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122SOU 1996:

Förord

forskningsprojektrad självständigaför SUFO-96 harInom ge-enramen
Vår studieolika synvinklar.folkbildningen granskasnomförts där ärur

Frånkunskapsfält. denhantverkscirklar och hantverketinriktad som
kunskapssyn, sarnhällsnyt-utgångspunkten problematiserar vi begreppen

välbefinnande.ochta
från forsknings-dels erfarenheterempiriska materialetDet utgörs av

två genomfördadels studierHanden och Anden 1991-94,projektet av
vårenunder 1996.slutliga versionen färdigställdes1995. Denunder

Vi vill tacka:
Charpentier, Lars GöranssonSUFO-96 Carl-Gustaf Andrén, Agneta--

förtroendefullt samarbeteför-
vid Högskolan ihumanistisk-samhällsvetenskapliga institutionen-

genomförandetpraktiskaGävle för effektiv hjälp med det
dok-SUFO-96 och givit synpunkterförutom lästde rapporten:som-

univer-til bägge LinköpingsBergstedt, dr Per Hartman,torand Bosse
i cirkelnfrämst Vem slöjdardocent Elgquist-Salzmansitet, Ingasamt

ñlKatarina Dunér, SR/TV, drva1för; vidare kulturredaktöroch-
kulturchef Ulla Holtman, Stu-Högskolan i GävleEkstrand,Lars samt

Hantverkets och värdeVuxenskolan främstdieförbundet väsen
skriftligtintervjuat, muntligt ochalla vier-

långasamarbete, och inten-inte minst varandra, försist gottsamt men-
läsande varandrassiva diskussioner och träget texter.av
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Inledning

hantverk, konsthant-i slöjd,studiecirklarPraktisk-estetiska cirklar, dvs
studieförbunden.också ifrågasatt verksamhet inomviktigverk, är menen

till folkbildningen severkligen hörförts deMånga diskussioner har om
påreda vadtagit görBakgrund i Del Ividare närmareattutan manman

varförochdär, hur
Gull-Mariangränsande inriktning.medNågra har gjortsarbetenstörre

konsthantverkscirklarochkonstvetenskap, Konst-avhandling iRoséns
ofñci-studieförbundensfyrabehandlar de1970-talet 1984under största

Slöjd-, KOnst-KOnst-,KOSKO-cirklarRosén kallarvadella syn
mål.års kulturpolitiska Per Hartmansrelation till 1974hantverkscirklar i

för1993 redogörande och handavhandling Skola förpedagogiska ett
detta sekel.verksamhet underpraktisk-estetiskafolkhögskolorsantal

inriktats verk-direktomfattande undersökningendaDen sommer
ochstudie ABFHanden och Anden: Encirklarnaisamheten är av s

cirkelverksamhet, därpraktisk-estetiskaVuxenskolansStudieförbundet
vidareolika synvinklar sestudiecirklarstuderade textilaforskarefyra ur

redovisatoch finnsgenomfördes 1991-1994ForskningsprojektetDel
studiecirklarnas hemlighetertextilaoch Anden:Handen Debl i bokena

1994.
SUFO-96 fortsättningönskadefolkbildningenutvärderingenInför enav

gångfrån med in-och Anden, dennaresultaten Handenfördjupningoch av
hantverkscirklar.mansdomineradehantverk ochmanligariktning

och LouiseAnderssonfrån och Anden, YvonneTvå Handenforskarnaav
resultatet.åtog sig detta arbete. DennaWaldén, ärrapport

Uppläggning

från tvådels resultatenHanden och Anden,delsbaserasRapporten
slöjdar i cirkeln och"Vemhantverkscirklarstudier, var-nya en om -

värde".Hantverkets ochhantverkför väsensamt en om
från Handen ochtvå resultatenUtgångspunkten studiernaför de är

dettasammanfattningdärför i Del IInledningsvisAnden. görs av pro-en
välbefinnan-för detintresseratvi de studiernaharjekt. Främst ossnya

deltagandet i textilcirk-drivkraft bakomdemål" starkvi fann var ensom
i studiecirkelngenererades delsvälbefinnandelama. Detta av samvaron

i sig.hantverksutövandetdels"cirkelkulturen, av



10 Inledning SOU 1996: 122

Också påtiteln denna Kunskapssyn och samhällsnytta, in-ärrapport,
spirerad frågor väcktes under arbetet med Handen och Anden.av som
Vilken kunskapssyn finns hos dem i gemenskap hantverkutövarsom
Vilken kunskapssyn finns hos dem professionellt sig hant-ägnarsom
verk Finns det samhällsnytta i syssla med hantverkatt gemensamten
Finns det samhällsnytta i själva hantverkskunnandet De ordentreen -
välbefinnande, kunskapssyn, samhällsnytta vägledande i upplägg-var-

vårtningen arbete.av
I "Vem slöjdar i cirkeln och varför stårdet cirkelkulturen iär som-

dvs social gemenskap där sig hantverk. Detcentrum, ägnaren man em-
piriska materialet dels intervjuer med ledare och deltagare i sjuutgörs av
mansdominerade hantverkscirklar ochträ metall, dels skriftliga utta-av

frånlanden fem samhällsrepresentanter utanför folkbild-personer-
ningsvärlden knutna till verksamheter har med kunskapssyn ochmen som
samhällsnytta Därutöver används dagboksanteckningar frångöra. be-att
söken i cirklama frånuttalanden cirkelledare inom Studieförbundetsamt
Vuxenskolan.

Materialet redovisas i form bilden de intervjuade cirklarna,av av
påbyggda forskarens pådagbok citat de skriftliga berättelserna.samt ur

Dessutom citeras och kommenteras frånskriftliga uttalandena samhälls-
och cirkelledarna.representanterna

Studien följer uppläggningen Yvonne Anderssons arbete inomav
Handen och Anden: Vem handarbetar i cirkeln och varför bäggeI-
studierna analyseras förhållanderesultaten i måltill studieförbundens
demokrati och kultur. I den studien tolkas dessutom materialet inya
relation till begreppet välbefinnande.

I Hantverkets ståroch värde hantverkskulturen iväsen Stu-centrum.
dien parallell till Louise Waldéns arbete inomär Handen och Andenen
"Cirkelns inre liv och handarbetets väsen". Den studien byggde delta-
gande i fyra textila studiecirklar. Med hjälp de erfarenheterna beskrevsav
cirkellivet och handarbetets HantverketsI och värde be-väsenegenart.
skrivs hantverkskulturen med hjälp människor med professionellav an-
knytning till hantverk.

Det empiriska bestårmaterialet intervjuer medav sex personer som re-
olika perspektiv hantverkskulturen. Samtliga intervjuer harpresenterar

gjorts i Leksand. Intervjuerna inte och redovisasär anonyma som sam-
manhängande berättelser. varje intervju någonI har speciñk aspekt
hantverket lyfts fram.

Intervjuerna litteraturstudier förunderlag diskussionutgörsamt en om
hantverkets och värde och hantverkskulturens i hantverks-väsen närvaro
cirklama.

Genom studera formen, ämnesinnehållet,dvs studiecirkeln, och dvsatt
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välbefinnandetvärdet ochvill vi undersöka vadhantverket, för sig avvar
och vadavhängigt cirkelkultureni hantverkscirkeln ärär som av-som

ifrågasättandet just hant-bakgrundhängigt hantverkskulturen. Mot avav
fråga ställa.verkscirklama detta viktig och relevantär atten

tillvägagångssättFrågeställningartvå ocholika upplagda.studiernaDe är
redovisning.inledningsvis i respektiveredovisas därför

utgår från våra erfarenhe-vi sammanlagdadiskussionenden avslutandeI
vår kunskapoch ackumuleradeter

i kvinnlig kontextfrån dvs hantverkscirklarHanden och Anden en
dvs ifrån varför hantverkscirklarslöjdar i cirkeln ochVem en man--

lig kontext
från hantverkskulturen ioch värde dvsHantverkets väsensamt en

manlig och kvinnlig kontext

stårvårt utanför folkbildnings-till demVi i arbetehar även vänt oss som
hantverkskunni-ämnesföreträdaresamhällsrepresentanter ochvärlden:

folkbild-för utvärderingtyckas tänjaDetta kanga. gränserna en av
ska vidgas utanför kretsendet kan debattenningen. Mot sägas att avom

måste till det samhälle deberörda hantverkscirklama relaterasde närmast
Därför har in-till sammanhang hantverkets.befinner sig i och det ärsom

också detfacto sker inom folkbildningendet debara utante som avsom
vårt till SUFO-utomstående uppfattas blivit viktiga delar bidragske av

så utanför folkbild-skriven läsaredessutom96. Rapporten är ävenatt
reflektionerfinna intressanta iakttagelser ochningsvärlden ska kunna

och samhällsnytta.kunskap, kunskapandekring

Disposition

bakgrund tillsammanfattning tecknasDel Handen och AndenI enen-
sammanfat-inom studieförbunden. Därefterhantverkscirklamas ställning

från projektet Handen och Anden.kunskap och erfarenhetertas

cirkelkulturencirkeln och varförñ diskuterasDel slöjdarI II, Vem i -
trä/metallcirklarutgångspunkt från sju mansdomineradestudienmed av

från samhällsrepresentanter.uttalanden cirkelledare ochsamt

värde, diskuteras hantverkskulturen medDel Hantverkets ochI III, väsen
utgångspunkt från litteraturstudiema.de intervjuerna samtsex

gemenskap, redogör vi för deIndividens kunskap och lärandeI Del iIV,
delstudierna lett till och utgjortdiskussioner de stortre avsom ensom

frågorvårt för vi vidare de materialetarbete. Där somgemensamma
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väckt: Folket och vad Bildningen, individensär ärom vem som som om
välbefinnande, behovet integrering differentiering.och behovetom av av

frågor långtMed ifråndessa vi färdiga. I samhälle i snabb förän-är ett
dring frågornakommer förändras förblir desamma.attsvaren men-



Del I

AndenochHanden
sammanfattningEn
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Bakgrund

bildningenbokligasamhälle där deniframFolkbildningen växte ett var
Handensklasserna.förbehållen bildadedesvåråtkomlig främstoch

folkhögskolekur-ideltogför demsjälvklarhetoftabildning somvar en
samhället,arbetare i dethandensstudiecirklar. Detoch agraravarser

bonde-utbildaförfolkhögskolornaförstastartade debönderna, attsom
jordbrukslä-samhällskunskap ochräkning,i svenska,ungdomarklassens

organiserade detindustrisamhälletiarbetarehandensDet somra, var
utgångs-studiecirkelbiblioteketmedStudieförbundet, ABF,första som
eftersträ-verksamhet. ManfolkbildningensiBokenpunkt. centrumvar

ägde, handenssjälvkunskaphade.inte Denkunskapvade den manman
självklar.inte: denvärdesatteskunskap, var

detnödvändighet förhantverksskicklighetochHändighet ar-envar
denlandsbygden ochbåde levdemajoritetdenbetande folket, som

till mittenFortfarande framindustrin.ilönearbetareväxande avgruppen
självhus-till delmånga ekonomifamiljersbaserades1900-talet stor

färdigheter.praktiskahåll, allt vad det krävermed av
sågssjälvklarhet. Tvärtomskolgång däremot ingenUtbildning och var

arbetskraft,barnenskonkurrentovälkommenlängeskolan omensom
ålder förMånga tillfickfamiljen.inombehövdes väntabättre vuxensom

ofta inomsin fritid ochbildningen,bokligadenskaffa sig ramenatt
helig prin-blevibokencirklar. Attstudieförbundensför sätta centrum en

del.studieförbundenfolkbildning ärinom dencip envarav
seklets början,de varihurförhållandena omvändaIdag nästan motär

skolgång utbild-Lång och olikabyggdesfolkbildningen sortersnär upp.
lättåtkomliga bibliotek ellerviaBöckerobligatoriskt. ärningar är snarast

tillgängligareteoretisk kunskap änbillighetsutgåvor. Datoriseringen gör
någonsin tidigare.

handaskicklighet,också gjort denförändring harsamhälletsMen att
försvinna.på ochhåller urholkassjälvklarhet,länge attvar ensom

utförsför handgjordesarbetsuppgifter förrAlltfler de ma-nu avsomav
familjen ellervarkenIdagi hemmen.såväl arbetsplatser ärskiner, som

Mångakunskap.i handensför fostrangarantiutbildningsväsendet en
sällan inomoch inteålder, sin fritidförst iskaffar sig den ramenvuxen

studieförbundens cirklar.för
verksamhe-praktisk-estetiskahar den k1950-taletbörjanSedan sav

delutgjortkonsthantverkscirklar,ochslöjd-, hantverk-dvs stor aventen,
vid-dettill ökningenviktig orsakEnverksamhet.studieförbundens var
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gade folkbildningsbegreppet årsi 1944 folkbildningsutredning SOU
1946: 68, 1948: 30. Den slog fast bildningsarbete praktisk karak-att av
tär hade lika fråntill stödrätt det teoretisktstor inriktadestaten som
bildningsarbetet: En studiecirkel, sysslar med praktisk odlings-som
verksamhet, målmedvetet inriktad slöjd eller systematiskt bedrivet mo-
dellbygge måste utföra bildningssynpunkt fullvärdigt arbete.ettanses ur
SOU 1946: 68 Utredningen också i sitt andra betänkande, Estetiskttog

folkbildningsarbete, ställning för amatörverksamhet bidragsberätti-som
gad under förutsättning "en fördjupad uppfattning de konstnärligaatt av

framstårvärdena verksamhetens mål. SOU 1948: 30ytterstasom
Begreppet estetisk begränsades dock till det ibland finkul-kallassom
tur: musik, konst. Slöjd och hantverk, dvs det idag benämnsteater, som
praktisk-estetisk verksamhet, ñck under fackbetonad bildningrymmas
tillsammans med jordbruksekonomi, näringsfysiologi och hygien.t ex

Det vidgade bildningsbegreppet ledde bl till snabbt växande ocha en
bitvis vildvuxen ñora utövande praktiska cirklar, vilket oroade politi-av
kerna. Ett förslag 1959 statsbidraget skulle sänkas utlöste häftigaatt pro-

Debatten resulterade i bra studiematerialtester. och kompetenta leda-att
blev förutsättning för bidragsberättigande. Det skullere en garantera att

de praktiska studierna innebar "bildande aktivitet och ledde till per-en
sonlig utveckling. Skolöverstyrelsen blev "tillsyningsmyndighet". Till-

med studieförbunden utarbetades gråk och listor översammans svartas
ifrågasatta De svartlistadeämnen. räknades inte till folkbildningen. De
grålistade fåkunde bidragämnena vissa villkor.

Den praktiska verksamheten ansågs inte längre fackbetonadvara en
bildning "bildande aktivitet". Boken iutan i deävensattesen centrum
praktiska cirklarna. Konsthantverkscirklarna underställdes kriterier

frånhämtade ñnkulturen: skapande, fantasi, konstintresse. Röttema i
hantverkskulturen osynliggjordes. områdeEtt minerat också förhål-var
landet till de professionella I cirklama fickutövama. inte bedrivaman
Tillverkning för befarad försäljning där skulle lära sig.utan man

Under de kommande decennierna fortsätter förhållandet åmellan ena
sidan statsmakten och studieförbunden, å den andra hantverkscirklama att

ambivalent. påTvivlet de verkligen hör till folkbildningen ochattvara
går inordna målenunder demokrati och kulturatt avspeglar sig i det
faktum de sällan ochomnämns sällan lyfts framatt ännu i verksam-mer
hetsberättelser och anslagsframställningar, de delutgörtrots att storen av
de flesta studieförbunds verksamhet.

SÖslutetI 1980-talet upphör tillsynsmyndighet och kravetatt vara
studiebok i hantverkscirklama försvinner, vilket många hälsas medav

lättnad. "påspropositi0nen,Den k Prop. 1990/91: 82, innebar folk-s att
bildningen påsefick med skulle fördelas det nyin-en pengar, som av
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också folk-påsen kravföljdeFolkbildningsrådet. Medrättade att
områden ochmål, prioriteraskullebildningsorganisationerna uppsätta

verksamheten.kontinuerligt utvärdera

Anden""Handen och

områden studieförbundeninomolikainnebarbidragsreglernaDe attnya
berättigade tillSå studiecirkelvarjeprioriteras. längekonkurrerade attom

sinmotiverainte behövtpraktisk-estetiska verksamhetenbidrag hade den
ifrågasattes. Hantverkscirklamaskälden andraexistens, även avom -

någonkrävdesdetdeltagare,textila ñck alltidallt deframför attutan-
kö.detmånga, vävcirklar,främst tvärtommarknadsföring. Till var

fortsätta,lugntstudieförbunden kunde detilldrog inEftersom de pengar
gjordestudieförbunden väsensig ochväsengöra attutanatt avutan av -

dem. Snarare tvärtom.
tystnadallt i läge. Denpåspropositionen kommerMed ett annat som

för-skulledem. Hurblir hothantverkscirklarna motett mannuomgav
värderades högtvisserligenverksamhetmotiveraoch avsomensvara

ifrå-ellerverksamhetsansvarigaoch öppetledaredeltagare, tystmen som
blandmånga såväl studieförbundeninomogillades,gasattes, somav

anslagsgivama
Stinarespektive ABF,kulturchefema1990,höstenI det läget, tog

initiativ tillUlla Holtman,Vuxenskolan,StudieförbundetochAndersson,
verksamhetenpraktisk-estetiskadenforskningsprojekt för belysaattett

kulturråd forskningsme-beviljadetvå studieförbund. Statensinom dessa
Studieför-ochAnden: studie ABFsHanden och En iprojektetdel till

på-studiecirkelverksamhet. Detpraktisk-estetiskaVuxenskolansbundet
1994.avslutades hösten1991 ochbörjades hösten

frånsåväl demo-cirklarbelysa dennasyftade till attProjektet typ av
be-viktig delkulturidentitetssynpunkt. Enfrånkratisynpunkt attvarsom

organisationskultur.ochkvinnors arbets-föroch forma begreppskriva
i de praktisk-faktiskt sker"detUtgångspunkten antagandet att somvar

demokrati ochpolitik,betydligt medharstudiecirklarnaestetiska mer
utifrån rådandebeskrivsdeblir synligt vär-vadkultur närgöra änatt som

desystem.
studiecirklarna,kring de textilakoncentreradesForskningsarbetet, som

Britt-Marie Berge,Andersson, FDYvonnefyra forskare: FDutfördes av
forskningsledare.Louise Walden ävenGull-Mari Rosén FDFD samt

plattform:från följandeutgickfyra forskarnaDe gemensamma
cirkeln isätta centrumatt-

textilcirklarnaverksamhetenoch tolka ianalyserabeskriva,att-
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söka uttryck för demokrati och kultur cirklarnaiatt-
det textila arbetet och kvinnorssätta fokusiatt samvaro-

enades följande frågeområden:samt om gemensamma
-personlig bakgrund ledare, deltagare

nu-situation-
arbetets och innehållart-
demokratiska/kulturella aspekter på cirkeln-

Med dessa utgångspunkter genomfördes fyra delstudier:gemensamma
En enkätundersökning cirkelledare och -deltagare i utvalda medorterav

förutbestämda fasta alternativ. Gull-Mari Rosén
En intervjuundersökning med cirkelledare Västerbotteni med bandade

intervjuer frågoroch Britt-Marie Bergeöppna
En intervjuundersökning med cirkeldeltagare Linköping ochi Norr-

köping med skriftlig livslinjemetodik Yvonne Andersson
En deltagande observation-studie fyra textila cirklar i stockholmsom-av

rådet Louise Walden

Uppläggningen kan också beskrivas följande grafiska vis:

Figur 1 UT

Enkät med ledare Intervjuer med
och deltagare cirkelledare

CIRKELN CENTRUMUT I

Intervjuer med Dehagande
cirkeldeltagare i studiecirklar

Ur Handen och Anden 1944, sid. 41.
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delstu-undersökandedesamtligafrågeställningen förövergripandeDen
varför"ochde, hurVadoch närdet,Vilka gördierna gör varvar

syftadedvsinriktning,explorativkvalitativ ochhadeSamtliga studier en
område föroutforskattidigareproblematisera attochtill belysa ettatt

studier.för fortsattaså grundvis lägga
utgivnaforskningsrapporter,i fyraavrapporteradefinnsDelstudiema

också omfat-projektet,Vuxenskolan HelaABF/Studieförbundet somav
och debatt-redovisas i idé-bakgrundenhistoriskai denstudiertade bl a

hemligheterstudiecirklarnastextilaoch Anden: DeHandenboken av
Walden.Louise

hemligheterstudiecirklarnastextilaDe

bris-råder ömsesdigcirklarnatextilastudieförbunden och deMellan en
FolkbildningenAnden.Handen ochvi iförståelse", konstateradetande

textilcir-imed bokensjälvbildningstraditioni centrum,har sina rötter
hemslöjds-förankring imedhantverkstraditionihemmaklarna hör en

historienparallellt itvå löptrörelserna harhembygdsrörelserna. Deoch
bristandetill denorsakkansällan korsats. Detharvägarna vara enmen
delhantverkettextiladet ärkanförståelsen. En att av enenvaraannan

delprojektorganisatorisktfolkbildningen ärmedankvinnokultur, ensom
kultur.manligav en

synlig liggeroch djupbreddtextilkulturenskvinnligadenFör göraatt
Bådaidrottskulturen.manligamed denjämförahandstilldet nära re-att

överskriderklasserna,skärintressende genera-presenterar genomsom
från till vardagsutövaren.elitenhierarkierBåda sinahartionsgränsema. -

handarbetetskyddenkönade Iförfrizoner möten.Båda fungerar avsom
umgås med varandra,familjen,lämnarespektive idrotten kan sam-man

gemenskap.befästatala, en
kvinnligutvecklatkvinnorhantverket hartextiladetskyddI sam-enav

med desamhälle förenatsfrån samliv tillalltsamtalvarofonn där sys-om

textilaoch deltagare iLedareoch vardet,Gull-Mari Rosén: Vilka närgör
handacraft.textilaBritt-Marie QueejnensBerge:cirklar ger svaren;

Andersson: Vemlän; YvonneVästerbottenshandarbete iCirkelledare textilti
textila cirklarfrånDeltagarstudier sjuvarförcirkeln ochhandarbetar i -

från fy-Erfarenheterhandarbetetsochirkelns livWaldén: C väsen.Louisesamt
med förtroen-intervjuundersökningtillkomSenarestudiecirklar.textila enra

Folkbildningsrådet.finansieradABF och SV,inomfunktionärerdevalda och av
studieVallgårda: möjligheter: EnKrisensavrapporterad i AnnafinnsDen av

Folkbildningsrådet.utgivenfolkbildningen,platstextilhantverkscirklarnas i av
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selsatta händerna. Den textila studiecirkeln fogar sig till traditionen av
hemliga syjuntor och halvoffentliga syföreningar. Deltagarna talar om
allt och intet, inte politik och samhällsfrågor, enligtmen om utsa-egen

i intervjuer och enkäter. Det den bild dagboks-motsägsgo senare av som
frånanteckningar cirkelträffarna Tillger det avhandlades i cirkelnsom

hörde följande:t ex
A-kassans bestämmelser, nödvändigheten aktivera sig vid arbets-att

gålöshet på kurser, träffa folk, sjukskrivningar, skolans nedskärningar
stora klasser, vårdcentralerskola,sämre och fånigahusläkare, sparreg-
ler jobbet, huspriser, bankräntor, aktie- och obligationsköp, husrepara-
tioner, investeringar, datoriseringens effekter, ungdomens arbets- och
bostadslöshet, utbildning, nedrustningen kulturen, pensioner, pensio-av
närsrabatter, hemtjänsten, färdtjänsten, vård på sjukhusen,sämre privat-
operationer.

Det knappast sannoliktär samtalsämnena i dessa cirklar skilde sigatt
från dem i textilcirklar överhuvudtaget. Det troligare deltagare ochär att
ledare inte uppfattade "politik"ämnena eller samhällsfrågor därförsom

de inte frånutgick principiella ståndpunkter frånatt personligautan er-
farenheten-Politik förknippades med partipolitik och utrikespolitik, in-

med konkreta frågor berör det vardagligate livet.som
Den textila cirkeln för vidare fråntraditioner syjuntan och syförening-

samtala med sysselsatta händer, förenaatt med nöje,atten: nytta gemen-
skap med arbete. Men skillnaderna lika viktigaär likheterna. Medansom
syjuntan och syföreningen privata eller knutna tillär organisation ären
textilcirkeln offentlig i betydelsen den i princip tillgänglig för allaäratt

rådhar tid, och intresse delta.attsom nog
Textilcirkeln befinner sig i mellan-rum mellan det privata of-ochett

fentliga. Den forum för doldär kvinnlig ojjfentlighet, forumett ett utan-en
för hemmet ändå inte del det etablerade offentliga livet. Enmen en av
plats där kvinnor villkor diskuterar angelägenheter dem,röregna som
från rådpraktiska och i vardagslivet tillrön hur politiska påverkarbeslut
dem i dags liv.var

Den textila cirkelverksamheten plats i det offentligaär därrummet,en
kvinnors intressen och samtalsfonner får dominera. Den nuti-rymmer en
da kvinnokultur såinte privat den tidigare såheller inte of-som men-
fentlig den traditionella manskulturen.som

månI vad då textilcirkeln folkbildningens mål demokratfmotsvarar
och kultur

Den demokratisk iär meningen den tillgängligi princip för alla.äratt

2Se Waldén: Cirkelns livinre och handarbetets 1994.väsen
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till-intepraktikendenutbudet iäreftersom behovet änär störreMen
mötesform. Dendemokratisk ärmånga. präglas ettför Dengänglig enav

ochvardagenfrågor denberördiskuteraför kvinnorforum att egnasom
politiska beslut.avhängigaförlängningi sin ärsom

parlamenta-skolande i dendemokratimeddäremotOm menarman
partipolitiskadiskussion medochdemokratins regelsystem ut-riska

demokratimålet.intetextilcirkelngångspunkter motsvarar
medtextilt kulturarvkvinnokultur ochvidareTextilcirkeln för etten

konstemasför "de skönaplatsintedetförtecken. Menkvinnliga är en
"kulturlivet.tillsådant brukar räknasförkultur, som

textilcirkeltillsigvarför de söktskälskulledeltagarnaNär varenange
lära sigönskanandra:allatvå dominerademotiv ett tex-över attdet som

socialtgemenskap ettkunskapsmål och behovethantverk etttilt av
motiv,ytterligarefannsbåde och deltagareledaremål. hos ettMen som
mår bättre"manuttryckfram ikomskäl. Detinte direkt somangavs som

and-cirkeln ettgå cirkel,i ärgå det hälsosamtcirkel,i är attattav
mellan kroppåterställer balansendärventil, platsningshål, en manen

cirkelli-välbefinnandemålet. Vad itillmotiv döptesdoldasjäl.och Detta
Kunskapsmålet textilt hant-"lära sigvälbeñnnandetdåbefrämjarvet

två Cirkelnsfaktorer.målet gemenskapsociala ärdetverk och rum
ytterligareHantverketstid andra. väsenoch en.

Rummet

mel-mentalafleradeltagarna behovetförfyllerTextilcirklarna rum:av
lekplatsen.ochfrizonenmötesplatsen,lan-rummet,

of-och detdet privatamellancirkelns platsbetecknarMellan-rummet
eller intressegemen-sig tillanslutabehövafentliga: utan att engruppen

intressenmedändå imedblirskap gemensammagruppenman
studiecirkeln, platsrum förmentaltklassisktMötesplatsen är ett en

kan Denbakgrundoch mötas.erfarenhetermed olika tex-människordär
försådan mötesplats. Intressetgradovanligt högitila cirkeln utgör en

ålder, poli-förhållande till klass,igränsöverskridandehantverktextilt är
köns-inte tillbostadsortyrke,etniskthemhörighet,tisk menursprung, -

ellerinnehåll vävningefter tcirkeltycks väljañestatillhörighet. De ex
studieför-efterintekompetens,cirkelledarensoch/eller efterknyppling

individnågot mellanbehovetkringockså Asplunds tankarJämför Johan3 av
elementärasociala livetsisamhället Detenskilde ochdenmellanoch grupp,

1991.GesellschaftochGemeinschaftoch1987 Essäformer om
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bundens ideologiska profil. Följden blir mellan människormöten som an-
har liten chans träffas i samhälle.attnars ett segregerat

F rizonen cirkelns betydelse "ett rum, plats där deanger egetsom en
dubbelarbetande kvinnor, majoritetenutgör deltagarna i textilcir-som av

fårklama, sig sinaägna intressen, tillfredsställa sina behovegna egna
som ofta kommer sist, tillsammans med likasinnadeannars vara utan att
behöva motivera eller försvara sig hållervad de med eller devadvare
pratar om.

Lekplatsen, till sist, alluderar uttrycket homo ludens, den lekande,
skapande människan, ideal i humanistisk idétradition.ett Textilcirkelnen

plats för skapande, bådeär det skapande ligger någotien växaattsom se
fram under händerna och det innebär förverkliga sina idéer.attsom egna
Det lustfylld,är sensuell, sinnlig lek med former och färger, med stof-en
fer och tekniker.

Alla de fyra har betydelse för välbefinnandemålet, vikti-rummen men
tvåde sista: frizonenär och lekplatsen.gast

Tiden

Tiden i textilcirkeln Mångaär fri tid. i dagens samhällesorts lever meden
fulltecknade kalendrar sådär mycket möjligt ska in. Det gäl-som pressas
ler i hög grad textilcirkelns dubbelarbetande deltagare. Den bestämda ti-
den för cirkelträffen skapar tia i kalendern, tid ocksåtomen en som om-
givningen inte minst familjen lär sig respektera.

I cirkeln råder tid denän stressade klockstyrda. Visserligenen annan
inramar klockan den tiden, dess början ochtomma slut,anger men annars
följer tiden först arbete med hantverket, sårytm: och samlingen en paus
kring kaffet, så åter arbete. ocksåDet är mellan det enskildarytmen ar-
betet och kring kaffet, mellan samtalet med demgruppens samvaro som
sitter ochnärmast samtal. långt frånDet är sko-gruppens gemensamma
lans lektion-rast-lektion. I textilcirkeln all tid lärotid,är det litetärmen
olika vad lär sig.man

Handarbetstid innebär människotid, till frånskillnad maskintid. Genom
handens återförsarbete till mänsklig och mänsklig tid. Arbetetrytmman
kräver följer denatt andningen och hjärtats slag.rytm styrsman som av

dåFörst uppnår den exakthet nödvändig.är Försöker skyn-man som man
da för bli fortare färdig blir föratt spänd, slarvar lätt fåroch oftastman

Hantverkgöra innebär långsamhet vi vid iom. vanten som oss av ma-
skinemas tid.

I textilcirkeln har också sin tid, inom förman egen ramen gruppens ge-
Ledaren hjälper och där den befinner sig, nybörjarenmensamma. var en
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ni-sinfår befinna sigManavanceradeden utövaren.likaväl egensom
med dejämföra sigjämföras ellertakt,sinvå utvecklas ioch attutanegen

begräns-mänskligasinablir medvetenSamtidigtandra. omsom man
möjlig-mänskligasinapåminnsinte kanalltningar ännu ommanman

detutvecklas. Uroch växerlär sighela tiden ettgenomheter att man
kroppen.rotad i densjälvkänslaochlugn egnaen

till tid: tids-kan relaterassamhälleillamåendet dagensiMycket av
välbefinnan-tid. Mycketmeningslöstid,underutnyttjad avstress,press,

meningsfull tid.mänsklig,tid,handlardet sorts enannanom en

Hantverkets väsen

själv kräverväl med sigbefinna sigbetydelsen ettVälbefinnande i um-
viadethandarbete skeroch umgängethantverksjälv. Idettamedgänge

innehåller meditati-Hantverketarbeteñhändernasdedialog med egnaen
plan.fleraaspekter,va

hjär-andningen ochdenanpassningen tillPå fysiska planetdet gör egna
på exaktheten i hän-kravensamtidigtslappnaratt somtrytmen av,man

avspänd-slapphetbliravslappningen inteinnebär utanarbetedernas att
gång avspändmåstekropp,med sinsamarbetarhet. Man envarasom

arbetet kräver.få precisiondenmålinriktad föroch att som
för händerpå hardetkoncentrationenPå psykiska planetdet gör man
försjunkerMedanskjuts sidan.huvudetitankaralla manatt surrarsom

tillkommeri arbetet man ro.
målinriktade koncentra-avspända ochdenPå mentala planetdet gör

ifatt kommerkommersig själv,ifattkommer närtionen manatt manman
problemlös-tankar,på -idéer,ihåg kommerkommerihåg, när manman

ningar.
meditativadedetdestohantarbetetonyttigare är,Ju rymmer avmer

vil-prestigeprestation ochskyddarOnyttighetenaspekterna. mot press, -
arbetsprocessenförsjunka ikanmeditativa Man utandenalltket stör ron.

onyttig-tidskrävandeNyttanarbetsresultaten.tankenstöras avatt av
vårt vardagli-itidennyttiggöravi tvingasviktigareblir alltheter mer

liv.ga

faktiskt.svararoch spikenslå Plankanspik.eller iplankahyvlaAtt4 enen
skriver Johankonversationer,föra elementäraspikahyvla ochAtt är att

exempel37-381987:formerlivets elementärasocialaAsplund i Det som
aktivitetgår sinimänniskanaktivitet, dvsresponsiv närarbete uppensom

utåt detvänds gör.lustenoch mot man
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Hantverket hjälper också till skapa meditativt i informa-att ett rum
tionssamhället. I stället för fylla huvudet med information,att in-mer mer
tryck andras tankar, åsikter0rd och skapas för reñektion,av ett utrymme
eftertanke och tankar.egna

De meditativa aspekterna i hantverkets viktig faktorväsen iär väl-en
beñnnandeupplevelsen.

Hantverkets dimensioner och sammanhang

De textila cirklama hör hemma i kvinnlig tradition: pågårsamtalen sam-
tidigt händerna sysselsattaär med handarbete. Men de hör med likasom

hemma irätt hantverkstradition,stor där arbetsprocessen likaären en
viktig dimension arbetsresultatet. I Handen och Anden gjordes föl-som
jande grafiska framställning hantverkets olika dimensioner:av
Teknik-dimensionen står för hantverkskunnandet. Varje hantverk har en

Figur 2

HANDEN

ÄNWGHETHANDEN ANDENSKÖNHETSLÄNGTAN

ANDEN

Ur Handen och Anden 1994, sid. 147.
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åstadkomma det bästaförutvecklatsteknikerolikalång förhistoria där att
kärnai sinHantverkskunnande ärutifrån materialet.givnadetresultatet en

hantverkbörjar medhistoriaTeknikensvetenskap.problemlösande
medpotentialen:kreativadenbetecknar attSkapande-dimensionen
talaridéer. Rollo Maysinaförverkligaformfärg,material,hjälp egnaav

kreativitetenl976/ 1984skapa ettModetklassiska boki sin somatt om
materialetmedinte baraÖmöte utanskapande ärDen ettmöte. processen

jaget.omedvetnaockså med det egna
finnshantverkskunnandevarandra. Iberörtvå dimensionernaDe en

kunnaförebilder. Förgivnaåterskapandetexakta attskaparglädje i det av
kunnande.teknisktkrävskreativa idénförverkliga den

Andenochi Handenkallasdenellerestetiska dimensionen,Den som
färgoch/ellerformskönhet istår för kravetimperativet,estetiskadet

måttstockestetiskasinhantverk harVarjeutförandet.också i självamen
synliga resultatet mäts.vilket detmed

ef-psykiskafysiska ochdeslutligen, ärdimensionen,meditativaDen
händerna.medrofyllt arbetalångsamt ochkommerfekterna attursom

tvåegentligen barahantverket detidimensionerna ärolikadeAv som
Hantverk för-estetiska.och dentekniskadenomvärlden:försynligaär

utförandet,förföremålet, resultatet, ärutövarenofta medknippas men
lusten.glädjen ochviktig dellika avenprocessen,

fältetochSammanhanget

textil-ochstudieförbundenförståelsen mellanbristandeömsesidigaDen
harhantverketochfolkbildningenförklaras med"delviskancirklama att

Pier-forskarenfranskesammanhang. Deni olikaexisterarolika kontexter,
intresseom-olikabetecknafälf förbegreppetBourdieu har lanserat attre

avhandlingi sinBroadyDonaldsamhället.iråden och maktcentra omger
ettmaktbegrepp:Bourdieusminideñnition systemBourdieu följande av

insti-ochspecialiseradepositioner besattamellan agenterrelationer avav
1990: 270.Broadygemensamt"något demförstridertutioner omsom

kulturi TeknikNyströmartikel Bengtfrånlånad titelnMeningen5 är aven
också1996. Seuppl.Hantverk Sverige,form i ibearbetadi1991:2 även

handen:kapadeid. Denbackspegel 1987teknikensredSundin I samt
1991.och teknikenMänniskan

vetenskapligsåväl konstnärligfrånskapandeprocessenaspekterOlika° som
1990/ 1995.flowochkreativitetantologin Omisynvinkel ges

avhand-i sinBroadyDonaldBourdieu görtolkningföljer den7Detta somav
och denförfattarskapBourdieusepistemologi: Om Pierreochling Sociologi

1990.epistemologinhistoriska
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Figur 3

Folkbildningsfáltet mellan utbildningsfältet och kulturfältet.

