
I Johan Lövgrens doktorsavhandling, 
The reflective community: Learning pro-
cesses in Norwegian folk high schools, 
undersöks hur värderingar och religion 
utövas i två norska folkhögskolors vardag.  
För att belysa skolornas värdegrund och 
hur värderingarna kommer till uttryck 
på skolorna har ett omfattande material 
samlats in, bestående av dokument, ob-
servationer, intervjuer och korta texter 
skrivna av deltagarna.

Avhandlingen består av tre artiklar och 
en sammanfattande kappa. Den första ar-
tikeln är en dokumentstudie som stöder 
sig på Etienne Wengers begrepp reification 
för att fånga folkhögskolornas värdegrund 
som den utövas i skolornas praktiker. Arti-
kelns resultat pekar på att folkhögskolorna 
har en tydlig grundtvigiansk människosyn 
och fungerar som värdebaserade institu-
tioner. Folkhögskolan stöder personlig 
utveckling och här är den sociala gemen-
skapen en viktig del i det stödet. 

Den andra artikeln analyserar vilka 
betydelser eleverna tillskriver ljuständ-
ning under andakt på en av folkhög-
skolorna. Eleverna upplever skolans 
religiösa praktik som öppen och reflexiv, 
tillgängliga också för dem som kommer 
från icke-religiösa bakgrunder. Därmed 
erbjuder folkhögskolan en möjlighet för 
deltagarna att pröva och omvärdera sin 
religiösa hållning.  

I den tredje artikeln granskas lärande-
processen på skolorna i sin helhet genom 
en läsning av skolornas värdedokument. 
De två studerade kristna folkhögskolorna 
omdefinierar sin roll som värdebasera-
de institutioner i dagens samhälle på en 
mängd olika sätt. 

I kappan utvecklas speciellt avhand-
lingens teoretiska ramverk som bygger på 
Etienne Wengers lärandeteori om soci-
alt lärande. Som centrala analysbegrepp 
fungerar ”reification” (hur värderingar 

omvandlas, konkre-
tiseras och utageras 
i skolgemenskapen), 
”participation” (del-
tagande) och ”nego-
tiation of meaning” 
(meningsförhand-
ling, förhandling om 
gemensam identitet). 

I avhandlingen framträder folkhög-
skolorna som medvetet värdebaserade 
med gemensam meningsförhandling. 
Deltagarna identifierar sig ändå i olika 
grad med folkhögskolan. Det finns de 
som ser året på folkhögskola som det 
bästa i sitt liv medan några inte håller 
med om den beskrivningen. Avhand-
lingens resultat visar sammantaget på 
att deltagarna uppfattar mellanmänsk-
liga värderingar som de viktigaste under 
sitt folkhögskolår. Detta handlar om att 
sträva till förståelse för den andra och här 
beskriver deltagarna hur tidigare identi-
fikationer får träda tillbaka. Då skolorna 
tar ställning och aktivt jobbar med sin 
värdegrund tillåts deltagarna möjlighet 
att pröva och ompröva sina egna för-
hållningssätt. Deltagarna beskriver hur 
deras förhållande till skolans syn på reli-
gion och värderingar präglas av öppenhet 
– deltagarnas egen syn tillåts antingen 
närma sig eller fjärma sig från skolans 
under året.

Detta är en avhandling skriven med 
stort engagemang för folkhögskolfrå-
gor. Det är säkert många som hoppas 
med avhandlingsförfattaren att det här 
arbetet kan fungera som startskott och 
inspiration för mer forskning och ut-
vecklingsarbete på folkhögskola i norsk 
kontext. Avhandlingen torde vara intres-
sant läsning för alla som intresserar sig 
för nordisk folkhögskola, såväl praktiker 
som forskare.

Annika Pastuhov
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Ur Mimers brunn 
 I detta nummer fortsätter vi att 

uppmärksamma folkhögskolans 150-års-
jubileum. På s. 2 kan du läsa Staffan 
Larssons anmälan av den antologi om 
utbildningsformens senaste halvsekel 
som Föreningen för folkbildningsforsk-
ning publicerat.

