
I en ny doktorsavhandlIng i pe-
dagogik, Educational imaginaries: A 
genealogy of the digital citizen (Linkö-
pings universitet, 2019), har Lina Rahm 
behandlat problematiken kring datorn 
och folkbildningen i Sverige, genom några 
nedslag i tiden från och med 1960-talet. 
Det är en sammanläggningsavhandling, 
där den första artikeln baseras på inter-
vjuer med elever på folkhögskolor, som 
fick fundera över vad medborgarskap var 
för något. Resultaten visade att de i hög 
grad associerade medborgarskap med 
digitala medier på olika sätt. Det föran-
ledde Rahm att gå vidare och studera 
sammanvävningen av medborgarskap och 
digitalisering i ett historiskt perspektiv. 
För att få ett användbart studieobjekt 
valde Rahm att titta närmare på folk-
bildningen och dess sätt att förhålla sig 
till datorn och digitaliseringen.

På så sätt har Rahm kunnat komma 
åt nya och spännande vinklingar i his-
torien om hur den digitala tekniken be-
mötts i samhället. Å ena sidan har den 
alltsedan början omhöljts av en beja-
kande utvecklingsoptimism. Datatek-
niken sågs under efterkrigstiden som en 
löftesbringande genväg till ökad välfärd, 
tack vare dess enorma och accelererande 
kapacitet att lagra och bearbeta infor-
mation. Optimismen, ofta i form av ren 
teknikdeterminism, har levt vidare fram 
till samtiden, med dess nästan självklara 
förförståelse att vi måste införa digitala 
tekniker på ständigt nya områden, efter-
som allt annat vore trött konservatism.

Men alltsedan 1960-talet har det 
funnits en motsatt inställning till data-
tekniken. Den har förknippats med stora 
risker för den personliga integriteten, 
genom möjligheterna till registrering 
och sammanställningar av persondata. 
Datorn sammankopplades med övervak-
ningssamhälle och expertstyre. Efter att 
datorn kom in i hemmen från 1980-talet, 

och än mer efter internets framväxt från 
1990-talet, har de bejakande reaktioner-
na fått överhanden, men de senaste åren 
har de potentiellt mörka sidorna återi-
gen fokuserats i och med debatter kring 
fake news och filterbubblor, Cambridge 
Analytica-affären och ett återuppsving 
för dystopierna om att utvecklingen av 
artificiell intelligens leder till att robo-
tarna tar över världen.

I lIna rahMs avhandlIng framgår 
ambivalensen mellan utopi och dystopi 
tydligt på så sätt att det ofta varit fråga 
om både och, inte antingen eller. I folk-
bildningen har det funnits ett pragma-
tiskt behov att sätta sig in i den reellt 
existerande digitaliseringen och vad det 
konkret inneburit, både på individnivå 
men också på vidare samhälleliga plan. 
Sålunda har studiecirklar och folkhög-
skolekurser både handlat om handfast 
vidareutbildning i att hantera datorer, 
liksom mer teoretiska studier om vad 
datoriseringen innebär för exempelvis 
arbetslivet. Över tid har av naturliga skäl 
tyngdpunkten förskjutits mot individens 
eget datoranvändare. Sverige kom tidigt 
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Ur Mimers brunn 
 relatIonen Mellan staten och 

folkbildningen är en forskningstema-
tik som berörs i flera av de studier som 
anmäls i detta Mimerblad. 

Det gäller inte bara Erik Sjöstrands 
avhandling (anmäls på s. 2), som ut-
tryckligen sätter fingret just på relatio-
nen mellan stat och civilsamhälle och 
hur den förhandlats och omvandlats 
när det gäller bland annat det statliga 
stödet till folkbildningen. I Lina Rahms 
avhandling (s. 1) framträder hur den of-
fensiva svenska digitaliseringspolitiken 
varit tätt sammanflätad med olika folk-
bildningsinitiativ inom så väl fackliga 
organisationer som studieförbund. Cla-
ra Hyldgaard Nankler (s. 4) visar i sin 
bok hur såväl folkrörelser och statlig bi-
ståndspolitik varit avgörande för fram-
växten av de svenska folkhögskolornas 
globala engagemang.