Folkbildningen befinner sig dels inom utbildningsfältet där konkur-man
med andra institutioner från grundskola till universitet, delsrerar med

delar sin verksamhet inom kulturfältet, där institutionernaav utgörst ex
scenskolor och konstskolor. Men ocksåkan tala folkbild-av ettman om

ningsfält, där de dominerande institutionerna folkhögskolornautgörs av
och studieförbunden. Där kan olika strida något för demagenter om ge-
mensamt, dvs folkbildning. Vem definierar vad folkbildning och medär
vilka kriterier

Textilcirklarna faller utanför dessa fält. Dess sammanhang "detär tex-
tila fältet" där institutionerna de kulturhistoriskautgörs tav ex museerna,
Hemslöjden, Handarbetets Vänner och andra textila utbildningar. I Han-
den åskådliggjordesoch Anden det textila fältet på följande vis:

Figur 4

SAMHÄLLE

Hantverks-Skolor
Utbildningar yrken

Konst-
hantverk

SAMHÄLLE FÄLTETDETTEXTILA INDIVID

Studiecirklar Handarbete

INDIVID

Ur Handen och Anden 1994, sid. l
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på ochtextilmåste fokusera sö-textila fältetfå detFör att mansyn
utövningochutbildningtextildärprofessionerochinstitutionerka de

hantverksfält,inomandrarangsplats störreintar detOftast ettfinns. en
vik-oftapå.få skymsså svårt Detkansini att avtur synvara nogsom

områden kul-inom"finare"ochutbildningfältetinomtigare ämnen
desssynliggöraförståelsen hantverket ärviktig del i attturfältet. En av
för-också till ökabidradetkanKanskereferensram. attochsammanhang

hantverkscirklama.ochstudieförbundenståelsen mellan
någravisföljandeformuleradesAndenHanden ochtillslutkapitletI

155-156:väckt s.frågor arbetetsom
prak-detcirklarnapraktisk-estetiska äri delärskunskapDen utsom

exempel. Detochhärmandenöverfördkunskap,intellektetstiska genom
såväl yrkeskun-imedförtrogenhetskunskap, röttererfarenhetsbaseradär

från tillmänniskaöverförsintedenOmvardagskunskapen.skapen som
ytkunskapteoretiskablir denförsvinna. Kvardenmänniska kommer att

maskiner och datorer.till böcker,översättbarärsom
behärskar°utbildningsklyftofmellan demfinns idagDet stora som

dagensdet. Iintegrupperspråk eftersatta göroch dehandens sam-som
analfabeter.praktiskahand-fallna,bokstavligenmånga ärhälle är

textilcir-iförhuvudmotivetdethantverketsig attläraAtt enavar
människormötesplats därCirkelngemenskap ärandrakeln. Det envar . överord-Textilcirkelnssamtal.informellaförabakgrund kanolikamed

detuppnås kombinationenivälbefinnandetmål,nade gemensammaav, mål. för vida-Och detsocialtsamtalet. Detoch ärintresset, ettsamvaron
målet isocialadet-/ Hurfolkbildningstradition. /- utgammal serre en -

det finnsdet i mötes-samhällsnytta liggerVilkensamhälle attdagens
detföras Hursamtal kaninformelladärutanför krogenplatser sam-ser

kostarmycketprivatiserats Hursamtalet heltinformelladär dethälle ut
sam-vinnermycketså utbrett Hurillamåendetsamhället ärdet att

grad orkarmänniskor i högrevälbefinnandet blir större,hället attatt
tillvarosinsjälva ochmed sig

tillAnden"Från och"Handen
samhällsnytta"och"Kunskapssyn

ochkunskapvidaretidigare nämnts,Föreliggande studie bygger, som
tagit fastavi ärAnden. Detfrån Handen ocherfarenheter

frågan kunskapssyntillleder vidarekunskapsmålez, omsom-
samhällsnyttafråganvidare tillleder samtmålet,socialadet omsom-

válbeñnnandemålet-
samhällsnyttakunskapssyn,viproblematiserartvå delstudiernadeI
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och välbefinnande dels i cirkelkulturen, dels i hantverkskulturen. Till-
tvåtäcker de studierna åttade områden i fält-sammans sex av som anges

modellen sid. 26. Utanför hamnar tvåde individuella: konsten ochmest
handarbetet.

Hantverkscirkeln belyses från från fyra håll:olika inifrån cirkelle-av
dare och deltagare, utifrån ämnesföreträdare personer med professio-av
nell anknytning till hantverk och samhällsrepresentanter personer utan-
för folkbildningsvärlden med anknytning till verksamheter har medsom
kunskapssyn och samhällsnytta göra.att

Det frånönskan SUFO-96 vår studie skulle påinriktas hant-attvar en
verk med manliga traditioner och mansdominerade hantverkscirklar, ef-

det textila området belysts itersom Handen och Anden. fanns ocksåDet
önskan vi skulle utveckla innebörden välbefinnandemälet.atten av
Vad betyder då ordet välbefinnande yäl ord av omstrittär ett ur-

sprung enligt den etymologiska ordboken. Väl något äratt gott,anger
bra, riktigt, lyckligt. Ordsammansättningar med väl många ochär spän-

frånspektrumöver materiella till immateriella begreppett t välsi-ner ex
tuerad, välbärgad, välavlönad respektive välbehag, vällust, välbehövligt.

Välbefinnande har immateriell betydelse. Synonymer trivsel,ären t ex
lust, behag. Välbefinnande känsla,är upplevelse individen haren en som
eller saknar. Den inte avläsbar i tingär eller attribut. Det självaäryttre

utstrålar välbefinnande. Välbefinnandet i första handärpersonen som
subjektiv, individuell känsla må bra.atten av
Det subjektiva i "välbeñnnandemålef förde med sig individen komatt

i vårai två delstudier.centrum
Vilken betydelse har cirkeln för individen fråganDen central iär

"Vem slöjdar i cirkeln och varför-
Vilken betydelse har hantverket för individen fråganDen central iär

Hantverkets och värde.väsen
I den avslutande diskussionen, Individens kunskap ochgemensamma,

lärande i gemenskap, såvälvi kunskapssyn samhällsnytta i för-ser som
hand individens synvinkel.sta ur

3Wessén: Våra 0rd 1988.
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Så för Yvonnehär började det1

bildning och skola prioriterades högt. Ingeni hem därJag växte ettupp
sexårig folkskola, detta grund eko-hademina föräldrar än avmerav

möjligheternaVi barn skullenomiska omständigheter. att stu-ta vara
mig tidigt tack-aldrig haft. Jag lärdevidare föräldrarnadera att varasom

demerbjöds. Jag komutbildningsmöjligheterför de att se somsomsam
samhälle.del demokratisktnaturlig ettaven

år lil-mammalediga i detbesvikelse erfor jag under minaMed viss att
inte kvällstidkurser i vävningsamhälle där jag boddela utangavs

små dagtidskaffa barnvakt till fyra barnomöjligtdagtid. Det attvar
svårt då platserna ockuperadesdet komma inDessutom att av, en-var

få gå.tiden Min slutsatsbedömning, lyxhustrur skulleligt min att varsom
förhållandetill minastudiecirkelverksamhet inte anpassadatt envar -

fåsmåbamsmamma inte lyckats barnomsorg.vanlig som
då i liggande stad,halvfart universitetetbörjade läsaJag näraen

undervisningdem sökte, dels erbjödhade platser tilldels somsom
mittdå ordnas. Konsekvenserna blevbarnvakt enkelt kundekvällstid att

förmån förñck tryckas tillbaka tillförkovran i textilt hantverkintresse för
gymnasiekom-för alla hadeAkademinteoretiska studier. öppenvar som

inteför inte hade bam ochstudiecirklarna fanns dempetens, somsom
genomsnittskvinnanintearbeta för sitt uppehälle. Detdagtid behövde var

åttiotalet.brukssamhället i börjandagtid i det lillakunde väva avsom
iElgqvist-Saltzmanarbete tillsammans med docent IngaGenom mitt

utbildningsreformer" fördjupades mittrealitet iprojekt Idé ochhennes
möjligheten för kvinnorsituation och den reellaför kvinnorsintresse att

resulterade blandutbildningsinsatser. Arbetetsamhällets annatta vara
1981 i vil-pedagogik, Kvinnors akademiska karriärii min C-uppsats

möjlighet tillfamiljebildande och reellproblematiken kringken just ut-
bildning tydliggörs.

projekteti samband medoch lärde känna varandraLouise Waldén jag
tvärspråk visöka därmanskultur och teknikkultur:Kvinnokultun ettatt

Arbetet resulteradeolika livsbetingelser.diskuterade kvinnors och mäns
Tekniker och icke-tekniker vid Husqvarnaibland rapportenannat sy-

utgångspunkter för det här arbetetmaskinsfabrik 1983. minaEn ärav
samhälletstudiechansermöjlighetermänniskors reella att ta vara som

delvis bekostar.helt eller
Teknikämnetutgångspunkt i mitt avhandlingsarbetehar jagEn annan

följer jagmellanstadium 1988. I dengrundskolans vägämnesett
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från läroplanens mål till uttrycksform i undervisningen, sådvs ele-som
det. själva fråganI verket gäller det målen förhållermöter hurverna om

sig till verkligheten. Ett resultat lärarens personliga erfarenheterattvar
och uppfattningar ämnesinnehållet målcentrala hurän avgörav mer un-

Övergripandedervisningen målblir. nivåfastställs central efter haatt
manglats debatter, remissrundor och kompromisser. skaDe kon-genom
kretiseras och förverkligas nåri cirkeln. Hur det budskapet den enskilda
deltagaren

Inom för projektet Handen och Anden korn Louise Walden ochramen
jag diskutera kultur- demokratimålenoch i praktisk-estetisk cirkel-att
verksamhet. Mitt uppdrag studera vilka handarbetar i cirkelnattvar som
och varför. Det kvinnor deltog och cirklarna hade mycket medvar som
demokrati och kultur inte det må-beskrivet igöra sättatt men som var
len. Cirklarna i kvinnligt hantverk dynamiska till sin karaktär. Dettavar

utgångspunkt.tredjeär en
För närvarande jag ledamot den statliga Kunskapslyfts-är av

kommittén. Den har uppgift föreslå mål för nationellt kun-att ettsom
skapslyft för livslångtdel i strategi för lärande.ettvuxna som en en
Kommittén ska bedöma målende allmänna för den samhällstöddaom
vuxenutbildningen behöver revideras måloch hur dessa behöver kom-
pletteras för omfatta alla former vuxenutbildning. förstaEtt delbe-att av

vårentänkande överlämnades 1996 SOU 1996:27.
såledesJag frågor utifråni olikamöter sammanhang och olikasamma

frågorperspektiv; har med människor och kunskapsutvecklingenssom
mål, förutsättningar och miljö Det med dessa erfarenhetergöra. äratt som

gårjag in och studerar människors manligt dominerade hantverks-syn
cirklar.
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studierSyftet med dessa2

mål ochfolkbildningens demokratiAvsikten med studierna är sättaatt om
upplevelser hant-uppfattningar ochi relation till olika aktörerskultur av

ofta diskuterats och in-demokrati och kultur harverkscirklar. Begreppen
i olikaför olika människor ochvisat sig olikanebörden har sam-vara

viktig uppgift, eftersom verksamhetenförtydliga demmanhang. Att är en
målstyrd. mål inte tydliga ochska kunna deHurskall ärstyra om omvara

nivåer delaktiga i verksamheten in-på debeslutsfattare olika och ärsom
målen redovisas de inteinte kan kaninnebörden Omöverensärte om

mångfal-för hävda sin plats ivilket nödvändigtutvärderasheller är att
fånga deltagarnas beskriv-vill begreppenkonkurrens. Jagdens genom

ska tillgodo-deras behovverksamheten. Detningar är ytterstsomav
Handen ochjag gjorde i projektetstudier denDessa motsvararses.

Anden.
Hantverkskultureni mina studier cirkelkulturen.Tyngdpunkten är spe-

Louise Waldéns studie.ciñkt behandlas i
måldokument:utgår från två mål återfinns fokbildningensiJag attsom

1996kulturen. Svenssondemokratin och ärvärnavärna att enomom
målen har valtför studiecirkelverksamhet. Jaghar beskrivitdem somav

fånga demokrati:kriterier för begreppetföljandeanvända attatt
förcirklarna reellt tillgängligaDemokrati i betydelsen äratt sam-

hällsmedborgaren: tillgängligheten.
nyttjas i cir-betydelsen demokratiskt arbetssättDemokrati i ettatt

möj-uppgiften och likaMed det jag denkelarbetet. gemensammamenar
påverka arbetssättet.för deltagarna arbetet:ligheter att

samhällsfrågor: politik.i betydelsen diskuteraDemokrati att

målet med hjälp kriteri-På jag det kulturellaliknande studerarsätt treav
er:

utvecklade hantverk:delar tidigareKultur i betydelsen bevaraatt av
hantverksbevarandet.

cirkeldeltagandet del livsmönstret:i betydelsenKultur äratt aven
cirkellivet.

tiders hantverkskultur i dagensbevara äldreKultur i betydelse attav
generationer: kulturarvet.vidare till framtidasamhälle för föra denatt

målen utifrån till uttryck idessa kriterier kommerförsöker hurJag se
själva verksamheten.

manligt domi-valts för projektet destudiecirklarDe är ärut somsom

246-1039
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nerade och sysslar med hantverk, vilket redovisats i inledningskapitlet.
Anmärkningsvärt cirklarna för de sju cirklaralla iär är öppnaatt men

jag tvåbesökte deltog sammanlagt endast kvinnor. Det självklartärsom
fullt bestårmöjligt för kvinnor söka sig till dessa cirklar, de iatt men re-
aliteten främst Jag betraktar dem därför manliga vilket ock-män.av som
så tanken.var

utgår frånför förstaJag det studieförbunden driver sin verksamhetatt
i mål,överensstämmelse med sina övergripande dvs jag har rationelltett

sådantperspektiv. ställningstagandeEtt självklart inte oproblematisktär
kan i studie denna syfte problematiseragöras är attmen en som vars sna-

frågor.söka ställdaän attrare svar
utgår frånFör det andra jag cirkelverksamheten upplevsatt som me-

ningsfull deltagarna. Till studiecirkelverksamheten söker sig männis-av
kor frivilligt. innebär för såvälDet deltagarna kostnad för undervis-en
ning material. Det rimligt dra slutsatsen hantverks-är att attsom om

årcirklarna finns årkvar efter och deltagare finns kvar underom samma
flera terminer upplevs verksamheten meningsfull deltagarna. Minsom av
fråga dåhandlar vilka deltagarna Finns de bland dem tillhörär.om som
några de samhället ska prioriterasav grupper som anser

Under tid har kvalitén i utbildningsverksamhet uppmärksam-senare
och meningsfullheten fokuserats. Tribus 1993 har studerat detmats

påobligatoriska skolsystemet. Han kvaliteten verksamhetenattmenar
frågakan elever de tycker det roligt i sko-avgöras äratt attgenom om

frågornalan. Dahlgren 1990 har lyft fram didaktiskade skeen-rörsom
den flera människor tillsammans i social gemenskap ska upplevanär en
meningsfullt lärande. Han hänsyn bör till dem. Detstörre äratt tasmenar

också frå-rimligt överföra dessa till studiecirklama. Minaatt resonemang
dåhandlar vilket cirkeldeltagandet menings-upplevssättgor om som

fullt beträffande
-innehållet cirkeln.i

arbetssättet, dvs studiecirkelformen.-
studiecirkelns sociala gemenskap.-

frågor målensSyftet rikta till studieförbunden genomslags-är att om
utgångspunkt frånkraft i verkligheten med de olika bilder cirklarnaav

innanförstående utanförstående. gåroch Därmed jag bakvä-som ges av
låtergen. Jag deltagarna i sina levnadshistorier cirkeln kom-berätta hur

utifråniin deras liv och deras berättelser jagdrar slutsatsermer om me-
demokratimåletningsfullhet. Vidare söker jag de uttryck ochsom

kulturmålet kan ha i studiecirkeln. Det kan hända meningsfullhetenatt
ligger utanför måldessa begrepp och framträder i andra kan finnassom

alltsåi deltagarnas upplevelser. Syftet söka och beskriva skeen-är att att
utgå från målenden och ställa dessa i relation till den faktiskaattgenom
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formuleras imycket välverksamheten. Därmed kan slutsatsen termer av
eller ideologer ochmålen uppställda administratörerirrelevanta,äratt av

från Handen ochErfarenheterna projektetverklighetsförankrade.svagt
målen omformuleras och till det skeendebörAnden tyder att anpassas

studiecirklama.finns isom
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genomförtsstudien3 Hur har

gått tilljag hur jag praktiskt haravsnittet berättarI det här väga närom
tolkning-studiecirkelverksamheten och hur analyser ochjag studerat om

vuxit fram.harar

genomförandeUppläggning och3.1

Urval

första det enbartstudiecirklar inte slumpmässigt. För detUrvalet är varav
arrangerade den ef-två studieförbund jag kontaktadede nio somsomav

SVterfrågade cirklar. Studieförbundet VuxenskolanDettypen varav
Arbetamasliberala rörelsen ochi bonderörelsen och denmed rötter

i arbetarrörelsen. deBildningsförbund ABF med Dessa är störstarötter
efter studieor-studieförbunden. det andra valdes hantverksämnenaFör ut

utgångspunkt gällde cirkelnrekommendation. Somganisatörernas att
mansdominerad.skulle vara

från tvåfrån båda avdelningar val-studieförbunden olikaSju cirklar de
två olikastudieorganisatörema. städer medutmed hjälp Detdes är tra-av

tjänstemannastad.arbetarstad, Linköpingditioner: Norrköping är en en
Innehållet träslöjd och metallslöjd.i cirklarna är

den tidtilldelades medel till cirkeln motsvarandedeltagandetFör extra
gick för datainsamling.som

några förfå perspektiv jag valtytterligare harFör representanteratt ett
fårsamhällsområden uttrycka sin uppfattning cirkelverk-olika omsom

uti-utifrån ovanstående utvalda helt subjektivtfaktorer. Dessasamhet är
från med sysselsättningpersonliga i olika sammanhangkontakter men en

frå-ficksamhällsnytta och kunskapssyn Dehar med göra.att sammasom
skriva de uppfat-uppmaningen de skulle hurdeltagarna attgor som men

cirkelns verklighet.tar
Per-Åke, går utbildning,terminen i sin civilingenjörssistaDet var som

utvecklingschef i landetscenterpartist;aktiv Jan, störstaär en avsom
länsarbetsnämnden och aktiv socialde-chefkommuner; Harry ärsom

arbetsmarknadsfrågor ochgällerDiana, handläggare vadmokrat; ärsom
sjuksköterska.Mandana, studerar tillsom

fråga fyrtiotal cirkelledarefick jag tillfälleVidare spontant att ettett
återfinns avsnittistudiecirkelverksamheten. Deras svarom
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intervjuer

Jag kontakt med varje cirkelledare och beskri-medtog attvar noggrann
syftet hur den empiriska delen skulle genomföras. den för-Justsamtva

troendefulla kontakten viktig i den här studier. Vidare dekla-är typen av
rerade jag min positiva inställning till den praktisk-estestiska studie-
cirkelverksamheten. Jag berättade övergripande studie jag ti-denom som
digare hade genomfört inom Handen och Anden.

såvälbesökte cirkeln vid studietillfälleJag passade ledareett som som
Dådeltagare. gick jag igenom studien för och framhöll betydel-gruppen

deltagarnas medverkan och cirkeln skulle mansdominerad.attsen av vara
såNär det gällde samhällsrepresentantema gick det jag bjödtill dematt

kväll middag i mitt hem och informerade dem liknande sätten som
cirkeldeltagarna. fickDärefter och skriva hur de uppfattar cir-var en om

såkelns verklighet. variant den kallade Life-history metodenEn av an-
såvälvändes det gäller datainsamling tolkninganalys, och bear-när som

bådabetning data i studierna.av
Life-history metoden metod börjat utnyttjats underär nytten som

år. går på fårDen människor med sina ord skriftligenut attsenare egna
eller muntligen berätta fritt sina uppfattningar. Ursprungligen använ-om

så utifråndes den människor sina livslinjer olika händel-berättadeatt om
och hur dessa kom in i deras liv. Olika varianter finns. Ett exempel ärser

Elgqvist-Saltzman 1993 för studier lärarin-har den sinaanväntsom om
frånlivsmönster. själv positiva femJag har erfarenheter den olikanors av

studier: Andersson och Granstam 1982, Andersson och Walden 1983,
Andersson och Elgqvist-Saltzman 1984, Andersson 1988 och Anders-

fått utifrån några få1994. dem intervjupersonernaI har berätta frittson
frågeområden. för lämna för de uppfatt-Detta svarandesöppetatt egna
ningar. Recensioner studier med denna metodik grund finns iav som

och lära Kvinnovetenskaplig tidskriftLära 4/1994.ut
föreliggande fåttI studie har deltagarna skriva sina berättelserned med

utgångspunkt från frågeområden:följande
Bakgrund och nuvarande livssituation-
Motiv för deltagande i cirkeln-
Innehåll i cirkeln-
Arbetsform och arbetssätt i cirkeln-

ideal studiecirkelEn-

Frågeornrådena utifrån innehåll,har valts arbetssätt och social gemen-
Frågeområdenaskap. har visat sig betydelsefulla utvärderingsarbe-ivara

Å fåSe Byström, 1978 och Sköld, M 1993. ville dataJagten. t ex om
bådatillgänglighet de första faktorerna, identitet dengenom om genom
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Utifrånden sista. den informatio-tredje och fjärde och förväntan genom
cirkeln in i deltagarnas livvill jag skapa bild hur kommer ochnen en av

hur samhällsrepresentanterna uppfattar cirkeln. Vid varje besök har dag-
tillmötesgåendeboksanteckningar förts miljö, och k kritiska hän-om s

frågan till cirkelledama söker jag information beträffande derasdelser. I
specifika cirkelverksamhet.uppfattningar det medom

och tolkning3.2 Analys

frånFrån bilder, varje cirkel,början tanken sju dvs studeradattvar en
genomgångskulle tecknas. Efter första materialet visade det sig atten av

tvågällde cirklar kunde jag inte särskilja deltagarnas de ñckdetnär svar,
i redovisningen. berodde cirklamabli cirkel Detta hadeatt sammaen

från båda cirklarna.ledare. Han hade blandat berättelserna deltagarna i
såvalde sammanställa data bilder cirklar tecknas.Jag att att sex av

vidare refererat samhällsrepresentantemas uppfattningarJag har var
för Cirkelledamas har redovisats för varje tolkningar-sig. ochsvar grupp

utifrångjorda hela materialet. den slutliga diskussionen blev detIärna
cirkelaktöremas bildernaturligt ställa samhällsrepresentanternasatt mot

målstudieförbundensoch med verksamheten.mot
på mångaövergripande syftethar med tanke det valt med ci-Jag att ta

delvis bekostnad tydlighet och hanterbarhet för läsarentat attav --
minaska kunna verifiera tolkningar. Syftet relevan-attsom var generera

påverkatfrågor besvara dem har mig.än attta snarare
femCirklarna har redovisats träslöjdscirklar och metallslöjd,som en

utgå ifråndagcirklar och kvällscirklar. Man kan deltagarna iatttre tre
dagcirklarna medan deltagarna i kvällscirklama för-pensionärerär är

åtminstone stårvärvsarbetande eller till arbetsmarknadens förfogande. I
delvis ñngerade för möjligheten till igenkännan-användstexten attnamn

de ska minska.
såhar bearbetats varje berättelse analyserats och tol-Data att noggrant

utifrån förståel-kats. Olika har framkommit. Data har tolkatsmönster ett
förståseperspektiv, dvs jag har sökt vad meningen med ordenärsom sna-

hänga mig vissa formuleringar.än attrare upp
flesta knappa i sina uttalanden särskiltGenerellt deär männen närsett

frågeområdet förväntningar cir-det gäller det tredje deltagarnasom
keln. Skälen kan flera. uttalar sig kvinnor.Män änvara sparsammare

kanske inte har andra erfarenheter cirkelverksamhet denDeltagarna änav
svårt formulera sina förväntningarnuvarande. Det kan attvara en

ocksåverksamhet involverad Ledarna sina kommenta-ärsom man ger
återgetthar deras berättelse i sin helhet.Jagrer.
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utifrånAnalys och tolkning har tidigare genomförts di-sagts ettsom
frågandaktiskt perspektiv, Dahlgren 1990. Den centrala rörtse ex me-

ningsfullheten människor lär i social gemenskap.attav en

Områdena lyfts fram är:som
få någotförutsättningarVilka för cirkeln har deltagaren,att ut somav-

utifrån social miljö, tidigare erfarenheter och motivation Detperson
vill hur kommer studiecirklama in i livssituationen.säga

utifrånVilka förutsättningar för in-ledarskapet har ledaren som person-
skicklighetdividuella egenskaper, yrkeskunskaper och pedagogisk

består innehållet föremålVad dvs vad ska för kunskapsför-av, vara-
medling och/eller kunskapande

går själva till, dvs cirkelträffamaHur lärandet vad sker-
utgår från demokratimåletkriterierna för kriteriernaJag de och detre tre
kulturrnåletför verk-redovisas i avsnitt Min tolkning är att omsom

målen församheten drivs i riktning och minst kriteriernamot ettom av
mål målen uppnås.varje blir tydligt jag attanser

innehåller beståndsdelarolika bilderna olika ochDe cirklarnaav spe-
fåttde framträdandeglar olika sidorna hos deltagarna. De delar som en

också fokuseratsplats i berättelserna har i bilderna.
Jag har tolkningar med citat direkt hämtade berättelser-varvat egna ur

För läsaren ska kunna följa arbetet citaten kursiverade. Inled-ärattna.
utifrånningsvis beskrivs cirkeln kort mina dagboksanteckningar. Jag har

inte korrigerat i citaten där den varit obegriplig. Stavfel haräntexten mer
frågorregel förtydligas och diskuteras i rela-Derättats. tassom som upp

tion till studiens syfte i slutdiskussionen.
här inriktningen resultaten inte kan generaliseras jagDen gör att men

finner det sannolikt de igenkännbara. Förhoppningen dennaär är attatt
frågor ledernärgranskning studiecirkelverksamhet ska somav generera

ocksåitill diskussion kunskapssyn och samhällsnytta andra sam-en om
manhang.

Är3.3 tillförlitligdenna studie

Självklart det ambition hos varje forskare utföra arbete medär att etten
på någragod kvalitet. vill jag peka kriterier för god kvalitetHär som spe-

genomgångciellt beaktats. har valts i relation till denDessa Larssonsom
gjort.1993 har

studiens syfte.Mitt intresse har varit söka kunskapatt motsom svarar
fråga nå någonförsta effekten, dvs jag lyckats användbar kun-En rör om

någrafram till underbyggdaskap och kommit slutsatser. Jag attmenar
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målupp-meningsfullhet ochinledningsavsnittet konstaterasfallet. I attär
åtminstonehär,lyftshartidigare intecirkelverksamhetifyllelse somupp

in-ñnns andrastudiecirklar. Däremotpraktisk-estetiskagällerdetinte när
undersökningsområdet Anders-tillanknytningmedarbeten t extressanta

1996Lindgrenscirkelsamhället,1996, rapportrapport omomrnson
studier i1996och Hartmansmål folkbildningenideal i rapportoch om

iCirklarinriktade arbetehistoriskt1991Arvidssonsföreningar. mer
härrelevantrörelse nämna.är att

bliförMed riskså möjligt.utförligtbeskrivit bilderna attharJag som
oli-för belysaflera citatlyft framlångrandig jagharupprepande och att

allaundanhållit några sidorrelevantainteinnebörder. Jag har utanka ex-
i redovisning-tagits medbild hari ochuppfattningaristerande sammaen

analyserats.alltid kunnasidor inteallacitaten atttrotsen av
kontakterYtterligaretolkningar.olikakringhar förtVi resonemang

vid resultatenviktVi har lagtkändes osäker.tolkningende fall attitogs
reflekterakunnacirkelverksamheteniför interntanvändasska kunna att

då bilden stäm-Validitetenarbetet.det avgörsutvecklaoch av omegna
bilder. Detdeltagarnasochdvs ledarnasverkligheten,med egnamer

helheten.uppföljningsarbeteförst ibedömaskan ett av
månader varitharfyraför studiernabegränsade tiden gottDen --

år ochdrygtutsträcktstidenhar varit över attFördelenoch ettatt ar-ont.
ändå förvarittiden harmaximalt. Menutnyttjatsdärför kunnatbetstiden

analysarbetet. Jag be-igånger till datatillbakaupprepadeförknapp att
bördärförochframkommit relevantafrågor ärdock dedömer att som

provas.
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studiecirkelverksamhetBilder4 av

studiecirklama.studeradederedovisas bildernaavsnittdettaI av
utifrån dagboksanteck-minamiljö kortcirkelnsInledningsvis beskrivs

frågeområdenautifrån valdadejagDärefter redovisarningar. utsagor -
slutledningkortvarefterdå kursiveradanvänds presenteras.text en-
avslutningsvis.sedandiskuterasstudiernade olikaResultatet av

SVHemstadTräslöjdcirkel i4.1

Miljö

allvarligochhögrestpå, och lagom kallt. EndetringerJag är morgon
vårtpåminnerochjagförklararoch Jag ärkommer öppnar. omvemman

dubesök. Där hängertid förtelefonsamtal där vi kom överens ett avom
ochbarskhan meddär stämmakan dudig kläderna, säger pe-nersen

halvtrappa ned.kar mot ett utrymme en
pensionärerframför mig antalgår ochefter honomJag ett som ar-ser

frågorställeri hand ochdem allamed sin sak. Jagochbetar tar omenvar
migläraintresseradmjuk ochLedaren blir alltmerhantverk.deras attav

glöm-får genomgång aldrig kommerjaghantverket. Jag attsomenom
ma.

träslöjdscirkelkniv och yxa" Dettälja medheter Att ärKursen en
älghorn,kniv, gjordmedgår klardagtid. En är nästan avenmansom

barmkniv,tillverkatdeltagare harmasurbjörk. Enbjörkvil och enannan
del-års utgrävningar. En600-700 gamlahittats iknivgjord efter en som

dekorationstyp.gammalmed karvsnittklädhängare ärgörtagare som en
medböjs ochträstycketillverkassvepaskarEn gör tunt syssomavsom

hål.björkrötter i borrade
7-8 olikablandundervisasvisas ochJag typerannatrunt yxor.avom

ihåg. Mittinte kommerjagoch andratäljyxa, tjäckelyxaDet är som nu
dubbelt fi-vi harTurutbristerrundvandringenunder männen atten av

vi har besök".kabröd närnu
hantverksstil.imysigtgått hänvisas jag tilligenom alltviNär ett rum

får informerajag i kaffepausenmig.följa med DärDeltagarna uppmanas
kaffegemenskapen.delamigövertalarprojektet. De attom

delta-alltihop,viktigastekaffet det sägerDetta nästanär avenav
Ledaren skickarslår ñkabordet.sig viddeOch det märks när nergarna.
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sockerskål", inte vilken sockerskål helst. Denrunt är trä,en men som av
vackert svarvad, och har fyra Ledaren berättar denöron att ta tag att an-
vändes 1600-talet serverade brännvin. Var och hade sinnär man en
sked Skålenmed. ståröstgötaprodukt. Inuti det inris-togsom man var en

Nymfer och friskt kalas vällust i nånblod och glas ."J nymf hartat aa,
vi inte haft här förut idag har vi det, de äldstasäger männen.men en av

kännerJag mig verkligen väl omhändertagen och välkommen i denna
lilla bestårkrets ledare och fyra deltagare.som av en

Ledaren informerar mig grundligt det hantverk finns runtom som om-
kring mig. Deltagarna tackar för på.jag har kommit och hälsat Självatt
upplever jag det hos deltagarna finns stolthet det sysslaratt överen man
med och behov visa det för mig.ett attav

Så här berättar ledaren

föddJag den 28/11 1919. Gift sedan 1944. Har barn ochär tre sex
barnbarn och parhus Hejdegården.i Har hobby-äger ett en egen
verkstad på tomten.

Började slojdcirkel hos 1984. Efter årSV fyra hoppade cir-en
kelledaren för studier åtogJag ledarskapet medmig tvekan.vissav
Tyckte inte tillräckligt påjag bra det slöjdområdet.att var rena
Något kundejag mycket bra knivtillverkning där undervisatjagvar
på SHRss rikskurser på Sätergläntan med hel del intemationel-en
la elever Cirkeln kunde bara knivar skulleju inte arbetagöra utan
med många äldre slojdtekniker från husbehovsslojden det gamlai
bondesamhället.

Jag allierade omgående med hemslojdskonsulentenmig och fick
plats hans "tisdagsgrupp"i Vreta Kloster. lärdei Där jaguteen

efter hand alltmig avsåg lärajag cirkel. Helai minatt utsom egen
tiden har möjlighet liggajag före cirkeldeltagama ochatt ett steg

experthjälp.

har cirkelnW i arbetat med bl följande:gemensamt a
Sked och slevtillverkning
Trågtillverkning
Svepteknik
Karvsnitt
Småslojd diverse slagav
Avancerad tillverkning knivskaft och knivsliderav
Ergonomiskt riktiga verktygsskaft

Efter fyra alla deltagare ganska bra påterminer det mestavar av
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dis-"projekt", vimedochjobbarovanstående. Nu somegnaenvar
ingentingteknik. Viochgäller form gördetkuterar närgemensamt
uppskat-mångaganskablivitdethardäremotförsäljningför men

utomlands.ochbåde Sverigeifunnittade mottagarepresenter som
våraochcirkelndeltagarna trivs iflestade attJag ar-atttror

för-haftharvårterminen viUnderresultat.brabetsformer ettger
utomordent-därhemslöjden vi trivshosinhystamånen att vara

inte.blir höst videt i ännubra. Hurligt vet
rabattfår 25%Pensionärerganska höga.Terminsavgiftema är

materiel.kostnader förkr750ändådet sigrör +caommen
nå-natuligtvis inteförmiddagstid kommergår påcirkelnEftersom

hit.deltagareyrkesverksamgon
fritt.ganskaarbetsprojektvalettidigareantydde ärSom jag av

lösningar Jagsinaoch motiverarpåoch skissarVar ett papperen
ändrarganska oftalösningar vi3/4-braoftasläpper igenom som

funktionell ochnåtillför sistförslagpå deltagarens atteget en
slutprodukt.braformmässigt

norskochsvenskfacklitteratur,mycketganskaSjälv läser jag
braEnstakatyska.engelska ochpå danska,bokochsamt annanen

exemplar.fårså alla sittpå SVvisidor kopierar var
saknaspå videofinns tyvärrslöjdteknikemahel delEn menav

jobbar vi-arbetsplatsen. Vitillanslutningvisningsmöjligheter iofta
på detta.dare

studiebesök förgenomföralyckatsgånger har vi attEtt par
mm.laggningklensmide, svarvning,intryck tex inya

viktigt.gång. Mycketfikarast varjeharVi. även
någon ilanserasför idéermycketAlla öppnaär gruppen,avsom

kritiskaför denden oftafallerbradendet gäller äratt annarsmen
granskningen.

