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Ur Mimers brunn
 regeringens satsning på en fors-

karskola för folkhögskolans lärare (se s. 
2–3 i detta Mimerblad) är en stor fram-
gång som kan bli mycket betydelsefull 
för både forskning om folkbildning och 
folkhögskolans framtida utveckling. 
Förutom att ett antal lärare får forsk-
ningskompetens och blir resurser på sina 
folkhögskolor, förses folkhögskolan med 
praktiknära forskning i form av de studier 
deltagarna producerar. 

Dessutom blir forskarskolan i sig 
ett nav för fördjupat relationsbyggande 
mellan universitet och folkhögskola. En 
förhoppning bland oss som organiserar 
forskarskolan är att dess deltagare ska 
fungera både som ambassadörer för 
folkhögskolan på universitet och som 
ambassadörer för universitet på folkhög-
skolan. Forskarskolan, med sitt brobyg-
gande, ligger alltså nära grundtanken 
bakom Mimer och den blir en viktig del 
av Mimers verksamhet de kommande 
fyra åren. 

Gösta Vestlund, hedersdoktor vid Lin-
köpings universitet och en av grundarna 
av Föreningen för folkbildningsforskning, 
avled hösten 2020 vid en ålder av 107 år. I 
mina ögon personifierade han den forsk-
ningsinitierade, forskningspådrivande 
och utvecklingsinriktade hållning som 
vi hoppas att den nya forskarskolan för 
folkhögskolans lärare ska befrämja. Tolv 
deltagare ansluter till höstens uppstart. 
Du kanske känner någon – eller själv är 
en av dem? Sista ansökningsdag är den 
29 april 2021. 

Vikten av att skapa fysiska mötesplat-
ser har växt sig allt starkare efter ett år 
präglat av Coronavirusets spridning och 
en rad restriktioner för möten människor 
emellan. Vi gör ett nytt försök att arrang-
era Mimerkonferensen i Sundsvall den 
9–10 november 2021 (se s. 4). Temat är 
Kulturarv och folkbildning. Välkomna!

Henrik Nordvall

Lärande och organisering i rockband
många människor spelar i band och 
antalet band i Sverige (14 000 enligt upp-
gift från Studieförbunden) gör det möjligt 
att förstå själva bandspelandet som när-
mast en egen folkrörelse. Bandspelande 
är dock inte bara en arena för musikalisk 
utveckling och lärande. Musikpedagogisk 
forskning visar hur man genom bandspe-
lande lär och utvecklar en rad olika kun-
skaper och förmågor bortom det musi-
kaliska. Administrativa förmågor som att 
promota bandet och arrangera spelningar 
hör framförallt till sådant som tidigare 
lyfts fram i olika studier. Genom att foku-
sera på de organisatoriska dimensionerna 
ges i avhandlingen Konsten att hålla ihop. 
Om lärande och organisering i rockband 
(Stockholms universitet) av Tobias Malm 
istället en ny inblick i rockbandets inre liv, 
bortom fokus på musiken eller det admi-
nistrativa lärande som kommer på köpet. 

Avhandlingens organisationspedago-
giska inramning väcker liv i frågan om 
bandspelande som en aktivitet i skär-
ningspunkten mellan musikalisk verk-
samhet, arbete och hobby. Framförallt 
betonar Malm att det kritiska för ett band 
är att bandmedlemmarnas ambitioner 
och roller matchas med varandra på ett 
sätt som leder till en fungerade grad av 
produktionsläge. För bandets överlevnad 
tycks det alltså finnas behov av en viss grad 
av aktivitet – en slags nödvändig styrfart. 
Även om fokus i avhandlingen är den för-
djupade förståelsen av ett bands livscy-
kel så betonas ändå att det förstås också 
ibland kan vara så enkelt som att band 
splittras för att de tröttnat. Ett intressant 
resultat i Malms avhandling är därför att 
identiteten hobbyist tycks fungera som 
ett skydd mot bristande motivation och 
besvikelse över uteblivna framgångar. Det 
antyder att det lustfyllda är en slags nyckel 
till bestående engagemang, även om Malm 
inte resonerar vidare kring just det. 

