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Ur Mimers brunn 
 flyktingsituationen står högt 

upp på agendan både inom folkbild-
ningen och folkbildningsforskningen, 
vilket vi tar fasta på vid Mimerkon-
ferensen i Malmö 8-9 november. In-
tresset för samverkan i frågan mellan 
forskare och folkbildningsaktörer tycks 
vara stort. Det handlar inte bara om 
att folkbildningsforskare kontaktas för 
samarbete kring utvärdering och upp-
följning. Genom utgivning av empiriskt 
underbyggda rapporter bedriver folk-
bildningsaktörer själva forskningslik 
kunskapsutveckling (se s 2). Det blir ett 
viktigt förarbete till den akademiska 
forskningen som i bästa fall publiceras 
först några år efter att forskningsansök-
ningar skrivits och bedömts.

Broar mellan folkbildningsforsk-
ning och praktiker byggs även på fler 
håll. Studieförbund ger ut forskaran-
tologier om folkbildning, ger anställ-
da möjlighet till forskarutbildning i 
tjänsten och stödjer forskningsprojekt 
i mindre skala.

När det gäller folkhögskolan har 
Mimer tillsammans med RIO, OFI 
och Folkhögskollärarna utvecklat ett 
förslag till forskarutbildning upp till 
licentiat-nivå för folkhögskollärare. 
Samtal pågår med utbildningsdepar-
tement och förhoppningen är att ett 
stöd till detta ytterligare ska förstärka 
brobygget mellan folkbildningsforsk-
ning och folkbildning. 

Men folkbildningsforskning är 
mer än bara studier av studieförbund 
och folkhögskolor. Idrottens fostran-
de roll, som berörs i David Ekholms 
avhandling (anmäld härinvid), är t ex 
ett minst lika relevant fokus. Ekholm 
frågar sig hur fostran i civilsamhället 
kommit att ses som lösningen på soci-
ala problem.  Det kan det finnas skäl 
att fråga sig även på höstens Mimer-
konferens. Välkomna!

Henrik Nordvall

Fostran genom idrott
— en lösning på sociala problem?
I David Ekholms 
doktorsavhandling i 
socialt arbete Sport 
as a Means of Res-
ponding to Social 
Problems: Rationa-
les of Government, 
Welfare and Social 
Change problemati-
seras föreställningar om idrottens fost-
rande roll och dess betydelse för att lösa 
sociala problem. I blickfånget står de se-
naste decenniernas förändringar inom 
välfärdssektorn, där styrning och politik 
alltmer kommit att inriktas på att mobi-
lisera individer till ökat eget ansvar för 
sitt välbefinnande. Idrotten har i detta 
mer individcentrerade välfärdspolitiska 
tänkande allt oftare kommit att ses som 
ett medel för att lösa sociala problem. 

Även om idrotten under lång tid behäf-
tats med olika tankar om uppbygglig och 
samhällsnyttig fostran kan ett skifte skön-
jas de senaste decennierna, visar Ekholm. 
Under välfärdsstatens framväxt sågs den 
sociala nyttan, t ex i form av klassöver-
skridande gemenskap och demokratiska 
ideal, som en positiv bieffekt av idrot-
tandet. I samtidens nyliberalt anstrukna 
välfärdsregim har den sociala nyttan hos 
idrotten (t ex minskat utanförskap, em-
powerment och brottsprevention) i allt 
större utsträcknings kommit att betraktas 
som själva syftet med verksamheten och 
premissen för vilken den ges stöd.

i avhandlingen undersöks hur det 
blivit möjligt att betrakta idrott som en 
lösning på sociala problem. Med teore-
tiska verktyg från den foucauldianska 
diskursanalytiska traditionen undersöks 
hur ’sociala problem’ konstrueras när 
idrott beskrivs som en lösning och vilka 

önskvärda medborgare som skapas ge-
nom den här typen av verksamhet.

Det material som analyseras i av-
handlingens fyra artiklar är av två slag.  
Dels analyseras vetenskaplig litteratur, 
både svensk och internationell, som be-
handlar frågan om idrottens betydelse 
för att lösa sociala problem. Dels ana-
lyseras material rörande ett kommu-
nalt initierat samverksamprojekt med 
föreningsliv och en social entreprenör, 
som syftar till att använda idrott som ett 
medel för integration och brottspreven-
tion i ett särskilt bostadsområde. Den 
vetenskapliga litteraturen analyseras 
både som sedvanlig genomlysning av det 
befintliga kunskapsläget på området, 
dels som en diskurs vilken möjliggör för-
ståelsen av idrott som lösning av sociala 
problem. Även om det enligt nuvarande 
forskningsläge verkar saknas tydliga 
empiriska belägg för att idrottssatsning-
ar är verksamma som brottspreventiva 
åtgärder framträder i litteraturen re-
sonemang om potentiella effekter som 
bidrar till att konstruera idrott som en 
möjlig lösning på sociala problem.