Reflektioner

cirkelle-hanblevUtifrån kunskapdennacirkel.sig ihar lärtLedaren en
produkten.kravprofessionellamedlärarehar rollenHandare. enav
hantverket.kunnandesitttilli relationidévarjegranskar egetHan om

hantverketcirkelledaren,fram ärså lyftsCirkelinnehållet, det avsom -
områdevalt bretthar lärarenHärprodukten.omkring etttekniken runt

smalt.meddjupetföristället ettatt
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Deltagarnas syn

Bakgrund

Alla pensionärer.är De har varit yrkesverksamma inom yrken med viss
anknytning till hantverk och någonteknik. Inte deltagarna kan bedö-av

lågutbildad:mas vara

Utbildad byggnadsingenjör med tyngdpunkten livsinsatsen lagdav
på fastighetsförvaltning -förvaltning statliga byggnader såvälav
moderna äldre kulturhistoriskt intressanta och klassadesom som
byggnadsminnesmärken.

Jag och framär till direktör på.pensionenagronom var ..

Jag yrkeslärare 25 årivar

Deltagarna väljer sysselsättning de blir pensionärernär de tidiga-en som
endast i blygsam omfattning har åt.sig En praktisk fallenhetägnatre

tycks finnas hos dem alla.

Drivkraft

Olika människor drivs olika krafter till cirkeln. Krafter handlarav som
tillfredställelse grundläggande behov för människans välbeñnnan-om av

de. I den här cirkleln finns behovet fortsätta med livsmönsteratt ett som
tidigare har haft. Att delta i studiecirkel kan del livs-man en vara en av

Jag kallar dettamönstret. för cirkellivet:

Eftersom jag intresserad föreningslivetär ocksåjag migägnarav
åt studiecirkelarbetet. Jag ledare för läsecirkel träjfasär en som en
gång i veckan och läser någon skönlitteratur.

Under verksammamitt liv har jag fortlöpande cirkelstuderan-varit
de flertali såsom: kommunalkunskap,ämnen engelska,ett tyska,
spanska med flera ämnen.

Ett behov få vardagenär strukturerad:annat att

Pensionerad sedan åtta år tillbaka. Då infann ganskasig be-snart
hovet schemalagd sysselsättning jag vid arbets-varit iav som van
livet.

Upplevelsen få social gemenskap åsikteroch utbytaatt tredjeärav en ett
behov:



47varförcirkeln ochslojdar iDel II. Vem1221996:SOU -

socialadenbeträffandeformmycket bracirkelDeltagande i är en
erfarenhetertankar,får utbytaumgås ochträffas,funktionen, man

vårt samhälle.isituationfår diskutera pensionärenssamt

del-de andratrajfadet roligtEftersom ärjag är attensamannars
cirkeln.arbetetbara iallt,och intepratatagarna om

kän-själv ochfå förverkliga sigskapa,behovetdethandlarVidare attom
självtillfredställelse:na

fick jagvid pensioneringenförvärvsarbeteslutade mittNär jag en
Kunde jagDå tändes gnistan.svepask.arbetskollegorgåva enav -

bå-hållavid isjälvnågot liknande Jag attgöra pennanvanvar -
nå-formamed knivenkunde jagskriva och ritade att mengenom -

ville skapajaggot som

händerna.medarbetatyckerförcirkeln jagdeltar iJag attatt om

något bra,hatillfredställelse gjortkännaoch skaVar attaven
ochvackert nyttigt.

Identitet

medvetenhetkunskapsbehov delsfinns delsBland deltagarna ett omen
för-sinde utvecklarDeltagarnakulturarvet.hantera attattansvaret anser

indivi-skeri cirkelnArbetetoch materialet.teknikenmåga användaatt
gåvor:tillförsäljning ellerförproducerasoch tingduellt

ochbåde traditionsbevarareverksamhetmed vår ärJag attanser
kultu

från äldre tiderteknikgammaltillbidrartänkaskan viDet attatt
glömska.faller iinte

olika kanhurlärolika verktyg. Vi träanvändalärVi an-ossoss
ändamål.vändas till olika

verktygochmaskiner använ-hanteracirkeln lär jag migI att som
och prak-saker enbartolika itillverkaträslöjd träfördes samt att

formgivning.tisera

askar;knivar,skedai;slojdalster,individuellt med olikaarbetarVi
skålar osv.
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De alster tillverkarvi blir regel gåvor till anhöriga, barn ochsom
andra släktingar del går till försäljning butiker ochien torg--
stånd.

De sakerna kommer till födelsedagspresenter och jul-pass som
klappar.

Ledaren

Ledaren förväntas ha rad egenskaper. Han ska råd-engagerande,en vara
givande, socialt kompetent bistå med anskaffning material ochsamt av
dylikt. Jag tolkar sådeltagarna de vill ha ledare ledsagare,att ären som

i Såstöd arbetet. här skriver deltagarna:ett

Cirkelledarens roll mycket betydelsefull. skaär Han hjälpa och
komma med bra idéer skajfa material och litteratur.uppmuntra,

Jag cirkel längtar gå till bra cirkel.tror att äratten som man en

Cirkeln har ledare har förmågan lära och stimuleraatten utsom
deltagare.övriga Samvaron arbetet ochi kajfepausen från soci-är

al synpunkt synnerligen värdefulla för individen.

cirkelI bör finnas pedagogiskt kunnig ledare kan sitt äm-en en som
Som kan bemöta samtliga deltagare lika, och stöttane. uppmuntra

de och blyga.även tystasvaga,

Om vi inte själva kommer på vad ska fårvi hjälp cirkel-göra av
ledaren till fårvi material och tillritningar exempelvisattsom ser

sked eller trätråg.etten

Sammanfattning och avslutande kommentarer

Cirkeln består fem äldre alla intresserademän, är arbetaattav som av
med De kan grunderna iträ. och ochämnet kan driva sitt projekt.var en
Ledaren har ambitionen lärare, han söker idéer och för dematt vara nya
vidare till Han engagerad i justär trähantverk. Gruppen hargruppen. ar-
betat fyra terminer tillsammans vilket tyder de trivs med varandra.att
Avgiften relativt högär och stark motivation skulle deltagarna inteutan
finnas kvar.

bestårVad då deltagarnas motivation av Jag finner starka ingredi-tre
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fåhaft,tidigarecirkelaktivitetermedfortsätta attatt enmansomenser;
få förverkliga sig självtillverka, skapa,ochstrukturerad vardag att genom

välbefinnandettolkning materialetMinhantverket. ärmedmötet attav
skapa.cirkellivet och glädjensjälvatycks ñnnas i att
på demokrati-kultur- ochuppfyller samtliga kriteriercirkelnhärDen

förhantverkskunnandet, delsbevarandetdenDelsbegreppen. avgynnar
självaframtida generation. Dentillvidare ävenden kulturarvet gynnaren

precis underdelta i cirkelnPå kan deltagarnalivets höstcirkellivet. som
år.tidigare

innehålla ñer fyra del-daglediga. kantillgänglig för Den änCirkeln är
erfa-utbyterindividuellt ocharbetar i huvudsakDeltagarnatagare. man

fo-Cirkelndemokratiskt arbetssätt.tillvilket kan knytas ärrenheter ettett
samhällsfrågor. förväntningarDeltagarnasför diskussion avrum

så hanuppfattningmed ledarensinte heltledaren överensstämmer som
tillmäter den socialadeltagarnacirkeln. bedömerbeskriver Jag att ge-

värde vad ledarenmenskapen gör.större än
påstår in-ting ledarenförsäljning tillverkadedet gällerNär att manav
det. Oenigheten kanmedan deltagaresäljer görattte varamanmenaren

på uppfattningarockså liggandebaserad djupareden kanskenbar, vara
tillåtet.faktisktvad ärsomom

SVSlebyTräslöjdcirkel i4.2

Miljö

relativtbelägen ijag kväll. Dencirkeln kommerTill den här är nyttetten
kommerslöjdsalen i skolan. Jagbostadsområde arbetar ioch deltagarna

igång arbeten vidmed sinaredanpå tid deltagarna hade sattutsatt men
mig tillnågon jag kunde gissahittar först intemaskinerna. Jag varasom

kom fram,Efter kort stundmed sitt.alla arbetadeledare, pre-en manen
berättadeansvar.hade "ett visst Handeltagarensenterade sig somsom

eftersom de ville fortsät-förtvivlantill deltagarnashade slutatledarenatt
organisatoris-sig detDå deltagarnaövertaladescirkeln. att tata en av

deltagarnas cir-det kundecirkeln skulle fortsätta. Motförka ansvaret att
uppskattat.sänkas vilketkelavgifter var

går projek-igenom syftet medframför mig och jagDeltagarna samlas
ochupplevelser i cirkelnskriva sinamigDeltagarna lovar atttet. om

fortsätterverkar jäktade ochtill mig. Dedet de skrivit hemskicka att ar-
ellersärskilt välkommenuppfattade mig varkenmaskinema. Jagvidbeta

på produktionsiver.Stämningen tyderuppmärksammad.
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Deltagarnas syn

Bakgrund

livsförhållanden. nå-Endast de deltagarna berättar sina Aven av sex om
anledning dessa deltagare, inte intresseradekvinna,är ärgon varav en av

sig mig till fy-berätta själva och sina behov. Jag kan dock slutaatt attom
ålder tvådeltagarna arbetsför och pensionärer.iår ärra av

Drivkraft

Motivet deltaga i cirkeln arbeta praktiskt och med skapandeäratt att
få tillgångverksamhet ekonomiskt vinna till maskiner.samt att att

Så här skriver deltagarna:

arbeta praktiskt och berikande.Att intressantär

deltar cirkeln för utveckla skapande sidor.Jag praktiskai minaatt

På grund det fordras mycket maskiner och verktyg ochatt attav
dessa ganska dyra inköp.iär

fåmotiv social gemenskap tillfredställt:Ett behovetärannat att av

viktigt med cirklarna slutar jobb. kommerDet sitt Manär när man
då ocksåoch trâjfar andra människor har social betydel-ut som en

håller säkert friskare harMan sig ingetän göra.attse. om man

Sociala värdefull.gemenskapen människorHärär möts som man
har kontakt med.inteannars

umgåsmed cirkeln for med likasinnade och utbytaJag iär att
idéer.

Identitet

dåVad det cirkeln i finner produktionsin-präglar Sleby Jagär ettsom
tresse:

saker brödkorgar, smörknivar, slevar, blomsterbord ochVi gör som
mycket mera.
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ochhyllor lagning uppsnyggningfinns tillverkningHär samt avav
gamla saker.

varandra och hjälper varandra:Deltagarna lär sig av

får lära hurnaturligtvis hantera ilär migJag mig träträ, reagerar
också de olika verktygenhanteraolika funktioner lärJag mig att

de andra cirkeln.hänsyn till isamt att ta

byter tankar och kunskaperpå hand,arbetar viVi mest menegen
någon kanskevarandra med saker intemed varandra, hjälper som

klarar av.

råd och diskute-och hjälper varandra,arbetar tillsammansVi ger
uppstå.problem kansomrar

också innehåll i här cirkeln:viktig densocialaDen ärsamvaron som

socialjobbar med träslöjd ochcirkelnI samvaro.

umgås likasinnade och utbytacirkeln för medmedJag iär att
idéer.

Den ideala cirkeln

utsträckning cirkeldelta-endast i ringaLedarens funktion diskuteras av
synpunkti huvudsak för nybörjarenLedaren behövs är en somgarna.

finns:

hands ofta medan harmåste ha lärare tillNybörjare en somnog en
så ofta.behöver läraremed längevarit inte en

den idealiska cirkeln. DeDeltagarna i sina berättelser äromresonerar
viktig, varandrarelationerna i äröverens attatt go-man gerom gruppen

mångaråd fårinte för deltagare:da och detatt vara

alltföridealisk cirkel ska det i inteI stor grupp,vara samvaro enen
det aktuellaåtta stycken med handledaretill isju ämnet.

vår; arbete kombi-självständigtidealisk cirkel ska fungeraEn som
råd och hjälp.med kamraternas godanerat

hänsyn till varandra7-8 deltagareidealisk cirkelEn är tarsom
utbytetblir bra cirkel däroch respekterar regler: Detuppsatta en

också innefattar trevlig samvaro.
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Sammanfattning och avslutande kommentarer

Den här cirkeln saknar ledare. Deltagarna hänvisade till varandra ochär
har sig vid och varandras kunskaper. Det finnsvant att ta uppsattage av

hållaregler tillsig och jag bedömer gruppandan konstruktiv. Somatt som
utomstående anspråkjag deras tid i och mig inte särskiltkände väl-tog
kommen. Prestationsiver tycks karaktäristiskt drag.ettvara

någon deltagarnaInte talar kulturen och dess bevarande i sinaav om
berättelser. De inriktade nutida behov. handlarDetär att ut-snarare om
veckla vardaglig, levande kunskap. tycksDe ha arbetat under längreen

utifråntid tillsammans och jag uppfattar mina kriterier kultur cir-äratt
kellivet det uppfyllt.enda ärsom

När det gäller kriterierna för demokrati arbetsmetoden demokratisk.är
Cirkeln samhällsfrågor någontillgänglig för fler. tycks inteDäremot haär
egentlig plats.

bestårhär cirkelnDen människor trivs med individuelltattav som ar-
beta med och tillsammans har möjligheter nyttja verktyg ochträ attsom
maskiner. De upplever slags ytlig gemenskap deladedet in-en genom

egentligen tid för den. här cirkelns högstDen priorite-tresset utan att ge
målrade produktion. cirkeln ting nyttiga.I produceras Jag kanär ärsom

någrainte utläsa specifika formkrav eller utseende. Varje ting tycks
bedömas tillverkaren. Välbefinnandet ligger enligt min mening iav pro-

utifrånducerandet och upplevda behov.nyttan

4.3 Träslöjd ABFi Acentrum

Miljö

gårdenKlockan nio och jag in med bilen framför denär svänger gam-
gårbrandstationen i Linköping. in i migJag byggnaden och söker fram

till träslöjdsal där antal gubbar, jag räknar dem till nio, sysslaretten
frågarmed lite eftervarje. Jag ledaren kommer fram till mig. Jagav som

vårtbörjar anknyta till tidigare telefonsamtal. verkar helt främmandeHan
inför Såmitt besök. i all hast funderar jag tokigjag eller hanärom om

åtminstone tvåhar glömt det hela. Konstigt vi hafthar samtal före-
någonbesöket. ñnnsJag undrar det cirkel i huset ärom annan som mans-

dominerad. Det har funnits, det inget kvar den, hanär nog av svarar
mig. Han kan inte hjälpa mig, här gäller försittadet inte chansenattmen
med dem jag faktiskt har omkring mig.

förJag berättar ledaren och de pensionerade Handen ochmännen om
Anden, mitt uppdrag i det här projektet och vad jag vill studera. De blir
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det bara innebäramed det de har. Kanvill bidraintresserade och genast
så sitt", del-får härfinnas kvar ska detcirklarna göragängetatt sa en av

neddragningar eko-diskussion omkringförts ivrigharDettagarna. aven
Diskus-cirklar dyra cirklar.praktisk-estetiskaskäl ochnomiska äratt

igång muntligt ochgår studiecirkel kommmervarför isionerna om man
frågor sitt Deoch allaminablir intensiv. Jag berättar tar var papper.om

ledaren skaberättelser sedanvecka medtillbakaska komma somom en
till mig.förmedla

medjag gjort tid Jagdå vilken cirkel harfinns problemet:Kvar upp
någon cir-mansdomineradåterigen finnsfrågar det inteledaren merom

fått parkerings-kansli, där jag hademig med till detkel i huset. Han tar
detvi väl kunde kollatillstånd Kanslisten att ommenarmorgonen.

underden beskrivsnågon hittar jag ochcirkel i källaren. Denñnns senare
studiecirkel i Centrum B.

Så berättar ledarenhär

på olikaårs ålder prövadevid JagarbetslivetkomJag i trettonut
började med dettamöbelyrket. jagfastnade för Jagjobb och när

möbler; kommodernaår, lärling. Detfemton senarevarsomvar
årenår, depå antikstil och jobbade sistai nittoninjag som ma-

arbetsvårds-på landstingetsFick därefter anställningskinförman.
handikappadepå snickeriavdelningen förinstruktörinstitut som

arbets-arbetskonsulent vidBlev sedemeraoch arbetslösa elever.
syssladedär hade flera Dessamarknadsinstitutet, vi teamgrupper.

samarbete med AF ar-både gamla ochmed arbetssökande, iunga
där till sjukpensionkvar minbetsförmedlning, förf anm. Jag var

svårfick på grundjag astma.som av
gå cirkel. trafar kam-stimulerande Manroligt och iDet är att

någothänderna för skapa positivt.får använda attrater samt
går väldigt fort.och tidentänka på krämporSlipper sinaatt

smörknivar, ljussta-såsom pallar, brickor;får trädetaljerframVi
påanvänder till lotterierpåskprydnaderkar, jul- och vi egnasom

våra möten.
råd efterfrån ochyrket,cirkelledare har visarSom jag gervana

förmåga.min
förståelse för olikacirkeln halär män-Man sig i att grupper av

snick-hobbyså för deltagarna halättniskor Det inteär att en som
liv.med helahar sysslat i sittnär annatare man

lärande rik-enkel; medcirkel kantyckerJag ettsamtatt varaen
långt detta.kommer medkamratskap,tigt man
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Reflektioner

Ledaren har arbetat professionellt med i sin yrkesverksamhet.trä
Han har rollen ledare för har speciella syften medett teamav en som

sin verksamhet producera vinster till det lotteriet. Ledaren be-att egna-
såväl skapandet den sociala gemenskapen viktigt cirkelin-tonar som som

nehåll.

Deltagarnas syn

Bakgrund

Alla fyra deltagarna pensionärer. De har varit yrkesverksamma hela sittär
liv. Alla tycks engagerade i Såpensionärsförening. här beskrivervara en
de sin bakgrund:

ÅrenJag började fjorton årjag snickare. 1939 tillnär var som
År1940 gjorde militärtjänst. 1940 började plåtslagarejag jag som

tills blevjag pensionär

harJag yrkeschaujför helavarit verksamma liv ochi mitt är nu
pensionär.

Speditör och expeditionschef vid transportföretag. Jag ärett en-
samstående 78 årpensionär, gammal.

har haft fastJag anställning flygvapneti civilmilitär däreftersom
militär och yrkesomcer 38 åri Sedan 1990 jag pensionärärsom

och verksam PROi en pensionärsförening förf sedananm,
februari 1995 ordförandejag denna förening.iär

När uppehållerbeskriver sin bakgrund de sig enbart vid yrkes-männen
någonverksamhet. Inte talar familjeliv eller fritidssysselsättningar.om

Endast dem har arbetat med i sitt yrke.träen av

Drivkraft

Deltagarna har olika skäl för delta. Alla dock förde arbetaratt attsvarar
pensionärsföreningen så medel kan komma in via lottförsäljning ochatt
liknande. Vinsterna produceras cirkeldeltagama. detDärutöver nämnsav

nöjet upplever arbetar mednär trä:egna som man man
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vår vårmedelsvåra till förening, till lotte-och sakerlättareVi gör
riverksamhet.

har till lotteriermed träarbeten i pensionärs-arbetar viJag som
föreningen.

Både för del ochnyttosakerprydnads- och iVi trä.gör somegen
PRO-föreningen.till lotteri ivinster ett

arbetaroligt iDet trä.är att

utifrån cirkeln harpensionärsföreningendetslutsatsenJag drar äratt som
bedrivs.ochstartat

Identitet

arbete dels samarbe-Cirkelns dels individuelltverksamhet präglas avav
maskinerna liksomlär sig användamed övriga cirkeldeltagare. Man attte

råd:utföra enklare Snickeriarbeten. Cirkelledarenatt ger

arbetar träarbeten. lärdet med Jag migVi för mesta ensamma
mycket cirkeln.i

och cirkelledaren. lärunder ledning Viarbetar förVar sig ossaven
finns snickeri.använda de maskiner i ettatt som

arbe-snickra och sköta maskinerna.på och lär VihållerVi attoss
stycken.lagi sjutar om

medvad vill eller kanmed cirkelledarendiskuterar viVi göra tan-
kunnandepå maskinutrustning,ke material, eget osv

de deltagarna.samarbetar medVi övriga

Ledaren

denne ska kunnanöjda med sin ledare. DeDeltagarna verkar attanser
synpunkter medlyssna och utbytahandleda och förklara. Han ska kunna

deltagarna:

har bra lärare.Vi en
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Våran cirkel fungerar mycket bra, har anmärkning.jag ingen Vi är
familj.storsom en

bra cirkelledaren vårtDet studier eller falliär att genom egna som
med yrkeskunskap kan handleda eller förklara för deltagarnastor
hur saker fungerar.

Cirkelledaren bör dock icke alltför auktoritär ska kunnautanvara
diskutera med deltagarna åsikter påkan ha vad hand-som som
läggs.

Sammanfattning och avslutande kommentarer

bestårDen här cirkeln deltagare drivs motiv kopplade tillav som av an-
samhällelig verksamhet, nämligen pensionärsföreningen. För de härnan

fyller därmed cirkeln funktion.speciell Den det möjligtmännen gören
för dem tillverka vinster till lotteriet. I pensionärsföreningen är ännuatt

fårfler engagerade och glädje cirkelverksamheten i andra led.ettav
fårCirkeln därmed annorlunda egenvärde. uppleverMännenett t ex so-

ocksåcial ocksåi andra former. Alla uttrycker njutningen attsamvaro av
återfinnsarbeta med hantverk och de lär sig olika Här hant-att moment.

verkskulturen den finns inte i förmed mina kriterier kultur.men
utifrånSöker jag tolkningen cirkeln för kultur finnermina kriterierav

något.jag inte Dock skulle jag kunna detta skapandetse som av en ny
kultur i meningen cirkelarbetet stöder samhällelig tillgäng-ochatt annan
lig verksamhet. Detta inte ovanligt inom teatercirklar, myck-är t ex som

väl kan stöd till amatörteater.et ettvara en
påMed avseende kriterier för demokrati cirkeln förmodligen inteär

Åtminsto-tillgänglig för andra dem tillhör pensionärsföreningen.än som
söker inte andra sig dit.ne

Deltagarna vill ha demokratiskt arbetssätt. När det gäller deett sam-
hällsfrågoma såvälkan de säkert diskuteras i föreningen.i cirkeln som

Sammantaget min tolkning cirkeldeltagama trivs med sittär att enga-
ålder måloch de sin arbetar med inte primärt gälleratt trotsgemang som

ocksådem själva samtidigt de utvecklar sin kompetens.som egen
Välbefinnandet ligger i sammanhang.de delutgör störreatt etten av

förmågaDeltagarna och ledaren arbetar efter bästa görautan att an-
språk någon speciñk bedömning produkterna. detEngagemanget,av

målarbetet viktigt. kan tolka in professionelltJagär ettattgemensamma
målet.för cirkeln deltagarna trivs, dvs det socialaär att

utifrånLedaren och deltagarna talar cirkeln "anda. Detom samma
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ioch livetvarandraledare, uppleverochslår deltagaremig männen,att
ilärandekamratskap ochså cirkel därlikacirkeln sätt; samsas enen

cirkelpedagogiken.denjag vilja benämnaskulleavvägd mix. Härväl
ledsagare.ledareMed ärsomen

ABFBStudiecirkel i centrum4.4

Miljö

föregående avsnitt för migredovisats ifrån cirkelnLedaren genomsom
det sitterhall därfram tilltill vi kommeroch hallar öppenkorridorer en

går in i verk-förbi,Vi hälsar lätt ochgråhårig och tittar.äldre enmanen
i ABF:smetallslöjdcirkelhåller och arbetar. Detstad där ärmäntre en

visarfrågar efter ledaren. Detochdemmedregi. börjarJag prata en av
dåligt såså kan intehanHani tamburen.sig ute varaservara mannen

får.jagupplysningeninne",med här är
uppdrag. Detmittjag informerarbordet ochsigMännen sätter runt om

myck-dåligt får övertydlig. Dejagoch äreftersom hörlite tidtar varaen
medkaffe tillsammansdrickajag ska ochvillpositiva och stannaattet

replik. berättarfår Männenså vi främmandesällanDet ärdem. är en
Medel-erfarenheter.och olikacirkeldeltagandetyrken,sinaspontant om

nåttår hargamla och ledaren87, 83 och 75åldern hög, deltagarnaär var
år.ålder 82en av

år,pågått ledaren ochunder tjugoharcirkelnDeltagarna berättar att en
ti-dött underfrån stycken harmed början. Fleravarithardeltagarnaav

år. berättar75-åringen, deltagit i tio Ledarenhar enbartden. Den yngste,
maskiner ochmetallklubb skänkteSAAB:scirkeln startade attatt genom

mänskligadet dentillfällenvid fleraLedaren ärsäger attaggregat. ge-
berättarden. Deltagarnabehövervi här,menskapen gör äratt mansom

åttiosjuårige kommerdengjort ochvad de harmed stolthet mannenom
låta blijag inte kani mässingliten morteloch mig emot.att tasomenger

går ochför jagmitt besök, kanskeverkligenuppskattar runtHan mest att
den betydelsekänslomässigt berördSjälv blir jagmed dem alla.talar av

livets sista del.underför dessacirkeln har män
mig berättelserna. Enskicka ärSåväl ledare lovardeltagare attsom

svårt för skriva,så hardå darrhänt hanhandock tveksam attär att en an-
två mycket kor-dåliga korn enbartTyvärrmig sininforrnerar syn.omnan

berättelser till mig.ta
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Deltagarnas syn

bestårDen här cirkeln pensionsåldem.deltagare i Deövre attav menar
den mänskliga gemenskapen skälet till deltagandet i cirkeln. påtalarär De
också någotvikten lära sigatt nytt:av

deltarJag i cirkeln för lära någotmig och för gemenskapen.att nytt

Deltagarna arbetar självständigt och lär sig hantverkets tekniker:

Vi arbetar för hand och med ledaren. lär bådeJag migegen svarv-
och kopparslagning.ning

Synen ledaren mycket positiv:är

Vår cirkel fungerar mycket bra detta till leda-delenär störstamen
förtjänst. Han har alltid ställt och lagt ned mycket arbeterens upp

för allting ska fungera till belåtenhet.att

Sammanfattning och avslutande kommentarer

hållerMännen till i källaren. dåligOmgivningen har kunskap deattom
frågafinns där. Min gäller de bortglömda fler Förär sätt. männenom

det självklarhet såär till cirkeln någonsinlänge orkar.atten man
Gemenskapen enligt min tolkning deltagaren känsla välbefin-ger en av
nande. Fortfarande kan träffas, utbyta erfarenheter och dela tillvaron.man

denI här cirkeln finns cirkellivet, delta bit livsmönstret.är Denatt en av
fyller demokratimålsitt möjligheten träffas och samarbetetsattgenom

betydelse för för dessa människor. Säkert präglasstora samvaron gemen-
skapen samhällsfrågorsamtal kring gånger.enstakaänav mer

Cirkeln målpräglas socialt deltagarna ska aldrig tvingas behö-ettav -
lämna cirkeln. finnsDet stolthet i sådeltagarna kvar delängeärattva en

lever.

halvårEn jag följer studien, cirkelnnär har upplösts.senare, upp
Maskinema, utrustningen och lokalen finns kvar verksamheten borta.är-
Organisatörerna ansåg inte fåledaren kunde ersättning för färdtjänst-att
kostnaderna, själv hade rådhan inte såbetala han nödgades avbrytaatt
sitt En deltagare hade dött. Männens berättelser tydliggörengagemang.
hur ekonomiska besparingar med torftig effekt kan innebära kraftfulla
nedskärningar i enskilda människors liv och möjligheter till välbefinnan-
de. finnsVad kvar Minnen hos många årgamla undermäntrenu som
kontinuerligt utvecklat och upplevt gemenskap i utövandet hant-ettav
verk.
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Två ABFi Norrbyträslöjdcirklar4.5

Miljö

relativt skola iträslöjdscirkel eftermiddagen ibesökerJag storenen
många maskinerslöjdsalar där olikaljusa, härligaNorrby. Stora, typer av

något. jagjag vill Självklartfinns. mig och undrarEn möter troromman
för cirkel jag skulle be-han, inte denhan ledaren. Det äräratt sommen

två bådaOckså parallella cirklar, förskolan finnssöka. den här pen-
bjuder mig väl-den andre ledarensionärer. Ledaren finns inte där, men

wienerbröd ibjuds kaffe ochi deras lilla skrubb där jagkommen in
viträff kommer ochpå jag har bestämt med. Handen ledareväntan strax

få skicka sina bidrag.mig deltagarna skabörjar samtala. Han ber att
detta förfa-iordning kuvert och förberederSjälvklart, jag. Vi görsvarar

ringssätt.
Även cir-går mitt uppdrag. i den härsalen, jag informerarVi in i om

igång. inteskönt lämna salen,diskussionen Det kännskeln kommer att
känslan jagjagmed känslan har stört attutanatt snarare avgruppenav

jag villnågot visar de sin tacksamhetför dem. Kort övergör att stu-sagt
dera cirkelverksamhet.

från andradagboksanteckningama besöket hos denföljer utdragHär ur
ledare.cirkeln skola och med sammesamma

förföre avtalad tidbilen framför dörrenJag parkerar närattstrax se
lådor di-går med virke, ochin. intressant, de kommerdeltagarna Det är

annat.verse
cirkel jag ska hälsaledare harDet är annan somsamme som en

medelålderspå beståridag. besöker denna cirkel kvällen. DenJag av sex
sina olika sysslor,tjejer. ivrigt medoch Demän är upptagnatre varyngre

fåpå jag ska kunna deSjälv funderar jag huroch vid sin arbetsplats.en
svårtfrån det. Ledarenslita sig sina arbeten. Ochhär deltagarna äratt

ändåfår deltagarnaradion och tillsläcker ljuset, drar säga atten avner
komma.

med si-vädjar till dem ställainformerar projektet ochJag att uppom
i samhället studiecirkelverk-erfarenheter för öka kunskapernaatt omna

fåomöjligt deltagarnainser jag detsarnhet. den härI är att attattgruppen
dem med sinadelar formuläret och berskriva under cirkeltiden. Jag ut ta

då vidare tillgång ska kunna skicka demberättelser för ledarennästa att
mig.

tidiga-han har deltagitkommer fram och berättarEn deltagarna attav
så ifrågasätter hur längehar blivit dyrt. Hani hantverkscirklar, detmenre

sådana Deltagaravgiften 450 kr. Ochcirklar.det möjligt ha här ärär att
då måste både cirkelverksamhetenoch deltagarna tycka ärattstaten



60 Del slojdar cirkeln och varför SOU 1996:II. Vem i 122-

bådeviktig, han. tänker sig denHan och enskildeatt statenmenar om
ändå får så måstetycker cirkeln för finnasdyr den kvar detäratt ty-men

påda den viktig.att anses som
mångaDet hade varit intressant och hur gjordeatt stanna se som paus

för kaffe. Själv upplever jag varje sekund i produktivt arbete viktigäratt
för den här gruppen.

Ledarens berättelse

Jag har jobbat verkstadsindustrin och snickeribranschen.inom
Sedan lärarexamen 1985 har jobbat slojdlärare.min jag som
Cirkelledare har till och från sedan 1979, cirklarnajag varit som

har respektive startade 1987.jag jagövertognu
Jag cirkelledare och självbevarelsedrift. "Min "intresseär av av

sal slojdsalen där han har ordinarie lärare,sin tjänstgöring som
förf byggd för uthyrning, så därför kursernaanm inte jagär tar
själv för slippa obetalt extraarbete dep inteatt atten massa g a
städar och ställer ordning efter andrai det ha-sig mm närsom var
de kurser sal."min"

studiecirkeln försökerI hjälpa deltagarna efter deras behovjag
på nivå.och deras

långacirkeln för ibland diskussioner olika problemlös-I vi om
där kan flera deltagare inblandade. hur deningar; Jag tipsvara ger

uppståkan undvika olika problem kan inte ärsom om man upp-
påmärksam det tid.i

får föremålSjälv idéer och på saker ochjag tipsen massa som
kan och hur löser problem på fårolika Man tipsgöra sätt.man man

olika inköpsställen Medkände tillinte innan. pensio-om som man
får lära Norrbys historia och hur detsignärerna man en massa om

på 30-, 40- och 50-talet. staden har förändrats, och vadHurvar
dom olika deltagarna har arbetat med under yrkesliv.sina

påidealisk studiecirkel bygger deltagare och cirkelledareEn att
där har olika bakgrund kan berikaOmintresse.är av man man va-

randras kunskaper varandras på hantverk.och olika typersyn av

Reflektioner

hållerLedaren i sitt ordninglärare. Han arbetar klassrum och där.är en
låterUndervisningen till deltagarnas behov. Ledaren problem-anpassas

innehålllösning viktigt i cirkeln intressetoch detettvara gemensamma
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ocksåfår näringskälla. han själv lär i cirkeln. DetHan berättar attvara om
innehåll.för diskussioner med kulturellt anknutetfinns utrymme

Deltagarna

bådaDeltagarna i de cirklarna har jag tidigare ledare.nämnt sammasom
sina berättelser i kuvert. Jag har inte kunnatDe sände anonymt samma

därför jag redovisat dem de tillhörde ochskilja dem och har som om en
cirkel.samma

Bakgrund

medelåldern, familjer, gifta harflesta deltagarna i de har ochDe är är
finns kvinnapensionärer, arbetslös och detbam. Fyra ärär en man en

med i deltagargruppen:

tvågift har barn och bor villa. har försäljningsarbeteJag i Jagär
med mycket resande.

två50-årig gift sedan 29 år och har barn.ingenjör,Jag är en

Maskinreparatör och pensionärnu

yrkesverksamma liv har anställd hosStörsta delen varitmitt jagav
Pressbyrån olika och på olika platser landet. Senasti tjänster i
fram till regionchefpensionen som

arbetslös snickare.Jag är en

från gått åt-år flyttade hit Finland. harJag Jagjagnärsextonvar
på år tillbakaår grundskolan. jobbarJag Ericsson tjugoita sen

åldernoch ensamstående med två tonårspojkar 14 ochiär mamma
16 år

Deltagarna i cirkeln olika. tycks ha relativt fast socialtDe mönster,är ett
åtminstone något familjeförhållanden.sinade berättarsom om
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Drivkraft

fåDet finns olika motiv för deltagarna med i cirkeln. De vill till-att vara
gång till verktyg och expertkunnande, de vill producera och detattanser

njutningsfullt frånarbeta i Vidare vill ha avkopplingär trä.att man var-
dagligt arbete och ha trevlig samvaro:

tillgång till kvalificerade hjälpmedel och sakkunnig led-För att
ning.

påJag med grund blev arbetslös. Tycker arbe-jagär att attav om
med trä.ta

Intresserad slöjd.av

tycker slöjda.Jag attom

avkoppling från dagliga arbete.Som mitt

sociala delen, få träffaDen ansikten och för tillverka sakerattnya
föroch och andras behov.ting eget

hemifrånTroja folk, komma och så får något tänkajag annat att
på.

det praktiska arbetet med olika slag tyckerUtöver jagträrent av
den sociala givande. besitterGruppen juär sammanta-samvaron

livserfarenheter.get stora

Cirklarna består antal individer har helt olika skäl för delta,ett attav som
från hemifrån fårallt komma till tycka slöjda. cirkeln allaIatt att attom

såplats. Där kan olika grundläggande behov tillfredställas människoratt
utvecklas eller upplever tillvaron positivt.

Identitet

innehållStudiecirkelns och form präglas arbete samtidigtegetav som
fårdeltagarna samarbetar. snickrar handledningDeltagarna ochgärna av

ledaren hur de ska använda maskiner och verktyg:om

friståendearbetar enligt gehör.Man eget
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frågararbetar enskilt och varandra. har samarbete vidVi Vi ma-
skinerna.

Arbetet cirkeln vanligen individuellt med handledningi cir-är av
kelledaren.

lär hur mängd lösningar kanJag mig praktiken.iomsättasen

lär handhaDet verktyg och maskiner.sig är attman

cirkeln arbetar lugnt och metodiskt.I

lär bearbeta och forma arbetsstycket påJag mig rätt sätt.att

skillnad påDet snickra och slojda. lärViär att t attoss ex svarva.

Ledaren

påLedaren har flera förväntningar sig. Han ska kunnig lärare.vara en
Såska ha tillsyn maskinerna.Han här skriver deltagarna:över

Cirkelledaren ska ha bra kunnande det område be-cirkelninomett
drivs.

Med skicklig lärare undervisar kan tillverkapensionärernaen som
jina arbeten.

