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 nu har tolv antagna forskarstuderan-
de påbörjat sin utbildning inom ramen 
för regeringens satsning på en särskild 
forskarskola för folkhögskolans lärare. 
Den historiska uppstarten, pandemiåret 
2021, fick ske via Zoom (se s. 3). I decem-
ber hoppas forskarskolan, om smittsprid-
ningsläget tillåter, kunna organisera ett 
möte ansikte mot ansikte i internatform.

Vi har ju alla i nuläget hunnit vänja 
oss vid en ständig grad av osäkerhet vid 
verksamhetsplanering kopplad till pan-
demins utveckling. Mimer tar trots det ny 
sats för att genomföra vår traditionsenliga 
forskarkonferens den 9–10 november. 
Tänkt plats och tema är samma som 
inför fjolårets inställda. Ambitionen är 
att mötas i Sundsvall och där rikta ett 
särskilt fokus på folkbildning och kul-
turarv. Som vanligt bjuder vi in alla som 
vill presentera och diskutera forskning 
om folkbildning i olika former (se s. 3). 

Relationen mellan kulturarvsforsk-
ning och folkbildningsforskning utvecklar 
Samuel Edquist närmare i detta Mimer-
blad, med avstamp i två nya forskaranto-
logier inom kulturarvsområdet. 

Traditionellt har det främst varit et-
nologer och antropologer som ägnat sig 
åt forskning om kulturarv. Idag är fältet 
långt bredare än så. Samtidigt blir folk-
bildningens traditionella institutioner 
en naturlig ingång inom exempelvis an-
tropologin. Carolyn Merritts doktorsav-
handling om välbefinnande på en svensk 
folkhögskola, som anmäls av Staffan 
Larsson härinvid, är ett exempel på det-
ta. Merritt, som disputerat vid University 
of California, Los Angeles, bidrar således 
också med ett utifrånperspektiv på folk-
högskolan som inte tillhör vanligheten. 

Nu hoppas vi att smittspridningen 
hålls nere under hösten och att vi får  
möjligheten att ses på Mimerkonferens 
i Sundsvall 9–10 november!

Henrik Nordvall

En amerikansk antropolog 
i folkhögskolans vardag
ibland läggs avhandlingar om svensk 
folkbildning fram vid universitet i fjärran 
länder. Nu har en antropolog, Carolyn 
Merritt, under ett år deltagit i och observe-
rat en folkhögskolekurs, vilket resulterat i 
en avhandling på University of California, 
Los Angeles (Reviving Social Democratic 
Solidarity in Precarious Times: Commu-
nity, Care, and the Politics of Well-being in 
Swedish Popular Adult Education). Hen-
nes tolkningar av relationen mellan folk-
högskola och politik är intressanta, men 
mest bidrar hon med en mycket fyllig och 
tänkvärd analys av verksamhetens mänsk-
liga vardagsdrama. Hennes perspektiv är 
”the anthropology of well-being”, möjligen 
översatt till välbefinnandets antropologi: 
Om hur föreställningar om välbefinnande 
förverkligas och vilka konsekvenser det 
får. Eftersom det är en etnografisk studie 
handlar det om att komma på djupet och 
fånga såväl processer som upplevelser i 
komplexa mänskliga relationer. Merritt 
studerar en folkhögskolekurs, där omsorg 
och öppna möten avser skapa självför-
troende och trygghet, men också sam-
hällsengagemang. Fast skolan har kristna 
organisationer som huvudmän ser hon 
den som buren av en socialdemokratisk 
anda, till skillnad från den nyliberala eller 
extremhögerns. Det är en allmän kurs 
där deltagarna har skilda svårigheter att 
tampas med i livet. Det blir en intressant 
empiri, som visar att denna didaktik å 
ena sidan får avsedd framgång, å andra 
sidan misslyckas i viktiga avseenden. En 
del deltagare upplever en väldig utveckling 
på flera plan, medan andra fick en positiv, 
men mindre djupgående förändring under 
året. Mer problematiskt utfall blev det för 
de som fick uppleva en stor trygghet och 
närhet i gruppen, men som kände stor 
övergivenhet inför att lämna den. Flykt-

ningar kunde t ex återuppleva den förlust 
av ett socialt sammanhang, som skedde 
när de flydde. En fjärde slags upplevelse 
av livet på folkhögskolan var att känna sig 
utanför; att allt var misslyckat; att en inte 
passade in. Merritts analyser vilar här på 
”spontana” samtal hon för med deltagare 
vid skilda tillfällen – hon delar ju vardag 
med deltagarna. 

