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Utifrån frågor och dilemman som genererats ur olikhet och komplexitet mellan kvinnor i en

samkönad folkbildningsinstitution, söker Berit Larsson i sin avhandling framhäva en politisk

dimension av begreppet bildning. Avhandlingsförfattaren har lång erfarenhet av pedagogiskt

arbete såväl inom ungdomsskola, folkbildning som universitet och har under många år arbetat

som lärare på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg. Hon förespråkar en radikal syn på bildning

som inte bortser från antagonismer för ett kvalificerat politiskt mänskligt liv som värnar den

politiska människan.

Avhandlingen utgår från ett kritiskt feministiskt perspektiv som framhåller politisk relevans och

betonar betydelsen av politisk förändring. Genus är här en komplex variabel inom en vidare

folkbildningsdiskurs med en uttalad ambition att mobilisera kvinnors politiska engagemang. I syfte

att undersöka den performativa dimensionen i en politisk kultur, söker avhandlingen sitt utrymme

mellan genusvetenskap, filosofisk pedagogik och politik.

Berit Larsson fokuserar konflikter (antagonismer) som genererats i en heterogen kvinnogrupp genom

olika skillnadsgöranden mellan kvinnor. Med exempel tagna från en heterogen samkönad

folkbildningsinstitution undersöks möjligheten för kritisk förståelse och dess relation till kvinnors

olika erfarenheter. Ett centralt tema är den komplexitet och de konflikter som följer av kvinnors

olikheter och som omöjliggör en identitetspolitik som vilar på föreställningen om fasta kategorier

och koherenta stabila identiteter, vare sig det handlar om kön, klass, etnicitet, sexualitet eller

funktionsförmåga.

Skillnader mellan kvinnor kan med andra ord inte underordnas en universell feministisk agenda,

vilket betyder att olika hegemoniska värdesystem pågående utmanas. I detta sammanhang diskuteras

det paradoxala som ligger i att motivera en organisation baserad på kategorin ’kvinna’, samtidigt som

kategorin eller identiteten är ifrågasatt.

Det som kännetecknar människan är en konstitutiv utsatthet och brist på fast identitet, vilka är själva

förutsättningen för politik. Det betyder att vi människor utgör både förutsättningarna för och hinder

mot varandras identiteter. I det ”egna rummet” finns således en outrotlig konflikt och detta är den

utmaning som konfronterar en demokratisk politik. Såvida man inte vill förstöra politiken kan inte

utmanande särskildheter trollas bort, eftersom dessa utgör grundförutsättningen för en demokratisk

pluralistisk politik, en praktik där antagonismer inte kan elimineras, men väl transformeras till

agonism.

Avhandlingsförfattaren konstaterar att agonistisk feminism är förenlig med ett politiskt radikalt

bildningsbegrepp som kan utmana maktordningar och omforma sociala strukturer.
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