
Rasmus Kolby RahbeKs doktorsav-
handling, Stedets pædagogik: En fortol-
kende beskrivelse af højskolepædagogik 
i et dannelsesperspektiv (Aarhus uni-
versitet, DPU – Danmarks institut for 
pædagogik og uddannelse, 2019) belyser 
folkhögskolans pedagogiska uppgift och 
praktik. Studien tar fasta på deltagarnas, 
lärarnas och föreståndarnas perspektiv 
på sex olika slags danska folkhögskolor. 
Hur ter sig den pedagogik som utövas och 
tar plats på folkhögskola enligt dem som 
engagerar sig och engageras i folkhög-
skolans olika praktiker? Med tanke på 
att mycket av den tidigare forskningen 
om folkhögskola i Danmark fokuserat på 
historiska, samhälleliga och ideologiska 
aspekter, är avhandlingens fokus på 
samtida praktiker välmotiverat. 

Avhandlingen undersöker folkhög-
skolans pedagogik ur ett bildningsper-
spektiv med stöd i en allmänpedagogisk 
ingång och hermeneutisk fenomenologi. 
Med utgångspunkt i detta ramverk ana-
lyseras folkhögskolans pedagogik i tre 
olika delar. Den första analysdelen tar 
sig an bildningssyner på folkhögskola 
och ger en bild av hur den pedagogiska 
uppgiften förstås av lärare och förestån-
dare på folkhögskola. Den andra ana-
lysdelen belyser deltagarnas upplevelser 
av folkhögskola med utgångspunkt i den 
specifika pedagogiska praktik de tagit 
del i. Den tredje analysdelen behandlar 
lärarnas beskrivningar av sitt lärarskap 
och hur de förstår och upplever sin pe-
dagogiska praktik.  

De intervjuade lärarnas och före-
ståndarnas bildningssyner (dannelsesfo-
restillinger) knyter an till folkhögskolans 
konkreta praktiker och de innebörder 
som dessa praktiker tillskrivs – vad som 
görs med deltagarna och vad man vill 
med deltagarna. Överlag är dessa bild-
ningssyner framför allt präglade av en 
öppenhet, till och med paradoxalitet. I 
analysen delas bildningssynerna upp i 

fyra bildningskategorier: existentiell 
poetisk dannelse, handlingsorienterad 
politisk dannelse, erfarenhetsbaserad 
kulturell dannelse  och yrkesanknuten 
faglig dannelse. 

I deltagarnas beskrivningar av sina 
upplevelser av folkhögskolan framträ-
der tre teman: gemenskap, frihet och 
folkhögskolan som något annorlunda i 
jämförelse med annan utbildning. Folk-
högskolans pedagogiska atmosfär fram-
träder genom dessa tre teman som något 
som bygger på personrelationer, möten 
och folkhögskolan som rum. 

Folkhögskolans pedagogik bärs upp 
av lärarna som enskilda personer men 
möjliggörs av en ständigt pågående 
mångsidig växelverkan med deltagarna 
och en öppenhet för det oväntade i un-
dervisningssituationen. Allt detta ingår 
i och möjliggörs av platsen folkhögskola. 

Sammantaget visar avhandlingen 
på hur folkhögskolan som pedagogisk 
plats skapar ramen för ett gemensamt 
pedagogiskt liv, vilket i sin tur påverkar 
hur folkhögskolans pedagogiska uppgift 
förstås och hur den tar sig uttryck i den 
pedagogiska praktiken. Folkhögskole-
pedagogiken kan därmed förstås som 
en beteckning för en platsspecifik pe-
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Ur Mimers brunn 
  mimeR haR i uppdRag att stödja 

och uppmärksamma forskning om folk-
bildning i hela landet. Den årliga fors-
karkonferensen är en betydelsefull del 
av hur Mimers uppdrag omvandlas till 
verksamhet. Varje år och vid samma 
tidpunkt – tisdag och onsdag vecka 45 
– organiseras Mimers forskarkonferens 
någonstans i Sverige. De senaste åren 
har vi samarbetat med lärosäten i Lund, 
Göteborg, Malmö, Stockholm och Umeå.  