Någon säger att de lärde sig en del, 
men också att ” jag växte mer än vad jag 
lärde mig”. Vad denna mänskliga växt 
innebär kommer fram på ett bra sätt i av-
handlingen. På samma gång framkommer 
konflikter och ambivalenser kring skolans 
arbete med engagemang i samhällsfrågor. 
Intensiva diskussioner för deltagarna när-
mare varandra, men kan också leda till 
utanförskap, trots ambitionen att vara 
en mötesplats för alla. Att ha växt upp i 

Carolyn Merritt
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i antologin Kritiska studier av kultur-
arv och museala praktiker – en tvärve-
tenskaplig mötesplats (Mittuniversitetet, 
2021), redigerad av Karin Jarnkvist och 
Carola Nordbäck, återfinns elva essäer. I 
bidragen presenteras både övergripande 
resonemang om hur kritiska kulturarvs-
studier kan förstås och konkreta exempel 
på hur olika praktiker, rum och platser 
konstrueras som kulturarv. Vi får läsa 
om allt i från yoga till namngivningsce-
remonier, vykort, stadsparker och kul-
turinstitutioner. Antologin, som är fritt 
tillgänglig online, är ett resultat av en 
mångvetenskaplig workshop arrangerad 
av det nystartade Nätverket för kritiska 
kulturarvs- och museistudier, som ock-
så är en av medarrangörerna för årets 
Mimerkonferens.

Syrien och försöka förhålla sig till både 
det nya sammanhanget och behålla en 
hemmahörighet i uppväxtens normer 
kan leda till att diskussioner och samtal 
blir frustrerande, när synen på normer 
från deltagare och lärare är andra. Andra 
deltagare upplever att deras likgiltighet 
inför politik förbytts i en mer förståen-
de inställning genom diskussioner och 
studier. Skolans didaktiska credo ”att bry 
sig om” andra människor och samhällsut-
vecklingen visar sig vara en krånglig sak i 
praktiken och skapar ibland paradoxala 
konsekvenser. De en skall vara solidarisk 
med, stöts ibland bort. Merritt sätter in 
denna empiri i ett perspektiv där den 
underförstådda normen, ”den vita värl-
den” även när den avser vara solidarisk, 
skapar rashierarkier. Samhällsförhål-
landena bryter sig in i klassrummet på 
ett sätt som är svårt att hantera. Merritt 
slutsats är ändå att hon önskar att mot-
svarande verksamhet skulle finnas i USA, 
men också väglett av medvetandet om 
de processer som hon beskrivit. Tidigare 
studier har visat just hur mobiliserande 
didaktik av det slag som Merritt stud-
erat kan få motsägelsefulla resultat och 
även det paradoxala, som ligger i en un-
dervisning som å ena sidan har avsikten 
att respektera deltagarens perspektiv, å 
andra sidan ha bestämda ambitioner om 
hur detta perspektiv kan förändras och 
överges. 

Staffan Larsson

Kulturarv och folkbildning
nästa mimerkonferens har kultur-
arvet som tema, och det finns många 
kontaktytor mellan kulturarvsområdet 
och folkbildningen som förtjänar att ut-
forskas mera. Hittills har dock sfärerna 
varit ganska åtskilda, om inte annat inom 
forskningen. Folkbildningsforskningen 
– åtminstone den som kallar sig så – har 
haft en viss tyngdpunkt inom utbildnings-
vetenskapen, medan kulturarvsforskning 
legat nära etnologi och antropologi.