Utöver bandformering och – organisering 
belyser avhandlingen de identiteter och 
relationer som påverkar bandets inre liv. 
För att spela i band innebär oundvikligen 
att handskas med inbördes relationer som 
kanske inte alltid är ämnade att hålla för 
evigt. Malm mejslar fram mer eller mindre 
tydliga identiteter som entreprenör, hob-
byutövare, kollega, kreatör, proffs eller vän 
som de som blir till genom ett band. Dessa 
medför en rad organisatoriska dilemman 
kring var tonvikten i bandets verksamhet 
finns. Är man i huvudsak vänner eller be-
traktar man varandra som kollegor? Är 
bandet en hobby eller har man istället 
professionella ambitioner? Det är frågor 
som ställs i avhandlingen och som förstås 
som centrala, utöver de musikaliska väg-
valen – vilket ger vid handen att det att 
spela i band är mer komplext och kom-
plicerat än att bara ses och lira. Därför är 
Malms avhandling ett viktigt bidrag till 
exempelvis studieförbundens bandverk-
samhet. De insikter som avhandlingen 
ger skulle rentav kunna ligga till grund 
för en folkbildande bandpedagogik med 
syftet att få alla band med ambitioner, att 
göra det mesta av de olika faser som band, 
enligt Malm, oundvikligen ställs inför. 

Johan Söderman

Tobias Malm
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En forskarskola för folkhögskolans utveckling
regeringen möjliggör i sin senaste 
budget en forskarskola för folkhögsko-
lans lärare. Det är en unik satsning och ett 
starkt stöd till utvecklingen av praktiknära 
forskning för folkhögskolan. Mimer har 
tillsammans med folkhögskolans intresse-
organisationer RIO och OFI samt Lärar-
förbundet Folkhögskola (tidigare SFHL) 
sedan 2010-talets mitt argumenterat för 
detta. Nu pågår som ni kan läsa härinvid 
rekryteringen av 12 deltagare inför upp-
starten hösten 2021.

Andreas Fejes, professor i vuxenpe-
dagogik vid koordinerande Linköpings 
universitet, tydliggör att det inte enbart är 
personalkategorin lärare som är välkomna 
att söka. 

– Det viktiga är att de sökande är an-
ställda på folkhögskola och att de arbetar 
med pedagogisk verksamhet, det kan ju 
exempelvis även personal med lednings-
uppdrag göra.

De övriga lärosäten som ingår i fors-
karskolan är Göteborgs universitet, som 
företräds av Johan Söderman, professor i 
barn- och ungdomsvetenskap, och Jönkö-
ping University, företrätt av Cecilia Bjur-
sell, professor i pedagogik med inriktning 
mot vuxnas lärande. 

Forskarskolan är genom regeringens 
satsning kostnadsfri. Folkhögskolorna 
måste dock garantera att deltagarna ges 
utrymme för forskarstudier motsvarande 
50 procent av hel tjänst under fyra år. Rö-

relsefolkhögskolornas intresseorganisation 
(RIO) och Offentligägda folkhögskolors 
intresseorganisation (OFI) arbetar nu med 
att utveckla en fond som kan ge ett visst 
stöd till folkhögskolor som väljer att ge 
personal möjlighet att delta. Information 
om detta kommer att skickas ut till alla 
folkhögskolor innan ansökningstiden till 
forskarskolan löpt ut, meddelar Gerhard 
Holmgren, generalsekreterare för RIO. 
Han understryker samtidigt vad han ser 
som det centrala med forskarskolan:

– Detta är en jättechans för de berörda 
folkhögskolorna att utvecklas. Inte minst är 
det ett sätt att stärka hela utbildningsfor-
men folkhögskola. Genom forskarskolan 
skapas en naturlig forskningsanknytning 
som bidrar till utveckling av praktiknära 
kunskap som är oerhört viktig.

Inom ledningen för forskarskolan pla-
neras också för att den investering som 
folkhögskolorna gör ska bidra till utveck-

ling redan under själva utbildningens ge-
nomförande. 

– Vår strävan är att deltagarna så myck-
et som möjligt ska kunna kombinera sina 
studier med ett forsknings- och utveck-
lingsarbetet på den egna folkhögskolan, 
betonar Andreas Fejes.