Relationen mellan stat och civilsam-
hälle har i Sverige länge kännetecknats 
av att vara både nära och förtroendefull. 
Detta går givetvis att tolka och analy-
sera ur kritiska perspektiv. Men det är 
svårt att bortse från att det också är en 
indikation på en i många avseenden 
fungerande demokrati. Motsatsen, där 
staten misstänkliggör och motverkar ett 
starkt civilsamhälle, återfinner vi van-
ligen i samhällen med större demokra-
tiska problem. 

Det har samtidigt inte gått någon förbi 
att vi lever i en tid där demokratin hotas 
från olika håll. Den europeiska forskar-
konferensen Adult education and strugg-
les for democracy in precarious times, 
som Mimer var med och organiserade i 
höstas, tog avstamp i detta (s. 3). Vi kan 
utifrån den konstatera att diskussionen 
om relationen mellan stat och folkbildning 
kommer att fortsätta. Inte minst i ljuset av 
att mer auktoritära politiska krafter flyttat 
fram sina positioner i Europa.

Henrik Nordvall

Lina Rahm
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Ett nytt kontrakt mellan stat och civilt samhälle?
statens förhållande till det civila 
samhällets organisationer har blivit ett 
växande politikområde. I många länder 
står det civila samhällets organisationer i 
opposition till staten. I diktaturer använder 
staten fysisk makt och symbolmakt för att 
förbjuda eller kontrollera organisationer i 
det civila samhället. De nordiska välfärds-
samhällena kännetecknas av en tradition 
av ömsesidig förståelse och samverkan 
mellan stat och rörelse som i många fall 
bygger på den korporativa modellen; en 
modell som forskare alltmer kritiserat. Jag 
minns själv när jag arbetade på Skolöver-
styrelsen på åttiotalet då SÖ tillsammans 
med LO, TCO och ABF och TBV startade 
Forum för vuxenutbildningsdebatt för 
att påverka regeringens politik i fördel-
ningspolitisk riktning. Det var ingen som 
då ifrågasatte denna korporativa modell. 

I den under senhösten 2018 framlag-
da avhandlingen Shared Understandings 
Transformed. A Field-level Analysis of 
Changing State-Civil Society Relations 
har Erik Sjöstrand, Handelshögskolan 
i Stockholm, analyserat hur förhållan-
det mellan stat och det civila samhället 
ändrats över tid genom fyra fältstudier. 
Den första gällde Överenskommelsen 
mellan staten och det civila samhället, 
den andra allokeringen av statens stöd till 
studieförbunden, den tredje principiella 
synpunkter på förhållandet mellan Folk-
bildningsrådet och dåvarande Folkbild-

ningsförbundet 
(numera Studie-
förbunden i sam-
verkan) och det 
f järde exemplet 
var statens stöd 
till SISU och Rik-
sidrottsförbundet. 
Den teoretiska 

utgångspunkten är teorin om Strategic 
Actions Fields, där fältet utgörs av me-
ta-organisationer, vars medlemmar är 
andra organisationer. Avhandlingen har 
både ett empiriskt och ett teoretiskt syfte. 
Övergripande frågor gäller hur förhand-
lingen eller kanske främst omförhand-
lingen av statens stöd till folkbildning, 
idrottsrörelsen och det civila samhället 
utvecklats över tid och vilka effekter det 
får. En central fråga är hur organisa-
tionerna utvecklar egna administrativa 
styrenheter (Internal Governance Units, 
IGU) för att påverka och administrera 
statsbidraget.

I den korporatIva Modellen gavs 
ett generellt stöd till folkbildningen och 
det civila samhällets organisationer som 
baserade sig på närhet och tillit. När folk-
rörelsemodellen skiftar över till det civila 
samhällets organisationer, CSO:s, sker en 
successiv omförhandling där aktörerna 
måste visa på mätbara prestationer utifrån 
New Public Management som styrningsfi-