Analysen av idrottsprojektet visar att 
de problem som ska lösas konstrueras 
som beroende av förmågor och oförmå-
gor hos individer i vissa riskgrupper. 
Det blir därför avgörande att nå ut till 
dess grupper på rätt sätt, visa på positi-
va förebilder och stärka individer så att 
de blir medborgare kapabla att agera 
som ansvarstagande och självstyrande 
subjekt. Föreningar i det civila samhäl-
let och enskilda sociala entreprenörer 
med unika egenskaper konstrueras i 
sammanhanget som den naturliga lös-
ningen. Dessa beskrivs, både av dem 
själva och i det kommunpolitiska sam-
manhanget, som mer autentiska ak-

David Ekholm
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törer än de kommunala tjänstemän som 
framställs som oförmögna att skapa nöd-
vändiga relationerna till grupper i ’pro-
blemområdet’. Den diskurs som möjliggör 
tanken om idrott som lösning på sociala 
problem blir således också en diskurs som 
underminerar tanken om en välfärdspo-
litik i form av t ex statliga interventioner 
och sociala reformer.

Idrottsrörelsen och dess studieförbund 
SISU befinner sig inte längre inom Folk-
bildningsrådets hägn. Icke desto mindre 
utgör idrotten alltjämt en oerhört central 
del av det civila samhället där fostrande 
och bildande processer pågår. Genom sin 
kritiska belysning av en aktuell aspekt av 
dessa processer utgör denna avhandling 
inte bara ett bidrag till forskningen om 
idrott och socialt arbete utan också till 
folkbildningsforskningen.

Henrik Nordvall

Inbjudan och call for papers till Mimers forskarkonferens 2016 
Mimer inbjuder till årets forskarkonfe-
rens den 8–9 november 2016 som arrang-
eras i samarbete med Institutionen för 
Urbana Studier vid Malmö högskola och 
Region Skåne. Konferensen, som äger 
rum i Malmö högskolas nybyggda Nia-
gara som ligger centralt i Malmö, vänder 
sig både till forskare och till forskningsin-
tresserade praktiker.

Vid årets konferens uppmärksam-
mas särskilt den samtida flyktingsi-
tuationen och dess utmaningar för 
folkbildningen i ljuset av de satsningar 
som nu görs på bland annat studieför-
bund och folkhögskolor i Norden. Vad 
vet vi redan, och hur utvecklar vi ny 
kunskap om folkbildningens betydelse 
för nyanländas inkludering i samhäl-
let? Vilka kunskapsbehov finns bland 
aktiva folkbildare? Bland annat genom-
förs på konferensen ett panelsamtal på 
temat ”Folkbildning som en arena för 
inkludering av nyanlända: möjlighe-
ter och farhågor ur forskarperspektiv”. 
Medverkar gör Lisbeth Eriksson, do-
cent i pedagogik, Stockholms univer-
sitet, Ali Osman, docent i pedagogik, 
Stockholms universitet, Magnus Dahl-
stedt professor i socialt arbete, Linkö-
pings universitet och Afrah Abdulla, 
doktorand i pedagogik, Högskolan 
Väst. Samtalsledare är Johan Söder-
man, docent i musikpedagogik, Malmö 
högskola och Göteborgs universitet

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 välkomnar 
vi presentation av paper i olika stadier 
som speglar pågående forskning, såväl 
i en trevande början som i slutfasen när 
resultat föreligger. Vi försöker ge rimlig 
tid för återkoppling på varje text. Inled 
gärna ditt paper med att kort introdu-
cera forskningen, och några rader om 
frågor som du vill diskutera. 

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 forskningsidé-
er. Du som vill medverka på detta sätt 
förväntas skriva ett PM om högst en 
A4-sida som introduktion till övriga 
konferensdeltagare. Ditt PM ska kort-
fattat redogöra för det tema eller de 
frågor som kommer att tas upp.

deadline för paper och PM till kon-
takttorget är 7 oktober och de skickas till 
henrik.nordvall@liu.se.  De texter som 
då har inkommit läggs till grund för de-
taljplanering av konferensens innehåll 
och tidsschema.