Forskarskolan genomförs på halvfart 
och forskarkurser varvas med eget forsk-
ningsarbete som genomförs med stöd av 
två tilldelade handledare. Utbildningen 
leder fram till en licentiatexamen, vilket 
är en akademisk examen på forskarnivå 
omfattandes 120 högskolepoäng (mot-
svarande två års heltidsstudier). Licentiat-
examen har exempelvis utgjort grund för 
anställning som lektor inom gymnasie-
skolan. I relation till vidare forskning kan 
licentiatexamen även ses om ett mellansteg 
på väg mot en doktorsexamen. 

Henrik Nordvall

Bild: franckreporter

Synen på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet inom folkhögskolan
i rapporten Folkhögskolans utformning 
av vetenskaplig grund och beprövad erfa-
renhet: En mixad metod studie med fri-
tidsledarutbildningen i fokus (eget förlag, 
2020) belyser Andreas Ruschkowski forsk-
ningsanknytningen inom folkhögskolan. 
Något formellt krav på att folkhögskolan 
generellt ska utgå i från ”vetenskaplig 
grund” och ”beprövad erfarenhet” i sin 
verksamhet finns inte. Folkhögskolans 
fritidsledarutbildningar vilar dock på en 
grundtanke om likvärdighet visavi högsko-
leutbildning vilket gjort att begreppsparet 
varit centralt i styrdokument. Ruschkowski 
har därför kompletterat en enkätstudie 
riktad till personal inom landets folkhög-
skolor med en intervjustudie av personal 
just inom fritidsledarutbildningen.

Resultaten visar att den vetenskapli-
ga grunden ses som viktig i relation till 
innehållet i utbildningar. Kurslitteratur 
hämtas ofta från akademiska samman-
hang. Mer ovanligt är att folkhögskolorna 
samarbetar med forskare vid lärosäten. 
När det gäller undervisningsmetoder har 
forskningen ingen framträdande roll. Här 
är det istället den egna och den kollegiala 
erfarenheten som är vägledande. Denna 
erfarenhetsgrund framstår, enligt studien, 
dock inte som systematiskt dokumenterad 
eller prövad i kretsar utanför den egna 
lärargruppen. Den motsvarar därför inte 
de krav som vanligen ställs inom profes-
sioner för att kunskap ska betraktas som 
beprövad erfarenhet. 

Ruschkowski pekar ut två utvecklingsom-
råden som särskilt angelägna: stärkandet 
av lärares och rektorers forskningslitte-
racitet (förmågan att tillgodogöra sig och 
använda sig av forskning) och behovet av 
mer praktiknära folkhögskoleforskning.

Rapporten som möjliggjorts genom 
forskningsstipendium från Förbundet 
Folkhögskollärarna är högaktuell med 
tanke på den nya forskarskolan för folkhög-
skolans lärare. Den finns fritt tillgänglig 
att läsa för den som googlar.

Henrik Nordvall
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Utlysning

12 platser i forskarskola för 
folkhögskolans lärare
forskarskolan som syftar till licenti-
atexamen för folkhögskolans lärare kungör 
12 platser för forskarstuderande. Forskar-
skolan är del av regeringens satsning på 
att utveckla den vetenskapliga grunden 
för undervisning på landets folkhögskolor. 
Som forskarstuderande deltar du på halva 
din arbetstid (50 % av heltid) i studier, 
medan du på den andra halvan av arbets-
tiden jobbar vidare med arbetsuppgifter 
på din folkhögskola.

Forskarskolan organiseras genom ett 
samarbete mellan Linköpings universitet 
(värduniversitet), Göteborgs universitet 
och Jönköping University. Studierna be-
drivs i samordnad form, med ett grundpa-
ket av gemensamma kurser, internat och 
seminarier. Övriga delar av utbildningen 
kommer i viss mån att ske online för att 
möjliggöra studier oavsett var i landet du 
arbetar och bor. Forskarstudierna påbörjas 
1 september 2021.

FORSKARSKOLANS PROFIL
Forskarskolan ämnar bidra med praktiknä-
ra kunskap om folkhögskolan. Licentiand-
projekt förväntas därmed bedrivas i nära 
relation till lärares arbete och undervis-
ningspraktik.

BEHÖRIGHET
De tre lärosätena kommer att anta forskar-
studerande på sina reguljära forskarutbild-
ningar inom pedagogik samt pedagogik 
med inriktning mot vuxnas lärande. Det 
innebär att behörigheten kan skilja sig nå-
got åt. För mer information se lärosätenas 
respektive studieplan, vilka nås via länkar 
på forskarskolans hemsida (se nedan). 

