
ser och en bred diskussion. Dialog
i olika former mellan forskare och
folkbildare om folkbildning, sam-
hälle och framtid är viktiga bidrag
till en fördjupad förståelse. Folk-
bildningens Framsyn, som utbild-
ningsministern uttrycker det, har
även aktualiserats genom att
Folkbildningsrådet fått ett särskilt
uppdrag att parallellt med den
pågående statliga utvärderingen
stimulera en idé- och framtids-
debatt. Folkbildningen är utma-
nad – en vision av framtidens
folkbildning ska presenteras i
mars 2004!

ANN-MARIE LAGINDER
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Ny doktorsavhandling om folkhögskolan

”Jag kommer aldrig att tillhöra
det här samhället...”

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

Mimer inbjuder i samarbete
med Tollare folkhögskola
till årets forskarkonferens
den 5–6 november. Konfe-
rensen är ett forum för möten
mellan forskare och mellan
forskare och praktiskt verk-
samma folkbildare. 

I år kommer konferensens
innehåll att organiseras både
kring en fri och en tematisk
del. Konferensens fria del

innebär att forskare från alla
discipliner och tvärveten-
skapliga forskningsmiljöer
är välkomna att presentera
paper om sin pågående eller
nyligen avslutade forskning
inom folkbildningsområdet.

Syftet med konferensens
temadel är att inspirera for-
skare att medverka med
paper kring temat ”Folk-
bildning samtidig eller tid-

lös? Folkbildningens inne-
börd och identitet i samti-
den.” Bidrag till konferens-
temat är samtidigt en inbju-
dan att medverka i Mimers
fjärde antologi.

För anmälan och mer in-
formation se konferensinbju-
dan som medföljer denna ut-
gåva av Mimerbladet, eller
besök Mimers hemsida:
http://www.liu.se/mimer

Mimers forskarkonferens i november

forts nästa sida

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

Lisbeth Eriksson



Ny avhandling hjälper oss förstå folkbildningstraditionen

Om bildning och modernitet
Hur ska vi förstå den demokratiska
bildningstradition som växte fram i
Sverige vid förra sekelskiftet? Den frå-
gan har många svar. Ett vanligt har
varit att bildningsidéer klassats som
romantiskt svärmeri, vilket står sig slätt
mot den hårda upplysningens makt och
pengar. En förringande värdering av
det slaget är frukten av den samhällsut-
veckling som ägde rum mellan 1930
och 1970, men som idag har alltför lite
stöd i sociologisk forskning för att
kunna betecknas som trovärdig.

Ett annat och mer fruktbart svar på
frågan ger Micael Björk i sin avhand-
ling ”Upplösningens dialektik: Bild-
ningsmål och politisk modernitet i
Sverige kring sekelskiftet 1900”. Bo-
ken kan läsas som inlägg både i diskus-
sionen om den tidens folkbildningssträ-
vanden och i den omfattande diskus-
sion som förts om modernitetens inne-
börder inom sociologin. Björks bidrag
är originellt i båda dessa avseenden.
Titeln, som även är en ordlek med
”Upplysningens dialektik”, syftar på ett
uttalande av debattören Vitalis Nor-
ström: ”Utvecklingen fordrar upplös-
ningen såsom sitt villkor, och ingen
upplösning är upplösning alltigenom
utan blott genom att innebära ett ensi-
digt framsteg”. Björk tolkar detta som
att Norström hävdar en känsla av social
kris i samhället som lockar många att
”söka efter en politisk kultur avpassad
för mer öppna demokratiska förhållan-
den”. Ett annat uttryck för bokens tema
är ”Slaget om  det moderna”, på vilket
sätt kan samhällets modernisering
sägas stödja eller motverka en demo-
kratisk utveckling?