Arbetet mycket självständigt med understöd slojdläraren.är av

uppgift blir såledesLärarens utsträckning rådgivande ochi stor
tillsyn så säkerheten vid maskinerna beaktas.att

I de här cirklarna finns relativt homogen ledaren. Han har rollenen syn
låterduktig lärare eleverna arbeta i hög grad självständigt. Hanav en som

har för maskinerna ocksåhur hanteras. Själv berättar hanansvaret om
ordning ioch reda klassrummet.

Sammanfattning och avslutande kommentarer

ståDe här cirklama har ledare, läraren ska för själva kunska-samma som
och för Deltagarna har varierande bakgrund och äransvaretpen gruppen.
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få tillfredställda. Välbefin-sina behovolika. alla trivas ochDe tycks
bestå möjligheter tillverka.i varje deltagaresnandet tycks att

kulturmålet uppnått i denna cirkel.kriterierna förfinner ingetJag av
betraktas be-bygdens historia och detta kantalarDäremot somomman

då Möjligtvis kan detrelation till hantverket.varande kultur inte imen
mötesplats förmeningen skapaskapandet cirkellivet, ibetyda att enav

olika behov.människor med
tillgänglighetskriterietdemokratimålet finner jagMed tanke upp-

arbetar de-alla känt sig välkomna. Manfyllt. de här cirklama harI nog
får har hög gradhandledning deltagarnamokratiskt, samverkar och samt

samhällsfrågorpåstår diskute-någoninflytande. deltagarnaInte attavav
ras.

tydligtpedagog. finner ingetLedaren i första hand Jagär engagemang
någon social ambi-cirkelledarroll. hellerför själva hantverket i hans Inte
avsikt ordnafå fungera. Snararei meningention attatt att enenen grupp

människor intresserade trähant-mötesplats förväl organiserad är avsom
verk.

ABFTräslöjdcirkel i Lingtorp4.6

Miljö

samhälle utanförträslöjdscirkel ioch jag ska besökaDet kvällär etten
positivhålls högstadieskolan. DetCirkeln i slöjdsal istaden. är enen

olika arbe-uppfyllda sinadeltagarna. Alla tycksstämning bland vara av
så pliktskyl-säkert beroende deltagarnakänner jagJag stör, attattten.

såin i salen. De villdirekt jag kommerdigt sina arbetsplatserlämnar när
på mig ochfullfölja de lovat; lyssnamöjligt detsnabbt att svarasom

frågorna. Också skickar sinaden här post.gruppen svar per

berättelseLedarens

med träslöjdskurseroch har arbetatkonsthantverkareJag är samt
innehållerår arbe-kursledare femtonvidareutbildning Kurseniav
materialetförsta handformgivning, ioch i trä.inte minstte

fram-sakkunnigganska fritt medDeltagarna arbetar mig mensom
alltidförsförallt vill fungera inspiratör. Inomjag engruppensom

samhället,ämnesområdet intebaradialog inte ävenutan omom
blivit ganskakontakten haråret. socialaDenminst EU sista nog
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viktig för de flesta för den skull ha anledningen tillvaritutan att att
börja på träslojdskurs.

flestaDe deltagarna har medverkat år3-15 ochi omsättningen
deltagare mycket låg. gångDen blivit väckt ska-ärav som en av

pande hantverk fortsätter ofta hela livet. detNär gäller finns detträ
för vadinga kan lära Ellersig. de äldre hantver-gränser man som

karna blir aldrig fullärd.sa, man
frånDeltagarna kommer alla möjliga yrkesgrupper på demen

år har det kommit alltfler från databranschen. al-De sägersenare
de måstela något med händersina Gärnagöraatt en process

där de arbetar från tanke till produkt, medverka helaiatt proces-
Vilket allt mindre arbete kan erbjuda framtiden.isen.

Alla kan komma skapande verksamhet till del bra,ärpengar som
då det utvecklar hela människan. kan baraMan inte med skapaIT

förgrund hela människan. behövs verksamhet påDet kvällstiden
kan konkurrera med TV och video.som

Vår kurs fungerar idag slags "workshop" där alla delta-ettsom
bidrar med del, och med sakkunskapsin jag och inspiration.gare

Enligt min fungerar cirkelnmening perfekt.nästan

Reflektioner

Ledaren sig konsthantverkare och inspiratör. långHan har underser som
tid arbetat framhållermed kurser. Han det gränslösa med utvecklaatt
hantverkskunnandet. Han betonar meningsfullheten med cirkelarbetet ut-
ifrån dels den sociala gemenskapen i dels behovet den här ty-gruppen, av

verksamhet i samhället.pen av

Deltagarnas syn

Bakgrund

Av de deltagare pensionär, tvåde andra förvärvs-ärtre ärsvaratsom en
arbetande. Deltagarna skriver sin bakgrund enbart sittsom om anger yr-

någonkesarbete. Inte livsförhållandenrelaterar sina till familj eller fritid:

yrkesverksamhetMin har varit inom metall med verkstadsarbete av
skiftande slag. pensionerad.Jag är

slutadeJag skolan efter nionde klass, femton år gammal. komJag
på X-skolaninte in snickarelev på grund åldern. Blev sedansom av

346-1039
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1965-1970.på kontor mellanarbetadealdrig snickare. Jag
Därefter har jag varit posten trogen.

Drivkraft

såväl socialpersonligfunktionerCirkelverksamheten har natur.somav
från vardagensavkopplingCirkelnolika skäl.Olika deltagare geranger

arbeta medlustenmöjligheter uppleva trä:tankar och attatt avger

Är cheflägsta Detjobbetföreningar i äraktiv i samtett sompar
det branerifrån. Dåbåde uppifrån ochmentaltpåfrestande är att

på.tänkanågot helt annat att

och deChristian, Micke, Karta, Brunodeltar cirkeln förJag i att
och che-med cirkelndeltagarna jinnsmycket uppskattade iandra

förstås.fen

alternativ.dugerdet härville bli snickareJag gott sommen

med det.arbetarnjutbar känslaochTrä intressant när manger

Identitet

användba-producerarinnehållet ochcirkeln byggerSjälva i att var en
hjälperfrån och deltagarnafår och ledarefeedback kamraterting. Manra

arbetsmetoderindividuell och prövas:Undervisningenvarandra. är nya

ochfrån deltagarefår synpunkterarbetas framalsterDe na-som
från lärare.turligtvis

individuell undervisning.handgripligDet är

självförtroen-råd fåroch godaTack ett stortuppmuntran manvare
osäkerpå där kännersaker sigde och sig manger

idealisk cirkelochLedaren en

långpågå och haunder tididealisk kurs skaDeltagarna att en-enanser en
studiecirkelmed sini träcirkeln nöjdaDeltagarnatusiastisk kursledare. är

funktion i den:och ledarens



SOU 1996: 122 Del slöjdarII. Vem cirkelni och varför 67-

idealiskEn kurs påska slut eller två år. Påinte vår kurs harta ett
börjat år och slutattjugo harflyttatnär tillär närman man man

"hemmet".

Tack entusiastisk kursledare får utlopp våraför orginel-vare en
la idéer.

Jag vill ska ha det har pådet kursen.viatt man som

idealiskEn cirkel vår har erfarenheterJagår ringa andrasom av
cirklar.

Sammanfattning och avslutande kommentarer

Träcirkeln i Lingtorp leds ledare iengagerad hantver-är varmtav en som
ket. Deltagarna tycks endast i ringa grad dela den känslan. Jag tolkar del-

såoch beteenden de fördelarna med cirkeln uti-tagarnas utsagor att ser
från också andra överväganden, sociala kontakter, frånstunds befrielseen
vardagsproblem möjlighet fåoch bekräftelse på sitt Såarbete. tillvidaatt

inte deltagarnasöverensstämmer synpunkter med ledarens.
någon fårInte de lära sig hantverket och hantverkets be-attanger om

tydelse i kulturellt perspektiv. Snarare produktionen det viktigasteärett
med kunskaper metoder och material.om

Utifrån mina kriterier för kultur finner någonjag inte i deltagarnas i be-
skrivningar cirkeln. Inte heller utrycks det måletsociala alla.av av
Ledaren skapandet det viktiga. flestaär De deltagarnasatt utsagormenar
tyder social gemenskap viktigare. Deltagare och ledarenär har oli-att

uppfattningarka cirkelverksamheten, mål saknas.om gemensamma
Människorna deltar dock nöjda de har mötesplatsär där de kansom en-

mångfaldtillfredställa behov. Producerandet och skapandeten av ger som
jag det deltagarna välbefinnande.ser

detNär gäller kriterierna för demokrati cirkeln tillgänglig för allaär
och arbetssättet tycks demokratiskt.vara
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frånRöster5

samhällsrepresentanter

Här redovisas de olika samhällsrepresentantemas uppfattningar cir-om
kelverksamheten.

Harry5.1

Deltagarnas bakgrund varierar mellan studieförbunden. Vuxen-
skolan och ABF har deltagare med lägre utbildningsnivå andraän
studieförbund. Cirkeldeltagarna medelåldern och uppåt.iär Det
finns få småbarnföräldrar: Inkomsten finns mellanskiktet.i

I cirkeln har mål själv producera prylattman som en som man
sedan skall ha hemma och stolt över.vara

Produktionen det viktiga, prylen blir så perfektär moj-att som
ligt. perfektaDet självtillfredställelse. "Teoriboken " min-ärger av
dre betydelse.

Arbetet sker mycket individuellt, den sociala ärmen samvaron
mycket viktig. denDet socialär cir-gör attsamvaron som samma
kelgäng ofta fortsätter till.terminen

viktigaste innehålletDet i studiecirkeln hantverksskicklighet.är
förstå ochAtt uppskatta fint hantverk. värderaLära sig hantverkett

förhållandei till massproducerat. delEn blir kanske intresserade
hantverkskultur:av

idealEn cirkel har olika funktioner att:som
yllaF behov social kanske bryta ensamhetett av samvaro- -

Ge kunskap och förståelse för hantverkstraditionen-
tillfredställelseGe skapande och kunskapsutvecklingegetav-

Kommentarer

Jag tolkar såHarry drivkraften i det vardagliga livet produceraäratt att
ting för bruk, skapandet personlig tillfredställelse. Arbetet skereget ger
individuellt. hållerDen sociala deltagarna kvar tid i cir-översamvaron

Innehålletkeln. fåhandlar kunskap i hantverk. finnsDet cirkel-attom en
kultur och hantverkskultur. välbefinnandemålEtt ligger i ska-atten som
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något kring kriterierintebehärska hantverket. Hansjälv och nämnerpa
demokratimåletmedhar göra.attsom

delsutveckling,personligaför människorsmöjlighetCirkeln ge-ger
sinde utvecklardelsför brukproducerar tingde attegetatt genomnom

tillgångfå tilltingende producerarkansjälvkännedom. Dessutom som
produktionenhantverkstraditionen,social Harry att avansersamvaro.

välbeñnnandetliksomi cirkelarbetetviktig delperfekta prylenden är en
i skapandet.

innehåll.tänkbartkulturbevarande aspektendenHarry nämner ettsom
de studeradeviktig.cirkelkulturen Ingentolkar honomJag äratt avsom

någon imotsvarighet Harrysbedömningenligt minstudiecirklarna har
uppfattning.

5.2 Jan

studiecirkel ska härnågondeltagitsjälv aldrig iharJag gemen
dem.uppfattningmin om

studiecirklarcirkel. Deltagarnatill ivälkomnaAlla ska envara
dockyrkesbakgrunder finns,flestapraktisk ådra/intresse. Dehar en

intellektuella underre-och utpräglathantverkareprofessionellaär
ensamstående.medRelativt vanligtpresenterade.

fingrarnahar mycketpraktiker. iDefinnsDet tre typer somav
så viktigt.skapandet och görandet i sigkänsla äroch utan att
människorgår till cirkel förbok deläsa mötaHellre attän att enen

käft gårmed. primärtslänga Dede kanmed likartat intresse som
kallasså fn den kanoftaprodukten blirskojigt ochför ha attatt

produ-professionella ochSå det dehalvprofessionell. jinns ärsom
cirkeldeltagare.bland Dende återfinnsförsäljning, inteförcerar

professionel-åstadkommertredje amatörutövarnaär somgruppen
hos dempå viktigastesådana krav Detoch har sig. ärla produkter

lokaler förverktyg och in-medhar sighantverksintresset. De rustat
del cirkel-jânnerhär viså denhar Ivarit stort.tresset engruppen

ledare.
medgemenskapenhanddeltagarna förstaDrivkraften hos iär

ambi-andra handhantverk.slöjd och Iharandra intresse avsom
hantverksteknik.slöjd ochlärationen att

umgåsochskojarpräglasCirkelträfarna pratar,attav man
arbetar. Deltagarnasamtidigtkring det mesta ger varan-mansom

delprestationslust forTydliga inslagoch idéer.dra tips egenav
konkurrensmentalitet.övergå tillfinns attutan

dethantverksteknik ipå hel dellär köpet ävensigMan re-omen
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gel inte det målet.primära Mycketär kretsar kring gemenskapen
varför mången god historia och tanke politik och världsgåtorom
också följer bagaget.i

Cirklarna har inslag historia, uppkomst kring produkterav osv.
vårdarMan kulturen förmedla gammal hantverksteknikattgenom

och kunskap livet konsthantverkare. Egentligen kul-ärom som man
turbärare det hela så märkvärdigt.görautan att

Eftersom cirkeln har gemenskaphetsskapande funktion ochen
har möjligheter kulturskapande så ska ställa högaatt vara man
krav på cirkelledaren. Han ska ha hantverksskicklighet, kunna re-
levanta delar det kulturella sammanhanget och ha socialav en
kompetens. Han kan däremot ha skaffat kompetensen på olika sätt.

En cirkel där kan redainte varför dalahästen rödär över-utman
går lätt till kajfekalas. Om ledare enbart har hantverkskompetens
eller enbart social kompetens eller kulturell kompetens händer nå-

cirkeln inte lever pågör det idylliskagot att sättet.som
Om cirkeln fungerar harjag beskrivit denär rättsom ovan nog

idealisk det gäller dessanär ämnen.

Kommentarer

Jag tolkar Jan han den sociala gemenskapenatt det vikti-att ärsom anser
nivåviss på hantverket förutsätts. Närgaste, det gäller kriteriernamen en

för kultunnålet urskiljer delsJan cirkelkulturen, dels bevarandet kun-av
nigheten. Detta finns ofta naturlig del arbetet. Utifrån demo-som en av
kratimålet finner jag i Jans berättelse dels tillgängligheten dels möjlighe-

diskutera samhällsfrågor. Cirkelnten att mötesplats förär människoren
med intresse. Välbefinnandet blir tydligt i gemenskapen.samma

Jan lyfter tankar cirkelpedagogiken påoch krav ledaren bestårom som
speciell balans mellan social och kulturell kompetens. Jans uppfatt-av en

ning cirkelverksamhet liknar cirkeln i Norrby.närmastom

5.3 Diana

De deltar studiecirklari har oftast bakgrund därpersoner som en
hantverk och praktisk hobby- verksamhet naturligt inslagär iett
deras I traktervissa hantverksbygder,uppväxt. Småland,t ex som
Dalarna och Norrland de praktisk-estetiska studiecirklarnaär mer
accepterade och vanliga. mångaI fall kan dessa ha eller en av-
görande betydelse för försörjning. Personerna oftaärpersonernas
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också ivilket visar sigtillrelationoch har nära naturen,esteter en
gles-dessa iOfta bornaturmaterial.medarbeteaktivt personer

hemmet.hobbyn imöjlighetbygd och har ävenutövaatt
inspirationmänniskorandraträfaönskarDeltagarna samt

produ-kanträslöjdkurser itekniker För tätorterläraoch sig nya
betydelse.hacerandet störreen

till-roligtlikasinnade., hamedfår deltagarnacirkelnI prata
ochsvårighetermedhjälpteknikerFår lära samtnyasammans.

inlärda.redandetbrister i
"Försöka,målinriktat.och göraindividuelltcirkelnArbetet i är

ochhjälpvarandra in-genomgående. Gedetbättre... " ärgöraom,
bygder ochmellan ämnen.spiration varierar personer;

förSverigedelartill andraåker deltagarna attI vissa ämnen av
knivslojd.studiecirkelntillnäring exnyge

tålamod ochsocialtekniker,präglasCirkelarbetet samvaro,av
uthållighet.

alla deltar ochdärinnehåller socialcirkelidealiskEn samvaro
vågar högAllacirkelledarenmedSamspelet är to-trivs. otvunget. -

fåordiga.få ochoch följerallaregler;Klaralerans. vetsom
hjälp.ochberömdeltagarnamellanGenerositet ger-

Kommentarer

oftaststudiecirklari ärdeltarså detolkar DianaJag att sompersoner
människornaDianaälskar.denbetyderAmatör attamatörer. menarsom

uppleverfått Demöjligheterna.dehantverket i hemmet,med närsysslar
tingproducerandetkanhobbyn. Ivälbeñnnandet i tätortenutöva avatt

Tillgången maskinertill ärDiana.glesbygden,iviktigare än menarvara
cirkel.imotiv förviktiga att

så bevaran-jag Dianatolkarför kulturkriteriergäller mina attdetNär
knivslöjd". Närexempletfinns. Honhantverkskunnighetendet gerav

inflytandeindividenför detta hardemokratimålet kriterierochgällerdet
många.tillgänglig förcirkelnocharbetsprocessen äröver

disciplinerathantverketsigläraför cirkelnKaraktäristiskt ettär att
Dianasgemenskapen.socialaför denstrukturkombinerat medvis upp-

Hemstad.cirkeln iliknarcirkelverksamheten närmastfattning av
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Per-Åke5.4

praktiskt/estetiskaflesta cirkeldeltagaremånga de iJag atttror
metallbear-tonåren,förflutet,har i intresse trä,ämnen tett avex

påhöll medeller farförälderkanske harbetning. Man somen mor-
gjorde bok-kanske snickrade,återuppleva.något vill Mansom man

tillsfamiljjobb och ikom utbildning,hyllor Sen vägen, manmm.
fårstudiecirkel ochårs ålder; deltar40-45 iinär är ut-enmannu,

kanske kvävt underpraktiska kreativitetlopp för den som personen
period.en

nyckelharpakniv ellerockså mindre viktigt,Jag ämnet äratttror
viktig.den praktiska tillämpningenmindre roll, detspelar ärär som
halvaefterrisk hopparockså det finnsJag atttror att av,en man

troddeså roligt"detkursen, inte som manvar
läggeralltid pedagog,duktig, slojdlärare,Handledaren inteär
lärför skolbarn.han Hanarbetet föribland gör utvuxna somupp

påganska kravstudiecirkeldeltagama harspeciella storamoment,
uppfylls alltid.ledarledda tillfällena,mellan de intearbetaatt

cirkelle-studiecirkeldeltagama"idealisk cirkelI möts av enen
individs förutsätt-"ledning" efter varjedare kan sinanpassasom

krävs.Ordentliga utrustningsmässigtoch inställning.ning resursen

Kommentarer

Per-Åke motiverararbeta praktisktdet intresset män-äratt atttror som
välbefinnan-med hantverketsig till cirklama. Mötetniskor sökaatt ger

den speciellatalarlär sig speciella Handet. Deltagaren moment. om pe-
ledscirkels verksamhet. Denhan uppfattar präglardagogiken avensom

lärare.en
Per-ÅkeUtifrån demokratiskt.för demokrati arbetssättetkriterier är tar

något med demokrati och kulturharsin berättelseinte i attmer somupp
cir-motsvarighet blandutifrån jag ska sökamina kriterier. Omgöra en

Per-Åkes cirkeln i Lingtorp.skulle det kunnatill uppfattningklarna vara

Mandana5.5

dem medbakgrund. vill beskrivacirkeln har olika JagDeltagarna i
nedanstående jigur.hjälp av
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tid intressehar/
vad de villvet

rådde har har tidsom J
villvad devet K

någotvill göra

de har sina vad de vill intressesparat vetsom pengar i
studenterex

pensionärer intressev2-

cirkelnDet i det söker kursen.är närsom anges man
Vidare innehållet också påjag beror varför därärattanser man

Är intresserad så igång från början ochämnet, sätterman av man
såvill lära mycketsig möjligt, ställer krav på lärare påochsom

Ärkursen och kurskamraterna. intresserad ellerinte vetman man
vad vill,inte kommer invänta läraren.attman man

Hur arbetar beror på vad ståtthar kursbeskrivningen.iman som
I idealisk cirkel det få eleven bra lärare, energisk, lärarenären

kan väcka hos andra, duktigintressen kunna kommunicera, öp-att
tycker arbete påsitt och duktig det, bra lokal, lokalrättärpen, om

beroende på olika kurser, god tid.

Kommentarer

Mandana de olika kategorierna människor kan tänkas sö-tar upp av som
ka sig till studiecirkeln. Enligt hennes uppfattning tvåoch tidär pengar
avgörande faktorer. rådNär har tid och med cirkelavgiften blir detman
två kategorier kvar kan söka; de vill utveckla specifikt hant-ettsom som
verk och de inte de villvad har i sitt liv fylla.vet ett tomrum attsom men

Utifrån demokratimåletmina kriterier för någotinte Mandananämner
dem. Tid och avgörande faktorer för deltagande, hon.ärav pengar menar

Tillgängligheten för cirkel bör knappast beroende haratten vara av man
saknar tid det vill inte prioriterar sin tidsägautan attpengar snarare man

förmåntill för kulturmålethantverkscirklar. När det gäller finner jag inte
någraheller uttalanden kan tolkas in med mina kriterier. Detsom som

händer i cirkeln beror sedan vilket skäl deltar. varierarDet iav man
olika cirklar föroch olika deltagare. Dock miljönden och lärarensär yttre
roll viktig. Försöker jag tvinga in Mandanas uppfattning i gestaltningen
torde det studiecirkeln i Norrby.vara
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6 Utbildningsanordnare
studiecirkelnom

samband konferens förI med studiecirkelledare anordnadesen som av
distriktsledningen, Studieförbundet Vuxenskolan i Kalmar län fickNorra

fråga:fytiotal ledare följandeett
Vad har studiecirkeln tillföra inga utbildningsanordnareandraatt som

har
frågorDeltagarna besvarade i till fyra stycken.tregrupper om

Gruppemas följer nedan:svar

Grupp 1
Studiecirkeln måste möjlighet gå skolan och ordna studie-in iatt
cirkel tillval, särskilt väldigt vill läsa.i i ämnentex som
Ordna påstudiecirklar landsbygdenute
Sociala gemenskapen
Personlighetsutveckling
Deltagarstyrning

2Grupp
Gemenskap och social samverkan

tillgängligt på allaFinns orter
Små alla kan hördasig igöragrupper, gruppen
Erfarenhetsutbyte
Personlighetsutvecklande
Kulturbevarande

Grupp 3
påAtt bästa tillgodose cirkeldeltagarnas och behovintressesätt

Att kunskap social gemenskapoch
Utveckla individen till chanseratt ta
Allt till för samhället det ekonomiskt tänkbartapris ärett mestsom

Grupp 4
Kunskapslyftande cirkelämnet diskussionerviautöver
Cirkeldeltagarna utbyter erfarenheter

tillNära studiecirkeln med alla tänkbara ämnen
Gemenskapscirklar för äldre. samlas kringDe ämneett men ge-
menskapen det viktigasteär
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Grupp 5
Närheten till deltagarna
Alla har möjligheter både ekonomiskt på kunskapsnivåoch rätt
Social mindreisamvaro grupper
I studiecirkel ska ledaren fungera lärareinte utanen som en som en

angåendesamordnare vid cirkelns diskussioner gällandei gruppen
ämne

Grupp 6
Social kunskap
Lokal utbildning
Flexibel och deltagaranpassad utbildning

kunskap nåFöra skulleinte vissaut ny som annars grupper
bådeVara forskare och forskningsmaterial

Grupp 7
Möjligheten personkunskap nå de flesta människorna iatt genom

bygden
Hjälpa människor tillsammans med andra lära känna självsigatt
Väcka slumrande personliga egenskaper
Möjlighet förmåga gå vidareför sedansinprövaatt att

vidare kulturarvetFöra
Föra viktig information samhälletiut
"Smala " kan föras studiecirklarämnen ut genom

frånvaro byråkratiEnkel och effektiv medorganisation av

8Grupp
väljer själv tidpunkt för studierMan sina

Studiecirkeln fångar udda kunskaper eller erfarenheter och förupp
vidare

sociala kontakten viktig. Deltagarna med varandraDen trivs
Cirkeln kan efter deltagarnas och behovintressenanpassas

skolklass mindre tid för diskussionStor
Cirkeln liten och diskussionstorgrupp-

måttCirkeln tillför människokännedomstörreett
Praktiska cirklar har värdestort
Idag kan genomföra många praktiska sysslorinteman

9Grupp
Social gemenskap
Information nyheter samhället, högertrafik 67, miljön,i tom ex -
Agenda 21, biologisk mångfald, hälsa, konsumentupplys-motion,
ning
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och kulturtill utbildningNärheten
Kulturarvet

allaHantverk sorterav
kvinnlig kunskapUpphoja
kunskaper och idéerUtbyte av

påönskemål och behovefter deltagarnasHomogena engrupper
nivåviss

10Grupp
Närheten
Valfriheten tidav

komma med idéerAlla kan
Ögonöppnare faktasöka idéer ochatt

Grupp 11
erfarenhetsutbyte, oslagbart förGruppedagogik, systematiserat

för debatt ochexpertmedverkan viktigvuxenutbildning. Inslag av
substans

olika kunskaperGenerationsöverföring av
områdenförmågan täcka smalaMångfalden och ävenatt
organiserade ochmedborgare förbundenNärhet till alla är rättom

ämnen-proflområdentäcker sina
demokratiför demokratiprocessen. "SverigesFortfarande viktig är

Olof Palmestudiecirkeldemokratigrunden "i saen
bistånd funkar bra medtankenMovement" i"F Movement torom -

Från till bondeorgani-bondeorganisationstudiecirkeln grund.som
till handikapporganisationfrån handikapporganisationsation, osv

fårrättvisesak IdagkulturförmedlareStudieförbunden är ensom
kulturbudgeten.1800 kr tillbakastad invånareStockholms avca

innevånarelän får 117 krKronoberg och KalmarBlekinge, perca
budgetsammaav

Kommentarer

fleragenomgång jag de elvafinnerVid att grupperna angerav svarenen
unik jämför medstudiecirkelverksamhetskäl för är ut-att annanom man

bildningsverksamhet:
gemenskap, nioSocial gruppermenar

nioDemokratiskt arbetssätt, menar grupper
Personlighetsutveckling, fem gruppermenar

kunskapsområden, femStudera smala gruppermenar
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Flexibilitet innehålli och tid, femmenar grupper
Bevara kulturarvet och kunnandet, fyramenar grupper
Informationskanal från samhället till individen, tremenar grupper
Ledarna har tydlig bild vad studiecirkeln där kunskap ochen av so--

cial gemenskap integrerade ochär helhet- kan tillföra denutgör en van-
liga människan. Studiecirkeln ingen kurs med klart ämnesstoffär och kla-

bedömningskriterier. Cirkeln inte utbytbar kursen.är Cirkelnmotra
erbjuder kunskaper i gemenskap eller gemenskap i kunskapsproduce-en
rande miljö. Individens lärande innebär alltid tolkningen världenatt av
förändras. Genom bryta föreställningar andras inomatt motegna ramen
för gemenskap skapas kunskap och tolkningar.tryggen ny nya
Människor utvecklas i påverkaspersonligheten, de såväl i sina intressen

i sitt sociala Såliv. kan cirkelkulturen speciell möjlighet tillsom ettge en
livslångt lärande.
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Diskussion7

gått vid första ögonkastet dramaterialet kan jagEfter det jag igenomatt
karaktär sitt likarta-olika till sinenkel slutsats: studiecirklarna är trotsen

från uppfattning-ämnesinnehåll. samhället har olikade Representantema
sin tydliga bildCirkelledama harhantverkscirklamas verksamhet.ar om

präglat uppfattningenunika dragstudiecirkelverksamhetens att stu-avav
Alltså cirkelverksamhetteoretiska cirklar. kandiecirklar i första hand är

beskrivas entydigt.inte
finns dock flera intressantagranskningVid närmare gemensammaen

ochtill perspektiven demokratialla kan länkasdimensioner ytterstsom
också för dettaomfattar andra aspekter. Inomkultur ramen ar-men som

några justdimensioner. De intressantajag valt fokuserabete har äratt
ocksåfinnasrimligt de kanjag har funnit dem här och detdärför är attatt

vilken utsträckning de har betydelse kansammanhang. Ii andra liknande
fastslås studier med annorlundahär. det behövs andrasjälvklart inte För

uppläggning.
bilder mansdominerade hant-försökt skapahar i detta arbeteJag av

från innanförstående, dvs cir-använda informationverkscirklar attgenom
utanförstående,och dvs samhällsrepresentanterkeldeltagare och ledare

direkt involvera-samhälleliga funktioneri olika utan att varasom agerar
själva cirkelverksamheten.de i

mansdominera-granska och studera cirklarUppdraget att som varvar
textilcirklama studerades ipå kvinnodomineradeliknande dede sätt som

Utgångspunkter datainsamlingstekni-ochHanden och Anden.projektet
övergripandeFolkbildningensdärför i bli identisk.ken kom stortatt sett

mål demokrati och kultur skulle granskas.om
genomfördesföreliggande projektden uppgiften iUnder tiden som nya

Handen och Andenforskningsinformation projektethar bred ge-omen
påverkat minareaktioner i samband med dennomförts. Självklart har am-

aspekter och perspektivstudie. intressantabitioner med föreliggande Nya
några viktigastejag inte kunnat hantera här. Dethar tillkommit, har är

finnerslöjda med och metall. Jaghantverkskulturen det roligt träär att-
utanförstående finns intesåväl innanförstående denden hos mensom

analysen det in-för Andra har fördjupatmed i mina kriterier kultur. av nu
samlade materialet.

sådant verksamhe-perspektiv samhällsrepresentanternasEtt är syn
demokratimålen. Beslutsfattare i samhälletbeträffande kultur ochten

prioritera mellan viktigamåste de ska kunnaha korrekt underlagett om
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verksamheter. Detta kräver studieförbunden rättvisande vani-att ger en
deklaration konkretisering målen. sådanär En dessutomärsom en av en
förutsättning för verksamheten ska kunna utvärderas.att

Ett ofta förekommande begrepp kvalitetssäkring. För cirkel-ärnumera
verksamhet skulle kvalitetssäkring kunna måleninnebära för verk-att
samheten entydiga. Kvaliten kanär bedömas cirkelarbetet helt ellernär är
delvis genomfört. Att cirklar olika förhindrar sådantinte ställnings-är ett
tagande. målenTvärtom kan mycket väl omfatta fortgåren process som

tid. Det möjligtöver bedöma kvalitenär hantverkscirklar, kvalitetatt
med på målavseende kunskapsmålsocialt och någotdetärmen som-
studieförbunden önskar

Utöver dimensionerna innehåll frånoch form jag början hade valtsom
studera har ytterligare dimensioner framträtt betydelsefulla; häratt som

kallar jag nivå,dem målgrupper.välbefinnande nivåoch Med avses am-
bitionsnivå, målvilket socialt eller kunskapsmässigt prioriteras i cir-som

målgrupperkelarbetet. Med beskrivning utifråndeltagarnaavses en av
deras berättelser. Med välbefinnande innehållet såi begreppetegna avses

cirkeldeltagama uppfattar det. förtydligaFör mitt villattsom resonemang
jag nedanståendeanvända modell:

Perspektiv Aspekt Dimensioner

tillgängligheten innehåll
Demokrati arbetssättet

politik form

hantverksbevarandet målgrupp
Kultur cirkellivet nivå

kulturarvet välbefinnande

Figur Analys och tolkningsmodell
.

Det olika perspektiv, dimensioner påär och aspekter cirkeln sägermen
inget relationen mellan dem.om

I projektet Handen och Anden fann jag alla cirklar hade med demo-att
krati utifrånoch kultur de kriterier påjag ställt oli-göraatt som upp men
ka Däremot överensstämde de intesätt. med studieförbundens sätt att an-

tvåvända de begreppen. det gällerNär de manliga cirklarna finner jag
dem inte i alla cirklarna varken det gäller studieförbundens använd-när
ning begreppen eller enligt kriterierna jag själv ställt Dettaav som upp.

påkan bero kriterierna inte målvalda eller andra träder framär rättatt att
tycks viktigare. målenFör verksamheten ska fungera bör förattsom vara

den lilla cirkelorganisationen målenmed för denöverensstämma stora
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välbeñnnandemåletsådant målstudieförbundsorganisationen. Ett är som
innehåll indi-i olika cirklar. Hurolika och ha olikakan upplevas sätt

de övriga dimensionerna:välbefinnandet har medviden upplever göraatt
nivå målgrupp. i form välbefinnan-innehåll, Vilket resultatform, och av

vad, hur ochuppnås med vilka människorharde görgöraatt somsom
också olika indivi-cirklar mellanfinns skillnader mellanvarför. Här men

der i cirkeln.