Vi uppmanar alla som är intresserade 
att söka, oavsett disciplinär bakgrund och 
även om alla behörighetskrav inte tycks 
vara uppfyllda. Som framgår av skrivning-
arna i de tre länkade studieplanerna, kan 
behörighet ha förvärvats i annan ordning i 
Sverige eller utomlands genom utbildning 
och yrkesverksamhet som bedöms likvär-
dig. Bedömning av vad som är likvärdigt 
sker efter att ansökningstiden har löpt ut.

ANSÖKAN SKA INNEHÅLLA
• Ett ansökningsbrev där du beskriver 

varför du söker till forskarutbildning-
en, vilka erfarenheter du har av arbete i 
folkhögskolan och annat som du vill lyfta 
fram. I brevet skall du även rangordna 
vid vilket lärosätet du helst vill antas till. 
Rangordna alla tre alternativ. 

• Fullständigt CV inklusive mailadress.
• Publikationslista (i de fall där det finns 

publikationer)
• Utdrag ur studieregister och andra do-

kument som behövs för att styrka det 
som listas i ditt CV 

• Texter som styrker din akademiska för-
måga. Det kan t.ex. vara C-, D-, och mas-
teruppsatser, eller vetenskapliga artiklar 
och rapporter.

• Forskningsplan på tre sidor. Tydliggör 
vilka forskningsintressen du har i rela-
tion till forskarskolans profil, och hur 
du tänkt dig genomföra en vetenskaplig 
studie

• Intyg från din huvudman/rektor om att 
du, om du antas till forskarutbildningen, 
får möjlighet att inom ramen för din 
tjänst bedriva denna på halvtid (50% 
av heltidstjänst) under fyra år

Ansökan skall sändas in elektroniskt 
i PDF-format till robert.aman@liu.se 
senast den 29 april, 2021.

FINANSIERING
Genomförandet av forskarskolan finansie-
ras av medverkande lärosäten (via reger-
ingens riktade anslag för genomförande av 
forskarskolan). Lönerna för de forskarstu-
derande finansieras av respektive lärares 
huvudman (folkhögskola). Som ett led i att 
stötta folkhögskolans huvudmän arbetar 
Rörelsefolkhögskolornas intresseorgani-
sation (RIO) och Offentligägda folkhög-
skolors intresseorganisation (OFI) med att 
skapa en forsknings- och utvecklingsfond 
som kan bidra till att delfinansiera lärarnas 
löner för deltagande i studier.

Se https://liu.se/forskning/forskarsko-
la-for-folkhogskolans-larare för fullständig 
information om utlysningen samt kon-
taktuppgifter.

Nyöversättning av 
Paulo Freires 
De förtrycktas 
pedagogik
förlaget trinambai har nyöversatt 
klassikern De förtrycktas pedagogik. Nu 
för första gången från det portugisiska 
originalet till svenska. I boken skriver 
Freire fram en pedagogisk metodologi 
för frigörelse utifrån sina egna erfaren-
heter av alfabetiseringsprojekt i Brasi-
lien och Chile. I denna nyöversättning 
med förord av Sven-Eric Liedman och 
Patricia Lorenzoni blir Freires frigöran-
de pedagogik på nytt tillgänglig för lära-
re, studenter och framförallt folkbildare. 

Demokratisera 
demokratin 
Vestlundagarna 
21–22 oktober 2021
den avslutande 
konferensen i 
serien Vestlundsda-
garna, som med oli-
ka fokus behandlat 
frågor om demo-
krati och folkbild-
ning, genomförs 
efter framflyttning 
den 21–22 oktober i Sigtuna. Bland de 
medverkande återfinns Erik Amnå, 
Bernt Gustavsson, Per-Ola Jansson, 
Staffan l. Lindberg, Kåre Olsson, Bi 
Puranen, Julia Rydberg och Peter Öhrn. 
Vestlunddagarna började som årliga ar-
rangemang med anledning av att Gösta 
Vestlund fyllde 100 år 2013. Vestlund 
var aktiv inom folkbildningen från 
1930-talet och var en framträdande röst 
inom området fram till sin bortgång 
2020. Vestlunddagarna arrangeras av 
Föreningen för folkbildningsforskning, 
Sigtuna folkhögskola och Nykterhetsrö-
relsens bildningsverksamhet (NBV). Se 
mer information på hemsidan https://
vestlunddagarna.org/. 