Osäkerheten i det moderna samhäl-
let skapar en polarisering som ser ut att
få dess medlemmar att antingen söka
sig till den benhårda tron på tillväxtens
och planeringens välsignelser, eller att
söka sig till nihilistiska alternativ som
leder till förnekelse och just upplösning
av samhällets sammanhållande meka-
nismer. Den hållning Björk finner hos
bildningsföreträdarna från den tiden
kallar han ”renässansmodernistisk”.
Själva osäkerheten ger upphov till det
intensiva bildningsarbete vars drivkraf-
ter är att söka en ordning som inte leder
till sin motsats eller egna upplösning.
Demokratin och det politiska proble-
matiseras genom en belysning av
demokratins risker.

Det ovissa och osäkra görs i renäs-
sanshumanismens anda till en dygd,
som paras med en tro på politisk jäm-
likhet. Medan reaktionären säger att
”allt slår fel”, så säger renässansmoder-
nisten att ”allt kan slå fel”. De represen-

tanter för folkbildningen som brukar
kallas ”bildningsaristokrater” visar sig
vid närmare granskning vara demokra-
ter, men av sitt särskilda slag.

Upplösningens dialektik innehåller
både sociologisk teori som belyser hel-
heter och sammanhang vi själva kan
känna igen oss i, framställt på ett före-
dömligt sätt, men också empiriska
avsnitt som behandlar centrala frågor
för den tidens folkbildningsrörelse. En
kombination som gör boken till central
läsning för förståelsen också av vår tids
problem. Den benhårda upplysningens
drivkrafter håller på att urholka institu-

tionerna på deras centrala bildningsin-
nehåll. Individualisering och omvand-
ling av institutionerna är vad som står
för dörren när hela vuxenutbildningens
infrastruktur förändras. Då behöver vi
åtminstone veta vilka möjligheter som
går förlorade. Det förra sekelskiftet och
vårt har stora skillnader, men även
många likheter.

Genom att använda historisk kun-
skap av det här slaget som ett jäm-
förelsematerial kan vi åtminstone bättre
få syn på vår egen samtid. Så lämna
datorerna och sammanträdesrummen
för en stund och läs boken. Det är en
uppfordran i renässanshumanistisk
anda.

BERNT GUSTAVSSON

på att skaffa sig en dräglig tillvaro prak-
tiskt och materiellt. En viktig sida av det
senare är möjligheterna att lära sig sven-
ska.

Missar invandrares erfarenheter  
Invandrarnas vardagsliv används som en
bakgrundsteckning i den fortsatta tolk-
ningen av deras studier inom folkhög-
skolans ram – dels i en studiegång med
bara invandrare och dels en där svenskar
och invandrare varit blandade. 

I den blandade gruppen upplevs mötet
med svenskar särskilt positivt ur språka-
spekten. Avsaknad av mötet med
svenskspråkiga blir en källa till att vara
kritisk till undervisningen där alla var
invandrare. 

Trots den positiva upplevelsen av att
studera i en blandad grupp, upplevde
man inte undervisningen som särskilt
öppen för invandrarnas värld och livser-
farenheter. Och även om lärarna uppfat-
tar sin undervisning som saklig och neu-
tral, framstår undervisningen som påfal-
lande svensk. 

Eriksson ägnar en omfattande del av
avhandlingen åt att sätta in läsaren i den
internationella intellektuella debatten
kring multikulturell eller anti-rasistisk
utbildning. Hon härleder en fundamental
skärningslinje i tänkandet till motsatspa-
ret universalism/partikularism. Finns det
en gemensam rationalitet eller är mänsk-
ligheten ohjälpligt splittrad i olika sätt att
tänka? Kan vi bli eniga eller är kompro-
misser mellan olika tankesystem det
bästa vi kan åstadkomma? 

Hon visar hur denna motsättning åter-
finns i tänkandet kring undervisningen
hos lärarna. Lärarnas i tanken universa-
listiska inställning uppfattas av invan-
drarna som partikularistiskt. Detta kan
väl illustrera svårigheterna i debatten:
den handlar inte bara om att ta ståndpunkt
för ett ideal utan också att se den fulla
vidden av ståndpunkten. Erikssons nyan-
serade resonemang om synsätten öppnar
för att uppskatta båda i tillämpliga delar.

