
AfrAh AbdullAs doktorsavhandling 
i pedagogik Readiness or resistance?  
Newly arrived adult migrants’ experien-
ces, meaning making, and learning in 
Sweden (Linköpings universitet, 2017), 
undersöker meningsskapande och lä-
rande hos nyanlända vuxna migranter. 
I fokus står migranternas erfarenheter 
av etableringsinsatser åren efter att up-
pehållstillstånd beviljats.

Abdulla har som deltagande observa-
tör följt några deltagare i en kurs i sam-
hällsorientering vars innehåll hon också 
analyserar. Därtill har hon genomfört 
intervjuer med migranter som deltagit 
i etableringsinsatser som utöver denna 
kurs också inbegriper SFI och stöd till 
arbetsmarknadsetablering. De som in-
tervjuas är arabisktalande och kommer 
företrädelsevis från Syrien. Abdulla, som 
själv är arabisktalande, har kunnat ge-
nomföra intervjuerna på migranternas 
modersmål. För att tolka informanternas 
berättelser använder sig Abdulla sig av en 
teoretisk modell utvecklad från Mezirows 
teorier om transformativt lärande som 
uppmärksammar förändringar av mer 
grundläggande meningsperspektiv.

I AvhAndlIngen undersöks hur migran-
terna hanterar olika förväntningar om hur 
de bör vara som ”goda medborgare” i det 
nya landet. De ideal de möter handlar om 
att de ska vara självständiga, ansvarsfulla, 
jämlikhetstänkande och laglydiga med-
borgare samt ”goda” föräldrar.

Deltagarna i studien beskriver varie-
rande grader av svårigheter i sitt möte 
med dessa förväntningar och det nya 
samhället. Migranternas meningsska-
pande delas in i tre huvudkategorier: 
(1) svårigheter, (2) lätta svårigheter och 
sådant de tar sig an med (3) lätthet. Ab-
dulla menar att det transformativa lä-

randet, när deltagarna förändrar sina 
meningsperspektiv, uppstår i samband 
med lätta svårigheter. I de två andra 
fallen kan lärande uppstå, men inte av 
transformativt slag.

vIssA IdeAl, så som om att visa tolerans 
och ömsesidig respekt, tar många av mig-
ranterna till sig med lätthet och flera ser 
också paralleller till ideal inom den egna 
(muslimska) religionen. Svårigheter ut-
trycker informanterna rörande ideal om 
barnuppfostran i det nya landet. Många 
informanter ger uttryck för att de, liksom 
deras barn, är vana vid en mer auktoritär 
syn på barnuppfostran än den de upple-
ver är rådande i Sverige. Abdulla pekar 
på att flera informanter hyser en stor 
rädsla för att de sociala myndigheterna 
lättvindigt ska omhänderta deras barn 
om de gör fel. Även om rädslan mer tycks 
grundad i rykten inom migrantkollektivet 
än i budskap under etableringssatserna, 
bidrar den till motstånd och misstänk-
samhet, vilket motverkar ett förändrat 
meningsperspektiv.

En lättare svårighet har att göra med 
arbetsmarknaden, där viljan att etablera 
sig är påtaglig. Många inser att ett de, 
för att få jobb, måste tänka om vad gäl-
ler yrkesinriktning jämfört med hur de 
resonerat i hemlandet. Detta görs i en 
kombination av motstånd och beredvil-
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två nya doktorsavhandlingar som på olika 
sätt anknyter till folkbildningsområdet. 
I Annika Pastuhovs avhandling (an-
mäld på s. 2) undersöks medborgerliga 
betydelser av studiecirkeldeltagande. I 
Afrah Abdullas avhandling (s. 1) får vi 
stifta bekantskap med den icke-formella 
vuxenutbildningsverksamhet varigenom 
nyanlända migranter orienteras om det 
svenska samhället. 

Även om det finns många inrikt-
ningar inom det vida folkbildnings-
forskningsfältet är några teman ofta 
återkommande. Bildning och dess bety-
delse för demokrati och medborgarskap 
är ett sådant tema. Den mer formella 
inkluderingen i ett svenskt medborgar-
skap som deltagarna i Abdullas studie 
är berörda av är en aspekt av medbor-
garskapet. I Pastuhovs användning av 
begreppet handlar medborgarskapet 
om roller som individen innehar i re-
lation till andra medlemmar i ett eller 
flera kollektiv. Både dessa aspekter av 
medborgarskap är centrala i relation till 
demokrati, både som formellt nationellt 
avgränsat system och som princip för 
relationer i kollektiva sammanhang.