Två nyare antologier med redaktörer 
verksamma i Sverige, Kulturarv i för-
ändring (Studentlitteratur, 2020) och 
Cultural Heritage and the Future (Rout-
ledge, 2021), är ganska typiska uttryck 
för kulturarvsforskningen. Inte minst 
åskådliggör de hur internationellt inrik-
tat fältet är, till skillnad från den svenska 
folkbildningsforskningen. Förvisso berör 
de båda endast marginellt folkbildnings-
fältet i dess snävare betydelse, men å andra 
sidan behandlar de en sektor som inte 
utan allt för stora krumbukter faktiskt 
kan sägas vara folkbildning i en vidare 
mening. Kulturarvsinstitutioner och inte 
minst museer har ju ett pedagogiskt upp-
drag att gynna frivilliga lärandeprocesser i 
framför allt en publik av vuxna. Antologin 
Cultural Heritage and the Future (red. 
Cornelius Holtorf och Anders Högberg) 
är i första hand mer av indirekt och teore-
tiskt intresse för folkbildningsforskaren; 
den behandlar på flera intresseväckande 
sätt hur kulturarvsskapande även har en 
framtidsdimension: hur människor och 
kulturer sett framåt och hur det bevarats. 
Eftersom folkbildande aktiviteter ofta in-
kluderar kulturarvsprocesser, exempelvis 
folkhögskolekurser i byggnadsvård eller 
studiecirklar om hembygdshistoria, så 
finns ju problematiken även där. Mer 
direkta är kopplingarna i Kulturarv i 
förändring (Studentlitteratur, 2020), 
exempelvis när redaktörerna Tom O’Dell 
och Lizette Gradén i ett kapitel analyserar 
praktikerna på en kulturarvsinstitution, i 
detta fall ett nordiskt kulturarvscentrum i 
Seattle. Hur arbetar museianställda med 
att förmedla och omskapa (det så kallade) 
kulturarvet? I antologin synliggörs andra 
konfliktytor som känns igen från folkbild-
ningsområdet, såsom den spänning som 
många museer idag upplever mellan att 
förmedla ett traditionellt bildningsideal 
och den edutainment som marknaden 
och anslagsgivande politiska organ kan 
tänkas vilja gynna.

Läsningen av de båda verken väcker fle-
ra reflektioner om förhållandet mellan 
folkbildningen och kulturarvsfältet. Ett 
gemensamt drag är att forskningen i båda 
fälten ofta studerar etablerade institutio-
ner, i folkbildningens fall folkhögskolor 
och studieförbund, och i kulturarvsforsk-
ningen museisektorn inklusive styrande 
myndigheter såsom Riksantikvarieämbe-
tet. Parallellt finns dock i båda fallen en 
strävan att vidga sig mot mer informella 
och småskaliga sammanhang, såsom löst 
organiserade läsecirklar eller lokalhisto-
riska grupper. Såväl folkbildningsforsk-
ning som kulturarvsforskning av idag är 
normalt sett kritiskt lagd i linje med övrig 
samhällsvetenskap och humaniora: man 
strävar i regel efter att ifrågasätta traditio-
nella försanthållanden. I kulturarvsforsk-
ningen bekänner sig många till kritiska 
kulturarvsstudier, där tonvikten ligger på 
att avtäcka hur kulturarvet tjänat och un-
derbyggt olika eliter och maktstrukturer.

Samtidigt finns i både folkbildnings-
forskning och kulturarvsforskning en 
koppling till ett praktikerfält som inte 
har samma (formella) frihet som forsk-
ningen – eftersom institutionerna är 
bundna av sådant som statsbidragsreg-
ler eller regleringsbrev, det vill säga en 
offentlig folkbildnings- och kulturarvs-
politik. Ekonomiska realiteter gör också 
att institutionerna behöver locka besökare 
och deltagare. Detta kan leda till vissa 
spänningar, där institutionerna kanske 
förväntar sig att forskningen ska vara ”nyt-
tig” på olika sätt, det vill säga förmedla 
insikter och resultat som är direkt an-
vändbara i verksamheten. I hög grad är 
kritiska perspektiv normen nu för tiden 
även i institutionerna, exempelvis att bely-
sa maktaspekter inom folkbildande prak-
tiker, eller att dekonstruera traditionella 
nationalistiska och patriarkala normer 
inom museivärlden. Däremot finns det 
normer som ändå närmast tas för givna, 
exempelvis inom folkbildningsvärlden 
att det finns en sorts naturlig koppling 
mellan folkbildning och demokrati, och 
i kulturarvsinstitutioner hör det mer till 
undantagen att lokalt eller regionalt iden-
titetsskapande problematiseras.

Samuel Edquist

Kritiska perspektiv 
på kulturarv och 
museala praktiker
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Forskarskolan för folkhögskollärare har nu startat
den 1 september påbörjade 12 folkhög-
skollärare den forskarskola som Mimer-
bladet rapporterade om i förra numret. 
I linje med rådande rekommendationer 
genomfördes uppstarten på distans och 
de nyantagna forskarstudenterna och de 
inblandade forskarhandledarna fick nöja 
sig med att se varandra för första gången 
via Zoom. 