Konferensen startar kl. 13.15 på tis-
dagen den 7 november och slutar på 
onsdagen den 8 november ca kl. 16.00.

Konferensavgift är 1500 kr exklusive 
moms (1000 kr för doktorander). 

Konferensinbjudan och information 
samt direktlänk till elektronisk an-

mälningsblankett hittar du på Mimers 
hemsida (www.liu.se/mimer) om du 
klickar på ”Mimers forskarkonferens” 
i menyn till vänster. Har du frågor om 
anmälan eller det praktiska arrange-
manget rörande konferensens kontakta 
Mimers administratör Nina Svenman 
på e-post nina.svenman@liu.se eller 
telefon 013-28 20 76.

Välkommen med din anmälan!
HENRIK NORDVALL

Docent i pedagogik, föreståndare, 
Mimer, Linköpings universitet

PETER HÅKANSSON
Universitetslektor och fil. dr 

i ekonomisk historia, Institutionen för 
Urbana Studier vid Malmö högskola

ANN LUNDBORG
Utvecklare folkbildning och bibliotek, 

Kultur Skåne, Region Skåne

Nybyggda Niagara vid Malmö högskola.

Rapporter om studieförbund och 
folkhögskolors arbete med nyanlända
Folkbildningens arbete med nyanlända 
har redan hunnit bli föremål för do-
kumentation och kunskapsproduktion 
inom folkbildningen som publicerats 
under 2016. Folkbildningsrådets Etable-
ringskurs på folkhögskola: Kvalitativ 
uppföljning 2015, genomförd av Lena 
Svensson, bygger på individuella inter-
vjuer med 28 deltagare som intervjuats 
på fem skolor samt med lärare och skol-
ledning i form av i två fokusgrupper.

Branschorganisationen Studieför-
bunden har under året publicerat två 
rapporter, Svenska från dag 1 av Kajsa 
Wiktorin och Anna Morin samt Folk-
bildning för att påbörja etablering 
från dag ett skriven av Kerstin Mika-

elsson. Den förstnämnda avser med 
statistik och intervjuer med centrala 
aktörer ge en överskådlig bild av vad 
som hände under 2015 sett ur ett stu-
dieförbundsperspektiv. I den andra 
rapporten, som bygger på en enkät 
till de ansvariga för asylverksamheten 
med asylsökande på regional och 
lokal nivå i de tio studieförbunden 
presenteras ett antal förslag på hur 
etableringsarbetet skulle kunna ut-
vecklas.

Samtliga tre rapporter finns att 
ladda ned på respektive organisations 
hemsida. Adresser framgår av Mimer-
bladets förteckning över publicerat 
(s 4).

2



Nordiskt doktorandsymposium i Oslo  

4–5 maj samlades ett tjugotal deltagare 
på Hotell Karl Johan i Oslo för att dis-
kutera forskning om folkhögskola spe-
cifikt och folkbildning överlag. Mimers 
nordiska doktorandnätverk arrangera-
de seminariet tillsammans med de två 
folkhögskoleorgansiationerna i Norge, 
Noregs kristelege Folkhøgskolelag och 
Folkhøgskoleforbundet. Sindre Vinje och 
Johan Lövgren stod för de praktiska ar-

rangemangen och tog väl hand om delta-
garna under de två dagarna. 

Majoriteten av deltagarna kom 
från folkhögskolefältet, i form av både 
intressebevakare och praktiker. Sym-
posiet inleddes med en föreläsning av 
Arild Mikkelsen, tidigare ledare för 
norska Folkehøgskoleforbundet och fö-
reläsare vid Nordens folkliga akademi 
i Göteborg, som berörde folkhögsko-
lerörelsens historia. Resten av pre-
sentationerna berörde olika pågående 
forskningsprojekt om folkhögskola och 
folkbildning. Rasmus Kohlby Rah-
bek från danska Folkehøjskolernes 
Forening berättade om sitt nyligen 
inledda avhandlingsarbete med te-
mat bildning i folkhögskolan mellan 
”livsoplysning” och allmän pedagogik. 
Michael Weiss, universitetet i Wien, 

talade om sokratisk dialog som metod 
i folkhögskolan. Henrik Nordvall be-
rättade om Mimers tillkomst och nuva-
rande verksamhet i en nordisk kontext. 
Sindre Vinje från Folkehøgskolefor-
bundet berättade om sitt pågående 
avhandlingsarbete om folkhögskolans 
bildningsidéer och bildning i praktiken. 
Annika Turunen, Åbo Akademi, talade 
om sitt pågående avhandlingsarbete 
om deltagande i studiecirklar ur ett 
medborgarskapsperspektiv. Johan Löv-
gren, Norwegian School of Theology, 
berättade om sin avhandling om tro, 
värden och praxis i folkhögskolan.