Att vi i samband med årets Mimer-
konferens uppmärksammar både demo-
kratin och folkhögskolan har inte bara 
att göra med tillfälligheten att båda i 
år fyller jämt (100 respektive 150 år) i 
det svenska sammanhanget. Folkbild-
ningen, som folkhögskolan är en central 
del av, är intimt sammanflätad med de-
mokratin i olika avseenden. Varmt väl-
kommen att fördjupa diskussionen om 
detta på Folkhögskolan Hvilan den 6–7 
november (se s. 3)!

Varmt välkommen till Mimer vill jag 
också hälsa Mimers nya doktorand Ma-
ria Arriaza Hult som presenteras i detta 
blad (s. 3).

Henrik Nordvall

Afrah Abdulla
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lighet och medför, enligt studien, ett 
transformativt lärande.

Denna angelägna avhandling ger le-
vande inblickar i hur nyanlända mig-
ranter skapar mening, både i relation 
till den icke-formella utbildning de mö-
ter i introduktionsprogrammet och till 
den vidare livskontexten i Sverige. Den 
bör vara av stort intresse både för dem 
som jobbar med introduktion av nyan-
lända och för forskare inom området.

Henrik Nordvall

Avhandling om medborgarskap i folkbildande praktiker
I Annika Pastuhovs doktorsavhandling Att 
vara och agera medborgare. En etnografisk 
studie av folkbildande praktiker (Åbo Aka-
demi, 2018) riktas uppmärksamheten mot 
relationen mellan folkbildande verksam-
heters ideal, såsom frihet och jämlikhet, 
och utformningen av dessa i praktiken. 
Avhandlingsarbetets målsättning är att 
utvidga synen och delvis inta ett annat 
perspektiv på medborgarskap. Utgångs-
punkten är att medborgarskap handlar 
om roller som individen innehar i relation 
till andra medlemmar i ett eller flera kol-
lektiv. Den överordnade frågan som ställs 
är: ”Vilka uttryck tar sig medborgarskap 
i studiecirkelpraktiker?”

Dagens institutionaliserade folkbild-
ningspraktiker har en självförståelse och 
ett uppdrag att stärka delaktighet och 
medborgarskap. Idealt ska deltagarna i 
studiecirklar erbjudas en arena där man 
fritt och frivilligt kommer samman och 
studerar utifrån ett gemensamt intresse, 
utan examination av prestationer. Här 
kan deltagarna påverka utformning av 
innehåll och arbetsmetoder. I hantverks-, 
diskussions- och undervisningscirklars 
praktiker förverkligas emellertid inte så-
dana ideal på ett enkelt sätt. 

Pastuhov har valt att vara deltagande ob-
servatör i de tre studiecirklarna som hon 
har studerat. Utgående från ett medbor-
garperspektiv fångas, tolkas och förmedlas 

deltagarnas upplevelse i nuet. I resultatet 
karaktäriseras en seniorsnickarcirkel som 
en snickerigemenskap för ”skötsamma se-
niorer”, en filosoficirkel som ett frirum för 
likasinnade och en språkcirkel i engelska 
som studier for okunniga. 

Mot denna bakgrund diskuterar 
Pastuhov fyra teman. Tema identitet 
belyser forskningsfrågan om hur delta-
garna är medborgare; tema delaktighet 
hur deltagarna agerar medborgare; och 
temana bildningssyn och frihet belyser 
hur privata perspektiv överskrids till för-
mån för gemensamma angelägenheter i 
studiecirkelpraktikerna. 

I diskussionen om frihet kommer spän-
ningen mellan strävan efter tillhörighet 
och autonomi väl fram. Hur balansera det 
självvalda med sammanhangen man väljer 
att ingå i? Det visar sig att seniorsnickar-
na i och med studiecirkeln har en ”positiv 
frihet till” att få ingå i ett kollektiv och 
meningsfullt sammanhang. För dem i 
filosoficirkeln är detta en ”negativ frihet 
från”, där deltagarna tillfälligt slipper från 
närsamhällets icke-intellektuella prägel. 
Medan frihet i engelskspråkcirkeln hand-
lar om ”tillfällig ofrihet”, där deltagarna 
inordnar sig i klassrumspraktiken.