Innehåll Nivå Välbe-Målgrupp FormCirkel/ KulturDemo-
finnandekratirepr
skapandelärarstyrd kunskaphantverks- pensionärHemstad tillgäng- presenter

lighet bevarande
Cirkel-arbetssätt

politik kultur
Kulturarv

social produ-arbetsföra deltagar-Sleby tillgäng- Kulturarv nytto-
föremål cerandestyrdlighet gemen-

skaparbetssätt
social delistörrepensionär lotteri- deltagar-CentrumA arbetssätt - styrdvinsterpolitik samman-gemen-
skap hang

gemenskapdeltagar- socialKulturarv pensionärCentrumB arbetssätt gemen-
skap styrdpolitik gemen-

skap
båda social produ-kate- indivi-Norrby tillgäng- gemen-- duellt cerandegoriema skap/nyt-lighet gemen-

toföremål arbete skaparbetssätt
bådatillgåäng- indivi- kunskap produ-kate-Lingtorp gemen-- cerandegorierna skap/nyt- duelltlighet

toföremål arbetearbetssätt
perfektmedel- kunskap indivi- kunskaphantverks-Harry politik

ålders prylduelltbevarande
arbete

social gemenskapsamarbetearbetssätt hantverks-Jan amatörer gemen-
bevarande skappolitik gemen-

skapKulturarv
socialkunskap indivi-tillgäng- hantverks- praktikerDiana egen

utvecklingduelltlighet bevarande gemen-
skapocharbetearbetssätt
kunskap

Per-Åke medlärarstyrd kunskaphantverks- kunskaparbetssätt möte- hantverkintresserade
kunskap lärarstyrd kunskaptidMandana -- -

pengar

studerade studiecirklarkaraktäristikan hos2. Grov redovisningFigur av
uppfattningar studiecirklar.och av

utifrån olika deltagarnasanalysera data destudien har jag söktI den här
situationen iupplevelse denindividuella perspektiv. Individens egnaav

här skiljt demuppmärksammas. Jag harden sociala gemenskapen som
prioriterar socialkunskapsutveckling och demprioriterar gemen-som
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skap. finnerJag detta inte någon verklighetsförankradär uppdelning.att
Tvärtom: kunskapen och den sociala gemenskapen integrerade delar iär
cirkelns liv och prioriteringen kan skifta tid. Trots detta söker jag iöver
ovanstående figur mycket visa skillnader och likheter mellan degrovt
olika cirklarna och uppfattningar hos samhällsrepresentanterna ochvar en
för sig.

stårI de fall där det streck i figuren- har informatörerna inte beskri-
någotvit har med perspektivet utifrånDetta dengöra. användaärattsom

metoden intressant utgåreftersom jag ifrån det denämns äratt som upp-
fattningar sig gällande i första hand.görsom

Tre de sju cirklarna pensionärscirklar. Gruppenär pensionärerav rena
Äröverhuvudtaget utanförstående.inte denämns det känt medbor-av av

i samhället del cirkelverksamheten rekryterar i hu-att storgarna en av
vudsak pensionärer pådeltagare drivs dåDe dagtid de flesta isom ar-

ålderbetsför med studier eller förvärvsarbete.är Deupptagna som av
någon anledning pålediga dagtid skulle ha möjlighetär delta göratt men
det inte. Antingen ska dessa cirklar uppmärksammas inom folkbildnings-
verksamheten viktig del och viktigt samhällsansvar, ellerettsom en om
de fungerar terapiverksamhet för enbart äldre kanske de bordesom orga-
niseras via fåomsorgsverksamheten. för såvälDetta ordning och reda iatt
samhällsdebatten samhällsekonomin. I krympande ekonomisom en som

offentligaden sektorn också fortsättningsvis har sådantkanväntaatt ett
inte ocksåbara bra nödvändigt.utanresonemang vara

Alla cirklarna har aspekter demokratimålet olika sätt.men
Endast samhällsrepresentanterna någotdock detta.nämner Förtre av om
dem inte cirklarna föravgörande demokratin. Däremot cir-tarsynes vara
kelledama demokratimålet.uttalat upp

kulturmåletNär det gäller finns någotaspekter i avseende hos tre av
cirklar. Tre fem samhällsrepresentanter också sådananämnersex av as-

pekter. Men endast fyra elva cirkelledare. drar slutsatsenJagav grupper
målbildklar och entydig förankrad i reell verksamhet behöver skri-att en

fram och tydliggöras.vas
Medan deltagarna i hantverkscirklarna ålderberättar sin ochom ar-

betssysselsättning beskriver samhällsrepresentanterna utifråndeltagarna
intresse. ålder.Endast talarHarry intressantDetta med tanke de-ärom
ñnitionen målgrupper studiecirkelverksamhet, det ska deav av om vara
sk prioriterade gruppema eller folket i allmänhet ska delta i cir-som
klarna. Deltagarna i mina studier aktualiserar inte diskussionen prio-om
riterade Deltagarna tycks inte i första hand sig självagrupper. se som
hantverksintresserade medan för samhället deltagar-representanterna ser

utifråndefinierade sådant intresse. Ses studiecirklar intres-ettna som en
eller forum för gemenskap Präglas cirklarna hant-ettsegrupp som av
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hantverkscirklamasluter mig tillcirkelkultur Jagverkskultur eller att
såvälsina i cir-kultur harvärdeorienteradkaraktäriseras röttersomav en

i hantverkskulturen.kelkulturen som
mellan cirklama. RepresentanternaInnehållet varierar kraftigti cirkeln

Endasthantverkskunnandet.från fokuserat kringsamhället det äratttror
innehållet sociala gemenskapen. Iutgår ifrån dendet primäraJan äratt

också det gäller vilketuppfattningcirklarna varierar deltagarnas när av
ellerinnehåll tillverka sakerviktigast detdessa ärär attatt upp-omsom

lärar-Också och varieras mellanformen präglassocial gemenskap.leva
såvälenligt deltagarnasindividuellt arbete,deltagarstyming ochstyming,

både cirkelledamadeltagarna,Härutsagor.representantemas menarsom
former. Flexi-utanförstående kan variera sinacirkeloch att samma

såväl tyngdpunkt iarbetsformervad gälleroch dynamikenbiliteten som
innehåll styrka.är en

professionella krav.Nivån amatörrnässiga ochvarierar mellani cirkeln
Från professionellebetydelse. denroll härLedaren och dennes är storav

hantverket tillprofessionella kravhelt eller delvisställerledaren som
rad mellanpo-viktigaste finnskamratskap detledaren äratt ensom anser

ly-fungerande cirkel ledareni välMin uppfattning ärsitioner. är att en
Skälenförväntningar.insatser till deltagarnasoch sinahörd för anpassar

betydel-avgörandeenligt mina slutsatseranmält sig hartill deltagarnaatt
mångapåverkas faktorer. Det be-välbefinnandet ärUpplevelsen avavse.

och hur.varför, vad Judeltar och störreroende vilka görmansomav
påver-välbeñnnandetvälbeñnnande. Mensamstämmighet, desto större

tillfredställs, behovetockså individenbehov hoskas vilka atttexsomav
socialtdelta iutfört arbete och/ellerskapa, uppleva att ettettnyttanatt av

sammanhang.
relation till individensidentitet iförtydliga cirkelverksamhetensFör att

metafor min charter-enkellockas jag användapersonliga behov att en -
till Marocko.resa

någonstans,på kopplaperiod funderathade underJag att avresaen
jag förbestämd tidpunkt kändefrån Vidvardagens pressade program. en

fångas ortstidning-jag iJust den lördagenordnaatt av en annonsen resa.
jagjust den veckanunderkunde erbjudaEn researrangör somresanen.
radacceptabla. EfterförKostnadernakunde ta semester. enresan var

jag mig förutifrån livssituation bestämdemin aktuellaöverväganden att
detskäl förhade olika och andraMina medresenärer äratt texresaresa.

från bli brunvardagen,komma bortmed land,intressant attannat attett
med andraha gemenskapoch vila, resenäreroch fräsch, koppla attatt av

med själva resandet.och njutningoch uppleva lustatt
med mittmottaglig för alltjag överensUnder stämmerär somresan

från minaDeåka, avkoppling vardagensalltskäl för är stress.att avsom
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Ärkamrater hade andra skäl mottagliga för syftet bliannat. attsom var
brun och fräsch och det i Marocko upplevs inte lika positivtregnar resan

det frånsoligt. Jag bortär vardagen och vädret speladerestesom om en
underordnad roll. Oftast finns flera olika motiv lågoch tillfredställelseen

behov kan kompenseras med hög tillfredställelseett ett annat.av av
utifrånResans värde bedöms helhetsbilden.

Så må också cirkelverksamheten bedömas målupp-och värderas. Om
fyllelse kan i individens välbefinnande torde dettatenneranges av vara

bättre påmätning kvalitet måluppfyllelse i formän utvärderingaren av av
mål.centralt Individen finns i den lilla studiecirkeln höruppsatta som

ihop med den studieförbundsorganisationen. Mål, ambitioner ochstora
kännedom individens upplevelse cirkelns verksamhet tordeom av vara en
förutsättning för stabilt uppbyggt studieförbund förankrat i folkbild-ett
ningsideologin. figurI 3 söker jag visa cirkeldeltagaren deläratt en av
helheten.

Studieförbund

Lokal
studieorganisation

Studiecirkel

Cirkeldeltagaren

Figur Cirkeldeltagaren del studieförbundsorganisationensom en av

sådantEtt får konsekvenser. Jag vill här Utgåexempel.ettresonemang ge
från såverkligheten, den här beskrivits, och formulerar det centralasom
målet- deltagaren ska uppleva välbefinnande i studiecirkelverksamheten.
Målet hög grad flexibilitet för verksamheten tillåtsdennärrymmer av or-
ganiseras såoch genomföras integration mellan kunskap och socialatt
gemenskap fokuseras, vilket kan olika i olika cirklar beroende lo-utse
kala förutsättningar. fårCirkeldeltagama alltså utifrån centralt över-ett

målgripande och lokala ambitioner formulera sina mål. Målupp-egna
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bedömning sinenskilda deltagarensdenfyllelsen avgörs upp-avgenom
och flexiblaverksamheten. Deterfarenhetochlevelse gemensammaav

enhetligt utvärderamöjligtdetmålet verksamheten. Dethela gör attstyr
individen.enskildafrån Studieförbundet till dennivåer, detolika stora

utanförstående få bildsannmålet tydligt kanGenom görsatt aven
så-integration mellankännetecknascirkelns inre liv,dynamiken i avsom
fördelarnakunskapsmål blirmål där helheten änsocialaväl varmersom

idé inte-grundarnasInnanförstående stolthetkan kännasig. över att om
fortfarande1992Gustavsson,gemenskap selärande ochgration t exav

pålyfts framdenhantverkscirklamaåtminstone ilever att sparsamttrots
cirkelpedagogikensstå förnivå. Studieförbunden kancentral att spe-upp

innehålltyngdpunktflexibilitet i form och ärmedciñka gestaltning
varje enskiltflexibiliteten iDeti hantverkscirklama.tydlig är samman-

helheten.styrkanhang gersom
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Startpunkt1

hän-inteJagpassionerat.inte ärhantverkförhållande tillMitt är gott men
majo-tilljag denAntagligen hörhandfallen.direktheller intedig. Jag är

i handensbildatsellernonnalbegåvade inte skolatspraktisktritet som
ändå innebärså detbehärska dettillräckligt för attkunskap att passmen

okvaliñcerade kmindreellermedhålla på, mitt falliglädje satt meren
handarbeten.

pojkslöjd. Jagñickslöjd ochmellanskildes detgenerationminI noga
åtminstone ele-klararmetallgäller ochvadanalfabet träär närmast men

heller detintebehärskadeförfattare,Mini syslöjd.menta som varmor,
på händerna.hålla medbehovhadehantverkettextila attett avmen

långtResultatentekniker.textilaolikasigkastade honNyñket över var
skri-liksom hennesHandarbetetpersonliga.alltidifrån perfekta var,men

skaparlust.uttryck förvande, ett
därförhandarbeteavskyrfrån många kvinnor, attskillnadTill som

migförkvinnoroll, har detoönskaddeldemdet tvingats av ensom en
också bristmedskaparglädjelust ochmedförknippats re-enmen-

handarbetslärarinnorminahantverket, dettidsödandedetförspekt som
mig.iförsökte pränta

skul-jagjaglitetlikaaldrighade attsyfröknar -trottDessa somnog -
rak.intehellerdithantverk. Vägenochhandarbeteskriva varom

mänskortidskriften Vtkringkvinnorvi1970-taletUnder gruppenvar -
med begreppetarbetabörjadefördå redaktörjag attsomvarsom -

vil-undersökavillebetydelse. Vietnologisk"kvinnokultur" i närmasten
estetiskaorganisationsforrner ochvilkaprioriteringar,ochvärderingarka

ansvarsområden. lochtraditionella arbets-kvinnorsvuxituttryck ursom
från producera sycentral plats,det textilaintar attkvinnokulturen en

onyt-uttrycket iestetiskatill detlappa, lagareproducera texochnytt
festvanten,Från tillvantbergetknyppling.ochbroderitigheter somsom

Kvinnfolk 1975.utställningenformulerade detvi
nyfikenhetendestokvinnokulturen, växteundersökteviJu mermer

kvinnokulturenförhållande till vilkennormalitet idenmanskulturen, var
förinomutforskandetjagfortsatte1980-taletUnderavvikande. ramen

sökateknikkultur: AttmanskulturKvinnokulturforskningsprojektet --
Teknik ochTemainstitutionentvärvetenskapligatvärspråk vid denett

jagkomdet arbetetUnderuniversitet.Linköpingsvidförändringsocial
förän-betydelseteknikutvecklingensförmigintresseraalltmer somatt

mänskli-frågor kring dettillledde i sinsamhället. Detdringsfaktor i tur
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arbetet före maskinerna, till hantverket. Människoarbete och maski-ga
narbete, kvinnlig och manlig arbetskultur huvudteman i min avhand-var
ling Genom symaskinens nålsöga: Teknik och social förändring kvinno-i
kultur och manskultur 1990.

Från symaskinen gick vidare tillvägen sömnad och textilt hant-annat
Årenverk. 1991-1994 ledde jag forskningsprojektet Handen och An-

den: En studie iABFs och Studieförbundet Vuxenskolans praktiskestetis-
ka verksamhet", jag redovisat i boken Handen och Anden: De textilasom
studiecirklarnas hemligheter 1994. Bilden kvinnokulturen fördjupa-av
des det innebar också upptäcktsfärd in i den speciella kulturmen en som
folkbildningen utgör.

Arbetet med Handen och Anden ledde till jag SUFO-96 ombadsatt av
studie kringgöra mansdominerade hantverkscirklar och manliga hant-en

verkstraditioner. Tillsammans med Yvonne Andersson, också med-som
verkat i Handen och Anden, diskuterade jag fram projektet Kunskapssyn
och samhällsnytta: målOm och kriterier i studieförbundens praktisk-es-
tetiska verksamhet, där Yvonne Anderssons studie koncentrerar sig
cirkelkulturen påoch min hantverkskulturen, bägge i manlig kontext.en

Sedan 1995 jag lektor i kulturpedagogikär vid Högskolan i Gävle/
Sandviken, utbildning mångahar beröringspunkter med folkbild-en som
ningspedagogiken. Inom kulturpedagogiken finns dessutom traditionen

föra teoretisk, praktisk och estetiskatt kunskap. Att samtidigtav samman
undervisa i kulturpedagogik och arbeta med studien Hantverkets väsen
och värde har varit stimulerande: tvåde erfarenheterna har ömsesidigt
befruktat varandra.
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Uppläggning2

Syfte2.1

rådde ömsesidig bristandekonstaterade vi detoch AndenI Handen att en
orsaktextila studiecirklama. Enförståelse studieförbunden och demellan

textilarelaterade till denansåg textilcirklama primärttill detta attvara
så ñck fort-uppdragetfolkbildningskulturen. Närinte tillkulturen, att

föll det sigi manlig kontext,hantverkscirklar, främststuderasätta ennu
i hant-hantverkscirklamasskulle handlastudie rötternaturligt att omen

verkskulturen.
destudiecirklar relateras tillnaturligtvis andraPå kanliknande sätt

cirkelinnehållet kanske inte li-hemma dethörkunskapsfält ärmensom
Ämnen språk, ñnkulturellasamhällsdebatt,data,nödvändigt.ka som

Hantverkscirklarnakunskapssamhället.accepterade iverksamheter äretc
ifrågasatta delvisoch omdiskuteradetextilcirklamaoch allra ärmest --

står respekterasför inte ochdeför den kunskap accepterasatt samma
tillviktigtkonstnärlig kunskap. Därför detochvis teoretisk är att sesom

sådant, i studiecirklama.kunskapsinnehållet inte till kunskapenbarasom
hantverkskulturen.studieytterligare skäl tillfinns ägnasDet ett att en

drivkraft bakomavgörandevälbejinnandemål vi fannDet vara ensom
cirkelkulturen meddels avhängigttextilcirklama tycktesdeltagandet i

också höragemenskap delslärande ochkombinationdess sam-menav -
mån hantverket ihandarbete/hantverk. I denutövandemed själva avman

ocksååterfinna demdet hosvälbefinnande borde visig genererade som
hantverk.professionellt ägnade sig

såledesoch värdeHantverketsmed studien ärSyftet väsen att syn-
fångahantverkscirklarna. Attdelhantverkskulturenliggöra ärsom en av

hantverkskunnandet inomså hantverkskulturen ochnågotin stort ensom
omöjlig uppgift. Mennågra månader naturligtvistidsram är att an-en

ändå i alla fall ambitionenmöjligt.komplexitet kanske Detdess ärtyda är
min studie.med

Metod2.2

praktisk kunskap. Förpå teoretisk ochkombinationStudien bygger en av
ochstår hantverkstraditionerlitteraturstudierteoretiska delenden teo-av

utgår från intervjuerpraktiska delenhantverkskunnande. Denrier kring
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med praktiker, dvs med med professionell anknytning tillpersoner
hantverk.

Såväl den teoretiska den praktiska delen har haft givensom en av-
gränsning i ståttden tid till buds. harJag modellen detanvänt översom
textila fältet se sid 26 den karta efter såvälvilken jag in-avgränsatsom
tervjuer litteraturstudier. Efterhand kom litteraturstudiema bred-attsom
das, påberoende det material intervjuernasom gav.

Valet intervjupersoner kombination styrningär och slump.av en av
Den representativitet jag eftersträvade styrdes fältmodellen sid. 26.av
Jag ville frånha med de olika delarna hantverkskulturen.röster Jagav
valde bort studiecirklar, särskild studie Vem slöjdar i cir-ägnassom en
keln och varför, handarbete som belysts i Handen och Anden samt-
konst hamnade långt frånsom alltför huvudtemat. bestämdeJag mig för

samtliga intervjuer skulle utgångspunkt,med Leksandatt göras som av
hänsyn till den begränsade tidsramen.

någotLeksand vad gällerär hantverk: här finnsett centrumav
Hantverkets folkhögskola, gårdHemslöjdens Sätergläntan i Insjön,
Stiftelsen Hantverksfrämjandet, Sveriges äldsta hemslöjdsbutiker,en av

levande kulturhistoriskt med rik skatt hantverk.ett museum en av
Folkdräktstraditionen levande, liksom vardagskunskapenär ännu i hant-

bådeverk, bland kvinnor och män.
Den begränsade alltså såvältiden styrde antalet intervjuer valet attsom

pådem plats. Av degöra jag intervjuat hade jag tidigareen sex personer
haft tvåkontakt med de kvinnorna. De fyra fick jag föreslagna,männen
efter ha redogjort för syftet med intervjuerna. Deatt ärsex

Jobs-Björklöf,Kersti museichef Leksands Kulturhus
Lena Karlén, vid tiden för intervjun rektor gårdHemslöjdenssom var

Sätergläntan
Anders Mattsson, Malmstenutbildad snickare och ansvarig för Träslöj-

dens hus Sätergläntan
Ramon Persson, snickare och knivslöjdare, påleder kurser Säter-som

gläntan
Mats Svensson, keramiker och lärare Hantverkets folkhögskola samt
Börje slöjdareHagman, och ansvarig för hantverksfrågor vid Stiftelsen

Hantverksfrämjandet

såledesDe knutna till olika institutionerär inom hantverkskulturen,sex
dessutom valda förmännen de verksamma inom olika hantverk.äratt

Antalet intervjuer kan tyckas litet med tanke områdedet skastora som
belysas. självaI verket mångdubbeltde fler utbildning-representerar sex

och yrkeserfarenheter: etnologens, biståndsarbetarens,slöjdlärarens,ar
kulturintendentens, möbelsnickarens, konstfackselevens, folkhögskollä-
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hemslöjdskonsu-museichefens, byggnadssnickarens,väverskans,rarens,
Några utbildnings-cirkelledare, har arbetat medlentens ñ. har varitm

såvälutvecklingsfrågor, erfarenheter egenföretagareharoch attav vara
organisatoriskt Hantverks-chefer administrativt ochmed ansvar.som

mångaså institutionellt ochbelyst olika aspekter:kulturen blir sätt ur
från olika utbildningar och yrken.personligt samt

2.3 Genomförande

våren 1995 den intervjua-gjordes med bandspelare underIntervjuerna
samtal,undantag. hade karaktärendes arbetsrum, med De snarastett av

reflektioner och kommentarer. Samtalendär jag aktivt deltog med var
långa, två timmar. Samtaletcirka timmar med undantag knapptetttre

uppgjord disposition med föl-fick fritt jag följde i huvudsakflyta men en
frågeornråden:jande

avhantverkbakgrund, förhållande till och erfarenheteget-
hantverkpå kunskap och kunskapsöverföring isyn-

på hantverk dagens samhällesynpunkter inyttan av-
"professionell" och "amatör"uppfattning ordenav-

hantverkscirklar studieförbundensåsikter regiiom-
versionen omfattar mellani sin helhet. Den redigeradeBanden skrevs ut

frågorutskriften. ochfjärdedel Mina kommentarertredjedel ochen en av
sammanfattande referat. harVissa delar har Annathar lyfts ersattsut. av

långt från hantverkskulturen.eftersom det förde alltför bortstrukits
från talspråkli-språkligt alltförbearbetats ochIntervjuerna har rensats

tydligheten. Varjeför läsbarheten ochformuleringar, detta ökaatt per-ga
någon lyftsspecifik aspekt i hantverk. Den harhar betonat synenson

såväl bandutskriftenintervjuade har godkäntfram i redigeringen. De som
versionen.den redigerade

2.4 Begrepp

står studie. kulturHantverkskulturen i i denna Begreppet ärcentrum cen-
förädla. Ord hand-latinets cultivare, odla,tralt. Dess är att somursprung

samekultur, arbetar-bakteriekultur, kulturpolitik, kultursidor,kultivator,
mångtydigheten i kulturbegreppet. Det kankultur antydan omger en

syfta de sköna konsterna,ligga urspmngsbetydelsen, det kannära
dvs dendelade erfarenheter. Det till dendet kan beteckna är etno-senare,

studie anknyter.betydelsen ordet, dennalogiska/antropologiska, av som



94 Del III. Hantverkets och värde SOU 1996: 122väsen

Hantverkskulturen den för deär nämnarengemensamma personer som
intervjuats. inifrånkunskapMetodvalet intervjua medatt personer om-

påhantverk bygger grundtanken varje människa, medvetet och/elleratt-
bådeomedvetet, kulturbärare, dvs präglad den kultur hon levt ochär av

någonlever och kulturbyggare, dvs aktivt nybildar kultur. Folk-som
livsforskaren LöfgrenOrvar har formulerat följande vis:det

kulturellaDe föreställningarna ligger inbäddade både deni mate-
riella miljön och de sociala institutionerna. Kulturen med andraär
0rd de former vilka människori hanterar de erfarenheter derassom
sociala och materiella alstrar. föds allaexistens / / Vi in i en- - -
kultur, våra liv och samhandling med andra vidareförimen genom

förändraroch detta kulturella dettavi sällan upplevsävenarv, om
medvetet kulturbygge. Löfgren 1982: 33-34ettsom

också mångtydigt låta mångty-Hantverk begrepp. Jag har valtär ett att
digheten definieras de intervjuade De ombads alla attav personerna.
snabbt associera till följande fem ord: slöjd, hantverk, konsthantverk,
hemslöjd, handarbete. Dessa associationer har lyfts intervjuerna ochut ur

i inledandedet avsnittet Ordens innebörd.använts
fårDe nyckelorden kunskapssyn, samhällsnytta, välbefinnandetre - -

flera olika ocksådefinitioner i intervjuerna. Det meningen: ochattvar var
skulle fylla orden med innebörd.sinen
Studien har titeln "Hantverkets och värde. och värde harVäsenväsen

frånbägge svävande betydelse. Enligt ordböckerna kommer va-väsenen
ra och har bl betydelsen varelse. Synonymer kan beskaffenhet,a vara

det varande, den innersta principen, ett tings anda. Ur-egenart, sant
bådetill värde okänt. kanDet ha ekonomisk betydelseärsprunget en

valuta, valör och innebörden egenvärde, kvalitet, meningsfullhet avav
värde. Jag lägger betoningen och egenvärdeväsen värde.egenart

2.5 Redovisning

Redovisningen inleds avsnitt påmed ordens innebörd, byggerett om som
de intervjuades associationer till orden slöjd, hantverk, konsthantverk,
hemslöjd, handarbete. Dessa associationer ochpresenteras separat ano-

Poängen synliggöra hur olika betydelser kan läggas in iärnymt. att som
begrepp.samma

Därefter följer de intervjuerna. Varje intervju in ettsex ramas av per-
spektiv och aspekt. Perspektiven delar i fältmodellen semotsvararen
sid. 26. Sammantagna belyser olikade hantverkskulturen historiskaur
synvinklar. Aspekten värden i hantverket de intervjuade betonatär som
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jag lyft fram i redigeringen. Tillsammansoch aspekterna ettsom ger
värden i hantverkskulturen.spektrum av

Intervjuerna okommenterade, hela berättelser.presenteras som
Avsikten med detta dels förmedla sammanhängande bild, därär att en

åsikteruppfattningar och inte rycks loss sitt sammanhang blirutan ut-ur
för individens samlade livserfarenhet: människanryck kulturbäraresom

intervjuadeoch kulturbyggare. De uttalar sig i första hand som personer,
något.inte för Dels vill jag med denna presentations-representantersom

form läsaren möjlighet till associationer och tolkningar. Kanskege egna
väcker intervjuerna andra tankar och reflektioner jagdem sedanän tar

ocksåi mina kommentarer. intervjuernaDesto i sin redi-upp mer som -
-innehållerformgerade hel del, jag bedömt har informationsvär-en som

de jag sedan inte explicit diskuterar det.även om
Efter intervjuerna relaterar jag i mina kommentarer materialet till vis-
tema:sa

dimensionerna i hantverket vi fann i Handen och Anden modellsesom-
sid. 24
begreppen kunskapssyn och samhällsnytta definierasde de in-som av-
tervjuade

hantverkscirklarsynen-
Litteraturstudiema redovisas inte fogas in i den löpandeseparat utan tex-

Ocksåreferenser. tolkningen intervjuredigeringen ärten som varav en-
utgångspunktdel invävd i redovisningen. Avslutningsvis för jag medär-

från materialet intervjuerna och litteraturstudierna diskussionen om- -
hantverkets och värde relativt hantverkscirklarna.väsen

2.6 Tillförlitlighet och trovärdighet

studie med anspråk påEn denna uppläggning kan naturligtvis inte göra
generaliserbarhet. dåVilken tillförlitlighet och trovärdighet har den
Tillförlitligheten ligger i troheten materialet. Genom intervjuernamot att
återges i helhet, godkänd de intervjuade kan läsarenen av personerna,

förhållasjälv sig till bärigheten i kommentarerna. Trovärdigheten i tolk-
ningen kan bäst bedömas människor inom hantverkskulturen: kännerav
de igen sig i beskrivningen

dåVilken relevans har studien för folkbildningen Min förhoppning är
ofrån-den bidrar till fördjupad debatt hantverkscirklama. Det äratt en om

dåkomligt studieförbunden kommer in i bredare diskussionatt en om
hantverkets ställning i samhället överhuvudtaget.
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Ordens3 innebörd

Hantverk dånyckelord i denna studie. Vilken innebörd läggs iär ett or-
det finns påDet ingen entydig definition hantverk. Det tillgränsar an-
dra 0rd med likartad innebörd. Jag bad därför dem jag intervjuade att
snabbt associera till fem ord: slöjd, hantverk, konsthantverk, hemslöjd,
handarbete. Flera svår,kommenterade de uppgiftentyckteatt attvar

Nedanståendeñytande. urval de definitionergränserna är är ett av som
Genomgående återgesgjordes. citat varje intervju.ett ur

Slöjd

såvälassocieras med folkligt kunskapsarv såvälmed skolslöjd, medsom
allkunnighet med bristande kvalitet:som

olkligt,F självlärt hantverk, skilt från yrkeshantverk

hör hemma husbehovsslöjden,Det det tillverkadei förman egna
behov

finns slöjdare har såDet inte hög kvalitet på produk-sinvärstsom
och då åttion associerar kanske det hålletjag

Klurighet. Man utvecklar problemlösande arbetssättett

Skolslöjd. något svenskt,Samt faktiskt. harW ordet slöjdexporterar
det har påtill sloyd engelska detta ha kreativtöversatts attsom
arbete med bam.

Mångkunnighet. Att allmänhändig. vidare betydelseI attvara en
oberoende. liggerDär laddningen: oberoendet.ivara nog

Hantverk

kan innebära yrkeshantverk och specialiserad kunskap likaväl alltsom
med händernagörman

Yrkeskunskap. lär reglerMan in ska använda i vissasom man sam-
manhang

4-16-1039
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kunskaper slojdaren har.inteSpecialisering. De

på verkstad ellerarbetaläryrke sigEtt att ge-enman genomsom
utbildningnom

producerande hantverkare,finnsmed händerna. DetAllt gärman
utförhantverkare tjänster,saken ochdvs de gör somsomsom

målaresnickare, murare,

bilmekaniker.plåtslageri,Yrkeshantverk. Skomakeri,

eller idrott el-ungefär musikparaplybegrepp,Hantverk är ett som
någotellertraditionellt hantverkkonst. kanler Det avantgar-vara

något.ska betyda Menmöjligt detdistiskt, där alltgör attutanman
medhantverksyrkenade traditionelladet främstför delmin är nog

skråväsendetirötter

Konsthantverk

bohemerimedutbildning, delskonstnärlighet ochförknippades dels med
och slarv:

konstnärligliknande. ska finnasKonstfack eller DetKonstskola, en
föremål unikt.detdimension Varjei gör ärman

hantverkskunnandetformområdet förutomSpecialkunskap inom

för icke tek-ursäktfår konsthantverkBohemisk. Ibland tjäna som
hantverknisktfulländat

kan jobbagrunden ochhantverkareflesta konsthantverkare iDe är
också för självaibland uttryck sigsådana, kan gemensom

medväldigt mycketsilversmeder... jobbartextilare, DeKeramiken
ifrånde gliditfunktion, den haruttryck, lite med

gedigetbara skaambition detHantverkare har inteatt varaensom
duktigaste kera-konstnärlig design... Deockså hahantverk utan en
tekanna ellerpå kanslängda dreja. Demikerna göraär att enen

medlekade frihetenhandgrepp. sedan harmed klara Men attmugg
fram denpå speciellt förbrännadekoren, sätt extraattettatt

konsthantverklidetknorren är gasom
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Hemslöjd

förknippas ñera helt enkelt med "Hemslöjden organisationen, buti-av
kerna, konsulenterna också med ursprungsbetydelsen hemmetsmen
slöjd:

pågårDet inom Hemslöjden.organisationen Hemslojds-som
rörelsen finns det inget heter, tycker jagsom

det sådantFörr gjorde hemma och sålde vidare.var som man
Hemslöjden också förknippadju med hemslojdsrörelsen, hem-är
slojdsbutiker, hemslojdskonsulenter

Gediget

Hemslöjd hör ihop med den gamla husbehovsslojden och den avsa-
luslojd tillverkades hemmetisom

Hemslöjden förknippar med hemslojdsrörelsenjag och med de pro-
dukter säljs inom Hemslojden. Sätergläntan och hemslojd-som
skonsulenterna stödjer och bevarar traditionella tekniker;som an-
ordnar kurser; får fram produkter

Handarbete

definieras pyssel och tidsfördriv,än lust och nöje. Men i bäg-änsom som
fallen kopplas det till kvinnor och textilt.ge

Textilt arbete, i broderier. stickningEn kan också det.stort sett vara
Det neutralt begrepp. Sådant kvinnorär omkringett runtsom en
plockar fram och håller på med

Sådant du för dig själv och dina kangör Detnärmaste.som vara
allt från mycket sådanttillamatörmässigt mycket väl kan klas-som

hemslöjdsas som

Pyssel. det ocksåFast orättvist. Pyssel tidsfördriv.är Detär ettsom
gjorde väldigtmin och mycket tid nedlagtt avanceratmor var ex

på. Man skulle mycket väl kunna beskriva det hantverk. Mensom
ändådet blir nedvärderat

förDet kopplat till lust.mig handarbetarManär inte mär-om man
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det kulmedHandarbete har nöjeker handdukar ärgöraattt ex. -
skullförbr0dera...Någ0t direkt till nöjesinte är nytta utanatt som

på Vemnågot tidsfördriv det, negativtfinns kanske idet sätt.ettav-
den uppfattningenhar givit oss

tänkerhandarbete.både och kvinnligt Jagfinns manligtjuDet tex
flugoreller binderwoobblers fiskedragpå täljerkarlar som

jinmotorikmedHandarbete har göraatt

hon hadehandarbetadepåtänkerSpontant jag min när enmor som
tilltill minstund: julbonad, mig, tröjaledig systersvantaren

handarbetsteknikhandarbetsutrustning,Handarbetsboden,barn...
framförfinliret. migmed det textila Jagdet förknippar jag enser-

påse med broderigarner

hantverkordetInnebörden av

konst-slöjd, hantverk, handarbete,oproblematiskt vad cirklar iinteDet är
praktisk-es-betecknas destudieförbundenska kallas. Inomhantverk som

någotsamtidigtkarakteriserande benämningtetiska. Det är sommenen -
igen sigdeltagarna inte känner

heller det oproble-hantverkscirklar. Intekalla dem ärhar valtJag att
ovanstående lig-citat detideñntionen hantverkmatiskt. Just är somav

låter jagstudiefrån cirkelverksamheten. i dennaMenlängst bortger
konsthantverk,hantverk,orden slöjd,innefatta alla de fem"hantverk

inter-definitioner deochhandarbete, med alla dehemslöjd, somnyanser
givit mig.vjuade

så-innehållsrikt kanbegrepp,Hantverk blir mycketett rymmasom
och vardags-händighetspecialiserad kunskapkonstnärlig ochväl som

också det bästså användning ordetbredkunskap. En är motsvararsomav
hantverkscirklama.mångfasetterade iverksamhetenden
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Intervjuer4

4.1 Kulturhistoriens perspektiv

Det i brottet mellan det förindustriella och det industriella samhälletvar
intresset för bevarandet föremålgamla och tekniker fart, medsom togav

Arthur Hazelius och Skansen kända exempel. Institutionelltmestsom
förvaltas detta kulturarv idag de kulturhistoriska ochav museerna sam-
lingarna, inom vetenskapen främst etnologin Utanför institutionernaav
finns bred, eller mindre ideell verksamhet kring hembygdsföre-en mer
ningar och hembygdsgårdar, vittnar intresset för hantverketssom om var-
dagliga, folkliga kulturhistoria

Kersti Jobs Björklöf:
Kulturarvet tingen berättar-

Kersti Jobs Björklof etnolog och museichef på Leksandsär Kulturhus.
föddHon och Leksand.är i Namnet "Jobs" avledningenuppvuxen av

Jakob den gård hennes far kom från. Det traditionella ochanger som -
speciella namnbruket Dalarna informerari dubbelt tillhörighet: fa-om-
derns Larsson, Larsdotter och föräldrahemmets plats. På bäggenamn
föräldrarnas sida kan släkten spåras kyrkböcker åtminstonevia till slutet
på 1500-talet. Antagligen går längre Leksandsi histo-rötterna ännu ner

bor hon påria. Nu Knisgården Tibble,i hennes hem.som var mormors
"Knis" sammandragning Erik-Nils,är levde någon gång påen av som
1600-talet. När morfadern, Hallmans Karlsson,Aron flyttade till mormo-

I museiutredningen Minne och bildning SOU 1994:51 räknas 21 tillmuseer
den kulturhistoriska från Historiska och Nordiska tillmuseetgruppen, museet
Tekniska och Folkens Därtill kommer de kulturhistoriskamuseet museum. av-
delningarna länsmueema.
3För översikt etnologins framväxt och utveckling i Sverige, Nils-Arviden av se
Bringéus: Människan kulturvarelse 1990.som
3Se Jan-Erik Hagberg: I det glesa kulturarvet och Annika Alzén:t ex
Reservera eller kultivera", bägge i antologin Modernisering och kulturarv
1993. Se Folkkonsten all traditionäven förändring 1992 bredden iär om-
det folkliga kulturarvet.
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kallasSå seden detgårdsnamn.gård han hennesderns är att tatog -
dogKarl Aronssonoch gudfarhennes morbror Knis"särknamn När

tillbaka tillBjörklofSuneflyttade hon och hennesbarnlös 1980 man
kulturin-blev hongården. SamtidigtförLeksand och övertog ansvaret

kläd-källarstugaKnis-gården honPå har ikommunen.tendent i enen
gamla textilier:kammare fylld av

sakerdeberättade alltid för bammorbrorMin och somoss ommor-
situationer. Minvilkadem och imänniskorfanns där, de använtsomom

broderat honminsvartstickskläde närframkunde ettta mormorsommor
speciella si-då ifick användaår, och jagdet 187014 jag tror somvarvar

brodera,duktig honhurberättade sintuationer. Hon attvarmormor,om
frånñck prissinhon Ellerhurudan mostrar, sommormorsmorsomvar.

linnespånad, de knypplat,dehushållningssällskapet för sin spetsar omom
tråd fortfarande ligger här.den de använt, som

något hadekällarstuganfram plaggvi skulleNär ta varmor, somur
med mig,Särskiltbarn.småskollärarinna, alltid lektion med trorossen

ochfem, brödersyskonskaraäldst iför jag flicka ochjag, tre enenvar
mig.Då intresse hosår inympades dettafjortonärsyster, yngre.som

åt. minmig Menetnologi jag skullejag detTidigt visste ägnaatt morvar
Då kundeochför det säkertbli lärarinna,tyckte jag skulle tryggt. manvar

dåförti-Småskollärarinnorsådana slöjd.sig sakertidha ägnaatt som
handar-alltidockså försöktei slöjd och sättaundervisadeden ettmor

fårNu dusade hon:barnbidraget kornmig. förstai händerna Närbete
dudu vill, baravilket handarbete göroch köpatill handarbetsaffären

skräck-sidenkudde, jagriktignågot köptedina händer. Jagmed somen
andravärdejag lärt migdess harjättefin Sedan sättatyckte sa-var

ker.
specifkt förocksånamnbruketbara ärInte arvssystemetutan

marken delades li-och ipå Jordensyskonen deladeDalarna: alla arvet.
tillkunde ledahälften.bara ärvde Detdöttrarnaka många delar även om

Också går-långa.tvåbreda och kilometerskiften ett meterparsom var
lada.någonhus,så någon kundedeladesden ärva ettatt annan enupp

gårdarna och byar-Såpussel.flyttade husen, iSedan växteettsomman
flerförsörjningssystemtvingade framsmå jordlotternaDe ett somna.
återvändandet till denRotfasthetenockså typiskt för Dalarna.är egna-

vandringar:kombinerades medjorden -
Då i tillgickherrarbete.gästarbete, kFolket ute man gruppsvar-

arbetadeMansågverken Upplandskusten.längseller tillStockholm
iroddarmadammermursmäckor ochgårdarna ellerherrarna var

sinsin dräkt ochhadehårkullor. höll ihop,ManStockholm. Eller man
sådan arbetarmigibland föreställadialekt. brukarJag tsom exgruppen

dagsverks-ochträdgården något i Sörmland. Mangodsi statarnaser
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arbetarna. Man hur flyttar omkring, hurvet statarna torparnaman ser
längtar efter någonha enda kvadratmeter jord.att

Alla de här människorna härifrån,arbete deär de andrasutesom ser
situation, de hör vad deras högsta önskan i livet.är Och vet attsom man
hemma har gårdhel med mark och skog och ko. Det fattigtärman en en
och besvärligt, vi har friheten vårtoch det Att ha detta,är eget. settmen

fåttha utifrånintryck jag har stolthet och trygghet i detatt tror gett egna.
såDet komplext, detär tanke det så.kan ha varitär attmen en

början på 1800-taletI kunde böndervissa ha små jordbitar på 300
ställen åkade fck härs och för sköta. Till slut blev det helatvärs attsom
ohållbart. På 1820-talet infördes storskiftet Leksand,i med sammanlägg-

markning lade grunden för rationellare jordbruk. Medanav som stor-
skiftet andra delari Sverige sprängde byarna gårdarna flyttadesnärav

till åkermarken det Dalarnai rationellt behålla dem samlade:ut attvar
jordbruket begränsat, det boskapsskötseln det centrala ivar var som var
ekonomin.

