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Ur Mimers brunn 
 svensk folkbildningsforskning 

har länge haft en tendens att hålla sig 
inom landets gränser, både vid val av 
studieobjekt och när det gäller diskus-
sion av forskningsresultat. Utifrån det 
nyhetsblad du håller i handen är det 
frestande att hävda att denna tendens 
nu är bruten.

Härinvid anmäler Kjell Rubenson, 
professor emeritus vid University of 
British Colombia i Kanada, en ny bok 
av historikerna Anne Berg och Samuel 
Edquist. Även om det svenska statliga 
folkbildningsstödet står i fokus, är den 
utgiven på internationellt förlag som ett 
inlägg i en vidare diskussion om relatio-
nen mellan civilsamhället och staten un-
der kapitalismen.

 Bernt Gustavsson introducerar oss 
till en internationell forskningsdiskus-
sion om folkbildning på solidaritetens 
grund. Caroline Runesdotter ger oss ett 
sammandrag av ett temanummer om 
nordisk folkhögskola i Nordic Studies in 
Education. Numret initierades av Mimer 
i samband med ett doktorandseminari-
um i Oslo ifjol. Redaktörer är Johan Löv-
gren vid Norwegian School of Theology 
och undertecknad.

Lövgren kommer från och med i höst 
att jobba deltid vid Mimer med en nordisk 
folkhögskoleforskningsöversikt. Mimer-
sekretariatet har dessutom nyligen för-
stärkts av Annika Pasuthov som delar 
sin tid mellan Mimer och Åbo Akademi 
i Vasa. Pastuhov, som bland annat an-
svarar för årets Mimerkonferens, hälsas 
särskilt välkommen som ny medredaktör 
till Mimerbladet!

 Även om Norden (och övriga jorden) 
fått en större plats i den forskning Mimer 
bevakar kvarstår vårt riksdagsuppdrag 
att först och främst stödja folkbildnings-
forskning i Sverige. En viktig del av ett 
sådant stöd är att uppmuntra internatio-
nella utbyten tror vi.

Henrik Nordvall

Folkbildningen och den 
moderna kapitalistiska staten
anne bergs och samuel edquists his-
toriska studie (The Capitalist State and 
the Construction of Civil Society, Palgrave 
Macmillan, 2017) av hur statlig styrning av 
folkbildning har utvecklats och förändrats 
från 1870-talet till 1990-talet, lämnar ett 
uppfriskande och fascinerande perspektiv 
på evighetsfrågan om folkbildningens 
frihet och frivillighet. Även om detta inte 
är en bok om svensk folkbildning i sig, 
utan snarare en undersökning om den 
moderna kapitalistiska staten och hur 
offentliga bidragssystem har använts för 
att möjliggöra, forma och styra frivilligt 
kollektivt agerande inom det som ofta 
kallas civilsamhället, är det ett viktigt 
bidrag till den redan rika litteraturen 
om svensk folkbildning.

arbetet inspireras av marxistiska 
tankegångar, speciellt av Gramsci, Pou-
lantzas och Althusser, och det utmanar den 
utbredda uppfattningen om civilsamhället 
som en specifik sfär som existerar som en 
fri och frivillig domän parallell till, under 
eller avgränsad från staten. Analysen av 
folkbildningens statliga understöd bygger 
på antagandet om att en närläsning av 
det statliga understödssystemet kommer 
att göra det möjligt att identifiera den 
underliggande politiska rationaliteten 
bakom finansieringens utformning och 
påverkan.

Även om författarna medger att folk-
bildningen har haft nära anknytningar 
till större folkrörelser under stora delar 
av den analyserade perioden anser för-
fattarna att folkbildningen genom en 
myndighetsprocess har utvidgats till en 
egen sektor under 1900-talet. Genom 
formella myndighetsbeslut benämnda 
som en autonomiseringsprocess speciellt 
bestående av ekonomiskt understöd, har 

folkbildning konstruerats som en sken-
bart fri och självständig sfär utanför 
den offentliga sektorn samtidigt som 
folkbildningen har styrts för att utöva 
offentliga funktioner. Villkoren för det 
statliga understödet och dess byråkra-
tiska implementering fungerade som 
politiska tekniker för att vägleda och 
influera folkbildningsinstitutionernas 
struktur, ideologiska innehåll och rela-
tioner till lokala offentliga institutioner. 
Berg och Edquist betraktar institutio-
naliserad folkbildning som ett fenomen 
i hög grad konstruerat av myndigheter 
som har tenderat att anpassa dem som 
deltar i folkbildning till kärnvärdena i 
det kapitalistiska samhället; demokra-
tisering, nationalism och kontrollen av 
karaktär och moral. 