Någon gång per decennium åter-
vänder konferensen till Linköping där 
Mimer har sin bas. I år är ett sådant år. 
I vår strävan efter att uppmärksamma 
forskning i hela landet får vi ju inte bli 
hemmablinda. 

Vid Linköpings universitet finns en 
infrastruktur för forskning om både folk-
bildning och vuxnas lärande som är unik, 
inte bara ur ett nationellt utan också ur 
ett internationellt perspektiv. Vid Avdel-
ningen för pedagogik och vuxnas lärande, 
som är årets samarbetspartner för kon-
ferensen, finns exempelvis landets enda 
professur i vuxenpedagogik och enda folk-
högskollärarutbildning. Från avdelning-
en leds den europeiska vuxenpedagogiska 
forskningstidskriften RELA. Och det är 
alltså här Mimer har sitt sekretariat.

Att vid Mimerkonferensen i Linkö-
ping rikta blicken mot de pedagogiska 
praktikerna inom folkbildningen blir 
därför en naturlig sak att göra.  Ett 
annat spår som uppmärksammas sär-
skilt vid konferensen är folkbildningens 
nordiska sammanhang.

Den avhandling av Rasmus Kolby 
Rahbek som anmäls härinvid reflekterar 
på sätt och vis båda dessa inriktningar. 
Den riktar ljus mot de vuxenpedago-
giska praktikerna inom folkhögskolan 
och den illustrerar folkbildningstradi-
tionens nordiska kontext. 

Läs mer om konferensen i inbjudan 
på sida 3. Välkomna den 5–6 november!

Henrik Nordvall

Rasmus Kolby Rahbek

Pedagogiska praktiker på dansk folkhögskola
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Folkbildningens renässans i förorten
ÄR föRoRten en faRlig plats med 
skjutningar, kriminalitet, fattigdom och 
utanförskap? Eller är förorten en kreativ 
plats som skapar nya sociala rörelser och 
stimulerar folklig bildning? Eller kanske 
är förorten både och? Företeelser och 
händelser är sällan uniforma till sin natur. 
Istället finns det oftast ett dualt spän-
ningsfält: det finns krafter och motkrafter. 
Förortens duala spänningsfält beskrivs 
på ett föredömligt sätt i boken ”När be-
tongen rätar sin rygg:  Ortenrörelsen och 
folkbildningens renässans” av Ove Sern-
hede, René Rosales och Johan Söderman 
(Daidalos, 2019). Författarna visar på ett 
tydligt sätt hur känsla av utanförskap även 
skapar en känsla av revanschism och hur 
invånarna i förortsområdena själva tar tag 
i sin situation. De sociala rörelserna som 
vuxit upp i förorten blir därför ett svar på 
det utanförskap och den segregering som 
invånarna i områdena har erfarenhet av. 
Associationerna går lätt till nationaleko-
nomen Joseph Schumpeters idé om kreativ 
förstörelse. I en kris finns även ett frö till 
något nytt, men det är först i denna kris 
som det nya har en chans att växa, enligt 
Schumpeter.

huR KommeR det sig då att förorten 
hamnat i en situation med ökande kri-
minalitet, fattigdom och utanförskap? 
De senaste åren har de grovt förenklade, 

högerpopulistiska och konservativa för-
klaringarna fått fäste i debatten. Enligt 
dessa förklaringar beror förortens pro-
blem på att den svenska kulturen inte 
är tillräckligt etablerad i områdena och 
att staten inte varit tillräckligt repressiv. 
Sernhede m.fl. gör en historisk resa genom 
den svenska välfärdsstaten och förklarar 
på ett övertygande sätt hur Sverige går 
från att vara ett av världens mest jämlika 
länder på 1980-talet till ett land med allt 
större ojämlikhet. 1980-81 tjänade de 200 
ledande direktörerna 9 gånger mer än en 

genomsnittlig LO-arbetare. År 1997 hade 
denna skillnad vuxit till 27 gånger mer, 
2007 var skillnaden 51 gånger mer och år 
2014 var skillnaden 83 gånger mer (s. 38).