På fördes djuren till fäbodvallama det kvinnornassomrarna var ar--
bete. följdeDe kor hela dagarna,sina ofta stickande tvåändsstickning, den
enda form stickning fanns trakten.i Sticka kan gåendes.göraav som man
Andra handarbeten kräver stillasittande. korna skulleNär idissla sigsatte
fäbodkullan också till ofta med svartsticksbroderi. Det bästaettro, var
tänkbara ljus och broderier lätt och litet med sig väskan.i Detatt tavar
jinns både bilder och berättelser devittnar ständigt handarbetan-som om
de fäbodkullorna. Annars bandvävning typiskt för Leksandstrakten:är

såEn bandvävstol såliten den kan du haär i fáboden. Såäven uppe-
träffades också för "oppsittu" dåoch kunde ha med band-man man en
vävstol. Vävstolen våren,i till det tid försattes närstugan väv-upp var
ning. Här har det varit skyttlade går fort. harvävar Det varit tilltygersom
kläder och i rosengång och munkabälte. ocksåNaturligtvis fina lin-vepor
nevävnader till dräkten hela tiden skyttlade. Inte röllakan ellermen-
ñamskväv sådant.eller hadeDet inte tid och möjlighet sigägnaattman
åt, Skånei såHemmen här har varit enkla. Man hade ingentsom ex. om-
fattande textil utsmyckning i sitt hem. Det textila här speglar livssi-arvet
tuationen och den ekonomiska situationen. såDet blir tydligt om man
jämför Skåne,med där hade pigor och döttrama kunde sitta he-t ex man

dagen och Där hade du hem förväva. representation. Här det baravar
enda där åt, arbetade, umgicks. Hade såett rum parstugaman sov, man en
det förråd.andra fannsDet inte plats för fina dynorrummetvar en massa
Det vävnader för vardagen det handladetex. var grova om.

Det i dräkten uttryckte sig textilt. Det gjorde Skåneivar man man
också, här det tyngdpunkten, det du visade för andra.men var som upp
Det representativt detär dräkten. finnsDet fortfarandeär mycketsom -
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Jag detgårdarna. Folk medvetnaidräktmaterialgammalt är arvet. trorom
ellermänniskorna: det härtillkopplat ärdetberor är mor-att mormors

så.ellerfars
"Är inte bättreså detjagsälja brukarhit och vill säga:kommerNär de
dem i stället. Duförbarnbarn Berättatill bam ochdet kvardu haratt
personligt värdevi Den harvadvårdar textilen bättreden här gör.än ett

försökerpå museum." Jagden hamnarinte hardig denför pro-omsom
skulle viljajagbehålla sina saker,ska gärnaför folk ävenatt ompagera

ha dem museet.
skri-går pension ska jagidag jagoch densjälv intervjuatharJag mor

förmåste finnasoch barnbam. Detför mina barn attdet pappernerva
någotsakergamlaförstå hardet ärrespekt ochkännadom ska att man av

vårdar respekt. Jagmedochsplittrar. Förvaltarinte tror attförvaltar,man
levan-det blirbakomnågot människornadetgör vet omom manman -

ting detDå materiellablir det intedukänslorväcker utande, det när vet.
så viktigt. Jagjag tyckerdet äromkring. Dethistoriablir ärrunt somen

vi-förfå låna nyckeln till källarstuganbermina barn attblir glad när att
då vad deså står och berättarde därkompisarna vet.sa -

hantverkskunskapenmiljö däralltsåJobs har iKersti växt varupp en
kun-valde honsjälvvardagenoch viktig dellevande annanenmenaven

etnologi:började läsaakademiska. Honbokliga ochdenskapsväg,
materiella kulturendå mycket denhandladeetnologibetyg iEtt om-

morfarmedmyckethade varitmig. Jagvardagen föroch det var
Likaså medhjälp.givetvisgården så helt naturligt. Detallt storenvarvar

vi lästemärkte detmed det. Jag närhadefolkloristik jag växt upp --
detalltid upplevtharnaturligt. Jagså heltmycketjag kunde som enmer,

i ochfrån miljö videnkällorförmån. vi personliga växtAlla har uppstor
detsådant innanetnologin,glädje inom ämnettillminjust stor varvar

60-talet.så nutidsinriktatblev
startadesomvandlingen,just denjag medSamtidigt avsomomvar

etnologinbesjäladeVi allaGranlund.och JohnBörje attHanssen avvar
förändringenpositiv tillmycketsamhället till Jagskulle nytta. varvara

inomtraditionentidigareoch denmellan dettasåg motsägelseingenoch
etnologin.

fortsatthonharintellektuellagå denhon valde vägen attTrots attatt
handarbetadeskolslojden, hontycktemed händerna. Honsakergöra om

mycket ung:som
mig ochtillfredsställelse. Detväldigkände alltidJag gergaven --

något händerna.medfå sitta ochlugnfortfarande göramig attett stort-
försjunker inellergår konsertnågot dumärkvärdigt, närDet är ensom

middag timme:sovitjagdetGår konsertjagi bok. är ensom omenen
ock-kan jag kännamediterar. Detin, slappnarsjunker av, manmanman
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någotså har ofta stickat och läst samti-jag med mina händer. Jagnär gör
pådigt, eller lyssnat musik och handarbetat.

någotför mina flickor inte kan det här medJag ledsenär att attav sy,
såså hållitjobbat jag har aldrig mycket hemmabrodera Jag haretc.

såhållermig. Om de och villoch inte lärt dem, lärdesom mor man ser
varit yrkesarbetande.härma. beror väl min generation DetDet att var

också, sighon kom hem kunde hon mednär sätta ettnernu mor men
såg sådana hafthandarbete. henne saker. har längre arbets-Jag Jaggöra

då blir det bara det vanliga med och och städa ochdagar och tvättmat
så. någotjag missat och det synd. Eftersom detstryka och Jag tycker är

sådan också mina döttrar fick dentillfredsställelse skulle jag vilja attger
får behö-glädjen. inte handarbetar. ManMan närär ro, manmanensam

inte människor runtomkring sig.andraver

påOm hantverkskunskapsynen

respekt för vad med sina händer. Allaönskar hadeJag görman mer man-
fått gåvan vilja böcker och stimuleras det. Eller skaffahar inte läsaatt av

tokigt allting idag kallassig högskoleutbildning. Jag tycker det är atten
praktisk utbildninghögskoleutbildning. Man borde kunna respektera en

filmed gesäll- och mästarbrev lika mycket kand eller doktors-som enen
också. På någotgrad. Det finns olika grader den här kunskapen sättav

få såmåste fram budskapet detta mycket höja respektenär värt,attman
fåförsökerför handens kunskap. Det är närstyr,pengarna mansom nu

Hantverkets Folkhögskola och Sätergläntan till högskolor. Varför kan
inte stolt det ska kallas högskoladet göröver utan attman vara man
då handlar det bidrag till högskolor. Varför kanMen statenattom ger

fåinte bidrag hög kvalitet och bra undervisninghar Det ärman om man
måste påbidrag till praktiskt kunnande högdär ändra ävenman synen: ge

niva.
kunskap och känsla förHantverk handlar väldigt mycket mate-om om

vi i framtidenrialet. Vi kan inte längre olika materials egenskaper när
viska tillvara och utnyttja det har maximalt. När in-ta naturresurser man

återbruka. Då måste återupplivaså måstemycket viharte pengar man
den gamla kunskapen. Olika träslag och träslagens egenskaper det har-

från ståraning arvskifteshandlingar säl-vi ingen I här Leksand tom. ex
så värdefull förspeciellt därför den lövtäkten. Denupptagen attgen var

såbra foder med bl mineraler. gamla kunskapen djup deDenvar a var -
Ocksåprecis. i valet material. Redan i skogen kundevisste av man se

föremålträden vilka passade för klyka till eller I kanett annat. ettsom en
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du ha olika träslag därför dethar olika egenskaper: kanträetsorterstre att
hårteller eller mjukt.segtvara

fantastiskDet kunskap vi inte har längre. Jag tycker denär ären som
hemslöjdsfrågoroerhört viktig. Inom Nämnden för diskuterar vi attnu

behöver stödja just träsidan. har varit textilt det gäl-Det mycket närman
ler projekt Om lin vi varit efter-och ull mycket harrätt träetvetosv. men

Materialkunskapen grunden, det första Slöjdens framtidärsatt. steget.
sådantfinns i kunna tillverka kan använda, har funktionatt man som en -

gårkanske i former. Prydnad och javisst, inte jagän pynt,om nya men
prydnadsföremål Då måsteoch köper för ställa hyllan. detett att vara

konstföremål.ett

Om hantverket och samhällsnyttan

såDet handlar mycket livskvalitet. Tillfredsställelse olika sätt.om-
stårDet det vi för: biblioteket, med sina utställningar, arkivetär museet

någotmed sina bilder, musiken... sak med slöjden,Det är göraattsamma
med händerna dimension tillfredsställelse, det be-Det extrager en av

så för arbetslösatyder mycket människor. Hur det med demär ärsom
Något måste för överleva i den situationen.göra attman

Förutom skapa arbetstillfällen och det bra Hemslöjden säl-äratt att att
får såjer slöjd och folk arbeta i butiken ligger samhällsnyttan mycketatt

i detta med livskvalitet. Glädjen i tillverka saker kan använ-att som man
da hemma. Att kunna producera för sig själv.

Om professionella och amatörer

måsteprofessionell utbil-För tänker kanskeatt attman man varavara-
jämföra offentligdad. Där kan heminredning och inredningt avman ex

Mångamiljö. kan inreda offentlig lokal inredertror att man en som man
måstehemma de inte skillnaden. utbildad för vadMan att seser vara-

det handlar och för kunna professionellt jobb. de kun-Mengöraatt ettom
håll.skaperna skaffa sig olika Ofta teckenkan är ettman papper

gåttprofessionell bestämd skola ochdu du behöver inte ha iäratt men en
ha betyg.

område frånMånga professionella specialiserade och behärskar sittär
så slå fingrarna. hemslöjdskon-grunden, ingen kan dem Men hos t ex

specialist viss slöjd-sulenter ligger professionaliteten inte i att vara en
många aldrigi kunna litet varje. finns människorDetart utan att somav

gått några gårprofessionella. inte för-skolor och oerhört Detär attsom



l
SOU 1996: 122 Del Hantverkets och värde 107III. väsen

gått såenkla och du Konstfack eller Konsthögskolan dusäga äratt om
såprofessionell. Det behöver inte alls vara

DåAmatör betyder den älskar". ligger mycket i det. kanDetsom-
sådet hur helst gjort med mycket kärlek. Jag ärutse som men vara nu

med i arbetet utställning svensk kultur i USA. Där kan du taen om
folkdräktema amerikanarna använder sig exempel. kanDesom av som
ha vad de Rättviksdräkt. Den kan hur helst, med felärtror uten se som

såmaterial, då måste ihågblir alldeles kommaMenatt attman man
någonden gjord i helt sammanhang. träffarNär harär ett annat man som

sådan får så sådräkt och höra finnsvad den betyder där oerhört myck-en
Dåkärlek. kan inte tycka och respektera ändå.göra änet annatman om

svårt anspråkDet blir professio-är när amatörer gör attsom vara
dånella. det knyter sig i mig. ställerDet De krav de vill säljaär närsom

sina saker och priser alldeles bort i tok. Ellersätter är när attsom man ser
fårde sälja sina ochsaker inte Hemslöjden har det Välgjort.ärsom som

Om studiecirklar i hantverk

Samma gäller vissa deltagare i studiecirklar. skulle önskaMan deatt-
ville vidareutbilda sig, de hade utvecklas inom sittsträvanatt att egeten
område, sig det svepkärl eller laggade kärl eller vad detär ärvare nu

de vilja sig föremålAtt skulle lära gamla kopiera ellert attav ex genom
så. fick tillAtt de möjlighet och ville till sig undervisning fickochta se
det riktigt intebra. Jag hur ambitioner de har eller deär vet storasom om
nöjer sig med det de de samtidigt vill sälja sinaMen produktergör. om -
då ska så mångakunna ställa högre krav. har inte besöktJag studie-man
cirklar och vad de bara det väldigJag brist bra lä-gör. ärsett attser en

Jag har själv blivit erbjuden bli ledare i olika konstiga cirklar. Närattrare.
dåjag området fåttjag saknar kunskap har jag "Detsäger att svaret:om

någotbehövs inte, bara du läser kapitel före i handboken.
När vilka cirkelledare blir misstänksam vadär motman ser som man

det för kvalitet undervisningen. Det här med ledaren inteär ska be-att
höva kunna så stårdeltagarna det i anvisningarna. Det kanskeänmer -

svåraregäller de teoretiska cirklama. fuskaDet mycket detär närattmer
gäller de praktiska. Jag med och har hand studieförbundensär om an-
slag det den jag Vi har ingen insyn och detär största ärpost attesterar.-

Uttalandet4 gäller diskussionscirklar, hantverkscirklar.
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svårtsvårt varit väldigt hanterabedöma kvalitén. Jag tycker det attatt att
betyder mycketstudiecirkelverksamheten, samtidigt jag denvet attsom

går utvecklar sinsocialt. Kanske finns det och vidare ochen annan som
börjaBlir inspirerade företag redan ikunskap Det är ett att stu-en

Många för sig främmande människor och be-diecirkel. räddaär närmaatt
studiecirkel. kanhöver stöd innan de med i Du ttar steget att en ex

såväninna du inte alldeles imed ärattta gruppen.en ensam
på kurser mycket bättre dem duLärarna Sätergläntans korta änär

påföretag kurshar i studiecirklarna det är ännu större attett enmen
måste kunna detSätergläntan. har föreställningenMan attatt mer,man

också till antal da-ställs krav. Sedan kursen koncentreradstörre är ett
sig till cirkel jag tänker detNär anmäler atttror vore ro-man en mangar.

på. du anmäler dig till Hantverketsligt Det medvetetärprövaatt ommer
Folkhögskola eller till Sätergläntan.

fåmåste minst de kan fun-hantverkscirklama leva kvar, inteMen om
också förför vill vidare. ungdomensinkörsport dem Mensomgera som

sigfinnas lära handensskull. Det kan behov hos dem är attett som yngre
Såslöjdsidan. detarbete,.dest0 skolundervisningen skärs nermer som

försvann. Och de bra,väldigt synd de här studiecirklarna äromvore om
då väldigt viktigt.cirkelledarna det jättebra ochbraär ärom -

tingen berättar"Aspekten "Kulturarvet -

åbe-oftakulturarv deHantverkets betydelse är ett argument somsom av
i hantverk. kulturarvdet gäller försvara studiecirklar Men ärnär attropas

mångtydigt ärvda tingbegrepp finns personligt kulturarv,Det ettett som
från tidigare generationer. Detför vidare släktens och familjens historia

föremålenfår förmedlar kun-personliga kulturarvet sitt värde attgenom
gång förutsätterde människor dem. Detskap använt munt-ensom enom

någon tingensför vidare historiernalig berättartradition, ägareomsom
och bärare.

Föremålenmånga personligt kulturarv.dagens samhälle saknarI ett

1993, där kulturarvSe antologin Modernisering och kulturarv5 t gesex
många systematiskt analyserar Svante Beckman begrep-olika betydelser. Mest

i fyra hu-värde. deti sitt bidrag Om kulturarvets och Hanväsen sorterarpet
föremålsligamateriella, det idémässiga och detvudkategorier: det andliga, det

funktioner, värden ochVidare systematiserar han det bl efterkulturarvet. or-a
ganisationsgrad.
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förts vidare Men be-berättelserna har inteeller försvunnit,har slängts
Släktforskningförflutna tycks baradet växa.hovet att veta mer om egna

förfritidsysselsättningarna. Intressetvanligastedelär gam-nu vara en av
också knytaönskanbruksföremål auktioner kan tolkas att ansom en

historienvardagligatill den egna,
fortfarandeLeksandPå nivå kulturarv, ifinns lokaltnästa tett exsom

Också lokala kul-folkdräkter. detbl bruketlevandehögstär avgenom a
förstå Siljansbygdendet. Ikunskap för skakräver ärattturarvet man

dia-språk, Leksandsdräktensockendräkternafolkdräkten ett ensom --
gärdsgårdarskåp ellereller förstutrapporlandsdelar kanlekt. I andra va-

vittnar tidigarespråk lokala kulturarvetdialekter. Detlokala eller omra
framtvinga-vandringaroch kullomasgenerationers livsvillkor. Masarnas

små jordlotter, vilket i sinmånga leva sinainte kundedes turatt varavav
arvsförhållandena Vandringania ska-i Dalarna.de speciellaresultatett av

så igen varandrakunde kännasockendräkter, närpade behovet att manav
hemifrånlångtmöttesman

vittnesbörd detockså bårmateriellt kulturarv,tingen finnsI ett omsom
levnadsförhållanden. hänt-Iarbetsformer ochförindustriella samhällets

1990 dis-ordetoch skriftlig kultur: Teknologiseringensin bok Muntlig° I av
talspråk-skiljerWalter Ong vadjesuitpatern, professornkuterar som enm m

frånskiljasskriftspråklig kunde kunskapenfrån kultur. Med skrivkonstenlig en
skrivkon-utanför hjärnan degraderarlagra kunskapkunnige: genomden att

kloke ochgrad boktryckarkonsten, den gamlei högreoch ännusten, mannen
förmån föråterge förñutna, tilldetgamla kloka kvinnan, kanden yngresom

människan minnesar-något avlastadenytt. l990:55 Texternaupptäckare av
skriver Ong. medvetandettankar, Närmedvetandet kunde riktasbetet, mot nya

också klippafrån riskerarnödvändigheten lagra kunskapbefrias attatt man
bakåtframåt- länken för-riktastill det förflutna. Tanken kanbanden menav

svagas.
formformlapptäcket sin traditionellaoch i7Trasmattan representerar en av

tillverkat dem.kanske bara för denkulturarv, tydbartmycket personligt som
folkmöten 1996påpekar dräktskick ochGidlund i Om3Gertrud att noma-

färghållning för skapraktfull i klädernakulturer alltid haftdiska att manen
från Siljansbygden och Västerdalarnasockendräkterigen varandra. Dekänna

pånedåtarbetvandringar landet barsäsongsvisabars under trägna, en an-som
/ /utåt: lika mycket tydlig signal.kommunikation skyddett som ennan

också utåtprestige förroll markeradeoch individsärskiljandeDenna gmpp-
den. I trakter därDalfolket rörlig fot behövdekläderna.dem bar mansom

igenkänningenbehövdes inte densödra Dalarna,arbetsvandrade,inte tsom ex
några sockendräkter.intedär utvecklades helleroch
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verkskulturen, innan maskinerna massproducerade ting, gällde det att ta
tillvara varje åstadkommastund för det behövde. Om det berättaratt man
fäbodkullornas ständiga arbetande. det inteMen bara det nödvändigavar
och nyttiga tillverkade. En del förbara" skönhets skull,man var som
svartstickbroderierna.

kunnaFör avläsa och till sig kulturarvet krävs kunskap,att ta om sam-
manhanget, tecknens betydelse. Bokstäver bara fläckar förär svartaom

Påden inte kan läsa. föremålenvis för denär stummasom samma som
inte lärt sig tolka dem. För tillgodogöra sig kulturarvet krävs belä-att en
senhet. Med hjälp den bokliga kunskapen avlockas tingen sina hem-av
ligheter, den personligt upplevda kunskapensätts in i sammanhang.ett
Föremålen berättar inte ocksåbara släktens historia samhäl-utanom om

produktionsförhållandenlets och tekniska utveckling, individemasom
sociala och ekonomiska ställning

själva utförandet ocksåI finns hantverkligt kulturarv, tidigareett som
fråntraderats människa till människa i generationer. Mycket detav som

förr vardagligt, manligt kulturarv hantverkskunnande har för-ettvar av
svunnit i industrisamhället." kvinnliga,Det textila kulturarvet har ända in

vårai dagar bevarats i levande händer. också påMen kanske detär väg att
försvinna och i likhet med klädkammaren och den muntliga berättartradi-

någottionen bli förbehållet fåtal. handarbetskunskapDenett som var
någrasjälvklar för decennier sedan i dag inte alls given.är

påKulturarvsaspekten hantverk och hantverkscirklar viktig.är- -
Men den inte självklar. föremåletFör hantverketär eller ska bli kul-att

ocksåSe intervjun med angåendeLena Karlén Leksandsdräkten vittnes-som
börd.

lånat° Uttrycket har jag från intervjun med Anders Mattsson.
" Arbetet lärdes förr in via förebilder och härmande, skriver Ong i Muntlig och
skriftlig kultur: hantverkskunnighet tillägnade sig lärlingskapman genom
/- -/ vilket betyder lär sig iakttaga och med mini-övaatt att ettman genom-

verbaliserad förklaring. 1990: 56-57 Hantverkskunnandet liksomärmum av
berättandet levande, gårmänniskoburet kulturarv. Det applicera Ongsett att
tankegångar frånkunskapen ocksåskiljs den kunnige hantverket.attom
Mycket hantverkskunskap överfördes till maskiner, produktionenövertogsom

ting. frånKunskapen skiljs den kunnige. Liksom boktryckarkonsten avlasta-av
tvångetde människan minnas avlastade frånmaskinerna henne nödvändig-att

heten behärska hantverket. I likhet med den kloka degraderadesattav gumman
den duktige hantverkaren.
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Fåsammanhanget.måste kontexten,besitta kunskapturbärare omman
föremålkläder och andramedhar idag skattkammaresvenskar somen

tillgånghar tillhistoria. Men allafamiljens och släktensbevarar museer,
Få harblivit del samhällets.personliga kulturarvet växtdetdär uppen av

föremålen med personliga min-laddatsberättartradition däri muntligen
går sig avläsa fö-tillgång det läratill bibliotek, däralla harMen attnen.

remålen sammanhang.historia ochderas
föremålsformbåde ochPå hantverket i sinunikt bindersättett som-

med detpersonliga kulturarvetdetkunskapsform gemensam-samman-
vardagshistoria medfolketsmed det allmänna,det privata minnetma,

ocksåfråga läsartKulturarvsaspektenkulturhistorien. är omom menen
tillvia berättandet kansällan överförskunskapläsa: denatt numerasom

åter-Kulturarvsaspektenåtererövras böckerna.via ochdelstor museerna
hantverkscirkeln.tillför den bokliga kunskapen

perspektivHemslöjdens4.2

till delhistoria under 1800-talet handlarhemslöjdenssvenskaDen stor
åstadkomma inkomst förarbete ochbetydelse förslöjdens sociala attom

k hus-1800-talet dennasamhället. slutetställda i I möttede sämst sav
nationella ochville spridaestetiskt inriktad rörelseñitsrörelse somen mer

bådamellan dessatill slöjdarna. Ihistoriskt inspirerade mötetmönster
Gertrud Grenander Ny-hemslöjdsrörelsen", skriverriktningar skapades

1995: 175.Svensk slöjdhistoriaberg i
försörjning, hemmetstradition handlarHemslöjdsrörelsens om omena

hushåll-organiseradehälften 1800-taletUnderslöjd för avsalu. avsenare
för-distribution ochför underlättaslöjdkommittéerningssällskapen att

handlar slöj-andra traditionenslöjdalster. Densäljning hemmens omav
Liliden bildadeoch tekniska kvalitet. Förestetiska värnadens att om

Så småningomHemslöjd.Föreningen för SvenskZickerman 1899 starta-
Mångaförsta i Leksand 1904.hemslöjdsföreningar, denlokalades var

de hämta-hushållningssällskapens slöjdkommittérombildningar menav
1912 ifrån organiserade sigockså Svensk Hemslöjd. Deinspirationde

Svensk Hemslöjd ochRiksförbund, SHR.HemslöjdsföreningarsSvenska
1945.gickSHR samman

speciell försälj-inrättades 1928försörjningstraditionenlinje medI en
kvalitetsbevarandetlinje medHemslöjdsförbundet. Iningsorganisation,

hemslöjd,instruktör förtjänstKommerskollegium 1922inrättade somen
Utbildning ochhemslöjdskonsulenter.utvecklas tilldet kom att upp-som

Tid-hemslöjdsrörelsens arbete.varit viktig del ilysning har alltid en
viktigasteidag rörelsensstartades 1933 ochskriften Hemslöjden är än
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språkrör. Sätergläntan köptes 1964 för utveckla kurs- och utbildnings-att
verksamheten.

två håll.De traditionerna litet olika Dels har vinnlagt sigvetter man
saluslöjden, dvs dem har slöjden delförsörjning. Delsom om som som

vänder sig till dem slöjdar för husbehov. framförDet allt detärman som
förhållandet till studieförbundens hantverkscirklar kom-görsenare som

plicerat. I likhet med folkbildningen har hemslöjden delvis sitt iursprung
gräsrotsrörelse. iMan arbetar gränsland mellan professionella ochetten

där den professionellt kunnige amatörens produkter haramatörer, en
plats. viktigEn del verksamheten kurser och utbildning. Mellanärav

uppstårhemslöjden och studieförbunden därför ofta den spänning som
blir följd finnsdet beröringspunkter.gärna atten av

Lena Karlén:

språketHem-Iigheten det gränslösa-

Karlén gåttLena väverska och har på Konstfacks aftonskola. Vidär in-
tervjutillfället hon rektor för Sätergläntan, Hemslojdens gård i Insjön.var

harHon mycket starka kulturella bygden. Familjen kommer frånirötter
Leksand, själv hon på Stiftsgården Rättvik. fari Hennesär uppvuxen var

föreståndareoch där, hennes husmor Stiftsgårdenpräst ettmor var
mångkulturellt där och katoliker: ateister ochcentrum, protestanter mus-
limer där människor åldermed olika hudfärg, olika och olikamättes,
livssituation blandades. på StiftsgårdenUppväxten har betytt mycket för

Karléns livssyn. Själv honLena det därför hon så småningomtror att var
sökte till folkhögskolan.sig

familjen fanns starka konstnärliga mångaintressen, har verk-varit
konst- och hantverksområdet.inom arbetade blHennessamma mor a

med kyrkliga textilier Från henne har fåttLena hantverksintresse.sitt
Hon tidigt hon ville arbeta års åldervisste med textil. Vid 15 börjadeatt
hon praktikant på Wålstedts textilverkstad: "där gjorde allt, frånjagsom

avmaska får och fårullskitig till färga och förstaminvävaatt sortera att
pläd. Efter vävutbildning år" och väverska på Leksands hem-tre som

Om hemslöjden och hemslöjdsrörelsens framväxt, förutom Gertrudtse ex
Grenander Nyberg: Svensk slojdhistoria l988/ 1995 Anna-Maja Nylén:även
Hemslöjd 1969 Soñaoch Danielson: goda smaken och samhällsnyttanDen
1991. En kortfattad historik finns i Nyttoslojd och ögonfrojd: SHR
1912-1992, utgiven tidskriften Hemslojden 1992.av
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hon arbe-Konstfacks aftonskola, samtidigt.slojdsförening gick hon som
Åhléns: på fältropetpå "Då, 60-talet,tade inköpare hemtextil varsom av

till konsumen-skulle bättre till industrin, justagöraatt varorman varor
Pålågt industrin gällde."Hantverk stod ganska kurs, detiterna. var som

Åhléns hon år.arbetade i sju
för förettårig till Guatemala1973 for hon med och attman son

hantverkskooperativ.räkning arbeta med indianska HennesAfroArts man
kalky-ajfärsregler: hurundervisade bokföring, själv lärde honi ut man

för kvalitetskontroll.vikten hålla leveranstider,lerar priser, systemattav
målproducenterna. Ofta deras tjänakvinnornaDet attsom var varvar

isoleringskolgång eller medicin.ihop till barnens Byarnastpengar ex
på och på dräktbruket. dekunde avläsas kvinnornas ställning I iso-mest
bar både och kvinnor dräkt.lerade byarna Det männenmän som varvar

vävde. byarkooperativen, det kvinnorna Imedlemmar somav men var
bussförbindelser bar intemed bättre kommunikation männenvägar,- -

kooperativet. Dräktbruketdräkt och kvinnorna medlemmar varvar av
något förenade dalkullan med indianerna:Lenasom

kan jämföras medtillverkade framför allt sina dräkter,De egna som-
precis i Da-sockendräkter. Olika byar hade olika dräkter,svenska som

med fyratagit med mig min masdräkt och kortlarna. hadeJag ett ge-sons
från allihop.min till min i Leksandsdräkt Närnerationer mormor son --

kulturel-det fanns vita gringos hadeindianerna upptäckte att sammasom
något vialldeles speciellt. Sedanla de själva detmönster varvarsom -

direkt medockså vi familj. Vi kunde identifierahjälpta att ossvar enav
överallt.förbannade farsor sig likavarandra oroliga och ärmorsor-

inte bara teoretiker jag kundejagDessutom väva, ävenutan omvar
kallasfritt hängande detjag inte vävde De hadesätt. varparsamma -

trädantingen i eller iför ryggbandsväv. binder ändanMan väggen ettena
Solven plockasdelen livet och medoch andra spännerrunt uppryggen.

tråd så får stickor.och använda Demed vä-är suveränamassaen man en
nå-kunde inte tillföraotroliga, enkla redskap. Jagverskor, helt med dessa

så själva.hantverket kunde de otroligt väli själva detgot
Framför allt dettapräglat mitt liv mycket.Tiden i Guatemala har att-

föremålisolerad företeelse. Ettinte hantverket eller slöjden sersom ense
kantill under särskilda betingelser. Mandet för det kommitgör attut som

och slöjden fickkalla hantverkets sociala roll. Hantverketdet en annan
ibehov bottnarträsked manifestationdimension. En är ettav somen

struktur.samhälle med speciellett en
slöjdareframväxt i Guatemala, hurhar hemslöjdsrörelsensJag sett

gräsrotsnivå kooperativ. handlarorganiserat sig och bildat Det över-om
kooperativ. dem finns kanskearbetade vi med 30 Avlevnad. Som mest

stabila. kom mycket starkfem kvar ekonomiskt Detär repres-ensom
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sion, gick igenom alla folkrörelser och mördade medlemmarna.där man
Många ansågs farliga, eftersom dede kooperativa ledarna taladeav om

för delaktighet.mänskliga rättigheter och
återkomsten påEfter till 1977 slog familjen Svanö,Sverige sig ner som
Ångermanälven. påligger bodde 25 olika nationaliteter; olikaDäri sätt

Familjen hade fånknutna till Sandöskolan, där Lenas lärare.man var
tovadetackor. sydde skinnen och ullentrettio Lenamest ett tra-avsom -

ditionellt hantverk Västernorrland. Samtidigt började hon utbilda tilli sig
folkhögskolelärare Linköping. Efter kom hon 1980 till Härnö-i examen

folkhögskola, där hon bl arbetade med kurs hettesands a en som
handlade levnadsformer"Framtid och överlevnad alternativasom om

och överlevnad glesbygd. kurs hette "Skapa leva" ochi En annan var-
påinriktad hantverk och kultur. bestod till hälften till hälf-Den teori,av

praktik. några elever blev den inkörsport till arbeta medFörten attav
kulturfrågor. 1987 ägnade hon år år läsa media påhantverk och ett att

Därefter flyttadeHola folkhögskola: video, foto, berättarteknik bild. honi
årsefter 25 bortovaro hem till Leksand för bli lärare vid Hantverketsatt

folkhögskola.
hade jag enbart kulturorientering jagFörst även övertogmen senare-

påtextilutbildningen. Kulturorientering kunde lite olika beroendevara
på skråväsendetstittadeelever. När det gällde hantverksyrkena vi bl a

följdeuppkomst och gesäll I allmänna vimästarsystemet. tgrupper ex-
från till premiär.teateruppsättning Ivar Los Traktorn, Det ärmanusen av

sådant på fårfolkhögskola:kan du med svenska, musik, bildgöraman en
så friprecis allting. Det väldigt spännande. Man inom folkhög-ärvar-

utgår frånskolan. Det finns inga skrivna läroplaner. Du du hargruppen
och du ska tillvarata de kunskaper finns inom tyckerJag attsom gruppen.

gå år påborde varje människas rättighet folkhögskola.det att ettvara par
detta tvingas ihop med folk inte skulle välja ochBara att som man annars

ålder,olika i bakgrund. allting. Man rela-är synsätt- är atttvungensom
till dem.tera

MissionsförbundetI Härnösand Svenska huvudman. Där upplevdeär
folkbildningstanken fannsjag den gamla, ursprungliga kvar: männis-att

kan stod i Stor vikt lades vid det allt knötsattcentrum. gemensamma,
ihop, för varandra naturligt det blir annorlundaDet är rätt attansvar osv.