losofi. Detta ledde också till en volymjakt 
för att få mesta möjliga ekonomiska stöd 
på bekostnad av kvalitet. Avhandlingen 
tar också ett djupare grepp när det gäl-
ler synen på staten, folkbildningen och 
det civila samhället genom att lyfta fram 
den interorganisatoriska dynamiken och 
stundtals dramatiska omförhandlingen 
mellan staten och organisationerna. Ett 
exempel är när dåvarande Folkbildnings-
förbundet ifrågasatte Folkbildningsrådets 
legitimitet att dela ut statsbidraget till 
studieförbunden. Resultatet av denna in-
terorganisatoriska spänning ledde fram till 
att Folkbildningsförbundet omvandlas till 
branschorganisationen Studieförbunden 
i samverkan. En annan folkbildningsin-
tern dramatik var när stödet till SISU och 
idrottsrörelsen separerades från studieför-
bundens gemenskap och utdelades direkt 
från staten. Erik Sjöstrands avhandling 
fördjupar kunskapen om dynamiken mel-
lan staten, folkbildningen och det civila 
samhället utifrån ett organisationsteo-
retiskt perspektiv. Den lyfter också fram 
berättelsen om hur organisationer i folk-
bildningen – i detta fall studieförbunden 
– och det civila samhället kämpar för att 
bibehålla sin frihet och sitt oberoende från 
staten samtidigt som statens krav på att 
visa samhällsnytta och mätbara effekter 
ökar över tid. 

Kenneth Abrahamsson

Utvärdering om folkhögskolornas 
estetiska kurser 
I en nyutkoMMen utvärderIng gjord av 
Henrik Fürst, Sanna Levelius och Erik Ny-
lander, Kulturell bildning i folkhögskolans 
regi – deltagare och lärare på estetiska pro-
filkurser (Folkbildningsrådet, 2018) riktas 
uppmärksamheten mot folkhögskolornas 
estetiska profilkurser. Utvärderingen är 
uppdelad i tre delar. Först ges en bild över 
vilka slags deltagare som söker sig och blir 
valda till folkhögskolornas estetiska kurser. 
Därefter belyses mötet mellan deltagare 
och lärare på kurser i musik, bild och 
skrivande. Avslutningsvis tar rapporten 
fasta på deltagares och lärares bilder av 
förväntade och faktiska vägar efter avslu-
tad estetisk kurs på folkhögskola. 

resultaten vIsar bland annat på att 
en betydande del av deltagarna kommer 

från familjer med gedigen utbildningsbak-
grund. Av deltagarna kommer dryga 60 
procent från gymnasiet medan 27 procent 
har hunnit läsa på högskola innan folk-
högskolestudierna. Av lärarnas enkätsvar 
framgår att 94 procent av de svarande 
är födda i Sverige och 5 procent i övriga 
Europa. Ett flertal lärare har omfattan-
de meriter inom både utbildning och sitt 
konstnärliga område. Deltagarnas ställning 
på arbetsmarknaden 5–10 år efter avslutad 
folkhögskolkurs är likvärdig med andra 
jämförbara grupper. Cirka 10 procent av 
deltagarna återfinns som yrkesverksam-
ma kulturarbetare. Avslutningsvis pekar 
rapporten på att folkhögskolorna utgör 
en viktig kulturpolitisk arena och att det 
skulle finnas skäl att tydligare koppla ihop 
folkbildnings- och kulturpolitik.

Erik Sjöstrand

att få särskilt många datorer ute i de 
enskilda hemmen, inte minst tack vare 
en medveten politik. I den svenska ar-
betarrörelsen har det funnits ett stråk 
av teknikoptimism under tidsperioden, 
och på 1980-talet lanserades särskilda 
regeringssatsningar för studiecirklar 
om datatekniken. På 1990-talet lan-
serades den så kallade LO-datorn, 
där LO-medlemmar fick förmånliga 
möjligheter att skaffa egna hemdatorer. 
Just dessa satsningar får en särskilt 
framskjuten plats i Rahms avhand-
ling, men även folkbildningsåtgärder 
på ett mer generellt plan analyseras på 
olika intresseväckande sätt. Inte minst 
visar hon hur den dominerande idén 
om digitalisering som den enda vägen 
framåt, leder till historiskt föränder-
liga utpekanden av vissa grupper som 
”förlorare”, som inte velat eller kunnat 
bli tillräckligt digitalt kompetenta.

Samuel Edquist
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vId MIMers forskarkonferens 2018, 
som ägde rum på Folkhögskolan Hvilan 
(6–7/11), uppmärksammades de sam-
manfallande jubileerna för folkhögskolan 
(150 år) och demokratin (100 år) i Sverige. 
I paneler med både forskare och verk-
samma folkbildare diskuterades så väl 
folkhögskolans betydelse för demokratin 

som demokratin och de demokratiska vär-
deringarnas betydelse för folkhögskolan. 
Konferensen genomfördes i samarbete med 
Folkhögskolan Hvilan, Avdelningen för 
pedagogik vid Sociologiska institutionen 
på Lunds universitet och Region Skånes 
projekt Myllret.