Vi bjuder också, härinvid, på en an-
mälan av Johan Lövgrens doktorsav-
handling om värderingar och religion 
som del av lärandeprocesserna på norsk 
folkhögskola. 

Möjligen skapar det starka ljuset på 
folkhögskolan i år en forskningsskug-
ga över andra delar av folkbildningen, 
så som studieförbundens omfattande 
verksamhet. 

Glädjande är därför den satsning på 
folkbildningsforskning som ABF nu ge-
nomför. Under året har en ny skriftserie 
om folkbildningsforskning tagit form (se 
s. 4). En imponerade boklåda, i form av 
åtta vackert inbundna böcker, har dess-
utom tagits fram för internt bruk. In-
om dessa pärmar återfinns, i urval av 
Stellan Boozon och Jörgen Hammarin, 
klassiska texter av Oscar Olsson och 
Richard Sandler, liksom bidrag av ar-
betarrörelseintellektuella och folkbild-
ningsforskare. 

ABF är emellertid inte unikt bland 
studieförbunden när det gäller att knyta 
an till och ge ut folkbildningsforskning. 
Folkuniversitetet fortsätter sin ambi-
tiösa utgivning av publikationer med 
forskning inom fältet. Studieförbundet 
Vuxenskolan involverar forskare när de 
uppdaterar sina utbildningsmaterial för 
studiecirkelledare. 

Mimerkonferensen, som i år äger 
rum på Folkhögskolan Hvilan den 6–7 
november (se inbjudan s. 3 ), hoppas vi 
kan bidra till fler kontakter i denna rikt-
ning. Välkomna!

Henrik Nordvall

Johan Lövgren
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Ny bok om vuxnas lärande och medborgarskap
frågor om demokratIns tILLstånd och 
villkoren för medborgarskap är brännande 
i samtiden. I boken Adult Education and 
the Formation of Citizens. A critical in-
terrogation (Routledge, 2018) av Andreas 
Fejes, Magnus Dahlstedt, Maria Olson och 
Fredrik Sandberg belyses relationen mel-
lan vuxenutbildning och medborgarskap 
ur ett kritiskt perspektiv. 

Analysen i boken fokuserar på ett 
övergripande skifte i synen på utbildning 
från en allmän till privat angelägenhet. 
Utbildning har allt mer kommit att mark-
nadiseras, vilket innebär ökad betoning 
på individens val och ansvar. Författar-
na pekar på att synen på deltagarna som 
medborgare i vuxenutbildning kommit 
att präglas av fokus på brister. Deltagar-
na anses sakna viktiga egenskaper och 
kunskaper, vilka de kan få genom vux-

enutbildning och därmed bli ”fullvärdiga” 
medborgare. Den genomgripande analy-
sen i boken utvecklas med hjälp av Michel 
Foucaults begrepp ”regimes of thruth”, 
dvs. ”sanningsregimer”, för att avtäcka 
hur sanningsanspråk påverkar vuxnas 
lärande genom olika förgivettaganden. 

Boken består av elva kapitel. De två 
första kapitlen kontextualiserar studien. 
Därefter följer sju kapitel med delstudier 
där ett intervjumaterial insamlat på folk-
högskola och i kommunal vuxenutbild-
ning analyseras. Två kapitel ägnas åt att 
belysa medborgarfrågan ur migrantper-
spektiv. De två avslutande kapitlen för en 
sammanfattande diskussion. 

sammanfattnIngsvIs visar författarna 
hur vuxenutbildning blir en arena där 
deltagarna ska (åter)finna sin viljestyrka 

för att bli önskvärda medborgare. Förfat-
tarna visar hur viljan och målbilderna är 
olika för olika grupper, där deltagare med 
medelklassbakgrund ser mer mångsidiga 
framtidsutsikter medan olika förförde-
lade grupper tilldelas mer avgränsade 
möjligheter. I skärningspunkten mellan 
vuxenutbildningens samhällsuppdrag och 
dess marknadisering, menar författarna, 
befästs uppfattningen om att deltagare i 
vuxenutbildning alltid saknar något för att 
kunna anses som fullvärdiga medborgare.

Som ett inlägg i en övergripande dis-
kussion om demokrati- och medborgar-
frågor bör denna bok vara intressant för 
både studenter, forskare och praktiker 
med intresse för vuxnas lärande.