Forskarutbildningen som syftar till 
licentiatexamen är en del av regeringens 
satsning på att utveckla den vetenskapliga 
grunden för undervisning på landets folk-
högskolor. Under fyra år kommer lärarna 
att ägna ena halvan av sin arbetstid åt fors-
karstudier och under den andra halvan 
jobba vidare med arbetsuppgifter på sin 
folkhögskola.

Forskarskolan organiseras genom ett 
samarbete mellan Linköpings universitet 
(värduniversitet), Göteborgs universitet 
och Jönköping University. De tolv an-
tagna lärarna, som kommer läsa kurser 
tillsammans, fördelas mellan lärosätena 
enligt följande. Sex doktorander knyts till 
Linköpings universitet: Anna Angantyr 

(Glokala fhsk), Anna Qwarnström (Vim-
merby fhsk), Andreas Ruschkowski (Ha-
gabergs fhsk), Mats Tängermark (Hyllie 
Park fhsk), Jenny Viklund (Umeå fhsk) och 
Mirjana Westermark (Sankta Maria fhsk). 
Tre knyts till Göteborgs universitet – Tova 
Björkquist (Södra Stockholms fhsk), Jessi-
ca Elgborn (Göteborgs folkhögskola) och 
Gustav Fridolin (Stadsmissionens fhsk) – 
samt tre till Jönköping University: Samuel 
Raoufi-Kvist (Södra Vätterbygdens fhsk), 

Forskarskolans digitala uppstartsträff den 1 september 2021

Richard Lindberg (June fhsk) och Therese 
Uppman (June fhsk).

Föreståndare och kontaktperson för 
forskarskolan är biträdande professor 
Robert Aman (robert.aman@liu.se) vid 
Linköpings universitet. Encell – Natio-
nellt kompetenscentrum för livslångt lä-
rande kommer fortlöpande att rappor-
tera om forskarskolan via sin hemsida 
(https://ju.se/center/encell). 

Mimers forskarkonferens i Sundsvall 2021 – inbjudan och call for papers
mimer inbjuder till årets forskarkon-
ferens den 9–10 november 2021 som ar-
rangeras i samarbete med Institutionen 
för humaniora och samhällsvetenskap vid 
Mittuniversitetet, Nätverket för kritiska 
kulturarvs- och museistudier och Arbe-
tarnas bildningsförbund. Konferensen, 
som på grund av coronaläget sköts fram 
ifjol, har temat Kulturarv och folkbild-
ning. Härigenom vill vi särskilt uppmärk-
samma folkbildande aktiviteter vid kul-
turarvsinstitutioner såsom museer och 
arkiv, men också studieförbundens och 
folkhögskolornas kulturarvsaktiviteter. 
Aktiviteter och ämnen såsom släktforsk-
ning, hembygdsforskning, lokalhistoria 
och kulturhistoria har alltid haft fram-
stående platser inom folkbildningen, 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 angelägna 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 be-
röra temat kulturarv och folkbildning, men 
som vanligt är alla bidrag som berör folk-
bildning i vid bemärkelse välkomna. Det är 
en arbetskonferens och därför välkomnas 
texter som speglar pågående och planerad 
forskning i olika stadier. Möjligheten 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 genomförs 
traditionsenligt och på plats i Sundsvall. 
Oavsett kommer konferensen emellertid 
att genomföras, om nödvändigt i mindre 
skala och/eller digitalt. I händelse av att vi 
måste begränsa antalet fysiska deltagare 
kommer deltagare med egna bidrag (pa-
pers och PM) ges förtur. 

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). 

Konferensavgift är 1500 kr exklusive 
moms (1000 kr för doktorander). För 
deltagande på konferensmiddagen till-
kommer 350 kr (exkl. moms).

Konferensinbjudan och information 
samt direktlänk till elektronisk anmäl-
ningsblankett hittar du på Mimers hem-
sida – www.liu.se/mimer (under fliken 
Mimers forskarkonferens). Har du frågor 
rörande anmälan eller paper och PM till 
konferensen kontakta Daniel Bladh på 
e-post daniel.bladh@liu.se eller telefon 
013-28 12 02. För övriga frågor kontak-
ta Henrik Nordvall vid Mimer på e-post 
henrik.nordvall@liu.se eller telefon 
013-28 21 40.