Avhandlingen är ett väsentligt bidrag
till folkbildningsforskningen i sina tolk-
ningar av ett stycke folkhögskoleverklig-
het och genom att sätta in läsaren i de
djupare teoretiska dimensionerna av
integrationsproblematiken. Lisbeth Eriks-
son breda kompetens på området kom-
mer säkert att efterfrågas av såväl folk-
bildningen som av akademin – den
behövs!

STAFFAN LARSSON

forts från föregående sida

Eriksson, Lisbeth. 2002. ”Jag kommer aldrig att
tillhöra det här samhället…” Om invandrare –
integration – folkhögskola. Akademisk avhand-
ling nr 84, Institutionen för beteendevetenskap,
Linköpings universitet.

Björk, Micael. 2002. Upplösningens dialektik.
Bildningsmål  och politisk modernitet i Sveri-
ge kring sekelskiftet 1900. Akademisk avhand-
ling, Sociologiska institutionen, Göteborgs
universitet. Eslöv: Brutus Östlings Bokförlag
Symposion.

Micael Björk



Sigtunaseminarium
Folkbildning 
och nya rörelser
Den 20-22 november anordnar Före-
ningen för folkbildningsforskning i
samarbete med Folkbildningsrådet och
Sigtunastiftelsen ett seminarium med
temat ”Folkbildning och nya rörelser”.
De nya rörelsernas kunskaps- och bild-
ningsintresse grundas i nya erfarenheter
av hur världen ser ut och upplevs idag.
Ett par av de frågor som bildar utgångs-
punkt för seminariet är: Hur ställer sig
folkbildningens traditionella organisatio-
ner till dessa nya rörelser med delvis nya
former för framträdande och agerande?
Finns ett bildningsintresse hos nya rörel-
ser som kan ha något nytt att tillföra
också till folkbildningens traditionella
organisationer och arbetsformer? Semi-
nariet äger rum på Sigtunastiftelsen.

Info: anders.ekman@folkbildning.net

Studiecirkeln 100 år – seminarieserie hösten 2002

Länge leve bildningsrevolutionen!
Studiecirkeln fyller 100 år och
firas med en seminarieserie på
Tollare folkhögskola hösten 2002. 

Under tre temadagar belyses det historiska
perspektivet, dagens situation respektive
framtidstrender, vid alla tre tillfällena
bjuds även musikinslag. Medverkande
och rubriker vid seminarierna är:

• 7 oktober – Bildningsrevolutionen!
Hur gick den till?

Lars Arvidson, forskare: ”Oscar Ols-
son”. Lars Furuland, professor: Studie-
cirkeln, läsandet och litteraturintresset”.
Stewe Claeson, författare: ”Orden som ger
livet vingar”.

• 7 november – Växthus, andnings-
hål och motkraft! Folkbildning som
rörelse i tiden.

Ann-Marie Laginder, forskare: ”Cirkel-

samhället! Gemenskaper och nätverk.”
Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande i
ABF: ”Folkbildningen som rörelse i
tiden.” Eva Moberg, författare: ”Vårt för-
akt för New Age”.

• 7 december – Länge leve samhälls-
engagemanget! Nya grupper, nya are-
nor, nya former.

Håkan Thörn, forskare: ”Globalise-
ringen och nya sociala rörelser”. Henrik
Nordvall, doktorand: ”Gamla former i ny
tappning”. Göran Greider, chefredak-
tör:”Länge leve samhällsengagemanget”.

Arrangörer är Tollare folkhögskola i
samarbete med IOGT-NTO, NBV,
Föreningen för folkbildningsforskning,
Stockholms Arbetareinstitutsförening och
Mimer. Mer information och anmälnings-
möjligheter finns på Tollare folkhögsko-
las hemsida: http://www.tollare.org.