Tanken är att symposiet ska få fort-
sättning och att ett forskningssamarbete 
för norsk folkhögskoleforskning motsva-
rande Mimer skulle kunna etableras. 

Annika Turunen

Fr. v., Johan Lövgren, Sindre Vinje, Annika Turu-
nen, Michael Weiss och Rasmus Kohlby Rahbek.

Folkbildningens 
frihet och värde
I Folkbildningsrådets rapport Folkbild-
ningens frihet och värde: Metaperspek-
tiv på folkhögskolor och studieförbund 
(2016) ingår ett antal samhällsanalyser 
av folkbildning skrivna av forskare med 
olika disciplinära hemvister. Rapporten, 
som utgår ifrån den omfattande utvär-
deringsverksamhet som rådet bedrivit 
det senaste halvdecenniet, ger både en 
empiriskt underbyggd bild av dagens 
svenska folkbildningslandskap och för-
djupande perspektiv på frågor om styr-
ning och utvärdering av folkbildning.  
Efter en inledning av Cecilia Bjursell och 
Henrik Nordvall presenteras en studie 
av Lars Svedberg och Johan von Essen 
om folkbildning som civilsamhällelig 
medborgaraktivitet. Därefter behandlar 
Rolf Sandahl frågan om statens styrning 
och folkbildningens förutsättningar att 
verka. Kenneth Abrahamsson och An-
na Nørholm Lundin analyserar i vilka 
avseenden som statens fyra syften med 
folkbildningen behandlas i folkbildnings-
rådets utvärderingar och diskuterar vilka 
aspekter som ännu inte belysts. Lena 
Lindgren avslutar rapporten med att i sitt 
bidrag analysera och diskutera samtida 
och framtida former av utvärdering. 

Den 180 sidor långa rapporten, som 
är utformad som en sammanhållen an-
tologi, är fritt tillgänglig för nedladd-
ning på Folkbildningsrådets hemsida. 
Se Publicerat-listan (s 4).

Folkbildning och svenskundervisning 
i historisk belysning
Även om frågan är synnerligen aktuell är 
det på inget vis någon ny företeelse att 
folkbildningen bedriver verksamhet för 
nyanlända. Studiefrämjandets tidigare 
riksförbundsordförande Leif Kindblom 
har skrivit en bok om hur folkbildning-
ens arbete med svenskundervisning för 
invandrare sett ut över tid (Invandring 
och svenskundervisning – så började 
det: Sfi som folkbildningsuppgift). Det 
var till en början studieförbunden som 
under 1960-talet fick huvudansvaret för 

att bygga ut och genomföra en avgiftsfri 
svenskundervisning. I boken, som bygger 
på offentligt tryck, arkivmaterial och in-
tervjuer, skildras hur ämnet utvecklades 
från ”svenska för utlänningar” till ”svens-
ka för invandrare” (sfi).  Boken avser ge 
en belysning av folkbildningsarbetet med 
invandrade ur olika perspektiv – delta-
garnas, lärarnas, arrangörernas – och ur 
samhällets synvinkel. Kan beställas via 
www.gmlforlag.se.

Årsbok om folkbildning 
och forskning 2016
I Föreningen för folkbildningsforsknings 
Folkbildning & Forskning: Årsbok 2016 
återfinns både artiklar av forskare och 
aktuella rapporter från folkbildningsom-
rådet. Bernt Gustavsson skriver om be-
grundande läsning och Lisbeth Stenberg 
belyser frågor om läsklyftor, demokrati 
och hälsa. Lina Rahm ger i sitt bidrag en 
problematisering av synen på digitali-
sering i folkbildningen. Folkhögskolans 
rekrytering och diagnostiseringen av 
deltagare behandlas av grupp forska-
re från Linköpings universitet. Annika 
Alzén skriver om grävrörelsen som ett 

exempel på folkligt forskande. Dessutom 
får vi bland annat läsa ett reportage av 
Anna Ulfstrand och Johan Stigholt om 
Stadsmuseet i Stockholms arbete med 
att dokumentera ensamkommande flyk-
tingbarns vardag i sin nya hemstad samt 
en presentation av föreningens 25-åriga 
historia skriven av Tore Persson.