Välkommen med din anmälan!

Henrik Nordvall, 
Föreståndare för Mimer, professor i 

vuxenpedagogik, Linköpings universitet

Samuel Edquist, 
Professor i historia, Institutionen för 

humaniora och samhällsvetenskap 
vid Mittuniversitetet 

Karin Jarnkvist, 
Koordinator för Nätverket för kritiska 

kulturarvs- och museistudier, docent 
i sociologi, Mittuniversitetet

Gitte Funk, 
Ombudsman, Arbetarnas 

bildningsförbund, Västernorrland

Fo
to

: S
ar

a 
Br

ef
, E

nc
el

l

mailto:robert.aman%40liu.se?subject=
https://ju.se/center/encell
mailto:daniel.bladh%40liu.se?subject=
http://www.liu.se/mimer
mailto:daniel.bladh%40liu.se?subject=
mailto:henrik.nordvall%40liu.se?subject=


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.

Kunskapsöversikt om folkhögskolans 
betydelse för individ och samhälle
i folkhögskolans betydelse för indivi-
der och för samhället i stort – en kunskaps-
översikt, utgiven av Rörelsefolkhögsko-
lornas intresseorganisation RIO (2021), 
presenteras forskning och utredningar om 
folkhögskola i svensk kontext som getts ut 
i huvudsak under de fyra senaste åren. I 
rapporten presenterar Eva-Marie Harlin 
och Irma Carlsson slutsatser från bland 
annat Folkbildningsrådets rapporter och 
utvärderingar, andra statliga rapporter 
och utvärderingar samt forskningspubli-
kationer. 

Författarna påtalar utmaningen i att föra 
samman de olika rönen till en samlad bild. 
Rapporten bör därför kanske närmast 
läsas som ett kunskapssmörgåsbord som 
läsaren inbjuds till. För den noggranna 
läsaren öppnar sig mängder av intressanta 
forsknings- och utvärderingsresultat som 
är värda fortsatt fördjupning och begrun-
dan. Rapporten finns fritt tillgänglig på 
nätet.

Annika Pastuhov

Det rätta, det goda 
och det sanna
i boken Det rätta, det goda och det san-
na: Grundfrågor i samtida politisk fi-
losofi (Bokförlaget Korpen), företar sig 
Bernt Gustavsson en folkbildningsinsats 
mot samtida förnekelse av vetenskaplig 
kunskap om klimatet och populistiska 
föreställningar som attackerar sannings-
anspråk inom olika områden. Sannings-
förnekandet kontrasterar Gustavsson mot 
förståelser av sanning hämtade från så 
väl filosofin som vetenskapen, politiken, 
litteraturen och konsten.

Publicerat

 fAbrahamsson, Kenneth, Eriksson, 
Lisbeth, Lundberg, Martin, 
Myrstener, Mats & Svensson, Lena 
(red.) (2021). Folkbildning & forsk-
ning: Årsbok 2021. Stockholm: För-
eningen för folkbildningsforskning.

 fEscobar, Karla, Nilsson, Marco, & 
Ahl, Helene (2021). Styrda fast ändå 
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the Politics of Well-being in Swedish 
Popular Adult Education. (Diss.) Los 
Angeles: University of California. Till-
gänglig på internet

 fRamsten, Anna-Carina, Bjursell, 
Cecilia, & Engström, Rebecka 
(2021). En hållbar infrastruktur för 
vuxnas livslånga lärande. Stockholm: 
Vinnova. Tillgänglig på internet

 fRobertsson, Karin (2021). Mellan 
civilsamhälle och folkrörelse: Ett 
aktörsperspektiv på rekrytering och 
organisering av medborgerligt en-
gagemang. (Diss.) Stockholm: Ersta 
Sköndal Bräcke högskola. Tillgänglig 
på internet.

Kalendarium

14 SEPT: Folkbildningens forskar-
dag. Tema: Motstånd mot kunskap 
och kunskap som motstånd. Plats: 
Zoom-konferens. Arr: Föreningen för 
folkbildningsforskning, m fl.

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

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

Har du tips på ny litteratur för 
Publicerat-listan eller på plane-
rade aktiviteter av intresse för 
vårt Kalendarium? Vill du gratis få 
Mimerbladet 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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