i motsats till vad som har varit berättel-
sen i mycket av folkbildningsforskning vill 
boken få oss att förstå att det som verkligen 
framträder är inte förändringarna som 
har skett utan kontinuiteten från tiden 
för det första statliga understödet till 
folkhögskolan år 1872 fram till den stora 
förvaltningsreformen av folkbildning år 
1991. Genom denna långa period har bi-

Samuel Edquist och Anne Berg
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dragssystemet gjort det möjligt för staten 
att använda folkbildning för att främja 
sina strävanden samtidigt som bilden av 
folkbildning som fritt och frivilligt har 
upprätthållits. Det som har förändrats 
är statens ambitioner.

Autonomiseringsstrategin – karak-
täriserad av att styra organisationer på 
avstånd – infördes redan under det sena 
1800-talet och har reproducerats sen dess. 
Det som har ändrats över tid är målen 
för folkbildningen som ligger till grund 
för statens understöd. Till exempel den 
antipolitiska policyn i slutet av 1800-talet 
gjorde stegvis plats för sin motsats: en 

hyllning av folkbildning som företrädare 
för den diversitet som etablerats av svens-
ka politiska, sociala och religiösa rörelser, 
vilket har lett till betydande förändringar 
i folkbildningens struktur och innehåll. 

design, analys och slutsatser står 
i linje med arbetets underliggande per-
spektiv på staten. Någon skulle möjli-
gen kunna argumentera för att detta 
perspektiv inte tillräckligt beaktar vad 
som i litteraturen kommit att kallas va-
riationer av kapitalism. Så till exempel 
har svensk välfärdsforskning i hög grad 
styrts av Walter Korpis teori om den ka-

pitalistiska välfärdsstaten som framhäver 
att staten under vissa omständigheter 
kan agera mot kapitalismens intressen, 
vilket får långtgående konsekvenser för 
civilsamhället och organisationer så som 
folkbildningens. Ett sådant perspektiv 
skulle delvis ge annorlunda infallsvinklar 
än dem som läggs fram i boken. Oavsett 
ståndpunkt i teoretiserandet av staten är 
detta en viktig bok som förtjänar att bli 
allmänt läst och diskuterad.

Kjell Rubenson

Texten är översatt från engelska av 
Annika Pastuhov och Henrik Nordvall.

Folkbildning 
i solidaritetens namn
i en nyutkommen bok, Forging Solida-
rity: Popular education at work, av Shirley 
Walters och Astrid von Kotze (red.), får vi 
en presentation av vilket slags folkbild-
ningsarbete som sker idag runtom i värl-
den. Titeln, Forging solidarity, är fyndig. 
Forge kan översättas med smida, boken 
handlar alltså om hur folkbildning smids 
i syfte att öka solidariteten i världen idag. 
Undertiteln säger att det är folkbildning 
i praktiken, hur det konkret går till i de 
olika projekt som beskrivs. Solidaritet 
är här något helt annat än välgörenhet. 
Solidaritet räknar in en själv, det vill säga 
jag är själv delaktig i det som sker. Det är 
avgörande för hur relationen ser ut i det 
arbete som bedrivs. Vi befinner oss långt 
från ett patriarkalt sätt att förhålla sig, 
man är själv involverad. 