Hvilan, som är en av de folkhögskolor 
som funnits med sedan starten 1868, pas-
sade på att avtäcka ett konstverk under 
konferensen. Konstverket med namnet 
Hvilans kompass har utvecklats av konst-
nären Moa Lönn. Avtäckningen föregicks 
av en dansuppvisning på det passande te-
mat Mimers brunn, dimma och seende, 
framfört av dansare från folkhögskolans 
nya kulturutbildning Hvilan Modern 
Dance Academy.

Forskarbidragen hade som vanligt vitt 
skilda inriktningar inom folkbildnings-

området. Förutom svenska folkbildnings-
kontexter berördes även norska, danska, 
spanska, kenyanska, tanzaniska och 
kinesiska. Dryga 70-talet konferensdel-
tagare kunde ta del av bidrag om folk-
bildningens betydelse i relation till bland 
annat musikindustrin, fritidsverksamhet 
för unga, mottagning av nyanlända samt 
politiska partier och rörelser som Fatta 
och #metoo.

I anslutning till konferensen hölls ock-
så som sedvanligt en förkonferens i form 
av ett doktorandsymposium som i år kän-
netecknades av ett generationsskifte med 
fler nya doktorander bland dem som pre-
senterade sina pågående arbeten. Intres-
serade doktorander kan kontakta maria.
arriaza.hult@liu.se för mer information. 

Henrik Nordvall

T. v. Hvilans rektor Eduardo Gran Villanueva- 
Contreras och konstnären Moa Lönn vid 

 invigningen av Hvilans kompass.

Välkommen till Mimer- 
konferensen 2019 i Linköping
Välkomna till Mimers årliga forskarkon-
ferens den 5–6 november 2019 som i år 
arrangeras i samarbete med Avdelningen 
för pedagogik och vuxnas lärande, In-
stitutionen för beteendevetenskap och 
lärande, vid Linköpings universitet. Vid 
årets konferens uppmärksammas särskilt 
två spår. Organisering för lärande inom 
folkbildningen, eller folkbildningens di-
daktik om man så vill, är det ena spåret. 
Det andra är hur nordiskt forsknings-
samarbete inom folkbildningsområdet 
kan fördjupas ytterligare och med sikte 
på jämförande studier. 

Konferensen vänder sig både till 
forskare och till forskningsintresserade 
praktiker. Forskare inbjuds som van-
ligt att bidra med paper (ca 5–15 sidor) 
som berör folkbildning i vid bemärkel-
se. I år välkomnar vi särskilt paper i 
form av utvecklade forskningsidéer om 
jämförande studier mellan de nordiska 
länderna.  Det är en arbetskonferens 
och därför välkomnas texter som speg-
lar pågående och planerad forskning 
i olika stadier. Möjligheten att bidra 
med ett kortare PM (en A4-sida) kring 
projekt eller idéer om forskning är öp-
pen för både forskare och folkbildare. 
Deadline för texter är den 4 oktober och 
de skickas till annika.pastuhov@liu.
se. Konferensen kommer att hållas vid 
Linköpings universitet, Campus Valla 
i Linköping. Ytterligare information 
kommer att finnas tillgänglig på: www.
liu.se/mimer.

Europeisk konferens om vuxen utbildning 
och demokrati
Den 19–20 oktober 2018 stod Mimer värd 
för en europeisk konferens om vuxnas 
lärande och demokratiska utmaningar. 
Konferensen Adult Education and Struggles 
for Democracy in Precarious Times ordna-
des vid Linköpings universitet i samarbete 
med den europeiska vuxenpedagogiska 
föreningen ESREA och ESREA-nätverket 
Active Democratic Citizenship and Adult 
Learning. Konferensens tema, demokrati 
i tider av osäkerhet, tog avstamp i hur de-
mokratiska strukturer och konventioner 
verkar uppluckras. Samtidigt har vuxen-
utbildningens och folkbildningens roll 
kommit att omvärderas och bland annat 
präglas av ökad formalisering och professi-
onalisering. Är frågor om medborgarskap 
och demokrati fortfarande centrala för 
vuxen(ut)bildning och vuxenpedagogik?