Årsboken ingår i medlemskapet för 
Föreningen för Folkbildningsforskning, 
men kan även beställas av icke-med-
lemmar. Kontakta ffff@folkbildning.
net för mer information.
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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

13 sept: Folkbildningens 
forskningsdag: Det goda mötet 
– folkbildning, migration och 
delaktighet. KL 9.30 – 17.00.  
Plats: Bryggarsalen, Norrtulls-
gatan 12 N, Stockholm. Arr: 
FffF, SAIF, Studiefrämjandet, 
Mimer, RIO, Studieförbunden.

26 sept: Folk & Bildning, kl. 
10–16. Historiska muséet i 
Stockholm, Narvavägen 13–17. 
Arr: Studieförbunden

7 nov: Folkbildningssymposi-
um om folkhögskolans fram-
tid med anledning av att Hola 
folkhögskola i Kramfors firar 
120 år. Arr: Hola folkhögskola, 
Västernorrlands läns landsting. 
Anmälan: mikaela.venner-
bring@lvn.se
 
8–9 nov: Mimers årliga fors-
karkonferens. Plats: Niagara, 
Malmö högskola. Arr: Mimer, 
Inst. Urbana Studier och Regi-
on Skåne. Se inbjudan s 2.

22–23 nov: Folkbildarforum. 
Tema: Makt och mening. Plats: 
Konsert och Kongress, Linkö-
ping. Arr: Bildningsförbundet 
Östergötland. www.folkbildar-
forum.se/makt-och-mening

Har du tips på ny litteratur för Publicerat-listan 
eller på planerade aktiviteter av intresse för vårt 
Kalendarium? Eller vill du gratis få Mimerbladet 
skickat till dig, ändra mottagaradress eller avsluta 
mottagandet av detta utskick? Hör av dig till nina.
svenman@liu.se. 
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Mimer firade sina 25 år med ett framåtblickande forskarsymposium
För 25 år sedan inrättades Mimer – Na-
tionellt program för folkbildningsforsk-
ning på Linköpings universitet. För 
att uppmärksamma detta anordnades 
ett forskarsymposium 17 maj på Lin-
köpings universitet där fokus lades på 
strategiska frågor, kunskapsbehov och 
utmaningar för folkbildningsforskning-
en. Henrik Nordvall, föreståndare för 
Mimer öppnade forskarsymposiet med 
att betona vikten av att forskare tillsam-
mans blickar framåt och diskuterar hur 
fältet kan utvecklas. Kent Waltersson, 
universitetsdirektör underströk att den 
ständiga utmaningen är utbildning-
ens och folkbildningens avgörande roll 
för att människor ska lyckas i dagens 
kunskapssamhälle. Forskarsymposiets 
program innehöll flera intressanta fö-

reläsningar. Samuel Edquist, docent i 
historia vid Uppsala universitet belyste 
relationen mellan stat och folkbildning 
och Lina Rahm, doktorand i pedagogik, 
LiU folkbildningen och digitaliseringen. 
Andreas Fejes, professor i vuxenpedago-

gik föreläste om folkbildning i individu-
aliseringens tidevarv. För att synliggöra 
gjorda erfarenheter och kunskaper som 
bedrivits inom Mimer hade Ann-Marie 
Laginder, Mimers föreståndare mellan 
1999–2012, tagit fram en värdefull his-
torisk bok om Mimers första 25 år vilket 
hon också talade om. Forskarsympo-
siet avslutades med ett panelsamtal om 
folkbildningsforskningens utmaningar 
med Lena Hallengren, ordf. i utbild-
ningsutskottet, riksdagen, Eva Åström, 
ansvarig för enheten för uppföljning och 
utvärdering, Folkbildningsrådet, Andreas 
Fejes, professor i vuxenpedagogik samt 
Kerstin Rydbeck, professor i biblioteks- 
och informationsvetenskap, Uppsala uni-
versitet.

Nina Svenman

Panelsamtal vid Mimers 25-årssymposium. 
Fr. v. Andreas Fejes, Eva Åström, Lena Hallengren 

och Kerstin Rydbeck.