i ett segRegeRat och ojämlikt samhälle 
reproduceras ojämlikhet på olika sätt. Ett 
sätt som författarna i ett särskilt kapitel 
diskuterar är hur skolan reproducerar 
ojämlikhet. Det finns dock även andra 
sätt som författarna inte diskuterar lika 
ingående, t.ex. nätverksrekrytering och 
yrkesefterföljande. Poängen är dock den-
samma: ojämlikhet leder till mer ojäm-
likhet. Teoretiskt har detta diskuterats 
av Per Molander i boken Ojämlikhetens 
anatomi (Weyler, 2014) som illustrerar 
denna ökande ojämlikhet med ”spela kula”. 
Det barn som kommer till skolgården för 
att spela kula med en mycket begränsad 
kulpåse kommer i de allra flesta fall (givet 
lika hög skicklighet) att förlora mot det 
barn som har en obegränsad mängd kulor 
att spela med. Det är ett spel som redan 
från början är ”riggat” för att gynna den 
som redan har.

Sernehede, Rosales och Söderman vi-
sar hur viktigt det historiska perspektivet 
är för att förstå samtiden, men de visar 
även en förmåga att förstå ”gatans röster” 
– hur de nya, kreativa sociala rörelserna 
växer ur segregation och utanförskap.

Peter Gladoic Håkansson

Seminarium om praktiknära forskning 
toRsdagen den 9 maj 2019 anordnade 
Föreningen för Folkbildningsforskning 
(FffF) och Mimer en seminariedag på 
Linköpings universitet med syftet att 
göra det möjligt för fler folkhögskollära-
re och verksamma inom studieförbund 
att utveckla praktiknära forskning. Fem 
deltagare från folkhögskolor och studie-
förbund från olika platser i Sverige hade 
valts ut efter att ha visat sitt intresse att 
delta. Även representanter från Föreningen 
för folkbildningsforskning och verksamma 
forskare deltog under dagen. Deltagarna 
kom förberedda men en egenformulerad 
forskningsfråga som de fick motivera 
varför de ansåg det angeläget att studera. 

undeR föRmiddagen var forskare in-
bjudna att diskutera sin relation till prak-
tiknära forskning. Under eftermiddagen 
diskuterades deltagarnas forskningsfrågor 

i grupp och möjliga vägar för deltagarna 
att gå vidare med sina forskningsintressen. 
Dagen avslutades med en sammanfattan-
de diskussion om vikten att skapa olika 
arrangemang där forskare och praktiker 
möts på samma villkor och det togs upp 
förslag till hur folkbildningsaktörer kan 
bistå i detta arbete. Föreningen för folk-
bildningsforskning diskuterar ifall en 
liknande typ av seminariedag kommer 
hållas igen vid ett senare tillfälle. Vid 
eventuella frågor om seminariedagen, 
vänligen kontakta: maria.arriaza.hult@
liu.se eller filippa.millenberg@liu.se

dagogik. Samtidigt är platsen en del i 
att ge mening till det som tar plats på 
folkhögskola. 

Avhandlingen utgör ett läsvärt 
bidrag som belyser den mångtydi-
ga platsen folkhögskola i Danmark i 
samtiden. Trots att avhandlingen vi-
sar på en folkhögskolvardag som kan 
beskrivas som ytterst komplex lyckas 
texten ändå skapa ett behagligt och 
sammanhållet intryck. Narrativet förs 
fram med en behaglig berättarröst och 
ett personligt grepp, vilket komplette-
ras av att varje kapitel inleds med ett 
skönlitterärt utdrag. Tack vare sin läs-
arvänlighet kommer avhandlingen sä-
kert att kunna uppskattas av både dem 
som tar sig tid att läsa den från pärm 
till pärm och dem som endast vill för-
djupa sig i valda delar. Avhandlingen 
kommer också att ges ut som bok med 
planerad publicering i november i år.