Om studie-
cirkelns fader
Ingvar Törnqvist har skrivit
en historik om studiecirkelns
upphovsman Oscar Olsson
inför studiecirkelns 100-års-
jubileum 2002. Fokus ligger
på hans insatser inom folk-
bildningsområdet främst un-
der första hälften av 1900-
talet. För den intresserade in-
nehåller skriften också en för-
teckning över Oscar Olssons
publikationer.

Törnqvist, Ingvar. 2002.
Oscar Olsson. Studiecirkelns
fader. En historik inför studi-
ecirkelns 100-årsjubileum
2002. Stockholm: Bilda
Förlag.

Folkbildning i
risksamhället?

Folkbildning bortom
institutionerna

I en ny antologi problematiseras teknikens roll
i vårt moderna samhälle. Fokus ligger på rela-
tioner och spänningar mellan tekniken, politi-
ken och framtiden. Ann-Marie Laginder illus-
trerar i en artikel vilka konsekvenser valet av
framtidsbild får för vilka problem som blir
synliga och för tolkningen av folkbildningens
möjliga betydelser ur ett framtidsperspektiv.
Hon för en diskussion om studiecirklar och
framtid med utgångspunkt i den tyske sociolo-
gen Ulrich Becks samhällsteoretiska resone-
mang om ett framväxande risksamhälle.

Laginder, Ann-Marie. 2002. ”Folkbildning i
risksamhället? Om framtidsbilders betydelse
för problemformulering.” i: Sturesson, Len-
nart, m fl. 2002. Spänningsfält. Tekniken – po-
litiken – framtiden. Stockholm: Carlssons
Bokförlag.

Nästa nummer av Utbildning & Demokrati:
Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik
har temat Folkbildning och folkbildnings-
forskning. I fem artiklar belyses svensk folk-
bildnings relation till den politiska makten,
till kön och till etnicitet. Var finns folkbild-
ningen och forskningen bortom institutio-
nerna? Den frågan diskuteras i bidragen. 

Numret inleds med en reflektion över
folkbildningsforskningens hittillsvarande
inriktning och avslutas med en diskussion
om bildningsfilosofiska traditioner.

Utbildning & Demokrati. Tidskrift för
didaktik och utbildningspolitik (2002):
11(2). [Tema: Folkbildning och folkbild-
ningsforskning] Örebro universitet, Peda-
gogiska institutionen.

Oscar Olsson, 23 år - två år
före introduktionen av studie-
cirkeln

Folkbildning i vår tid 
– en antologi  om makt och demokrati
I denna nya antologi kommer tio röster till
tals kring vad ‘folk’ och ‘bildning’ står för
idag. Författarna representerar en stor
spännvidd av olika erfarenheter inom folk-
bildning, folkrörelser, nya sociala rörelser,
tankesmedjor, forskning och media. Det bor-
gar för en bred diskussion kring frågor om
folkbildningens koppling till demokrati i vår
tid och hur folkbildningen ska kunna verka i
en värld stadd i snabb förändring. 

Hur folkbildningsorganisationerna och de
traditionella folkrörelserna ska kunna sam-
verka med nya sociala rörelser diskuteras i
flera bidrag. Från att skola ’dugliga med-

borgare’ till kunniga aktivister är rubriken
på ett inlägg. I en annan artikel Om nya och
glömda röster diskuterar författaren hur nya
dimensioner kan politiseras och vilket för-
hållningssätt folkbildningen bör inta till
klass, kön, etnicitet, funktionshinder, sexua-
litet.

Förutom dessa två exempel möts läsaren
av åtta andra inlägg i antologins angelägna
frågor.

Bengtsson, Håkan A (red). 2002.
Folkbildning i vår tid. En antologi om makt
och demokrati. Stockholm: Atlas. 
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Folkbildning och folkbildningsforskning] Öre-
bro universitet, Pedagogiska institutionen.

Böcker utgivna av Mimer: 

Antologiserien:

Bergstedt, Bosse och Larsson, Staffan (red).
1995. Om folkbildningens innebörder - nio för-
sök att fånga en företeelse. Mimers antologi nr 1.
Linköping: Mimer och Skapande vetande.