Konferensen samlade sammanlagt 30 
deltagare. Flera kom från Sverige eller 
Finland, samtidigt som en majoritet kom 

från andra länder, främst i Europa men 
även från Australien, Kanada, Kenya, In-
dien och Nigeria. I konferenspresentatio-
nerna behandlades ett flertal olika typer 
av frågor och kontexter. En gemensam 
utgångspunkt för presentationerna kan 
hittas i behovet av att förnya och kritiskt 
granska vuxenutbildning. Teman som be-
handlades var exempelvis det vuxenpeda-
gogiska forskningsfältet, olika metodiska 
perspektiv på demokratifostran, delibe-
rativa processer, hälsofrågor, politiska 
partier, migration och inklusion. 

Folkhögskolan och demokratin stod i fokus på 2018 års Mimerkonferens

Ny bok om medborgarskap och utbildning för vuxna
I förra numret av Mimerbladet (2/2018) 
anmäldes boken Adult education and the 
formation of citizens – a critical interroga-
tion (Routledge, 2018) av Andreas Fejes, 
Magnus Dahlstedt, Maria Olson och Fred-
rik Sandberg. Nu har en motsvarighet av 
samma författare kommit ut på svenska på 
Studentlitteratur med titeln Medborgar-
skap och utbildning för vuxna: om komvux, 

folkhögskola och medborgarskapandets 
praktiker. Samma grundläggande frågor 
om demokratiperspektiv på (ut)bildning för 
vuxna behandlas, men i något omarbetad 
form. Den nya boken innehåller bland an-
nat ett nyskrivet kapitel om folkhögskola 
och klass. Boken vänder sig bland annat 
till studenter, lärare, ledare, politiker och 
andra intresserade.
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 fBernerstedt, Mats  (2017).  Svenska för 
invandrare på folkhögskola. Kartlägg-
ning för 2016 och 2017.  Stockholm: Folk-
bildningsrådet.
 fDarder, Antonia  (2018).  The student 
guide to Freire’s Pedagogy of the oppres-
sed.  London: Bloomsbury Academic. 
 fEkholm, David  (2018).  Ungas utanför-
skap i utsatta stadsdelar. En kunskaps-
översikt om social exkludering i relation 
till ekonomiska villkor, utbildning, 
politiskt deltagande och rumslig segrega-
tion.  Linköping: FoU Centrum för vård, 
omsorg och socialt arbete. Fritt tillgänglig 
online.
 fFejes, Andreas, Aman, Robert, Dahl-
stedt, Magnus, Gruber, Sabine, Hög-
berg, Ronny & Nyström, Sofia  (2018).  
Introduktion på svenska: om språkin-
troduktion för nyanlända på gymna-
sieskola och folkhögskola.  Linköping: 
Linköping University Electronic Press. 
Fritt tillgänglig online.
 fFejes, Andreas, Dahlstedt, Magnus, 
Olson, Maria & Sandberg, Fredrik  
(2018).  Medborgarskap och utbildning 
för vuxna: om komvux, folkhögskola och 
medborgarskapandets praktiker.  Lund: 
Studentlitteratur.
 fFürst, Henrik, Levelius, Sanna & Ny-
lander, Erik  (2018).  Kulturell bildning i 
folkhögskolans regi: deltagare och lärare 
på estetiska profilkurser.  Stockholm: 
Folkbildningsrådet. Fritt tillgänglig online
 fHammar, Tomas  (2019).  Glöm inte 
vårt uppdrag! Gillis och Lisa Hammars 
kamp för folkbildning, demokrati och 