Annika Pastuhov

Antologi om folkhögskolans 50 senaste år 
1868 etabLerades de första folkhögsko-
lorna i Sverige: Hvilan, Önnestad och Lun-
nevad. Alla finns kvar precis som nästan 
alla som sedan startades. Om detta och 
annat kan man läsa i en gedigen antologi 
med fokus på de senaste 50 årens utveck-
ling. Den ger en fyllig bild av den svenska 
folkhögskolans spännande och lärorika 
historia. All heder till redaktörerna och 
till Föreningen för folkbildningsforskning, 
som sett till att vi fått en bred bild av ut-
vecklingen. Boken bygger delvis vidare 
på de fyra volymer, som utgavs när folk-
högskolan fyllde 100. I den nya vidareförs 
en del teman, men de flesta bidragen tar 
andra infallsvinklar eller ägnas åt nya 
företeelser än de som präglat verksam-
heten fram till mitten av 1960-talet. I 
100-årsboken var alla författare män – 
nu är det jämställt. Ingen av dåvarande 
författare var universitetsanställd – nu 
är många det, fast folkhögskolevärlden är 
fortfarande starkt representerad och en 
hel del tillhör båda sfärer. Redaktörerna 
illustrerar detta: Eva Önnesjö, som varit 
rektor och RIO-företrädare och forskarna 
Ann-Marie Laginder och Erik Nylander 
samt Irma Carlsson, folkhögskollärare och 
folkhögskolärarutbildare. Ett stort värde 
i boken ligger i att den förmedlar fakta 
på ett översiktligt sätt – på så sätt får vi 
empiriskt underlag att reflektera över de 
långa linjerna i folkhögskolans historia. 

Det ger underlag till slutsatser med stöd 
i fylliga data både på bredd och djup och 
därmed en motvikt till mytbildning. Med 
fylliga statistiska data får vi bilden av 
folkhögskolans urbanisering, ökat antal 
studerande, inte minst utlandsfödda och 
större andel särskilda kurser under de 
senaste 50 åren. Vi kan också utläsa hur 
estetiska ämnen fått en stark dominans 
och att de som bor på internat mest går 
på särskilda kurser, medan den allmänna 
kursens deltagare allt mer sällan gör det. 
Så såg det inte ut vid 100-årsjubileet!

samhäLLets förvandLIngar sätter spår 
i verksamheten. Folkhögskolan var länge 
utpräglat patriarkal: följde en genusord-
ning, där rektorn ledde skolan och hans 
fru ”hushållet” och där kvinnor gick på 
korta sommarkurser, medan män gick på 

de längre vinterkurserna. Denna ordning 
har luckrats upp. Vi kan läsa om utveck-
lingen av en folkhögskola på feministisk 
grund och det progressivistiska upproret 
på 70-talet, som får stort genomslag i folk-
högskolan, men också skapar motstånd 
– vardagsvillkoren tar inte sällan gadden 
ur ambitionerna. På samma gång startas 
en särskild lärarutbildning och senare en 
mer utvecklad rektorsutbildning. De är ett 
svar på förändringar som folkhögskolan 
genomgått det senaste halvseklet, t.ex. allt 
fler särskilda kurser med lärare utan aka-
demiska examina och en allt mer komplex 
situation för ledningarna. 

senaste haLvsekLet har präglats att en 
stark förändring av innehållet i verksam-
heten: korta kurser tillkom vid sidan av 
de långa och en mångfald specialkurser 
med sikte på nya verksamhetsfält. Tidigare 
var det enklare. Om allt detta och mycket 
mer kan man läsa. 

Man har intrycket att författarna haft 
ambitionen att ge en nykter och överskåd-
lig bild av halvseklet – precis vad som be-
hövs när man i framtiden funderar över 
folkhögskolans historia. Den bör bli en 
klassiker att återkomma till precis som 
sin föregångare blivit. Obligatorisk läs-
ning för dem som har ansvar för folkhög-
skolans framtid!