Projektet som boken bygger på bör-
jade med att frågan ställdes hur man 
skulle kunna överskrida ”fragmenterad 
aktivism”, att alla jobbar med sitt och 
inte vet vad andra gör. De involverade 
träffades och en solidaritetsvägg skapa-
des som berättade om olika figurer som 
var engagerade i olika aktiviteter. Sedan 
animerades dessa och man uppförde ett 
spel med den egna kroppen, som i sin tur 
omsattes i ett spel med en viss rytm. Att 
på det sättet utgå från och använda sig av 
konsten ger hopp och beslutsamhet i den 
folkbildning som bedrivs. 

de som skriver, 25 författare i 19 kapitel, 
är av alla kategorier – aktivister, forskare, 
noviser etc. Folkbildning är här något helt 

annat än ”en teknisk 
angelägenhet”, el-
ler med finanserna 
i blickpunkten. Det 
hela bedrivs som ”en 
politisk process för 
att avkolonisera 
mänsklig utveck-
ling, mobilisera 
och bygga commu-

nities”. Solidaritetstanken går över alla 
gränser och kategorier. Det centrala, ”att 
avkolonisera självet” görs i de tre stegens 
solidaritetsarbete: ”stepping forward”, 
”standing with” och ”staying connected”. 
Det vill säga, ta initiativ, håll i kontinuite-
ten i arbetet och stanna där i närkontakt.

 
det gemensamma temat i boken är 
humanisering, menad som att erkänna 
sitt djupa beroende och ömsesidighet 
med alla folk, likaväl som att vara ”kam-
rat med jorden”. Det är något annat än 
vad någon kallat ”helikoptersolidaritet”. 
De olika artiklarna handlar om de olika 
exempel som gjorts i samtiden, med dess 
historiska rötter av att bygga solidaritet 
långsiktigt. I de olika artiklarna får vi 
möta ett kapitel om Ship to Gaza, i ett 
annat hur arbetet sker bland de extremt 
fattiga, eller hur man bygger alternativ 
ekonomi i Sydafrikas townships. 

Det är en lärorik bok som ger perspektiv 
på vad som är själva kärnan i folkbildnings-
arbete i solidaritetens namn, bortom tekni-
kaliteter och sluga beräkningar. 

Bernt Gustavsson

Bildningens dynamik
Bokmässan i Göteborg, som äger rum 
den 28 september till den 1 oktober, har 
i år bildning som tema. I anslutning till 
detta ger Bernt Gustavsson ut en ny 
bok, Bildningens dynamik: Framväxt, 
dimensioner, mening (Bokförlaget Kor-
pen), som samlar både tidigare utgivna 
och nyskrivna texter.

Nordiskt doktorand-
symposium
doktorandsymposiet är en förkon-
ferens till Mimers forskarkonferens och 
vänder sig till doktorander som i sina 
forskningsprojekt studerar folkbildning 
i vid bemärkelse oavsett akademisk 
disciplin. Symposiet, som syftar till 
att uppmuntra kontakter och idéutbyte 
mellan doktorander i Norden, startar 
kl. 13 måndagen den 6 november i 
Göteborg och slutar vid lunch tisda-
gen den 7 vid Nordiska folkhögskolan 
i Kungälv. Programmet består av dis-
kussioner utgående från deltagarnas 
avhandlingsprojekt och ett inlägg av 
Samuel Edquist om förhållandet mel-
lan folkbildning och staten. För frågor 
och anmälan (senast den 6 oktober), 
kontakta Annika Pastuhov, annika.
pastuhov@liu.se.
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Temanummer om folkhögskolan i Nordic Studies in Education
septembernumret av 
Nordic studies in Educa-
tion är ägnat den nord-
iska folkhögskolan och 
folkbildning. Temanum-
rets redaktörer Johan 
Lövgren och Henrik 
Nordvall konstaterar 
inledningsvis att mycket av forskningen 
har fokuserat på de historiska rötterna 
och betydelsen för demokratins framväxt. 
Med bidrag från Danmark, Sverige och 
Finland är ett syfte med temanumret att 
bidra med nutida studier som belyser den 
pedagogiska praktiken inom folkhögskola 
och folkbildning, samtidigt som tanken 
är att inspirera en ny generation folkbild-
ningsforskare. 

Rasmus Kolby Rahbek har samlat och 
analyserat hur danska folkhögskollärare 
tolkar sitt uppdrag och omsätter det i sin 
verksamhet. I den danska folkhögskolela-
gen står det att folkhögskolans uppdrag 
är att bidra till ”livsoplysning, folkelig 
oplysning” och ”demokratisk dannelse”. 