Annika Pastuhov

www.liu.se/mimer
för aktuell information om 

folkbildningsforskning
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Nordiskt projekt samlar folkbildningsforskare i databas
Som ett resultat av ett nyligen avslutat 
nordiskt samarbetsprojekt finns nu en da-
tabas, tillgänglig online, med en täckande 
förteckning över verksamma forskare som 
ägnat sig åt forskning om folkbildning i 
de nordiska länderna under de senaste 
två decennierna. Förhoppningen med 
databasen är att den ska bidra till att 
synliggöra forskare och forskning inom 
folkbildningsfältet och göra det enklare för 
både forskare och forskningsintresserade 
praktiker att kunna hitta och nå varandra.

Projektet genomfördes som ett sam-
arbete mellan fyra paraplyorganisatio-
ner för folkbildning – Bildningsalliansen 
i Finland, Dansk folkeoplysningssam-
råd (DFS), Studieförbunden i Sverige 
och norska Voksenopplæringsforbundet 
(Vofo). Därtill hade respektive organisa-
tion även en universitetspartner – Åbo 
Akademi i Finland, DPU Aarhus univer-
sitet i Danmark, Linköpings universitet 
och Mimer i Sverige och NTNU i Norge. 
Projektet koordinerades av DFS i samar-
bete med Mimer, som hade huvudsakligt 
ansvar för att bistå i att designa projek-

tets genomförande. Pro-
jektet finansierades av 
Nordiska ministerrådet.

Projektet ”Map-
ping of research related 
to folkbildning in the 
Nordic countries” syf-
tade till att kartlägga 
forskning om folkbild-
ning i de nordiska län-
derna under perioden 
1998–2018. Utgående 
från denna kartläggning 
kontaktades författare 
till forskningspublikationer med förfrågan 
om de ville ingå i databasen. Sökningen ef-
ter forskning gjordes med intentionen att 
förstå folkbildning så brett som möjligt.

Databasen innehåller kontaktuppgif-
ter till verksamma forskare. Ett automa-
tiskt e-postmeddelande ska skickas ut 
årligen som uppmanar alla som ingår i 
databasen att kontrollera sina uppgifter. 
Sökningar i databasen kan göras enligt 
land, fördefinierade nyckelord (tags) eller 
som fritext. 

Troligen har kartläggningen inte va-
rit helt heltäckande och det är möjligt 
att personer som borde eller gärna vill 
ingå i databasen ännu inte har kontak-
tats. Alla forskare som har intresse för 
folkbildning kan anmäla sina kontakt-
uppgifter till databasen. Mer information 
om projektet och själv databasen hittas i 
projektets slutrapport. Både databasen 
och slutrapporten finns tillgängliga på  
folkbildningresearch.com.

Annika Pastuhov

mimeR inbjudeR till årets forskarkonfe-
rens den 5–6 november 2019 som arrangeras 
i samarbete med Avdelningen för peda-
gogik och vuxnas lärande, Institutionen 
för beteendevetenskap och lärande, vid 
Linköpings universitet. Konferensen, som 
äger rum på Valla folkhögskola som ligger 
i anslutning till Linköpings universitets 
Campus Valla, vänder sig både till forskare 
och till forskningsintresserade praktiker.

Vid konferensen uppmärksammas 
särskilt två spår. Organisering för lärande 
inom folkbildningen, eller folkbildning-
ens didaktik om man så vill, är det ena 
spåret. Det andra är hur nordiskt forsk-
ningssamarbete inom folkbildningsom-
rådet kan fördjupas ytterligare och med 
sikte på jämförande studier. 

Forskare inbjuds som vanligt att bidra 
med paper (ca 5– 15 sidor) som berör folk-
bildning i vid bemärkelse. I år välkom-
nar vi särskilt paper i form av utvecklade 
forskningsidéer om jämförande studier 
mellan de nordiska länderna.  För sådana 
bidrag arrangerar Mimer en särskild ord-
ning för feedback och dialog samt erbjud-
er en reducerad deltagaravgift. 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 introduktion till övriga 
konferensdeltagare. Ditt PM ska kortfattat 
redogöra för det tema eller de frågor som 
kommer att tas upp.

deadline föR texteR är den 4 oktober 
och de skickas till daniel.bladh@liu.se. 
Anmälan görs via Mimers hemsida (liu.
se/mimer, under fliken Mimers forskar-
konferens). Konferensen startar på Valla 
folkhögskolan i Linköping kl. 13.15 tisdagen 
den 5 november och avslutar med fika kl. 
15.30 onsdagen den 6 november.