Staffan Larsson
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FÖRKONFERENS FÖR 
DOKTORANDER
som tIdIgare år bjuder det nordiska 
doktorandnätverket för folkbildnings-
forskning in till ett doktorandsymposi-
um i anslutning till Mimerkonferensen. 
Symposiet är kostnadsfritt och börjar 
vid lunchtid måndagen den 5:e no-
vember och slutar dagen efter innan 
lunch. Det vänder sig till doktorander 
som i sina forskningsprojekt studerar 
folkbildning i vid bemärkelse oavsett 
akademisk disciplin, samt syftar till 
att uppmuntra kontakter och idéutbyte 
mellan doktorander i Norden. 

 Mer information om schema, plats 
och anmälan kommer längre fram. Är 
du inte med i doktorandnätverket, men 
vill bli? Kontakta Sofia Österborg Wik-
lund, sofia.osterborg.wiklund@liu.se.

 Välkommen önskar organisations-
kommittén! 

Folkbildningsforskningskonferens i Sydafrika

Den internationella folkbildarkonferensen 
Popular Education Network (PEN) som 
anordnas av forskarnätverket med sam-
ma namn höll sin åttonde internationella 
konferens mellan 26–29 juni i år i Kapsta-
den, Sydafrika. Det var första gången som 
konferensen anordnades utanför Europa, 
vilket innebar stor geografisk spridning 
med representanter från Latinamerika, 
Afrika, Nordamerika och Europa. Kon-
ferensen ämnar skapa mötesplatser för 
akademiker och praktiker och årets tema 
var Engaging with Power. En förkonferens 
hölls den 26e juni i stadsdelens Salt Ri-
vers kulturhus och resterande konferens 
hölls den 27–29 juni på en farm utanför 
Kapstaden. Konferensen innehöll panel-
samtal, föreläsningar och workshops som 
tangerade på konferensens tema. Ett stort 
antal ideella organisationer deltog och 
informerade om sitt sociala arbete i Kap-

staden, med fokus på ekonomisk utsatthet 
och behovet av boendereformer. Mimer var 
representerade av Annika Pastuhov och 
Maria Arriaza Hult som presenterade ett 
paper om Socialdemokraternas medlems-
utbildningar.

Maria Arriaza Hult

För mer information om konferensen, vänligen 
kontakta: maria.arriaza.hult@liu.se.

Inbjudan och call for papers till Mimers forskarkonferens 2018
mImer InbJuder 
tILL årets forskar-
konferens den 6–7 
november 2018 som i 
år arrangeras i samar-
bete med 150-årsjubi-
lerande Folkhögskolan 
Hvilan och Avdelning-

en för pedagogik vid Sociologiska institu-
tionen på Lunds universitet samt med stöd 
av Region Skåne genom projektet Myllret. 
Konferensen, som äger rum på Folkhögskolan 
Hvilan som ligger i Åkarp mellan Malmö 
och Lund, vänder sig både till forskare och 
till forskningsintresserade praktiker.

Vid årets konferens uppmärksam-
mas särskilt att folkhögskolan firar 150 
år och den svenska demokratin 100 år. 
Vi tar tillfället i akt att diskutera så väl 
folkhögskolans betydelse för demokra-
tin som demokratin och de demokratiska 
värderingarnas betydelse för folkhögsko-
lan. Vi tänker oss vidare att både folk-
högskolan 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 folkhögskolans och demokra-
tins jubileumsår, inte bara genom att 
blicka tillbaka utan framför allt genom 
att blicka framåt. Under konferensen 
kommer Johan Lövgren (Det teologis-
ke menighetsfakultet) att presentera sin 
nyligen publicerade doktorsavhandling 

om folkhögskolan och dess värderingar. 
Därtill hålls två panelsamtal. Den ena pa-
nelen, bestående av bland andra Fredrik 
Sandberg (Lunds universitet), Ulf Nils-
son (Folkhögskolan Hvilan),  Eva Åström 
(Folkbildningsrådet) och Annika Pastu-
hov (Linköpings universitet), kommer att 
behandla frågor om hur relationen mellan 
demokrati och folkbildning kan stude-
ras och förstås. Den andra, med Eduardo 
Gran Villanueva-Contreras (Folkhögsko-
lan Hvilan), Gerhard Holmgren (RiO), Fi-
lippa Millenberg (Linköpings universitet) 
och Ingela Zetterberg (Folkhögskollärar-
na), kommer att diskutera folkhögskolans 
framtid och forskningens roll i denna. 