Traditionen från Grundtvig är fortfa-
rande levande som en överordnad ram, 
men har ett begränsat inflytande på de 
föreställningar om bildning som omsätts 
i undervisningen. 

de svenska folkhögskolorna har under 
senare år tagit emot ett ökande antal del-
tagare med funktionshinder. Dörte Bern-
hard och Per Andersson har för sin studie 
utgått från såväl offentlig statistik och en 
enkät som gått ut till folkhögskolelärare. 
Den största och snabbast växande grup-
pen är deltagare med neuropsykiatriska 
funktionshinder. Det har länge funnits 
en stark tilltro till de möjligheter miljön 
och pedagogiken erbjuder, men i enkäten 
uttrycker många att de skulle behöva för-
djupade kunskaper om olika funktions-
hinder. Det aktualiserar också frågan om 
specialpedagogisk utbildning för att möta 
behoven hos nya deltagargrupper.

I Eva-Marie Harlins artikel möter vi 
också gruppen folkhögskollärare. I detta 
fall handlar det om lärare som med hjälp 

av videoinspelade lektioner under sin ut-
bildning fått verktyg att bli medvetna om 
och reflektera över sin egen lärarroll och 
flera år senare fått göra en uppföljning. 
De egna minnesbilderna av lektionen har 
jämförts med det inspelade materialet 
och gett möjlighet till vidareutveckling 
av lärarrollen. 

slutligen i Annika Pastuhovs och Ari 
Sivenius’ etnografiska studie av en stu-
diecirkel i Finland får vi följa deltagare 
som möts en gång i månaden för att dis-
kutera en filosofisk text. Cirkeln är öppen 
men risken att bli för få gör att behovet 
att inkludera nya medlemmar är ett åter-
kommande samtalsämne. För deltagarna 
utgör cirkeln ett frirum och meningsska-
pandet som uppstår i diskussionerna kan 
ses som ett uttryck för medborgarskap i 
den bemärkelsen att det erbjuder en arena 
där det privata kan lyftas till allmänna 
problem och individerna tillåts överskrida 
sina gränser.  

Caroline Runesdotter

Inbjudan och call for papers till Mimers forskarkonferens 2017 
mimer inbjuder till årets forskarkonfe-
rens den 7–8 november 2017 som arrangeras 
i samarbete med Utbildningsvetenskap-
liga fakulteten vid Göteborgs universitet 
och Nordiska folkhögskolan i Kungälv. 
Konferensen, som äger rum på Nordiska 
folkhögskolan i Kungälv som ligger ca 20 
km norr om centrala Göteborg, vänder sig 
både till forskare och till forskningsintres-
serade praktiker.

Vid konferensen uppmärksammas sär-
skilt relationen mellan musik och bildning. 
Såväl innanför som utanför den institu-
tionaliserade folkbildningen har musik-
skapande och musikutövande en bildande 
karaktär. I samtliga studieförbund organi-
seras musiklärande till en omfattning som 
är unik vid internationell jämförelse. Vid 
olika folkhögskolor finns musikprogram, 
där vissa har kommit att erhålla så hög 
status att det talas om hur musikhögsko-
lutbildning numer nästan blivit ett krav 
för att bli antagen. Här finns med andra 
ord ett spänningsfält mellan det elitistiska 
och mer amatöristiska, mellan konstnär-
lig professionalism och en tradition inom 
folkbildningen där alla människor, i de-
mokratisk anda, ska få möjlighet att ta 
del av och utöva såväl klassisk som folklig 

kultur. Vid konferensen kommer vi genom 
paneler och gäster belysa olika dimensi-
oner av musik som bildning, men också 
hur de kreativa lärprocesser som ofta för-
knippas med musicerandet förhåller till 
traditionell skolutbildning och ideal om 
anställningsbarhet.

Forskare inbjuds som vanligt att bi-
dra med paper (ca 5 –15 sidor) som berör 
folkbildning i vid bemärkelse. Det är en 
arbetskonferens och därför välkomnas 
texter som speglar pågående forskning i 
olika stadier. 

En annan presentationsform utöver 
paper är ett kortare inlägg inom ramen 
för det vi kallar ”Kontakttorget”. Både 
forskare och folkbildare har möjlighet att 
i friare form informera om olika projekt 
eller ventilera forskningsidéer. Du som vill 
medverka på detta sätt förväntas skriva 
ett PM om högst en A4-sida som introduk-
tion till övriga konferensdeltagare. Ditt 
PM ska kortfattat redogöra för det tema 
eller de frågor som kommer att tas upp.