Gösta Vestlund

mailto:robert.aman%40liu.se?subject=
https://liu.se/forskning/forskarskola-for-folkhogskolans-larare
https://liu.se/forskning/forskarskola-for-folkhogskolans-larare
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https://vestlunddagarna.org/


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.

Mimerkonferensen 2021 kommer att genomföras
välkomna till mimers forskarkonferens 
den 9–10 november 2021 som arrangeras 
i samarbete Institutionen för humaniora 
och samhällsvetenskap vid Mittuniversite-
tet, Nätverket för kritiska kulturarvs- och 
museistudier och Arbetarnas bildnings-
förbund. Konferensen, som på grund av 
coronaläget sköts fram ifjol, har temat Kul-
turarv och folkbildning. Härigenom vill 
vi särskilt uppmärksamma folkbildande 
aktiviteter vid kulturarvsinstitutioner 
såsom museer och arkiv, men också stu-
dieförbundens och folkhögskolornas kul-
turarvsaktiviteter. Aktiviteter och ämnen 
såsom släktforskning, hembygdsforskning, 
lokalhistoria och kulturhistoria har alltid 
haft framstående platser inom folkbild-
ningen, och i våra dagar är det kanske ännu 

viktigare än någonsin att problematisera 
vad som definieras som ”kulturarv”. Vilka 
historier är det som förmedlas, av vem 
och för vem? Sådana diskussioner är an-
gelägna både för forskningen och för de 
folkbildande praktikerna.

Konferensen vänder sig både till forska-
re och till forskningsintresserade praktiker. 
Forskare inbjuds som vanligt att bidra med 
paper (ca 5–15 sidor). Bidraget får gärna 
beröra temat kulturarv och folkbildning, 
men som vanligt är alla bidrag som berör 
folkbildning i vid bemärkelse välkomna. 
Det är en arbetskonferens och därför väl-
komnas texter som speglar pågående och 
planerad forskning i olika stadier. Möj-
ligheten att bidra med ett kortare PM 
(en A4-sida) kring projekt eller idéer om 

forskning är öppen för både forskare och 
folkbildare. 

Om smittskyddsläget så tillåter är vår 
avsikt att konferensen ska genomföras 
traditionsenligt och på plats i Sundsvall. 
Oavsett kommer konferensen emellertid 
att genomföras, om nödvändigt i mindre 
skala och/eller digitalt. 

Deadline för texter är den 1 oktober 
och de skickas till daniel.bladh@liu.se. 
Konferensen startar enligt plan kl. 13.15 
på tisdagen den 9 november och avslutas 
omkring kl. 15.30 på onsdagen (10/11). An-
mälan kommer att vara möjlig via Mimers 
hemsida (liu.se/mimer) från och med au-
gusti 2021 där vi också ger fortlöpande 
information.
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Kalendarium

27 APRIL: Folkbildarforum. Tema: 
Klokhet och kunskap. Plats: Lin-
köping Konsert & Kongress (annat 
meddelas via hemsidan folkbildar-
forum.org efter 29 mars). Arr: Bild-
ningsförbundet Östergötland 

21–22 OKT: Vestlunddagarna. Plats: 
Sigtuna folkhögskola. Arr: FffF, Sig-
tuna fhsk, NBV.

9–10 NOV: Mimers forskarkonferens. 
Plats: Mittuniversitet, Sundsvall. Arr: 
Mimer, Mittuniversitetet, Nätverket 
för kritiska kulturarvs- och museistu-
dier och ABF. 

Har du tips på ny litteratur för 
Publiceratlistan eller på planerade 
aktiviteter av intresse för vårt Ka-
lendarium? Vill du gratis få Mimer-
bladet skickat till dig eller avsluta 
din prenumeration? Hör av dig till 
daniel.bladh@liu.se.  
Läs LiU:s integritetspolicy https://
liu.se/artikel/integritetspolicy-liu 
om du vill veta mer om hur vi be-
handlar dina personuppgifter. 
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