Folkhögskola. RiksorganisationHantverkets Där Företagarnas hu-är
hantverksutbildningar och dit kommer människor medvudman. Det är

individualistiskt.konstnärliga ambitioner. Det I Härnösand har deär mer
musikutbildning med hög kvalitet. kan fenomen,Dären man se samma

såfast inom musiken. handlar varje individs uttryck och detDet ärom
får.kollektiva Musikutbildningen iolika hur mycket detutrymme

folkhögskolaHärnösand och hantverksutbildningarna Hantverkets
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går sig vidare till högrefungerar ungefär lika. där sökerDe ut-nog som
Konstfack högskolor medbildningar: Musikaliska akademien, eller andra

såmusik, formgivning eller andra konstnärliga utbildningar. Det ställs
helt vansinnig.höga krav idag konkurrensenär-

också varje skola själv utformar verk-Till folkhögskolans frihet hör att
också har praktiseratsamheten. gäller hantverksutbildningarna. JagDet
på konstnärligtkortare eller längre tid 10-15 folkhögskolor. En del är mer

textillinjerinriktade vill vidare den medan vissaoch eleverna söka vägen,
måstevill bli textillärare och ha behö-inriktade demärt som somex

såUtgångspunktemautbildningen.righet i botten för kunna söka äratt
olika. kan inte generalisera.Man

yrkesutbildning-i diskuterades det mycketNär jag Härnösandvar om
fåttfinnas folkhögskoloma. det och harskulle Nu är accepteratar mer

frånfolkhögskolan kommer kravet ele-erkännandeett annat men nu-
Så högskolediskussio-de vill ha formell kompetens. det helaärattverna

både från från de härkommer krav statsmakten och elevernaDet attnen.
fåutbildningarna fiolbyggare och pianotekniker skat en annanex --

får ing-form ska finnas utanför folkhögskolan. Eleverna däroch deatt
officiell de kan använda sig sedan.statusen som av

Karlén rektor på Såtergläntanz, honfebruari 1992 blev tjänstLena en
halvårsskiftet 1995. för Sätergläntanupprätthöll till Huvudman är

ingårSätergläntanSvenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund, SHR. i
fristånde Hand-fem kompletterande skolor De övriga ärgruppen av

Capellagården och Steneby-arbetets Malmstens verkstadsskola,Vänner,
år olikaskolan. Idag Sätergläntan hundratal korta kurser iett perger

år också sömnadslöjdtekniker. terminskurserVarje i vävning, samtges
påbyggnadträslöjd. Samtliga finnsgrundkurser. Dessutomår ett-ensom

deltaga-årig vävutbildning. Till kortkurserna kommer drygt I 000högre
på tillår. flesta på dagar de kanDe femär tre vec-re per men vara upp

kor.
förvalta och föra vidare slöjdarvet, DetSätergläntans uppgift ärär att-

diskussionförs hela tidenden enda skolan sitt slag i Sverige. Det enav

pensionat och vävskola2Sätergläntan har funnits sedan 1922. Den startade som
två Långbers, Då såldestill Sätergläntan tilldrev den 1934.systrarav som

fråntextilt inriktad tidigare haft delHandarbetets Vänner och blev helt att en
såldes vi-träslöjd Carl indragen i verksamheten. 1964 denbl Mamstena var-

Dådare till Hemslöjdsföreningars Riksförbund. bildades ekono-Svenska en
förening med styrelse, skolan. Den heter Sätergläntanmisk ägeregen som

gårdHemslöjdens Ekonomisk förening.
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gårhur de elever här ska kunna tillgodogöra sig sin utbildning iom som
längre perspektiv, det inte klart hur det kommer Deärett att ut.men se

Mångakommer till kortkurserna har väldigt olika motiv. yrkes-ärsom
slöjdare kommer för fördjupa sin kunskap eller komplettera medattsom

Så mångaandra tekniker. finns det cirkelledare, eftersom studieförbunden
någonidag inte teknikutbildning, bara metodutbildning i olika steg.ger

påfyllning,Cirkelledarna för frånskickas hit främst Vuxenskolan. Det
naturligt, eftersom Vuxenskolan liksom Hemslöjden sinahar iär rötter

ocksådet samhället och bland frånbönderna. Men de kommeragrara
någon gång frånSKS, Medborgarskolan, NBV minst ABF. harDet nog-

tvåmed den olika hantverket finns inom degöra stör-att tsyn som ex
studieförbunden, ABF och Vuxenskolan. jagNär Hantverketssta var

lånades treårsperiodfolkhögskola jag till Vuxenskolan under förut atten
målskrivning,arbeta med pilotutbildningar och kvalitetsaspekter överhu-

vudtaget.
Själv hinner jag inte med hantverk för närvarande. Att rektor ochvara

chef all tid. jag längtar vansinnigt efter brodera, frittMen broderi.tar att
Jag längtar efter jobba med händerna igen. efterOch uttrycka detatt att

måsteberör mig. allt efter mittJag huvud jag stickar in-göra egetsom -
efter vill frånJag alltihop själv, början till slut. Jagmönster. görate ens

hålla sålängtar efter i lugn och jag alla de prestations-att att tapparro
sådankrav kommer med utbildning min i botten. Jag skullesom en som

någravilja något.krav det ska bli längtar jagDetöva utan att mestnog
fåefter: känna mig fram.att

tvåSätergläntan har heltidsanställda lärare, slöjdlärare och snick-en
Övrigavävlärare. lärare yrkesverksamma hantverkare,armästare, ären

slöjdare, textilkonstnären bild- Ocksåoch teckningslärare. bildhuggare,
förgyllare och konservator finns bland flestalärarna. harDe ingenen pe-
dagogisk utbildning hantverksutbildade eller har lärt hant-sigärutan
verket på -flera de frånäldre föräldrar detsina i gamlasättannat av
bondesamhället.

våraLärarna oerhört viktiga vi skriver alltid i kurspro-är namnen- -
Uppslutningen kurserna beror helt vilka lärare vi har. Detgram.

får förfrågningarhänder inte sällan vi skaviss hanär nästaatt en person
får såkurs. Vissa lär inte bara tekniken eleverna mycketut utan mer.

iEn hörnstenama Hemslöjdsrörelsens ideologi förmedla djupär attav
materialkännedom. Man ska inte bara köpa träbit ska kunnautanen man

ocksåi skogen och virke själv. Följa hela Deträtt ärut ta processen. en
våra ocksågrund i kurser. Vissa förmedlakan mycket kringkunskap: hur

Överhuvudtagetlevde förr, ihur andra länder. in hant-gör sättaman man
iverket olika sammanhang och bred kunskap.ge en

måsteDet skillnad lärarna, det finnas önskan läraär stor attmen en
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hålla på sitt söker sig inteintresserade medDe bara är attut. nogsom av
långlivade...hit skulle de inte blirhit. Och kom de nog

påOm hantverkskunskapsynen

Såkänsla. detfysisk känsla, sensuellmig hantverkFör ärär renten en-
också mig idag detarbete. Och skapa. Fördetta resultat ärattatt ettavse

i bro-leta efter mig självfrämst skapa mig Attatt ett eget utrymme.nog
mig ochdet form meditation. Att skapaderiet är ett eget gerumen av-

från mig själv och andra.för vill jobba kravuttryck den Jagjag utan
också handar-broderi. mekanisktHelt förutsättningslöst. Med Men mer

Huvudetmaskin, skaparbete, sticka eller ett sorts tomrum.att sysom
får gå för sig och händerna för sig.

någotpåverka själv. Liksomkvalitén dukan duDessutom görnär ut-
åstad-både harform färg. Framför allt det detta duseendet, och är att

något tillfredsställelseoerhördkommit själv, Det är attt matta.ex en en
något får förvävningen du användningtillverka med händer. I enegna

påsådan längdräkna täthet ochkunskaper. Bara sak att uten sommassa
krympmånen. får teoretiskapraktisk användning föreller Duvalpen, ..

du befäster det viset.kunskaper, som
bokliga och den tek-prioriteras idag den teoretiska, denDet ärsom-

gymnasieskolor med prak-ingen slump allaniska kunskapen. Det är att
konstskolorinriktning eller andra hantverks- ochtisk-estetisk översväm-

detansökningar svältfödda. Jag ärär etttror attungarnamas av -
får och in-inte tillfredsställt i skolangrundläggande behov somsom man

hålla på sig tillefter med det och sökerprioriteras. Ungarna längtar attte
sådana utbildningar.

svårt förstå dvs hant-nedvärderar handens kunskap,harJag att att man
samtidigt hjämforskning pekarverket och slöjden, harnär somman

praktikenteoretiska kunskaperna iviktigt det dehur omsätterär att man
måste åt. intepraktik följas skabefästa kunskapen. Teori och Detför att

såså går linje min gjordeträteknisk mot-att som sonvara om man en --
från för väljerSYO-konsulent och skolledningarbetas att ettmanman

såbegåvaddåDärför mindre intellektuelltpraktiskt yrke. att anses man -
teoretiskainte kommer in detydligen hantverkare. De somser man

Såfår snickare eller...utbildningarna, de bli elektriker eller resonerar man
från sida. samhällssynen.skolans Det speglar

fick jobbamindre praktiskt i skolan. OmMan arbetar mindre och man
också för handensskapa respektpraktisk-estetiskt skulle det störreenmer

ellereller rörmokareför hantverkare, detarbete, är vävareoavsett om
står i kö vid maski-Träslöjden idag terapi. Ungarnasnickare. är sortsen



118 Del III. Hantverkets och värde SOU 1996: 122väsen

och det finns ingen för hålla påchans dem efter skolan. I ställetattnerna
kunde lära hur använder kniv och såandra enkla verktygut attman man
de kan fortsätta själva. Kombinera det med naturkunskap och friluftsliv -
där hör ihopdet i sammanhang.ett

När det gäller kunskapsöverföringen jag inte kan ersättatror man-
människan. klart, vissaDet tekniska kan du visa video,är moment

det kan inte bli påverkakomplement. Vill eller kom-än ettmen mer man
då måstemed sitt budskap, det personligt.nära Detma en person vara

kommer bli nödvändigare i framtiden, den tekniskaännu kommu-näratt
nikationen såblir massiv.

såSlöjd och hantverk mycket samhällskunskap börjarger om man-
titta det. påDen olika beroende de ekonomiska villkoren bakom.utser
Ta Leksandsdräkten vissaI släkter kunde bevara dräktema frånt ex. man
generation till generation, medan mina förfäder använde sina tills det ba-

kvar. Dem använde sedan till mellan timmer-tätatrasor attra var man
stockama. Där kan hitta gamla klädesplaggman nu

Eller detta bestämmer utseendet Leksandsdräkten vidatt attman en
viss historisk tidpunkt den råddräkten. Men vissa hade inte medär rätta
det rätt fick påvad fanns. beror heltDet under vil-utan tasom var som
ka ekonomiska omständigheter du har Det detsamma iväxt upp. var
Guatemala. I by hade lila huvudfärg rådkunde de hadeen som som som
ha lila i dräkten medan de fattigaste kanske bara kunde ha smal li-mer en
la rand. varifrån ocksåDräkten talar du kommer, din sociala ochom men
ekonomiska status.

Om hantverket och samhällsnyttan

Det ingen slump började med maskiner i skolan.är Ungarnaatt man-
skulle förberedas för arbetslivet och vänjas vid maskiner. Men nu ser ar-
betslivet går såannorlunda Samhällsförändringen vansinnigt fort.ut.

skaUngarna till samhälle vi inte hur det kommerett vet attanpassas som
fårMen de inte med sig grunden för överlevnad. Manut. görsortsse en

såsig själv fruktansvärt måsteberoende. Man kunna lappa brallor,ett par
lägga slåbyxor, i spik, tälja blompinne,ett peta ettupp par en en ner
frö...

Vetskapen klarar det basala skapar människa.att tryggareom man en
Utan handens kunskap blir vi halva människor. kan inteDet vara me-
ningen vårmed tillvaro gårjorden vi konsekvent in för bortatt att ta
människan huvud, fötter.händer, Ser det internationellt jag in-trorman-

tekniñeringen kan fortsätta Det handlar intesätt.te attsamma om
blicka bakåtromantiskt måsterealistisk. Vi välja detutan attom vara
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låtaOm sakersamhälle vi vill ha. handlar de fem sinnena.Det taattom
viktigare slutresultatet.lika viktig kanskesin tid. Att änärprocessen - -

många delvis sinfinns hantverkare vill leva helt ellerDet som-
då måste också för-finnas konsumenter den slöjdenslöjd det somavmen

fårstår sig med händernavad det handlar Genom lära arbetaatt manom.
förblir villigare betalarespekt för professionellt hantverk. Och attmer

spånkorgsinför kan bedöma kvalitén. Den gjortdet, av egnaman som
gjordspån, beredd betala det relativt höga pris korgden är att som en av

frånspån billig korg Taiwan.handkluvet betingar, hellre än en
också slöjd och hantverkkan ekologiska aspekter. IMan använ-se

ingåkanmaterial förnyelsebara och komposterbara,der är somman som
måstelång finnsvi sikt tillvara. Deti kretsloppet. Det kunskapär ta

resurssnåla medtekniker. orimligtmycket gammal klokskap Det ärom
väl-livslängd i sin producerarmed med kortdessa tursommassor varor

sopberg.diga
arbetstillfällen. Framtidenssamhällsnytta det skapasAnnan är t attex

bestå olika jobb, där slöjd och hantverk kanarbete kommer ett.att varaav
småjobb ef-du kan sälja kan du i stället slippa köpa,Om det inte är som

så harsjälv. dina gamla kläderdu tillverkar Kan du vävatersom mattor av
duändå för din skull, för du behöver. Ellergjort arbete detdu ett omegen

Så får värdeidag. har barastickar dina tröjor... inte Mansägamanegna
det jag vänder mig Konsumentkonsument. Det är mest emot. enavsom

Påallting. minskit inte behöver och tär port-massa som man som
jordens alltmonnä, resurser,

också tråkigtjag begrepp vill kal-Till hör vad medsamhällsnyttan ett
friskvård. ingenmental Det tycker jag faktiskt hantverket Detla är. är

vården arbetsterapi. mår bätt-tillfällighet inom arbetar med Manatt man
ocksånågot skönhethänderna.med Jag ärnär gör etttror attmanre

svårt: inte vackertvad vackert, vadmänskligt behov. Men det ärär är
sig SomligaFormgivnings- konstutbildning handlar läraoch attom se.

fullo, inte alls.utvecklar det till andra
samhäl-sällan slöjdens roll i dagensInom Hemslöjden talar man om-

dåtid konserverande tid. Jagle, det ofta talarär ett trorenom, aven man
också från håll.måste Vädja till leken,sig slöjdennärma tannat exman

så de blirnyfikenheten, till människors sinnenlusten, att taatt sugna
också materialet, verktyget,det inte bara handlarreda Men attmer. om

föremål fyller för funktionvad dettaproduktionsprocessen ävenutan om
för mig, idag.
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Om professionella och amatörer

professionellEn hantverkare ska behärska tekniken och materialet. Om-
ocksåhan sedan lever sitt hantverk ska han naturligtvis betalt.ta

någonEn för mig inte har ambitionen bli professio-amatör är attsom
någotnell. för sitt nöjes såMan höga skull: en glad amatör. Detgör är

på sig själv Ordet hör ihop med kärlek.amatör.man ser som amour,
också Då någonMen det kan användas negativt. det inte be-är som

någonhärskar tekniken eller formen. Eller behärskar teknikensom men
formmässigt formdet teknik och inte hör ihop.är amatör, när atten syns
En kan i princip duktig korgmakare helt vansin-amatör görvara en som
niga grejor därför någonformen inte spelar roll.att

Om studiecirklar i hantverk

dåNär de första studiecirklama kom det boken gällde, förvar som-
det den kunskapen människor saknade och ville komplettera sinvar som

praktiska kunskap med. situationen såNu den omvända, för har viär nu
länge prioriterat bokliga, teoretiskaden bildningen. För bli hela män-att
niskor behöver vi det andra komplementet, hantverket. Vi behöver arbeta
med händerna. Situationen bara omvänd.är

Så sådet mycket i hantverkscirklarna: kunskap materialär annat om
och teknik. Kulturhistoria. Den terapeutiska verkan. människor kom-Att

ocksåAtt inte bara sväljer vad andra lär deut utan attmer samman. man
erfarenheterna tillvara. Det studiecirkelns Allaärtasegna som ursprung.

någotkan bidra med och därigenom skapa Om jaghelhet. kanstörreen
så ocksåinnan kanske jag inte bara lär mig vävningväva utanmer om om

kvinnohistoria. blir vidgadDet kunskap kring ämnett attex en genom
på på ålder,olika saker och ting beroende samhällsställning ochman ser

annat
Skillnaden folkbildningenmellan och Hemslöjdsrörelsen hem-är att-

slöjden produkten i medan folkbildningensätter männis-sättercentrum
kan i Jag skulle önska inom Hemslöjdsrörelsencentrum. att satteman

påslöjden och människan i Hemslöjdsrörelsens studieför-centrum. syn
bunden präglas mycket förakt. Man betraktar deras verksamheträtt av

Åamatöristisk i negativ mening, dvs oprofessionell. andra sidansom ser
studieförbunden föraktmed hemslöjdens pekpinnar. jagMen tycker

verksamheterna kompletterar varandra. Om hantverkscirklarna inteatt
fåfanns skulle vi betydligt färre tilldeltagare Sätergläntans kurser. Det är

jag helt övertygad om.
går områdeMan i cirkel och och sedan villetten nosar om man-
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Försvinnergår Sätergläntan.vidarekunskaperfördjupa sina t exman
sådå försvinnerså ochförsvinner basenstudieförbundenhantverket ur

området. Mandet härutbildningar inomsmåningom för högreunderlaget
bli el-lär sigstudiecirkel. Mankonsthantverkare iblilär sig inte attatt en

yrkesutbilda människorAvsikten integlad är utanler amatör. attenvara
lång-fårdjupare kunskapenlåta Dendem ämnet.att man genomnosa

ämnesområdet.förkovran inomvarig träning och
tillåts förväntasdumåste någonstans dudärfinnasDet pröva utan att

halvt samhälleskapaskulleprofessionell. Det att ett om manvaravara
livsnödvändigtfick finnas. Dethalvanallt det här, bara ärborttog om ena

med bägge delarna.

språket"gränslösa"Hem-Iigheten detAspekten -

påpå och vis kulturarvetshantverketaspektHem-lighetens sättär mot-
levande kun-i vardagen,hantverket i hemmet,placerarDensats. som en

försörjning. andraoch Iför överlevnadnödvändighem-slöjd,skap: som
Sverige förifortfarande vad denslöjdenGuatemala,länder, ärtex var

avsalu.husbehov ochår slöjd försedan: hemmets100drygt
kommunika-ordlösbildmed musik, dans,i likhetHantverket är en--

förstågår världen,språkgränser. helaDettion, oberoende överatt sam-av
förankrade. Ioch regionalttydligt lokaltdialektertidigt dess ärsom

folkdräktenbåde ochvävkunnighetenfungeradeGuatemala ettsom
igenkännande.gränsöverskridande

två mel-brokulturer,igenkännandet blir bro mellanordlösaDet enen
själv i denigen siglikheten, kännaGuatemala. AttLeksand ochlan an-se

läggerskapar Detolikhetendet främlingskapöverbryggardre ensom
kun-blir möjligt. Deterfarenheterkunskaper ochgrund, där byte somav

affärsme-västerländskapåtvingat tänkesättfrämmandede tett exvara
medel till själv-respekt bliömsesidigkan i sammanhangtoder ett av-

situationförtryckthjälp ur en
åstad-också medel förmål sigiHantverket kan ett attett menvara

biståndsar-också erfarenhetharintervjun med Börje Hagman,Se3 även avsom
förstå-hantverkskunnandet kan underlättabetonar hurinom hantverk. Hanbete

besökerturisterbåde med invandrare ochimellan kulturer, närelsen mötet an-
länder.dra

förKulturell kamp1972 ochför förtrycktaFreire: PedagogikPaulo4Se t ex
ierfarenheterkopplas till konkretakunskapbetydelsenfrihet 1974 attom av

lever.miljö där människorsocialaden
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komma förändring. För Guatemalas indianer handlade det utvecklingom
deras samhälle, för svenskar kanske det handlar individensav om egen

utveckling.
Hem-lighetens mångkulturellaaspekt viktig i det Sverige.är De ord-

språkenlösa förstådet möjligt förstågör varandra varandrasatt utan att
0rd: språkhandens liksom musikens, bildens, dansens förenar bort-- -

språkgränser, når Mångakulturbaniärer invandrareöver kommerom
från länder där hantverk fortfarande levande vardagskunskap.är

frånkvinnorFör kulturer där kvinnans plats bokstavligen i hemmetär
hem-lighetens aspekt viktig. Sverigeär och svenska kvinnor kanextra te

sig skrämmande främmandeoch den textila traditionen igenkänn-ärmen
bar och hemvan. I cirklar och verkstäder kan de dela textila kunskaper
och erfarenheter med svenska såkvinnor och sig detsätt närma sven-
ska samhället. Likheten bygger bro olikhetemaf Detöveren gemensam-

språket utgångspunkttextila frånblir den vilken deterövrarma man
språket,svenska inte något utifrån påtvingat nödvän-utansom som en

dighet för kommunicera.att

4.3 Hantverkets perspektiv

Hantverkets perspektiv kan ñera, eftersom hantverk har olika inne-vara
börder. Här det hantverket har i förindustriel-detrötterrepresenterar som

samhällets hantverksyrken. gångDe fram yrkesspeci-växte en som en
alisering hemmens Mångaslöjd. dem raderades bort indu-av av av
strialiseringen, utkonkurrerade maskinemas snabbare produktion.av
Andra lever kvar reparationshantverk eller fåexklusivitet:som som en

rådhar betala för hantverksmässig tillverkning ting.att av
långDet tid lära sig den hantverksyrke. skråtraditio-Itar att typen av

lärlingstiden vanligen år.fyra-fem årsSedan följde ofta fleranen var ge-
sällvandring, i Sverige och utomlands, för ytterligare utveckla yrkes-att
kunskapen. Först därefter det dags avlägga och kanskemästarprovattvar
få verkstad. Att yrkesskicklighetens och arbetets kvalitetstarta egen upp-
rätthölls kontrollerades skråna. Sådan hantverksskicklighet ärnoga av en
fråga livslångt lärande, där kunskapen områdetdet stän-om om egna
digt fördjupas.

5 StudiecirkelkulturenUr i olkkonstenF 1992.
6Ett omskrivet exempel Livstycket i stockholmsförortenär Tensta.gruppen
Omvänt har kvinnliga kulturantropologer handarbetetanvänt sättett attsom
komma in i slutna kvinnokulturer. fungerarDet igenkänningstecken:ettsom

ocksåhon kvinna, honär annorlunda.även ärom
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Anders Mattsson:

resultatetSynligheten det utmanande-

gått Carl Malmstensutbildad slöjdlärare och harAnders Mattsson är
förheltidsanställd lärare Trä-snickarskola. han ansvarigNu är som

blpå Sätergläntan. harhus och träutbildningen Han gjortslöjdens ut-a
Videofilmer trähantverk ochbildningsmaterial böcker och trä-om--

Rågsved, detStockholmsförortenverktyg. Han iär som senareuppvuxen
skolaoch gickkallades Oasen, tillhör generation i somsammasamma

uppväxtmiljönThåström "Imperiet".2 is-Joakim och de andra Ii var
Hammarby och hade Lindströmviktig. spelade Currehockeyn Han i som

så.hårt, på och Jagskulle"man tränatränare: extrasatsa sommaren
påfar typografdet med elitsatsning. " Nor-lärde tidigt här Hansmig var

med praktisktpå tid, händigdisk blysättningensRotogravyr personen
så brahan gjorde blev det gjort".självförtroende händerna: "vadi än

arbe-grafisk formgivare.ville stimulera till bli HansHan att morsonen
också mycket händig.sömmerska.tade tid Honsom varen

insidan lika vackermig plagg skalärdeHon ett syttatt somvara-
lådornas likainsida skajag överfört till snickeriet:utsidan. harDet vara

någratillåtet,skåpets fick intefuska inteñna utsida. Att tamanvarsom
sågsåfelsytt sprättade hon Jag hennedetVargenvägar. repa uppupp.

något. gjor-tröjor för hon missnöjd med Honfardigstickadenästan att var
överdrivetfel. kan tycka dethellre accepterade Mande än ett menvarom

ändå farligt fel.mig det intedet lärde är göraatt att
naturligtvisñnt baksidan framsidandet ska likaAtt ärsomvara

årinsåg slöjdlärarejag snabbt jag idubbelbottnat. Detlite när tre var
därförlåg- jag släcka barnens lustmellanstadiet: antingen skulleoch ut

jag inteså min lust förjag för petig eller skulle jag döda attatt egenvar
dåSå jagbland barn. valdemisstag naturligt skerstod med alla attut som

åtminstone lik-kanvuxenutbildning där mina kravsyssla med envara
nivå de krav.värdig med vuxnas egna

elektronik.medhade jag arbeteEfter militärtjänsten rättett monotont-
slöjdseminariet i Linköping,tillpassade mig inte alls. Jag sökteDet men

beskrev mittkom in. Efter den dagenjag blev överraskad jagnärnästan

1996. populär ochhistoria, Hantverk Sverige Enhantverksyrkenas iOm se
Hantverkskunskap 1995.kortfattad beskrivning ger

musikgrupp. uppstod det1980-talet mycket känd Den2Imperiet urvar en
ThåströmRågsvedsbaserade Ebba Joakimlegendariska, punkbandet Grön. var

sångare låtskrivare i Ebba Grönoch Imperiet.-
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dåförliv stigande kurva, kom jag in i hantverket och lyckan med det.en
Det omvälvande. kunde titta saker jag gjort och förundrasJag övervar

det faktiskt jag gjort det. har hört människorJag äratt attvar som som
få fådansare ofta väljer det yrket för kroppskänsla och tillbakaatt en

fårförkänslan det jaget. För mig det slöjden och hantverketäregna som
mig leva i Det underbar känsla: Det här har jag gjortäratt nuet. en nu,

påminner två årjust idag. mig jag lever... Under de slöjdut-Det attom
pågickbildningen jag helt absorberad. Visserligen jagspelade hock-var

slöjden insågsamtidigt, nyväckt religion. Jagnästaney men var som en
måste måste fåjag lära Jag tid, inte direkt bli lärare lämnaochatt mer.

ifrån mig den lilla kunskap jag hade.
Efter slojdseminariet arbetade Anders årMattsson slojdlärareett som

parallellt med han praktiserade hos snickare för den maskin-att atten
påkunskap han behövde för söka Carl Malmstens snickarskolain iatt

Stockholm. Samtidigt kom rektor till skolan, Olle Pira,en ny som upp-
muntrade eleverna möbler förutom kopiera Malmstensgöraatt attegna
möbler bjöd.traditionensom

ñck faktisktHan själva, vi kunde rita saker.att tro attoss oss egna-
gjordeJag Malmstenmöbel och Det kanske ekono-restenen egna. var

miskt dumdristigt det utvecklande för kreativiteten. Ommen var
Linköpingsåren så två årenfantastiska de Malmsten snäppetvar var

åtta då. såbättre. Vi elever började Alla där fantastiskt in-var som var
påtresserade, vi lärde otroligt mycket varandra, bodde sko-nästanav

så fåttlan. fick vi inte mycket materialkunskap. jagTyvärr Det har sena-
här i hemslöjdsrörelsen.re

sådantmöbler gjorde skolan, det ellerDe sällan aldrigärman man
får sedan, utbildad och i arbetslivet. Jag kan sak-när är uteupprepa man

få sådana svårighetsgrad fådär fantastiska möbler med kla-göraattna en
förDet ingen kan betala det.ärav.rar som

Malmsten gjorde det vackraste vackra och det fulaste fula. Varje ledig
på bådestund han Nordiska Museet och tecknade möbler, högresatt av

stånds- Såoch allmogemöbler. han lärde sig oerhört traditio-mycket av
återknytaliksom rensade detaljerna. finns skäl tillHan Det attnen.

Malmsten blir kopieringidag. Det lär sig mycket det.än men man av
Så skulle jag vilja leva ständigt inspireras och jobba praktiskt. Tyvärr-

måstefinns det verklighet där försörja sig...en man
Anders gick Malmstens skola början på 80-talet,Mattsson bildadeiut

familj och slojdlärare.arbetade "drömdeHan envistsom om en egen
påverkstad" och hade tid källarlokal Stockholm,Drottninggatan ien en

där han började beställningsjobb till och bekanta. Då fickgöra vänner
han på Hemslojden "instruktör/formgivare ordnadeHantjänsten som
utbildning för slojdare, träffade hantverkare och slojdfolk Stockholmsi



SOU 1996: 122 Del Hantverkets och värde 125III. väsen

län, hjälpte dem med marknadsföring, utställningar, verktygtips om m m.
det äldre människor, de flesta självlärda. de kunde snidaMest "Detvar -

det kunde de fantastiskt anlitades ocksåväl. " Han kurs-vättar t ex som-
påledare Sätergläntan på såoch kom diskussionerna byg-in isätt attom

träverkstad. När Träslojdens hus blev verklighet ombads han taga en ny
hand det och träutbildningen. Sedan 1990 har han arbetat heltidom om
på Sätergläntan med avbrott bl för skriva.atta

såOm mina tidigare arbeten utbildande tidenhar Säterglän-var-
så.varit Hit kommer varje vecka gästföreläsareännu ärtan mera somen

någotmycket kunnig knivtillverkning, tälja med kniv ochtema: yxa,
måla fårallt det där jag med känner mig allsidiga-Jagsvarva, vara om.-

så hålleridag jag gjorde förr. Och ödmjukhetendet vid livän närre man
förstår det finns finnsmycket lära. Det ingen anledning för-att att attmer
häva sig. Sedan jag träffat farbröderhar häruppe. Jag har väldigt lätt för

..
få kontakt Sådanamed äldre gubbar, jag tycker mycket det. däratt om

kunniga på sågubbar... Bara lyssnar dem har de myckethurman som
Så någrahelst berätta. det finns farbröder här jag adopterat, bru-att som

kar jag skedslöjdare, farbror jättefina gubbar, smed.säga: gören som en
De har lärt mig jättemycket.

påOm hantverkskunskapsynen

någon måste-I hantverk behöver visar. läsa in teorin,Man tman som ex
såstruktur, känner igen sedan detoch skaträets termema repete-om man

live. sågarMan kan inte visa hur bilder i bok utanras man genom en
måste Smådet praktiskt. kan skilja felaktigt utförandegöraman nyanser

från såIbland bara vrider jag handleden känsla deltagarerätt. atten- -
verktyget kommer i vinkel och börjar skära blirDeträtt. som uppen-en

så spånomabarelse: jahaaa Och bekräftelsekommer attsom en man
går så:aldrig hitta metod förDet lära det justgör rätt. änatt att ut annaten

den direkta situationen.
Ändå bådehar jag tilltro till boken och videon. Det användbaraär sätt

svårighetenfast jaglära med förmedla kunskap näratt ut- vet att man
ska ord det finns i fingrarna... Eftersom jag inte kan kommasätta som

Dåhem till alla videon det bästa. migkan de den ochär näst sätta se
utföra arbetet. typiska lärljungesystemetDet det fanns lärlingarattvar

ståoch Videon kan ersättning för bredvidmästare. mäs-sorts attvara en
finnsDet begränsning praktiskt förevisar svarvning förnärter. en man

åskådare: står påvi sida, vända varandra. Med kamerans hjälpmotvar
åskådarenkan synvinkel. Nackdelen inteär attse ur svarvarens serman

sin lärling.
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fått mycket positiv min videokassettJag har respons om svarv--
så förmedla kunskap. det kräverning, jag det Mensättettror att oer-

så fårplanering fram det väsentli-hört mycket arbete och att man
arbetet. förutsätterga.Tanken det ska stöd i det Jagär att ett egnavara

har har verktyg, har in-prövatnästan att man menman en svarv, man
SåDå erfarenhet, den inte positiv.lyckats. har ärävente man en om ser

får aha-upplevelse och metod jag lärden här filmen, Denprovar.man en
misstagen och förhindrari första hand säker, för jag skrämmerärut tror

på, såfolk börjarpositiv inläming. Min förhoppning detär att provaren
så spån, så går dom vidare i filmen det blirskära, blir det trappa.som en-

ambitionsnivån måste sikta stjärnorna förJag att mot atttror att vara-
ambitionsnivå sånå inte högHar stannargrantoppama. en manman

såDå alla människorför tidigt stadium. lär sig inte mycketett somman
Även såbegåvningenmöjlighet till. skiftar kan med höghar om man am-

bitionsnivå nå påkan synvinkel,längre. Man trä-träse ur svarvarens ur
Dåbåtbyggarens.möbelsnickarens, all-bildhuggarens, träur ser manur

område.då sittsidigt och kan utvecklas inom egetman
så kan känna sigElitsatsningen lite besvärande be-sättär att man

på någotnår manligtsviken inte ända fram. Det kanske är sätt,om man
så riktigthär hugger för sig dant alla inte kan komma ändadet attatt man

fram. negativa sidan kan jag känna: besvikelsen inteDet denär att man
så något- haftduktig det kan svida. samtidigtblir där i Men när man-

då så långtkommmit ska nöjdden ambitionen, har attman pass man vara
åldern nöjd -jag inte detmed det. Med blir och ärvetman mer mer om

såfall. Min ambition jag ska blinegativt, det känns bra i alla är attmen
bli- bäst för mig. bäst ibra Anders Mattsson kan det Inteär att varasom

någon Curre Lindström och det kän-relation till Jag tränades avannan.
många gångertufft klara hans höga krav. Det gällde vinna. Detdes att att

mångañnns spillror killar tröttnade och lade Men hansvägen, av.som
effektiv.metod är

såefter bli bra möjligt detOm elittänkande är sträva attatt mansom
Sådå aldrig blir nöjd med sitt resultat. tyck-kanskegör, tror attman man

framhålla.viktigt siktar högtjag inte det Det Manär. är mot ettatt upp-er
delmål nårmål. Så för själv och dem efterhand.har sig Mansatt manman

låtakänna sig nöjd under den vandringen. Det kanska även sortssom en
Så vill intemanisk jakt efter omöjliga resultatet, det perfekta. jagdet att

ouppnåeligt:efter det egentligendet ska Snarare strävar ärman somvara.
Då då framåt,aldrig farten, har bjudningendet perfekta. tappar manman

någoti ridningen: har siktasäger att mot.som man man
det manligt, prestationsbehovet i hantverket. FastJag är ter-tror att en
åtta manligflickor elever. dem i sittmin hade jag tolv En nästanav av var

ville,inte gick hon hon sigbeteende. blev förbannad detHon när som gav
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den hon skulle klara det. Hon dem lyckats bäst ef-äratt av en av som
den här utbildningen hon har blivit utbildad möbelsnickare. harHonter -

haft väldigt hög ambitionsnivå och lyckats.en
Att hantverkare leder till välbefinnande ocksåi hög gradvara men- -

till självförtroende sitter i kroppen. Det med ridning.ett ärsom samma
hantverket bestående.Men skålenJag kan försjunka iär skeden ellermer
jag finns föremålet,Det del i kan jag tycka.mig Detsvarvat.som en av

svårarehar jag hitta i ridningen. Tävlingen där jag eller red fel-att vann
fritt- det upplevelse jag har bleknar bort.är Men skedensortsen som -
så fort jag fram återupplevaskeden kan jag hur det tälja den,tar attvar

den Det har varit fråntotal koncentration början, 100 % ijagputsa
skeden. Mitt kunnande någothar materialiserats finns där,Detsätt.
kanske inte för evigt framåt. måstetid någotDet sär-men en vara som

frånskiljer hantverket annat.
Så det dialogen med materialet Jag inteär troende och det kanär

verka lite ñummigt formulerar det i religiösa tankar...men detnär ärman
respekt för Man känner kontakt med det levande, detsorts naturen.en or-
Såganiska. den relationen finns där jobbar snickarenär man som man-

bearbetar dånaturrnaterial måsteoch visa respekt för det materi-ett man
alet. Det känner siggör del världen, delatt naturenman som en av en av
och allt det där Trä levande med olika egenskaperär och kva-väsen,ett
liteter. skogen fåraherdenI få-omgiven sin hjord.är Han harman som av

omkring sig och ska hand på Sådem kan jag kännarätt sätt.taren om
med träden: det där det sådanoch det skulleväxer kunna blisättet en
sak. kanskeDet inte uppgiftmin fram denär saken trädet,att ta ur men
någon med det skulle kunna det sikt.rätta synsättet Det väl-göra är en
dig förankring i jättefin mångakänsla. Jag snickare ochnaturen, troren
hantverkare har den där ömsinta relationen, indianerna till sinnästan som
Moder Jord.

villMän ofta ha snabb utveckling. inte nå-De kunskapentaren som-
där det leder till det andra, eller stigandeströmgot ena som en som en

stårDe vill där slutet såoch utvärdering: här fortgärnatrappa. göra en
gick det. Kvinnor tycker jag har naturligare inställning till atten man
först sålär sig materialet, såverktygen, mångatekniken. För grabbar och
gubbar kommer dåtekniken först ståoch har hela grundentappat attman
på, utgångspunkten.hela Man det finns ocksådetgenvägar ärtror att -
något typiskt manligt: jag dåköper bara den här maskinen, kan jag göra

dådörrarna, kan jag fönstren. Ingenting måstejag kanskegöra lä-attom
mig tälja i för lära mig ñberriktning, hårdhet,lära migträ träetsattra

hållbarhet, sådantallting jaginnan börjar tänka fönster, innan jag bör-
jar tänka konstruktioner i skulleDär önska det kvinnligaträ. attman

kom fram bättre, fråndetsynsättet grunden.att tarman
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införskaffat fullständigfrån hadeSödertäljeJag ut-mötte somen man
Så frågade mig litehanmaterial, allt.maskiner, verktyg,rustning -

allt det här kö-har jag köpti botten Du,fast med allvarskämt varnu -
och svarade Dunågonstans. blev helt perplexJaginspirationjagper

återgånågot till grunder-liksomeller baratälja skedkanske skulle en -
spånoma fly-trettonåring: sitta tälja ochochgjorde sesomna, som man

ga
auktoriteterkontakt medutbildat mig självalltidJag har att tagenom-

ska ramla mig.för lite kunskapområdet med democh att avvara
den vill lära sigfrån den kanstjälasKunskap kan att somsom genom

frågor. praktikant, harMichael, minställerintresserad ochmycketär
föraoerhört bramig. kännslärling hos Det överblivit attnästan ensom

till-vardagligt- arbetarlitetill honom. Det skerlärt migdet jag har man
korn kun-dialog. kommerså ständig Detoch blir det ett avensammans

faller plats.emellanåt tiden sakerinte helaskap utan, svarvning,meditation ochartikelhar skrivitDel Stubbs3 somen om-
myckethar jag talatWoodworking. Med honompublicerades 1990 i Fine

sådant. kan inte kommaoch Manandningeni hantverket,rytmen omom
igång och Snarareochflängai verkstaden,in stressad sättarunt svarva.

och rofylldoch komma i lugnmåste intryckskala alla yttre enneravman
hyvlarfå i svarvning. Närfram detaljerna ärkanandning innan manman

producerarockså andningsrörelse. Jagrytmiskdet atttror t mano men
står och hyvlar.därendorfiner när man

också slagsdetgod bok kanuppfylld läsaNär är att vara enenavman
då fårnågra jag välbefin-bräder,handhyvlatjag harmeditation. När ett

efteråt.fåtöljen och Detmig ijag bara kannande sättagör att mysasom
kon-doftar, glansenmånga samverkar:faktorer träet ytan,är somsom

det här skulle dommänniskor hördeljuden Omverktyget,takten med
knäppinget meddet har gö-lite knäpp. Mentycka attär attatt varaman

påeffekt det hardet denär en.ra -
trähyvlar.vi Detmed 6-8 elever ärPå Malmsten-kursermina gör gan-

och detaljersiffror, vinklarpraktiskt arbete,mycketintensivt,ska att
sedan,på jag Menihåg. mig ochlyssna säger.De ska görakomma som

hyvla, kännadå verktyg:sittfärdigt, ska deverktyget är egetnär prova
åkerslår leendet kommer. Detdå axlarnaså. blommanoch Det är ut, ner,

förstårDå de det här jagDå glittrar det dem.härligt.verkligen sagt:är om
stå hyvla. dehär och Detfastna och görni baraTill slut kommer att

svenskättling hansamerikansk Han är3De Stubbs svarvmästare.är ur-en -
Stubbkvist.Delbertsprungliga ärnamn



SOU 1996: 122 Del III. Hantverkets och värde 129väsen

också.flesta alltsåDet inte baraär upplevelse någotdet ärutanen egen
ligger isom processen.

fårMan inte forcera måste sig tid det första förutan ta att ta stegetman
sedan kunna Inte ramla bråttomoch ha för slutmålet,nästa. tillatt ta
dåför får tillbaka. Och det svårare hyvlaär dennärt ärattman ytanex

sammanfogad. I trähantverk också sådet felär materia-gör äratt man
let ohjälpligt förbrukat. Keramikem kan lappa och lägga till lite lera,
smeden kan lägga bit metall det saknas. sågaMen fel äratten om som

kapa sin Krenow.sägeratt egen arm,
Som trähantverkare går det klara sig undan med teknisktatt att vara-

briljant formmässigt okunnig. Man kan snickare jobba eftermen som
andras ritningar. Det väljer redan under utbildningen. Elevernaman nog
på Malmstenskolan kunde välja mellan efter hans ritningar ellergöraatt
gå sin Jag valde rita Såväg. möbler. finns det de blivitattegen egna som
briljanta snickare de på svårastesig Carlsövat möbler. Iblandattgenom

jag fonnkänslan gårinte måstedentror öva finnasatt att upp som en-
begåvningallmän från början. måsteMan kunna alla pia-tangenterna

för spela musik. Likadant med snickaren. Kan intenot att alla delarman
det såtekniska heller inteär bra formgivare. hörDet ihop. Detav man en

det tekniska inriktar frånär sig början, därefter ökar känslannog man
för formen. Det med ishockey. Naturbegåvningarnaär kan glida insom
på isen och dragning få.göra de Det flerär är tränaren extramen som-
och blir nyttiga spelare.