Deadline för anmälan och texter är 
den 6 oktober. Anmälan görs på Mimers 
hemsida (se nedan) och texterna skickas 
till annika.pastuhov@liu.se. Konferen-
sen startar på Nordiska folkhögskolan i 

Kungälv kl. 13.15 tisdagen den 7 novem-
ber och avslutas med fika ca. kl. 15.00 på 
onsdagen den 8 november.

Konferensavgift inklusive logi på 
Nordiska folkhögskolan i Kungälv är 
2100 kr exklusive moms (1600 kr för dok-
torander). Konferensavgift exklusive logi 
är 1500 kr exklusive moms (1000 kr för 
doktorander).

Konferensinbjudan och information 
samt elektronisk anmälningsblankett hit-
tar du genom länk på Mimers hemsida, 
www.liu.se/mimer. Har du frågor rörande 
konferensen kontakta Annika Pastuhov 
vid Mimer:
e-post: annika.pastuhov@liu.se
telefon: 013-28 58 19.

Välkommen med din anmälan!
HENRIK NORDVALL

Föreståndare för Mimer, docent i 
pedagogik, Linköpings universitet

EVA ANDERSSON
Universitetslektor i pedagogik, 

Utbildningsvetenskapliga fakulteten 
vid Göteborgs universitet 

HANS-ÅKE HÖBER
Rektor (avgående), Nordiska 

folkhögskolan i Kungälv
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 fAagre, Willy   (2016).   Folkeopplyseren: 
Anna Sethne og den norske reformpeda-
gogikken.   Oslo: Fagbokforlaget.
 fArneback, Emma & Jämte, Jan   (2017).   
Att motverka rasism i förskolan och sko-
lan.   Stockholm: Natur & Kultur.
 fBergstedt, Bosse (red.)   (2017).   Post-
humanistisk pedagogik: Teori, under-
visning och forskningspraktik.   Malmö: 
Gleerups.
 fBernerstedt, Mats & Håkansson, Ma-
rie  (2017).  Folkbildning med asylsökande 
2016. Svenska från dag ett och vardags-
svenska i studieförbund och folkhög-
skolor.   Stockholm: Folkbildningsrådet. 
Tillgänglig: www.folkbildningsradet.se
 fBerg, Anne & Edquist, Samuel  (2017).   
The Capitalist State and the Construc-
tion of Civil Society.  London: Palgrave 
Macmillan.
 fBerg, Anne, Larsson, Esbjörn, Mi-
chaëlsson, Madeleine & Westberg, 
Johannes (red.)  (2017).  Utbildningens 
revolutioner. Till studiet av utbildnings-
historisk förändring.  Utbildningshisto-
riska meddelanden, Uppsala universitet.
 fFolkbildning & Forskning: Årsbok 2017 
(2017). Stockholm: Föreningen för folk-
bildningsforskning.
 fDahlstedt, Magnus, Fejes, Andreas, 
Olson, Maria & Rahm, Lina  (2017).   
Medborgarskapandets paradoxer: Med-
borgarskapspositioneringar i berättelser 
om tillhörighet i migrationens tid.  Socio-
logisk forskning, 54(1–2), 31–50.

 fGustavsson, Bernt  (2017).  Bildningens 
dynamik. Framväxt, dimensioner, me-
ning.   Göteborg: Bokförlaget Korpen.
 fvon Kotze, Astrid & Walters, Shirley 
(red.)  (2017).  Forging Solidarity: Popular 
education at work.   Rotterdam: Sense.
 fNordic Studies in Education   (2017).   
Special issue: Nordic folk high schools,   
37(2).
 fNordzell, Anita, Håkansson, Marie, 
Kellokumpu, Jocke & Rydenstam, 
Klas   (2017).   Cirkeldeltagare från andra 
länder.   Stockholm: Folkbildningsrådet. 
Tillgänglig: www.folkbildningsradet.se
 fRahm, Lina & Fejes, Andreas   (2017).   
Popular education and the digital citi-
zen: a genealogical analysis.  European 
Journal for Research on the Education 
and Learning of Adults, 8(1), 21–36.
 fSimándi, Szilvia  (2017).   Study Circles 
in Online Learning Environment in the 
Spirit of Learning-Centered Approach. 
Acta Educationis Generalis,  7(2), 96–104.
 fStatskontoret   (2017).  Folkbildningen: 
En utvärdering utifrån syftena med 
statsbidraget. Lägesbeskrivning.  Stock-
holm: Statskontoret. Tillgänglig: www. 
statskontoret.se/publicerat
 fWlodarczyk, Michel   (2017).   Om folk-
universitetets tillkomst och utveckling . 
Stockholm: Folkuniversitetet.
 fZadig, Sverker   (2017).   Ledarna i kören: 
Vokala samarbeten mellan körsångare.   
Diss. Malmö: Lunds universitet.