Alla tre frirummen skapas i relation 
till vardagslivets övriga krav. Frirum-
met framstår också som ett alternativ 
i relation till vardagen i övrigt, anting-

en som motvikt 
(seniorsnickar-
na och filoso-
ferna) eller som 
en andre chans 
(engelskspråk-
cirkeln). Sam-
manfattningsvis 
erbjuder studie-
cirk larna et t 
rum för att agera medborgare på alter-
nativa sätt i förhållande till vardagen och 
här skapas olika slag av distansering. 

Avhandlingen är ett välkommet bidrag till 
folkbildningsforskningen. Det etnogra-
fiska och explorativa tillvägagångssättet 
framhäver och ger inblick i deltagarnas 
upplevda praktiker. Både folkbildning och 
medborgarskap är mångtydiga begrepp. 
Detta är därför ingen enkel uppgift. Sam-
tidig ger den avgränsade kontexten ett 
tydligt grepp och en utgångspunkt som 
gör det möjligt att manövrera i ett fält 
med dynamiska och mångtydiga begrepp 
och ideal. Avhandlingen ger en spännande 
inblick i och kunskap om dagens nordiska 
folkbildningspraktik. Detta är intressant 
läsning for forskare, praktiker och besluts-
fattare som är intresserade av att förstå, 
reflektera och diskutera värderingar och 
utformning av dagens folkbildningsprak-
tiker och folkbildning i vår tid. 

 Jorun M. Stenøien

Nordisk rapport om inte-
gration och folkbildning
I en nyligen utkommen rapport, Inclusion 
of refugees through non-formal educa-
tion 2017. Nordic best practice (Nordiska 
ministerrådet) beskrivs ett projekt om 
hur folkbildningsorganisationer i de fem 
nordiska länderna jobbar med integration. 
Rapporten, som bland annat bygger på ett 
antal forskningspaper som presenterades 
vid fjolårets konferens Adult education 
in the age of global mobility i Jönköping 
(se Mimerbladet September 2017), är 
sammanställd av Kajsa Wiktorin vid 
Studieförbunden. Rapporten, som syftar 
till att belysa hur nyanlända kan bli del av 
samhälle och arbetsliv, tar avstamp i 22 
beskrivningar av ”best practice”-exempel. 
Rapporten finns tillgänglig på nätet, se 
Publicerat på sidan 4.

Internationell handbok 
om vuxnas lärande
Den nyutkomna internationella publika-
tionen om vuxnas lärande, The Palgrave 
International Handbook on Adult and 
Lifelong Education and Learning (2018, 
redigerad av Milana, M., Webb, S., Hol-
ford, J., Waller, R., och Jarvis, P. ) ger på 
sina dryga tusen sidor (1 061 s.) en gedigen 
inblick i  den internationella forskningen 
om vuxenutbildning och vuxnas lärande. 
Handbokens kapitel täcker in ett brett 
spektrum av teorier och begrepp och 
belyser en mängd olika geografiska och 
sociala kontexter. Bland författarna finns 
både etablerade och yngre forskare från 
sex kontinenter. I antologin berörs bland 
annat icke-formella utbildningstraditioner 
i Latinamerika, Afrika, Asien och Europa 
(inklusive bidrag om nordisk folkbildning). 

Annika Pastuhov

CARL CEDERBLADS MINNESFOND stödjer 
forskning om folkbildning. Skicka 
ansökan eller nominering av kandidat 
till nominera@uadm.uu.se senast den 
31 maj 2018. Läs mer: www.uu.se/ 
om-uu/carl-cederblads-minnesfond.
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Tema musik och bildning på Mimerkonferensen 2017 i Kungälv
på senAste mImerkonferensen upp-
märksammades särskilt relationen mellan 
musik och bildning. Såväl innanför som 
utanför den institutionaliserade folk-
bildningen har musikskapande och mu-
sikutövande en bildande karaktär. Inom 
folkbildning finns musicerande som är både 
öppen för en bred allmänhet och erkänns 
hög status inom vissa genrer så som jazz. 
Här finns med andra ord ett spänningsfält 
mellan det elitistiska och mer amatöris-
tiska, mellan konstnärlig professionalism 
och en tradition inom folkbildningen där 
alla människor, i demokratisk anda, ska 
få möjlighet att ta del av och utöva såväl 
klassisk som folklig kultur.