människors lika värde under världskri-
gets sekel.  Stockholm: Stockholmia.
 fHenriksen, Lars Skov, Strømsnes, 
Kristin & Svedberg, Lars (red.)  (2019). 
 Civic engagement in Scandinavia: vol-
unteering, informal help and giving in 
Denmark, Norway and Sweden.  Cham: 
Springer.
 fHyldgaard Nankler, Clara  (2018).   
Folkbildning och solidaritet: om upp-
komsten av folkhögskolans globala enga-
gemang.  Stockholm: BoD. 
 fLaginder, Ann-Marie, Önnesjö, Eva, 
Carlsson, Irma & Nylander, Erik 
(red.)  (2018).  Folkbildning & Forsk-
ning: Årsbok 2018: Folkhögskolan 150 år.  
Stockholm: Förening för Folkbildnings-
forskning.
 fKings, Lisa  (2018) Betydelsen av bro-
byggare. Det etablerade civilsamhället 
och förortsrörelsen.  Arkiv. Tidskrift för 
samhällsanalys, (2018)  9, s. 77–102. Fritt 
tillgänglig online.
 fRahm, Lina  (2019).  Educational imagi-
naries: A genealogy of the digital citizen.  
(Doktorsavhandling.) Linköping: Linkö-
ping University.
 fSjöstrand, Erik  (2018).  Shared Under-
standings Transformed. A Field-level 
Analysis of Changing State-Civil Society 
Relations.  (Doktorsavhandling.) Stock-
holm: Stockholm School of Economics.
 fThörn, Håkan  (2018).  1968: revolutio-
nens rytmer: en berättelse om hur musik 
och uppror skakade världsordningen. 
 Göteborg: Daidalos.

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

14–15 MARS: Vestlunddagarna. 
Plats: Tollare folkhögskola. 
Arr: FffF, Tollare, NBV.

9 MAJ: Seminarium: Praktiknä-
ra forskning – Reflekterande 
folkbildare.  Plats: Linköpings 
universitet Arr: FffF, Mimer.
13–15 MAJ: 8th Nordic Confe-
rence on Adult Education and 
Learning. Plats: DPU, Köpen-
hamn. Arr: Århus universitet

19 SEPT: Folkbildningens forsk-
ningsdag. ABF-huset, Sveavägen 
41, Stockholm. Arr: FffF, Mimer, 
RIO, Studieförbunden m fl.
19–22 SEPT: ESREA 9th Trien-
nial European Research Con-
ference. University of Belgrade, 
Serbien.

5–6 NOV: Mimers årliga forskar-
konferens. Plats: Linköpings 
universitet. Arr. Mimer, Avdel-
ningen för pedagogik och vux-
nas lärande.

PERSONUPPGIFTER
den 25 Maj 2018 trädde den 
nya dataskyddsförordningen 
(GDPR) i kraft. Den ersätter 
personuppgiftslagen (PuL).
Linköpings universitet an-
svarar för att personuppgifter 
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 personuppgifter. Om du 
vill avsluta din prenumeration, 
kontakta annika.pastuhov@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 annika.pastu-
hov@liu.se.  

Folkhögskolans globala engagemang
I Clara Hyldgaard Nanklers bok Folkbildning 
och solidaritet: Om uppkomsten av folkhög-
skolans globala engagemang (BoD, 2018) ges 
nya inblickar i svensk folkhögskolas historia. 
Med utgångspunkt i arkivmaterial, intervjuer 
och tidigare forskning tecknas ett rikt porträtt 
över de olika globala engagemang som präglat 
utbildningsformen. I boken framträder såväl 
betydelsen av politiska beslut och större sam-
hällsfenomen som av enskilda individers och 
folkhögskolors unika bidrag.

I boken visas exempelvis hur kristen 
mission och dess olika inriktningar spelat 
en viktig roll. Kurser inrättades på kristna 
folkhögskolor för att förbereda deltagarna 
på utlandsvistelser. Relationer med delar 
av världen utvecklades, vilket fick betydelse 
även för folkhögskolor utanför den kristna 

rörelsen. Tanzania är det tydligaste exemplet.
Det politiska beslutet att förlägga utbild-

ning av fredskårister på folkhögskola pekas 
ut som en annan avgörande faktor. Härur 
växte ett nära band mellan folkhögskolorna 
och svenskt biståndsarbete.

Vi får också möta eldsjälarna bakom folk-
högskolans globala engagemang och ta del av 
deras erfarenheter och resonemang. Enskilda 
folkhögskolor av central betydelse porträtt-
teras även de, så som Färnebo folkhögskola.

Boken kan varmt rekommenderas både 
till folkbildare med internationellt intresse 
och till forskare inom området som genom 
denna bok erbjuds en unik överblick och en 
rik källa till uppslag på vidare forskning.

Henrik Nordvall