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.

Publicerat Kalendarium

2017
20 sept: Folkbildningens forsk-
ningsdag. Arr: FffF, Mimer m fl. 
Plats: Bryggaresalen, Stockholm
28 sept–1 okt: Bokmässan: 
Tema Bildning. Plats: Svenska 
Mässan, Göteborg
2–4 NoV: ELHN Conference 2017.  
Knowledge is power. Workers’ 
Education for Emancipation. Se 
afhmt.hypotheses.org/1880
6–7 NoV: Doktorandsymposium 
anordnat av Mimers nordiska 
doktorandnätverk. Se info sid 2.
7-8 NoV: Mimers årliga forskar-
konferens. Plats: Nordiska folk-
högskolan. Arr: Mimer, Nordiska 
folkhögskolan och Göteborgs uni-
versitet. Se info sid 3.
8–9 NoV: Nordisk konferens om 
folkhögkoleforskning. Arr: Nord-
iska folkhögskolerådet och Mimer. 
Plats: Nordiska folkhögskolan.

2018 
12–13 apr: Vestlunddagarna, 
plats: Tollare folkhögskola.
Se www.vestlunddagarna.org

Har du tips på ny litteratur för 
Publicerat-listan eller på planerade 
aktiviteter av intresse för vårt Kalen-
darium? Eller vill du gratis få Mimer-
bladet skickat till dig? Hör av dig till 
annika.pastuhov@liu.se.  

Vuxenpedagogik och global mobilitet i fokus på nordisk konferens i Jönköping 
den sjunde nordiska konferensen 
om vuxenpedagogik och vuxnas lärande 
arrangerades den 3–5 maj 2017 vid Hög-
skolan i Jönköping. Arrangörer var Encell, 
nationellt kompetenscentrum för livslångt 
lärande, och Mimer. Konferensen samla-
de drygt 90 deltagare, både forskare och 
praktiker från vuxenutbildningsorganisa-
tioner. Huvudparten kom från de nordiska 
länderna, som samtliga var representerade, 
men även besökare från Singapore, Öster-
rike, Kenya, Storbritannien och Kanada 
återfanns bland deltagarna.

Konferensens tema var Adult educa-
tion in the age of global mobility. Frågor 
som arrangörerna ställde sig berörde 
huruvida det finns en nordisk modell för 
vuxen(ut)bildning och om nordisk vux-
enutbildning har lyckats anpassa sig till 

den globala mobilitetens tidevarv. På vil-
ka sätt förändras och återuppfinns vux-
enpedagogisk teori och praktik?

 
kjell rubenson, professor emeritus vid 
University of British Columbia, inledde 
konferensen med sin keynote-föreläsning 
”Global governance of adult learning and 
education: a challenge to the Nordic mo-
del”. Konferensens andra keynote hölls 
av Annette Sprung, professor vid Uni-
versity of Graz, med rubriken ”The role 
of adult education in migration regimes”. 
Den avslutande keynote-föreläsningen 
hölls av Anna Ekström, gymnasie- och 
kunskapslyftsminister som talade om 
vuxenbildningens roll i Sverige. Paperpre-
sentationerna berörde främst frågor om 
inklusion och exklusion, medborgarskap, 

integrationsfrågor men också genusfrågor, 
lärare i vuxenutbildning och modeller för 
vuxnas lärande.  

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminis-
ter tillsammans med Encells föreståndare Cecilia 

Bjursell och Mimers ordförande Andreas Fejes.