Konferensens keynote-föreläsningar 

hölls av Øivind Varkøy, professor i mu-
sikpedagogik vid Norges musikkhøgskole 
och Sverker Zadig, musiklärare och kör-
pedagog. Varkøy talade med rubriken 
Musik – bildning och existens. Zadig be-
rättade om sin doktorsavhandling i mu-
sikpedagogik med titeln Ledarna i kören: 
Vokala samarbeten mellan körsångare. I 
konferensens panelsamtal om musikalisk 
bildning inom folkbildning medverkade 
Hans-Åke Höber, Nordiska folkhögsko-
lan, Annelie Johansson, Nätverket 50/50, 
Monica Lindgren, Göteborgs universitet 
och Erik Nylander, Linköpings universi-
tet. Samtalet leddes av Johan Söderman, 
Göteborgs universitet.

I en del av paperpresentationerna upp-

märksammades också relationen mellan 
musik och bildning – om hiphop, om 
arbetarrörelsens skivbolag A-disc, om 
musik i föreningsliv och om bildningsper-
spektiv på musikundervisning.

I samband med senaste Mimerkon-
ferensen ordnade Mimers nordiska 
doktorandnätverk ett symposium för 
doktorander för fjärde gången. Fyra per-
soner deltog i symposiet som hölls i Gö-
teborg och Kungälv. Programmet bestod 
av diskussioner om deltagarnas pågåen-
de forskningsprojekt. Samuel Edquist 
var också inbjuden för att berätta om sin 
och Anne Bergs nyutkomna bok The ca-
pitalist state and the construction of civil 
society.

Mimerkonferensen 2018 firar folkhögskolan 150 år 
och demokratin 100 år
Välkomna till Mimers årliga forskarkon-
ferens den 6–7 november 2018 som i år 
arrangeras i samarbete med Folkhögskolan 
Hvilan och Avdelningen för pedagogik 
vid Sociologiska institutionen på Lunds 
universitet. Vid årets konferens uppmärk-
sammas särskilt att folkhögskolan firar 
150 år och den svenska demokratin 100 
år. Vi tar tillfället i akt att diskutera så väl 
folkhögskolans betydelse för demokratin 
som demokratin och de demokratiska vär-
deringarnas betydelse för folkhögskolan. 
Vi tänker oss vidare att både folkhögsko-
lan och demokratin kan förstås som ett 
arv som inte bara ska förvaltas, utan som 
något som ständigt förändras och förnyas. 
Paneler och gäster kommer att belysa folk-

högskolans och demokratins jubileumsår, 
inte bara genom att blicka tillbaka utan 
framför allt genom att blicka framåt.

Konferensen vänder sig både till fors-
kare och till forskningsintresserade prak-
tiker. Forskare inbjuds som vanligt att 
bidra med paper (ca 5–15 sidor) som be-

rör folkbildning 
i vid bemärkelse. 
Det är en arbets-
konferens och där-
för välkomnas texter 
som speglar pågående forskning i olika 
stadier. Möjligheten att bidra med ett 
kortare PM (en A4-sida) kring projekt el-
ler idéer om forskning är öppen för både 
forskare och folkbildare.

Deadline för texter är den 5 oktober 
och de skickas till annika.pastuhov@
liu.se. Konferensen kommer att hållas 
på Folkhögskolan Hvilan som ligger i 
Åkarp mellan Malmö och Lund. Ytter-
ligare information finns tillgänglig på: 
www.liu.se/mimer.

Ny Mimerdoktorand
Mimers nya doktorand heter Maria 
Arriaza Hult. Hennes disciplinära bak-
grund finns huvudsakligen inom inter-
nationella relationer och global politisk 
ekonomi. I sin masteruppsats i global 
politisk ekonomi undersökte hon hur 
ABF influerats av marknadiseringsdis-
kurser över tid. Kandidatuppsatsen i 
internationella relationer behandlade 
hur kollektiv identitet konstrueras inom 
den spanska proteströrelsen Podemos. 

Maria Arriaza Hult inledde sina 
forskarstudier i februari och är mitt up-
pe i val och formulering av sitt avhand-

l i n g s ä m n e . 
Utöver själva 
avhandlingsar-
betet kommer 
hon att under-
visa i kursen 
Folkbildning-
ens idé och ut-
veckling, arbeta 
redaktionellt med Linköpingsbasera-
de European Journal for Research on 
the Education and Learning of Adults 
(RELA) samt bistå i Mimers löpande 
verksamhet.