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 5 
oktober. Anmälan görs på Mimers hem-
sida (se nedan) och texterna skickas till 
annika.pastuhov@liu.se. Konferensen 
startar på Folkhögskolan Hvilan i Åkarp 
kl. 13.15 tisdagen den 6 november och av-
slutas med fika ca. kl. 15.00 på onsdagen 
den 7 november.

Konferensavgift (exklusive logi) är 
1500 kr exklusive moms (1000 kr för dok-
torander). Det finns ingen möjlighet till 
logi på Folkhögskolan Hvilan. Vi rekom-
menderar deltagare att söka sig boende i 
Malmö nära centralstationen där också 
konferensmiddagen kommer äga rum. 
Det finns möjlighet till busstransport 
från folkhögskolan till middagen.

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: annika.pastuhov@liu.se 

Välkommen med din anmälan!

henrIk nordvaLL, 
Föreståndare för Mimer, docent i 

pedagogik, Linköpings universitet
fredrIk sandberg

Universitetslektor i pedagogik, Sociolo-
giska institutionen, Lunds universitet

eduardo gran 
vILLanueva-contreras

Skolchef/Rektor, Folkhögskolan Hvilan

Aktivister och forskare vid PEN:s förkonferens.
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 fBjörck, Cecilia, Brustad, Lina & 
Söderman, Johan  (2018). Fatta! En fö-
retagsliknande förening och Facebook-rö-
relse med folkupplysande ambitioner.  
Utbildning och demokrati   27(1), 61–80.
 fBoozon, Stellan & Hammarin, Jörgen 
(red.)   (2018).   Folkbilda om folkbildning. 
 [En bokserie i åtta volymer med texter i 
urval om folkbildning.] Stockholm: Arbe-
tarnas bildningsförbund.
 fColliander, Helena   (2018).   Being and 
becoming a teacher in initial literacy 
and second language education for 
adults.  (Doktorsavhandling.) Linköping: 
Linköpings universitet.
 fDahlberg, Julia  (2018).  Konstnär, kvin-
na, medborgare. Helena Westermarck 
och den finska bildningskulturen i det 
moderna genombrottets tid 1880–1910. 
(Doktorsavhandling.)  Helsingfors: Hel-
singfors universitet.
 fFejes, Andreas, Dahlstedt, Magnus, 
Olson, Maria, & Sandberg, Fredrik   
(2018).   Adult education and the forma-
tion of citizens. A critical interrogation.   
Abingdon, Oxon: Routledge.
 fFejes, Andreas & Dahlstedt, Magnus   
(2017). Popular education, migration and 
a discourse of inclusion,  Studies in the 
Education of Adults, 49(2), 214–227.
 fFejes, Andreas, Dahlstedt, Magnus, 
Mešić, Nedžad & Nyström, Sofia   
(2018).  Svenska(r) från dag ett En studie 
av ABFs verksamhet med asylsökande.   
Stockholm: Arbetarnas bildningsför-
bund, ABF. 
 fFolkbildning & Forskning Årsbok 
2018: Folkhögskolan 150 år   (2018).   
Stockholm: Förening för Folkbildnings-
forskning.
 fFolkuniversitetet  (2018).   Vetenskap för 
alla.   Stockholm: Folkuniversitetet.
 fHyldgaard Nankler, Clara  (2018).    
Folkbildning och solidaritet: om upp-
komsten av folkhögskolans globala enga-
gemang.  BoD