Nordberg, Karin & Rydbeck, Kerstin
(red). 2001. Folkbildning och genus – det glöm-
da perspektivet. Mimers antologi nr 3.
Linköping: Mimer och Skapande vetande. 

Öhrström, Eva (red). 1997. Musiken, folket
och bildningen - glimtar ur folkbildningens his-
toria. Mimers antologi nr 2. Linköping: Mimer
och Skapande vetande.

Kalendarium

Oktober

7 Seminarium 1, Studie-
cirkeln 100 år. Se infor-
mation på föregående sida.

November

5-6 Mimers årliga fors-
karkonferens. Plats: Tol-
lare folkhögskola, Stock-
holm.

6 ”Att hantera läskrav i
arbetet. Om industriarbe-
tare med läs- och skriv-
svårigheter”. Disputation,
Anna-Lena Eriksson-Gus-
tavsson. Opponent: Åke
Olofsson. Tid: 13.00.
Plats: K:1, Aulan i Key-
huset, Linköpings univer-
sitet. Tel: 013-28 21 14.

7 Seminarium 2, Studie-
cirkeln 100 år. Se infor-
mation på föregående sida.

20-22 ”Folkbildning och
nya rörelser”. Seminari-
um. Plats: Sigtunastiftel-
sen. Arr: Föreningen för
folkbildningsforskning i
samarbete med Folkbild-
ningsrådet och Sigtuna-
stiftelsen.

December

7 Seminarium 3, Studie-
cirkeln 100 år. Se infor-
mation på föregående sida.

2003

Mars 

6-9 ”Pædagogikken som
kritisk instans – myte eller
virkelighed?” NFPF:s
31:a konferens. Plats:
Danmarks Pædagogiske
Universitet, København.
Arr: NFPF/ NERA. Info:
www.dpu.dk/ konferencer

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

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 

Folkbildarminnen från folkhögskolevärlden
I en antologi från Folkhögsko-
lans Veteranförening ser tolv
rektorer och lärare tillbaka på
folkhögskolan under efterkrigs-
tiden, från 1940-talet fram till
1980-talet. Utifrån personliga
erfarenheter inom skilda ämnes-
områden, och från skolor med
olika inriktning i olika delar av
landet, dokumenteras en period
då gamla pedagogiska metoder
ifrågasattes och ersattes med
pedagogiskt nytänkande. 

Artiklarna förmedlar olika
bilder av folkhögskolans bety-
delse för samhällsutvecklingen
och som en viktig hörnsten i vår
moderna demokrati, en betydel-
se som i förordet tillskrivs folk-

högskolans ”förankring i byg-
den, folkrörelserna och hos
samhällets gräsrötter”. Samti-
digt har skolformens pedago-
giska frihet bäddat för nytän-
kandet och de idéer som grun-
das på eget ansvar och får delta-
garna ”att växa i insikter och
som medmänniskor”.

Författarnas tillbakablickar
visar på en skolform som funge-
rar i många olika sammanhang
och som inrymt en mångfald
miljöer och livsöden. Folkhög-
skolan beskrivs som en ”dyna-
misk smältdegel”. Innehållet i
verksamheterna varierar och rik-
tas till skilda målgrupper – byg-
dekurser, distansstudier, fackliga

studier, litteraturen som källa till
kunskap, teater, psykologi, ung-
domsfrågor, undervisning på
fängelser, pensionärskurser och
samernas behov av utbildning
är några exempel. 

Boken, som ingår i projektet
Folkbildarminnen (som star-
tades av Mimer och Föreningen
för folkbildningsforskning), är
den första men planeras att föl-
jas av flera volymer.

Folkhögskoleminnen I. 2002.
Antologi. Stockholm: Folkhög-
skolans Veteranförening. (Bok-
beställningar, telefon: 018-39
51 89, Margret Kihlén.)