Kvinnors textilarbete i 
Sverige och på Cypern
Marianne Marcusdotters bok Freja och 
Afrodite. De cypriotiska och svenska kvin-
nornas textila arbete från äldsta tid (2017) 
inleds med en överblick av kvinnliga sysslor 
och kvinnligt textilt arbete under 20 000 
år. I de två följande delarna ges inblickar i 
kvinnors textilarbete och hur hemslöjden 
tagit sig olika uttryck genom historien i 
Cypern respektive Sverige. Boken ger också 
inblickar i undervisning i textil slöjd vid 
svenska folkhögskolor.

Boken är utgiven på eget förlag och 
kan beställas av författaren per e-post: 
marcusdotter@gmail.com

Maria Arriaza Hult

Foto: Bengt A Lundberg
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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

12–13 APRIL: Vestlunddagarna. 
Plats: Tollare folkhögskola. 
Arr: FffF, Tollare, NBV. 
https://vestlunddagarna.org
23 MAJ: Symposium Folkhög-
skolan 150 år: Ett avstamp för 
vidare folkhögskoleforskning. 
Plats: Folkbildningsrådet, 
Stockholm. Arr: Mimer, FffF, 
RiO, FBR, Folkhögskollärarna 
26–28 JUNI: The 8th Interna-
tional Conference of the Popu-
lar Education Network (PEN), 
Kapstaden, Sydafrika http://
www.populareducation.co.za
19–20 OKTOBER: Konferens 
Adult education and struggles 
for democracy in precarious 
times. Plats: Linköping. Arr: 
ESREA’s network Active De-
mocratic Citizenship and Adult 
Learning
22 OKTOBER: Folkbildningens 
forskardag. Plats: Bryggarsalen, 
Stockholm.  Arr. FffF, Mimer, 
m fl.
6–7 NOVEMBER: Mimers årliga 
forskarkonferens. Plats: Folk-
högskolan Hvilan. Arr. Mimer, 
Hvilan, Lunds universitet.

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.  

Två sessioner om arbetarbildning på ELHN-konferensen i Paris
European Labour History Networks 
(ELHN) andra konferens ägde rum i Pa-
ris 2–4 november 2017. Under konferensen 
anordnades två sessioner av arbetsgruppen 
Workers’ Education på temat “Knowledge 
is power: workers’ education for emanci-
pation”. Av de sammanlagt sex presenta-
tionerna fanns flera intressanta bidrag: 
Andrew Jackson från Bishop Grosseteste 
University presenterade en studie av den 
kooperativa rörelsens bildningsarbete i 
Lincoln, Elena Musiani från universite-
tet i Bologna presenterade sin studie om 
framväxten av arbetarinstitut i norra 
Italien under 1800-talet och Jan Kellers-
hohn, Ruhr-Universität Bochum höll en 

presentation om vidareutbildning organi-
serad av den tyska arbetarrörelsen under 
1960-talet. Utbildningssatsningen syftade 
till att hantera avindustrialiseringen av 
Ruhrområdet. Tre presentationer berörde 
på olika sätt den svenska arbetarrörel-
sens bildningsarbete: Jonas Söderström, 
Uppsala universitet, presenterade sitt av-
handlingsprojekt om social rörlighet och 
studiemotiv hos de första generationerna 
Brunnsvikstudenter; Lina Rahm, Linkö-
pings universitet, presenterade en studie 
om utbildningar i svensk arbetarrörelse för 
att möta datoriseringen på 1980-talet; slut-
ligen Jenny Jansson, Uppsala universitet, 
presenterade en jämförande studie över 

vilka kurser som anordnades av svenska 
ABF och brittiska WEA under 1920-talet.

ELHN:s arbetsgrupp Workers’ Education 
organiseras av Jenny Jansson och Jonas 
Söderström. Arbetsgruppen kommer in-
för nästa konferens, som äger rum 2019 i 
Amsterdam, att organisera flera sessioner. 
Arbetsgruppen kommer också organisera 
sessioner på nästa nordiska arbetarhistori-
kerkonferens som äger rum i Köpenhamn 
2020. Om du önskar bli uppsatt på vår 
maillista och få mer information, maila 
jenny.jansson@statsvet.uu.se

Jenny Jansson