 fJönsson, Anders, & Scaramuzzino, 
Robert  (2018).  Föreningsaktiviteters 
betydelse och mervärde för nyanländas 
etablering genom NAD.  Lund: Lunds uni-
versitet. Tillgänglig: portal.research.lu.se
 fLiinason, Mia  (2018).  Equality Strugg-
les. Women’s Movements, Neoliberal 
Markets and State Political Agendas in 
Scandinavia.  Abingdon, Oxon: Routledge.
 fLövgren, Johan  (2018). Secular youth 
and religious practice: candle lighting 
in Norwegian folk high schools.  British 
Journal of Religious Education, 40  (2), 
124–135.
 fLövgren, Johan  (2018).  The reflective 
community. Learning practices in Nor-
wegian folk high schools.  (Doktorsav-
handling.) Oslo: MF Norwegian School of 
Theology.
 fMartinsson, Lena & Mulinari, Diana 
(red.)   (2018).   Dreaming Global Change, 
Doing Local Feminisms.  Abingdon, Ox-
on: Routledge.
 fNordvall, Henrik, Pastuhov, Annika, 
& Osman, Ali   (2018).   Folkbildning av 
och för migranter. En lokal studie av 
deltagarmönster och meningsskapande 
inom ABFs verksamhet för målgruppen 
invandrare.   Stockholm: Arbetarnas 
bildningsförbund.
 fSöderman, Johan  (2018).  Holistic 
educational ideals and pedagogy of trust 
within popular music education in civil 
society.   Journal of Popular Music Edu-
cation 2   (1–2), 65–80.
 fWijkström, Filip, Reuter, Marta och 
Emami, Abbas (red.)  (2017).   Civilsam-
hället i det transnationella rummet.   
Stockholm: European Civil Society Press.
 fÖsterborg Wiklund, Sofia   (2018). (In-
ter)nationalistisk folkbildning: Säkerhets-
politik, nationalism och opinionsbildning 
i den svenska folkhögskolans mobilisering 
för utvecklingsfrågor 1950–1969.  Nordic 
Journal of Educational History 5  (1), 51–72.

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

22 okt: Folkbildningens forsk-
ningsdag 2018. Årets tema är 
Folkbildning som medbor-
garskapande – Om avmakt, 
motmakt och medmakt. Bryg-
garsalen, Norrtullsgatan 12N, 
Stockholm kl 9.30–16.30.
Mer information och anmälan 
hittar ni på Föreningen för folk-
bildningsforskning hemsida: 
https://webb.folkbildning.net/
fb-forskning/ 
Arr: Föreningen för folkbild-
ningsforskning, Mimer, RiO, 
Studieförbunden, Studiefräm-
jandet och SAIF 
 5–6 NoV: Doktorandsymposi-
um. Arr. Mimers nordiska dok-
torandnätverk. Se info s. 3. 
6–7 NoV: Mimers årliga forskar-
konferens. Plats: Hvilans fhsk. 
Se info s. 3. Arr. Mimer, Hvilan, 
Lunds universitet
2019
14–15 MARS: Vestlunddagarna. 
Plats: Tollare folkhögskola. Se 
www.vestlunddagarna.org
13–15 MAJ 2019 Nordic Confe-
rence on Adult Education and 
Learning. Plats: DPU, Århus 
universitet, Köpenhamn
19–22 Sept: ESREA 9th Tri-
ennial European Research 
Conference, »Adult education 
research and practice between 
the welfare state and neolibera-
lism«, Belgrad, Serbien. 
Deadline för abstracts 25/2. 
Se www.esrea.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.  

ABF satsar på folkbildningsforskning
Arbetarnas bildningsförbund genomför 
nu en storsatsning på att utveckla sin 
samverkan med folkbildningsforskningen. 
Ett exempel på detta är ABFs skriftserie 
Folkbildning och Forskning som lanserats 
under året och som redan hunnit utkomma 
med två forskningsrapporter, både i sam-
arbete med Linköpings universitet.   Den 

ena – Folkbildning av och för migranter 
av Henrik Nordvall, Annika Pastuhov 
och Ali Osman – belyser folkbildningser-
farenheter bland migranter i Köping och 
i vilken utsträckning deltagare i etniska 
organisationer också deltar i verksamhet 
hos de traditionella arbetarrörelseorga-
nisationerna.  Den andra – Svenska(r) 

från dag ett av Andreas Fejes, Magnus 
Dahlstedt, Nedžad Mešić och Sofia Ny-
ström – ger inblickar i den omfattande 
satsningen på studiecirklar för nyanlända 
och vilken betydelse de haft för deltagar-
na. För mer information om ABFs arbete 
med forskning om folkbildning, kontakta 
olof.sand@abf.se