Konferensavgift är 1500 kr exklusive 
moms (1000 kr för doktorander). För del-
tagande på konferensmiddagen tillkom-
mer 350 kr (exkl. moms).

Konferensinbjudan och information 
samt direktlänk till elektronisk anmäl-
ningsblankett hittar du på Mimers hem-
sida – liu.se/mimer (under fliken Mimers 
forskarkonferens). Har du frågor rörande 
anmälan eller paper och PM till konfe-

rensen kontakta Daniel Bladh på e-post  
daniel.bladh@liu.se eller telefon 013-28 
12 02. För övriga frågor kontakta Henrik 
Nordvall på e-post henrik.nordvall@liu.
se eller telefon 013-28 21 40.

Välkommen med din anmälan!

HENRIK NORDVALL
Föreståndare för Mimer, 

biträdande professor i vuxenpedagogik, 
Linköpings universitet

SOFIA NYSTRÖM
Docent och avdelningschef för Avdel-

ningen för pedagogik och vuxnas läran-
de, Institutionen för beteendevetenskap 
och lärande, vid Linköpings universitet

Campus Valla

Hitta nordiska forskare inom folkbildningsområdet 
på folkbildningreserach.com.

Foto: Peter Karlsson

Mimers forskarkonferens i Linköping 2019 — inbjudan och call for papers
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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

19 SEPT: Folkbildningens forsk-
ningsdag. Tema: Den lärande 
folkbildningen – gemensam-
ma kunskapsbyggen. Plats: 
ABF-huset, Sveavägen 41, 
Stockholm. Arr: FffF, Mimer, 
RIO, Studieförbunden m fl.

19–22 SEPT: ESREA 9th Trien-
nial European Research Con-
ference. Conference on ”Adult 
Education research and prac-
tice between the welfare state 
and neoliberalism”. Plats: Uni-
versity of Belgrade, Serbien. Arr: 
ESREA

29 OKT: Folkhögskoleforum 
2019. Tema: Folkhögskolans fri-
het – myt eller möjlighet? Plats: 
Stockholm City Conference 
Centre, Norra Latin, Stock-
holm. Arr: Folkhögskolornas 
serviceorganisation (FSO) och 
Förbundet Folkhögskollärarna.

5–6 NOV: Mimers årliga fors-
karkonferens. Plats: Linkö-
pings universitet. Arr:Mimer, 
Avdelningen för pedagogik och 
vuxnas lärande på IBL vid Lin-
köpings universitet.

20 NOV: Folkbildarforum. Te-
ma: Tillit, trovärdighet och 
transparens. Plats: Linköping 
Konsert & Kongress. Arr: Bild-
ningsförbundet Östergötland

2020
4–7 JuNi: Adult Education in 
Global Times. An International 
Research Conference. Plats: 
University of British Columbia, 
Vancouver, Kanada.

PERSONUPPGIFTER. Den 25 maj 2018 trädde 
den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i 
kraft. Den ersätter personuppgiftslagen (PuL).
Linköpings universitet ansvarar för att per-
sonuppgifter behandlas i enlighet med gäl-
lande lagstiftning. Läs LiU:s integritetspolicy 

liu.se/artikel/integritetspolicy-liu om du vill 
veta mer om hur vi behandlar dina personupp-
gifter. Om du vill avsluta din prenumeration, 
kontakta henrik.nordvall@liu.se, så raderas 
dina uppgifter i prenumerationsregistret.  

PRENUMERERA
Har du tips på ny litteratur för 
Publicerat-listan eller på plane-
rade aktiviteter av intresse för 
vårt Kalendarium? Eller vill du 
gratis få Mimerbladet skickat till 
dig? Hör av dig till henrik.nord-
vall@liu.se.  