Att möbelsnickare eller hantverkare i övrigt ärvara att vara pro--
blemlösare. Man lär sig lösa problem överhuvudtaget, inte bara praktiska
problem situationer så.ochäven Som hantverkareutan lär sig detattman
finns Hera lösningar Såproblem. värderar och rangordnar lös-ett man
ningarna och den Dåbäst. kunnig hantver-tar ärman anser vara man en
kare jag.anser

Jag brukar fråga mina kollegor de lekte med lego små.denärom var
Påfallande ofta har det varit deras favoritsysselsättning bam. Detsom var

också:min väl såsätta avstämda bitar deatt passade och bil-attsamman
dade harmonisk enhet. Man fick inte blanda färger eller bitar. Det skul-en

fullständigt hållbara kunde stå påytor, det detnärvara rena man var-
välkonstruerat. Att ha lekt med lego typisk möbelsnickarbakgrund.är en

Möbelsnickare ska också ha inslag självplågeri. Man ska li-ett av vara
självspäkare. Idrottsmän kan hårt målochte träna framför sig.sätta

Möbelsnickaren måste någotkunna liknande. måsteHan det därgöra
tråkiga arbetet för fåi slutändan den färdigatunga, möbeln. Det kanatt se
400 timmar Slöjdaren eller jag har kortarevara trorsenare. svarvaren

tålamod. Det männniskor villär resultat sitt arbete snabbare.som se av
Det olika personlighetstyperär kan jag tycka.

5-16-1039
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samhällsnyttanochOm hantverket

katastrof.händer blir detfår använda sinalära sigmänniskor inteOm-
ting. Till slutifrån för basalasiglämnafler kommerFler och ansvaretatt

tillhar ingen tilltroförskifta glödlamporkunnaintekommer att manman
ikanpraktisk Jagförmåga. mig självJagsin person. syensomseregen

område borde jag kunnahändigför jagbilenläder eller laga är ettetc,
motstånd. självför-också. inget Detkännerandra Jagdet ettgervara

gäl-inte detsammanhangi andra närjag kanske saknartroende mensom
frånFår inte dethänderna.medhantverkliga, detler det gör manman

bildasifrån kommersig den delen. Detså lämnarkanskebörjan attman
sorgligt.heltglödlampsbytare. Detspecialiserade yrken ärsomnya

så samtidigtförsvinna väckskunskap riskerarNär att en massa re-en-
vidare,det, lärdokumenterarhotatdetaktioner. Folk är ut-attsom ser

väl vadförsvinna. Detinte skaför denkunskapenvecklar att somvar
blev80-talet. Det renässans.i börjansvarvningenhände med sortsen

dör den Harviss kunskap,måste finnas behov ut.Det ett annarsav en
dåsådan, försvinnerteknikenellersvarvade alsterbehovvi inte somav

bevarandet. Manpå det musealainte enbartsjälvdör. Jagden. Den tror
detal-måste svarvadebehövasamhället. Folkmåste förankring ihitta en

blir det konst-bibehållas utvecklas. Annarsochskakunskapenjer för att
bi-så hantverket baramedskatycker inte detandning.gjord Jag vara -

behållandet.
få igångmåsteidrott:medoch hantverkmed slöjdDet är mansom-

få si-måste jobba medallabegåvade lämpadeellerdealla. Oavsett ärom
såi slöjd debestraffningbelöning ellerintefinnshänder. Det attna
heltinte. skulleduktiga Detfår hålla de mindreochduktiga vara van-

påverkar männis-så det helamed händernainte arbetarsinnigt. Om man
dåligt självförtroendespråk,dåligt harharkan. Säg attettatt manman

många de busi-på.bra Jagså ingethittaroch är tror att avsom manman
till sig slöj-kanklara skolan,ivriga förförgrabbarna, taär att avsomga

såochvärstingsämnen,varitmånga pojkarhar träffatden. Jag somunga
så-inte harfår tälja. Omsmå sitta ochdomlammblir de när enmansom

katastrof.för dom deteller kanaldan envoreresurs -
då slöjdläramafrivillig, vässadebliskolslöjden vägNär attvar-

lätt för gi-för. Manslöjden bravadbörjade tänkaochsvärden tarvar
med slöjdsysslarAllautvecklardenslöjden bra,är etc.attvet att som

några förriktigaaldrigförstår hittarså det. Menochtänker argumentman
det bra.det klartflummigt snack: ärså blirdet ärvarför det attär ettutan

hel-talar om DetSjögren ärväl det Janbra Detvarför detMen ärär

sida.Se nästa
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måstehetssynen ha: sund själ i sund kropp. måsteDetman en en vara en
samverkan mellan rörelse och tanke. fåDet kan idrotttman genom ex

slöjden just den här möjligheten förverkliga något. Genom sinattmen ger
tanke förverkligar något såoch blir det resultat redanett attman som-

fåbarn uppleva det...
Det gäller utveckla hantverklig frånkunskap början.att Barasortsen-

fådet lära sig spika i skolslöjden får lustatt gör skapa själv,att attman
längre fram i ålder. Och det produktivitetär till förär nyttavuxen som

Ävensamhället. allting inte lönar sig ekonomiskt. Folk kanrentom t ex
bygga lokaler eller initiativ till arbeten.tagemensamma gemensamma
Verkligheten sådan det ständigtär finns praktiska sakeratt en massa

måste Det kanske blirgöras. tekniskt gårsamhället framåtnärsom mer
och utvecklas tycker det utveckling måsteärom man nu en men man- -

klara sig själv praktiskt. Jag väl färgad mittär praktiska kun-egetav
nande -jag har det vad jag måsteDet alla fåän gör. människornytta av
känna vågar lita sina händer.att man-

Hantverkare ofta väldigt begåvadeär människor. Jag det hängertror-
ihop med självförtroendet. fårMan handens självförtroendeett görsom

vågar påsig saker. Man litar på sina måstehänder. såatt Manman vara
intresserad vill det omöjliga.göra Tyvärr jag sådetatt är orätt-trorman
vist begåvad så på mångaär detär plan. Viatt kommer detman attman se

ungdomen ändrar inställning.när De vill bli kockar, de vill bli frisörer.
Antagningspoängen åker i höjden, det krävs 4,5 för komma in prak-att
tiska linjer. Vi kommer få begåvadeväldigt frisörer... Jagatt tror att man
kommer kunna avancerade teorier i frisörsalongen.att prata om ..

Om professionella och amatörer

harDet med inställningen Slöjdarens inställning tillgöra. sitt arbeteatt-
bestämmer det professionelltär eller inte. Det handlar detom att ta utom

sitt hantverk, läser materialet, studerarmesta traditioner,attav man man
tittar på andra kulturer sålär sig mycket möjligt. Detman man som-

finns yrkessnickare amatörmässiga. De försörjerär sig bara. Derentsom
materialet det plast, bearbetar det, läsertar det inte. De kangörsom vore

° Jan Sjögren har bl skrivit Termer Slöjdens mål enligt 80Lgrrapportena nr
1984, där han analyserar och definierar centrala begrepp i läroplanen för
slöjd. Han tillsammans blär med Sven Hartman aktiv iAK ArbetsgruppenU,a
för konstnärligt utvecklingsarbete, Linköping. En uppgifterna är att utgeav

med för slöjden.rapporter argument
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nivå ochi med IKEA Konsum,blirgodkänt hantverk. Detsäga ettman
det.inte änmer

attityden kanbättre denfärg blir detroll, med litespelar ingenDet -
betyda detinteoprofessionell. behöver är amatör-Det attsäga ärman

På mina nybörjar-okänsligt arbeta.det utmärkermässigt, sätt attettmen
har inte erfa-bemärkelse. Dei ordetskommer rättakurser amatörer,

arbetefått sigutbildning,har intearbetet, derenhet egetgenomvareav
inspire-och kanutbildninghar högreträffa demeller att somsomgenom

högre.dem siktaattra
personliga tolk-Minnågot nedvärderande ifinns amatör.Det att vara

Så ishockeyn: dunår det inågon ända fram.inteordetning är att varav
lite förskräcktnedvärderande. blirJag överamatör detriktigär varen -

idetSå inte det. Jagbehövertolkning ordet.min tror attman seavegen
brinnandejobbat med härjagfinns lust. Dem äramatörismen sommer

"amatö-inte detheltända. kanhit och Jag ärkommer sägaljus. De är att
proffs.blivandeför mig. detrer Jag ärtror

hantverkstudiecirklar iOm

medi kontaktenklaste kommamåste första ochdet sättetDet attvara-
måste tillsöka sig längrefannsOm de intehantverket.slöjden och man

fåsvårarebli mycketdet skulleandrautbildningar, att tagorter -
kan detför kontaktyta. Mankunskapen. Det sätta stoppatt se somenvore

människorfinns behov hosDetsamling vidförsta sompumpen...en
gått studiecirkel.iMånga mina elever harfår något utlopp.inte av

maskiner.verktyg, Detutrustning: lokaler,mycketkräverTrähantverk
dör be-förtillgängligamåste verkstäder amatörer,finnas är annarssom

håll, byggaandrakanaliserasaldrig. Ellerdethovet attväxerut, som
skolslöjdens.finnsverkstäderdrakar... De ärsom

arbetar medslöjdlärare ochdet fungerarsjälv hur ärJag närvet man
cirkelledaren isnålhet ininte släppa trä-cirkelledare. blirDet attsom en

praktiskaoch inte sköts..Enblir slöadärför verktygenslöjden att massa
bland deltagarna. DeglädjeSamtidigt det äromständigheter. är enormen

och slöjda. De brin-i veckanfå enda dagenkomma den därjätteglada att
snå-binder risSlöjdläramaentusiasm. attgenom varaegen ryggavner

kollegor.tala med Manocherfarenhetjagla det attvet genomegenav-
slöjdintresse-folklånga för detloppet,bra i det görinte det äratt merser

blirslöjda ochförstår varför barnen skaFår deslöjda självarade. de mer
får studiecirklarna haställetskolslöjden. Iengagerade i debatten egnaom

själva. Idealet"låt sköta detverktygsskåp: ha det ochdom omvore
i sin sal.höll kursernaslöjdlärarna egen
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Behov, det finns det. Det jag här Sätergläntan också. Människorser
offrar semesterveckor, tid, krafter. jobbarDe till kvällarnasentpengar,
och helt uppfyllda.är Men det tillgängligt förgöra ñera det har jagatt -
ingen praktisk lösning på.

Något viktigt förär studiecirkelns överlevnad den blirärsom att en-
helhet. Att verksamheten kunskapsfönnedling och inteman ser som som

produktionsanstalt, där kan Vägglamporgöra eller konsoler elleren man
vad det måsteIdénär. ska inhämta kunskap, fåinte hemattnu vara man
prylar. måsteMan fånaturligtvis tillverka saker också, för lära sig.att
Men måste lära sig historiken bakom lapptäcken,man t sättet attex sy,
sammansättningstekniken, fyllnadsmaterialets egenskaper innanetc man

igång. Detsätter inte bara någotär fort.göra Det har jag upplevtatt och
ändådet lärare gick slöjdkurs hos mig. De väldigtvar som var pro-

duktionsinriktade. Då jag mig med allihop och gårsade: Detsatte ner
inte vi har det här bara verkstad. måsteöppen Jag kunna delaom som en
med mig såkunskap ni ni kommeräven hemnär klararattav göraattav

sådan sak ni vill Inte frågabaragöra. mig låtaeller mig denen görasom
där saken.

På mina femdagarskurser i svarvning första dagengör i stort settman
spånbara fåför alla inställda frånrätt början. Det haratt effekt, mycket

därför prestationskraven,att sigtappar stickorsätter iman som som ax-
Dåeln. kommer färdigheten tidigare tvingasän arbeta ochspäntom man

presterande.
En studiecirkel påväl 10 veckor,är dvs 30 timmar ungefär Jag tror-
kan lära sig hel del tekniskt. framförMen allt detrentman ären attsom

måltid.god fåttäta Man har favoriträtt. Så jag studiecirkelen troren en
kan fåttMan har teknik, lärt sig såden det väcker lustvara. attprova en

igen.pröva Den sociala måstebitenatt oerhört värdefull. Attvara man
träffar likasinnade. Att förstår hållerdet på med. Att det inte ärman man
något knasigt eller underligt. Man stärks vågaroch öka sittt o m en-

fler tycker jag. Kanske skulle vågajag mig längregagemang: som en
kurs. Kanske ska jag köpa den där och ha den i och jobbagaragetyxan
med den Det på entusiasmen.spär

Jag har väldigt lätt för umgås med hantverkare -jag fåtthar föratt mig
alla hantverkare trevliga. Det finns någonäratt samhörighet,sorts unge-

fär motorcyklister hejar dom kör. Bara förnärsom som attvarann man
sitter på känner samhörighet. Eller bara för såtäljeren mc man atten man
är skrot och kom. Det samhörighetskänslaärman av ärsamma en som
jättetrevlig.

Om cirklarna kontaktyta samlar alla intressera-man ser som en som-
dåde, kan påverka dem positivt. Om jag jämför med idrott:man trä-en

divisiontränar 3-lag skulle inte kunnaett divisionnare tränasom ett
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Å division l-tränarenslöseri meddetsidanandralag. omresurservore
gå i divisionspelare kanfinnsdetdivision 3-lag. Mentränade uppett som

så hadefått i division 3träningde inteHadebli tränade där.och1-status
bredd-så spelare. Detduktigablivit ärfortsatt ochkanske aldrigde som

också. ñerslöjden Jumåste det inomhaVitopp-idrott.idrott somcontra
måstedethelt logiskt,slutet. Detblir det ärflerslöjdar desto mästare
hem-finns det inomdetMenvansinnigtså. sätta gränser.bli Det attvore

så. olyckligt.får eller Detinte ärMan göraTabun ochslöjden. gränser.
får redovisa det: det härsåfelnågot uppenbarttyckerOm är manman

uppnåttDå harhärgjort detskulle sättet.fel ochtycker jagjag är man
hemslöjden.inomska inteska ochväldigt mycketnågot. finnsdetMen

liksomnågons baradetitändasljuset ögon,bästaDet attär att se-
förmodligen intefast. kommerdom Detill. attklickar Man ärattser nu

Då kännerlärare.Då roligtdethantverket.ellerslöjden ärsläppa att vara
studiecirklarså erfarenhetinteharinsats. Jaggör storatt avenman man

våra Sätergläntan.kurserdom ochändå mellanlikheterfinnsdetmen
nivåer, stadier.olikaolikaDet är

resultatet"utmanandedet"SynlighetenAspekten -

samhälle där alltmericentralhantverketaspektSynlighetens är ett ar-
telefonsamtal,Efter dag möten,resultat.synligaintebete avsätter aven

uttröttad ochbesvarats kanfrågor ställt ellerdiskussioner, varamansom
Ocksågjort dejagvad hartidenförvirrad:samtidigt vägen,vart tog som

arbete. Desittsällan resultat görtingproduktionmedarbetar enavav ser
synligaHantverketseller ingens.allashelhetenbegränsad del ärmen -

arbetet.det utfördanedlagda tiden,vittnar denresultat om
påtagligt och kon-också på Hantverkandra plan. ärSynligheten finns

ochFusksällanintellektuellt arbeteoch är.teoretisktkret sättett som
ingenutmaning. Detständiginnebär äromedelbart. Detslarv ensyns

perfektionism,finnsförlängningeninställning. Ioproblematisk somen
perfektasöker detför denskaparlusten. Mendödandeverkakan som

just där.liggakan lusten
Också den dub-finns elitismen. ärperfektionismenförlängningenI av

idrottElitsatsning inomnegativ klang.oftaElitism harbelbottnad. t exen
Utslagningenfå nånågra ärslås skamånga förinnebär toppen.attutatt

tävlan. Attochkonkurrenshandlarelitismför den utmanapriset omsom
in-ledernågot utmaningenDenmöjligheter,sinasig själv, är annat.egna

utslagning.tillte
sigkännernegativt:fungera stän-perfekta kandetDrömmen manom

når Men det kantill idealet.aldrigresultateteftersommissnöjddigt upp



SOU 1996: 122 Del III. Hantverkets och värde 135väsen

också positiv stimulans, det perfekta ouppnåe-vara en vet ärattom man
ligt. Då kan glädjas gångvarje något litet bättregör tidigare.änman man
Att sig själv ochutmana det perfektasträva blir drivkraft förmot atten
ständigt lära Snarare övermod föderän det ödmjukhet.mer.

De negativa sidorna perfektionism och elitism har kommit skym-av att
de positiva: den glädje varje människa känner hon når lite längrema när

vad hon troddeän sig själv Att den utmaningen tillanta ärom. motsatsen
utslagning. Det i tävlanär mellan människor vissa slås Närut.som man
tävlar med sig själv kan från detväxa till det harär möj-man man man
lighet bli. Betyg, och kvoter byggeratt in tävlantester och konkurrens -
och därmed risken för utslagning i utbildningar nivåer.olika Stu--
diecirkeln erbjuder plats för utmaningen.en

Slöjdens4.4 perspektiv

Gränserna flytandeär mellan slöjd och hemslöjd, mellan slöjd och hant-
verk. fångaEtt sätt in Slöjdens perspektiv gåatt till ordetsär att ur-
sprungsbetydelse. Slöjd kommer från fornsvenskt ord betyderett som yr-
keskunnig, skicklig också slug, knepig. För de ñesta ärmen en-
slöjdare händig kunnig inom olika hantverksområden. Etten person,

gåsätt tillbakaär till slöjdensannat att den självhushållandeursprung:
kultur där det nödvändigt kunna förädla deatt ha-var naturresurser man
de omkring sig. Materialanvändning och tekniker frånlärdes generation
till generation. När 1800-talets forskare sökte folkliga traditioner fann de
i bondehemmen föremål och metoder medeltida typf I bondekulturenav
krävdes både kvinnor och de skullemän slöjdkunniga.av att vara
Händighet lika nödvändigt läs- och skrivkunnighet vårai da-var som

Om det vittnar också införandet slöjden i skolan i slutet 1800-gar. av
talet: det räknades obligatorisk och nödvändig kunskap.som

Till skillnad från den specialiserade hantverkaren slöjdaren oftaär
mångkunnig. Det kommer igen i utbildningar till slöjdlärare ochtex
hemslöjdskonsulenter. Men det finns specialisering, eftersortsen annan
kön. I bondesamhället hemmets slöjd med modernt ord "genderi-ettvar
zed, könsspeciñk. Textilt kvinnligt, och metall manligt.trä Tradi-var
tionerna har följt med in i modern tid. Länge skilde skolan manlig
slöjd och kvinnlig slöjd. Numera heter det hård respektive mjuk
slöjd. Men till vardags sällansäger kvinna slöjdar honatt närman en
håller med textilt hantverk. Hon handarbetar eller något speci-gör
fikt: knypplar,väver, stickar. Slöjd associeras främst hårdatill ma-
terial, hårdaOch detträ. i sin till manliga handarbeten.som tur
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Persson:Ramon
skullglädjensförEgenvärdet -

hemslöjdskonsulent.ochbyggnadssnickareutbildadPerssonRamon är
påårsedan drygtborJämtlandoch i ettföddHan är numenuppvuxen

på Säter-knivslöjdblleder kurser iMotala. Hangård utanför aen
Ös-istyrelsen. Han uppväxtockså i ärhandär männengläntan, är en av

medfull kontaktharstadsbo: "mankänner sig intetersund sommen
åka skidor: Manjiske,jakt,där:detändå ochlandsbygden görmesta man

släktfarshansSkomakare, iföräldrarstilen." Hansdet ärär varute -
Farfarsfargenerationer:fleragått iyrket ihar avgarvare, envararv

kringvand-Farfarskinn.jobbade meddvsfällmakare,bröderhans var
Östersund ochutanförtill Krokomflyttade han1912skomakare.rande

tilllärdes allafick 11 barn. De sjuverkstad. sönernaHanöppnade egen
jobbade de sko-ibodde hemmaMedan desed.tidensenligtskomakare,

blevde andraskomakare,sedanblevhälftenUngefär svetsare,makeriet.
två bröderhantverkare. Av Ramons ärandrarörmokare och ensorters

ekonomarbetarbilmekanikerhar varitbyggnadssnickare, nu sommenen
påhålladå fick inte"ochskolanbra betyg ihade hanbank. Självpå man

på gymnasiet in-humanistisk linjevaldeSå hansaker".praktiskamed -
denfinast"NA-linjenlika bra.ansågsdet inteteknisk, för menvarte

Så det blevläsa.villeför det jag inteundanklara miglyckades jag en
trätekniskfotografisk ellergåtthellremycketskulleJagkompromiss. en

gick yrkessko-liksom... Dedethantverk.med Mennågotlinje somvar- fall.mittinte iklassanknutet,delvisriktigt... Detde ärlan, inte menvar
traditionersådanaså det fanns ingasläkten,hantverkare ibarahar juVi

efterströjobb förolikahade hanstudentenEfter ett tagförakt. att"av
gickpå byggen. Hanbyggnadsställningargjordehos kusinbörja somen

pålärlingstidföljtbyggnadsarbetare,förträutbildningettårig av enen
två år, 2800 timmar.

fårinnanskatimantal göraochlärlingsbokfårMan ett manmanen-
mellancirkulerarlärlingentillskyldighetharfull lön. Byggaren attatt se

köksin-någotform änär att monteraarbetsuppgifterna. Att sätta annaten
Hanbyggena.tillkomrenoveraVår AMU-lärareellerredningar ut oss
allaJämtland kännerså alla. Ikändehanbyggjobbarevaritsjälvhade

infor-väldigtDetchefer och arbetare. ärjobbar byggen varann,som

iGrenander NybergGertrudhistoriaslöjdensbeskrivningkortfattadEn gerav
vida-lästips förmedockså rikhaltigtfinns1995, där detslojdhistoriaSvensk

reläsning.
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någon fåmellt. aldrig bad eller lärlingsbokDet betyg utanattvar som se
frågade så fråga-de varit hos. Var de tveksamma ringde de ochvem man

något. ocksåde och kunde Eller anställde de utanvem man var om man
kolla. Det märks direkt, efter första timmen, har de kun-att om man

skaper uppgivit har.attman man
Efter år utbildad byggnadssnickare började han på Vindelnssex som

på tvååriga hantverk".folkhögskola den kursen "Slöjd och äldre Där-
år, varpå på Handarbetetsefter hade han verkstad han gicki treegen

utbildning för hemslöjdskonsulenter och butiksfolk, "GrenVänners i trä
Därefter slöjdade han år; varefter han arbetade hemslöjd-B". i ett som

några år påskonsulent har sedan dess jobbat vikariei Han sinasom eg-
projekt.na

viktigaste för hemslöjdskonsulent tycker jagDet är att uppmuntra.en-
hållerTräffa dem slöjdar. Jobba med dem. kolla vad de medIntesom

påde finns hjälpa olika försäljning,och dem medsätt, ut-utan veta var
bildningar, inomutställningar. Slöjdama den enda oumbärligaär gruppen
hemslöjden.

såEn viktig anledning till jag slutade hos hemslöjden det bliratt attvar
mycket trassel med ideella organisationer och engagerade människor. Blir

såkvar länge blir indragen i alla trivialiteter folk nästanman man som
slår ihjäl varandra för. hade jag ingen lust med.Det

håller påjag bygga verkstad, för det vad jag villNu äratt upp en egen-
egentligen. hantverket jag vill utveckla, jag har ingen passionDetgöra är

påför organisationsarbete. jobbar med traditionell grund ochJag trä en
hel del läder. har inte specialiserat mig jag försökermed Jag utan vara re-

måste sådant på, såalist. tjänar folk kan beJag göra som man pengar
ändå intemig köksbänkar eller vad helst. Men jag vill släppagöra som
kvalitetskrav jagkontakten med det traditionella jobba, med desättet att

har. kan bliDet lika bli fönster och byggnadsdetaljer det kangärna som
stolar eller knivar.

Fortfarande har jag mycket kurser för Hemslöjden. Jagrätt är en av-
få vår.de i Sätergläntans styrelse, det blir ñera i Detmännen men nog nu

hårdaflerbehövs den slöjden, bevakar intressenarepresenterarsom som
textila dominerar inom hemslöjden, kvinnorna väldigtDetnästan. ärmen

vårda också,intresserade träslöjden de inte lika kunni-även ärattav om
hårdslöjd,där. butikerna säljs mjuka jag.I det mycket detän trorga mer

Så ändå väldigtdet väl kvinnorna har intresse Men detgör äratt ett ett
kvinnligt präglat arbete inom hemslöjden, i hela organisationen.

Wd intervjutillfället på Sätergläntan för haPerssonRamon attvar en
fortsättningskurs knivslojd, "Svenska knivar", inriktad på hantverkstra-i

våren tonå-ditioner Sverige. under väntade kurs för äldrei Senare en
"Skaparlusten", där hans uppgift lära ungdomarnaringar; göraattvar
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platta skinn ochschamantyp Till planeradesi trä.trummor av sommaren
slojdkurs får påför barn, där de arbeta med kniv, ochatten prova yxa

såg föremål pilbågar.enklare smörknivar och textillä-Engörasamt som
lär dem textila tekniker och slutet påIspinna.att tovarare som somma-

följde kurs för fritidspedagoger hur arbetar med ull ochren en om man
björk tillsammans med barn.

innehåller mångaKnivslöjd arbete med olika material, skinn,trä,-
metall bl har smidit lite för vad det det inget jagJag äräratt vetaa. men

hålla påtänker med. Knivbladen köper vi, det finns kurser i kniv-men
också. måste ståletsmide i förDet 0,4 % kol det ska hårda.att attvara

Då kan eggverktyg det. Det skandinavisk traditiongöra är attman av en
verktygsstål stål Kolstålha i och mjukt i sidorna. det klassiska,äreggen

verktygsstål Såvanligt fortfarande används. ñnns det modernaett som
metallegeringar jag precis lika bra eller bättre.ärtrorsom

såvi skaften, iDet här horn, läder, olika Ochgör är näver, trä.sorters
våtformar,slidan i läder. Man utnyttjar lädrets formbarhet. malMan gör

lar, bearbetar det före och efter det kan inte bara skära tillMansytt.man
så får sådanoch ihop här form. kombination.Det ärattsy man en en

Fortfarande det mycket inte maskin. delEn seldonär tex.som sys
mås-ingen romantik blir helt Handgjorda skorDet det bättre enkelt.är -

också för finnshand. Ovanlädret maskin, sedan dette sys sys men en
becktråd. Hålen långadel väldigtmed i ochsömmar görs ärsom man syr

så går nålar måstekrokiga det inte med symaskin, inte med heller. Det va-
becktråd.borst, svinborstra -

påOm hantverkskunskapsynen

Alla teoretiska kunskaper i praktiska handlingar, det detärmynnar-
syftet. Statusmässigt teoretiskahar den kunskapen värderats hö-yttersta

likaden praktiska har haft betydelse och utvecklats likastorgre, men
vår såmycket. Hela omgivning tillverkad. För mig det självklartär är att

någotintresserad hur kommit till. Ofta det läggnings-ärvara av nog en
fråga. på påjag mina barn och andras Vissa sakerDet görser egna ungar.

måste ingå fårandra. i uppfostran alla möjlighetDetän att attmer prova.
måstegäller inte slöjd. till människorDet bara Man växerattse som upp

olika saker. Det inte säkert känner sig vadprövar är äratt manman
för.lagd

Om jag skulle motivera skolslöjden inför myndigheter skulle jagt ex-
Såleta reda jag inte trodde folk alltid.dem.även görargument, om

såförsvaraMan har intresse vill och för det.ett argumenterarman man
måste motståndarensMan sig efter tänka. skulleJagsätt att tanpassa
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hänvisa till den här hjärnforskaren Matti Bergström. Jag skulle läsaex
hans böcker och plocka där. jag påMen inte alls säker jagärargument att

påskulle teorierna. Jag egentligen inte riktigt vad det ärtro vet utom att
någotfinmotoriken påverkar Såhjärnans utveckling. harsätt jag upp-

fattat det, jag har inte läst honom.men
skulleJag halv människa jag inte använde händerna,vara en om men

jag inte säker det gäller för andra.är Kanske använda händerna,att att
sedan knyta det till slöjden Man ska väl inteatt argumentera motmen

sina intressen, jag kan tänka mig ñngramaanvänder li-attegna men man
ka mycket skriver dator ellernär broderar. kanDetnärman en man

såfinnas mycket just slöjd den här träningen, detänannat som ger om nu
påverkarOm det förmågansedan till teoretiskt tänkande förär barasant.

ocksådet sker i hjärnan, fast i helt avdelning det det väläratt en annan -
ingen kan egentligen.vetasom

Folk jobbar med praktiska kunskaper, måsteslöjdlärarna tsom ex,-
blir bra slöjdar. För bli accepteradesäga näratt matte attman man av

sina kollegor. Jag tycker inte dom finnsDet krype-ettom resonemangen.
och brist hållersjälvkänsla i dom. påVi med slöjd och det jät-ären

ståtebra. Man kan för det det praktiska och dess värde.görman av se
behöverMan inte hävda det pålika bra eller blir bättreäratt attsom man

det teoretiska för slöjdar. Det tycker inte jag. Slöjden har sittatt egetman
värde. Jag har inget behov några sådanadra paralleller för stär-att attav

minka självkänsla. Däremot kan behöva fådet för anslaggöra attman
någonstans, fåför Påoch den bogen tycker jag det lig-att pengar resurser.

Att ska visa samhällsnyttan med det gör.ger. man man

Om hantverket och samhällsnyttan

någonhar inteJag hört lyckats förklara samhällsnyttan eller de-som-
finiera det. Inget övertygande i fall.alla Det gäller hemslöjden:t ex sam-
hällsnyttan måstemed Slöjden måstedefinieras och människor övertygas

det för vi ska kunna fortsätta. Hälften Sätergläntansattom av pengar
från frånkommer eller samhället och för fortsätta fåstaten att att pengar-

måste någonvisa samhällsnytta med det gör.na man man
Samhället någottycks någotmänniskorna ochän änannat annatsom

får någotalla dem slöjden. Samhället likställs medut tsom av ex myn-
någotdigheter inte med människor. Samhällsnytta borde innebä-sätt,

människor kan leva liv. Det väl syftet med samhället.äratt ett gottra
Eller borde i fall.allavara

mångafinnsDet aldrig sig in i de här Rock-som ger resonemangen.
musiken, såfolkaklubben finns mångadet mänskliga aktiviteter. Där är-
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måste få finnasfråga och förklara varfördet inte argumenteraatt manom
konstiga föreningar olikasjälvklart. finns alladet Detär typerutan av

håller något intresseradområden. medMan är restenman avsom -
struntar man

ändå för folkslöjden DetRockmusiken sättänär ett att vara.mer-
självkänsla. finns dess-grupperingar finns väldigt mycket Däroch detär

för sinekonomi, därför den inte behöverstark det är argumenterautom en
behövaaktiviteter har samhällsstödexistens. finns andraDet attutansom

få människorfram fakta hurförsvara sin existens. Arkeologin Attt omex.
förfi-vår allt arbete, ochför bakgrund ochlevt länge sedan, mer merom

ekonomiskt intresse,det totaltdet otroligt intressant. Men ärär utannat-
Ändå få hålla med det...självklart skaeller hur detär att man

sådant. visa detallt EndaMusik eller bild eller dekor sättet äratt att-
alltid funnits, överallt. Men detnödvändigt peka detär att attgenom

så ihop med det mänskliga.går ytterligare. Det hörinte att argumentera
så med konst, mitt i skiten,koncentrationsläger jobbar deSitter folk i

många. knivbok norska koncen-läste iokuvligt. alla JagInte attenmen
slåsssmå för medtrationslägersfångar knivar, konstverk. Integjorde att

så ofrånkom-små konstverk. Detmed justeller ärgöra utan somuppror
någotligt sätt.

ändå konstfonn, tycker jag. mycketmusik högre DetMen ärär en-
slöjdföremål.i kanmusiken, mycket upplevelse Mankraft i änmermer

verkligen föras bort.ñna musik kanbli lite saker manmen avvarm av
blir lite lättare den. Efterñn kniv,kan inteDet även aven om manman av

två,lyfta vecka ellerhemslöjdsutställning kundeLiljevalchst man enex
ändå bilder. Man kanmotsvarande. gällerdet inte Det ävenärmen

många sammanhang,harutställning, bilder helst ett somsomen se - -
med slöjd detslöjd. jobbalyfter helt Atttittasätt än attett annat -

traditionelltkonsumtionen Detsak självaheltär somen annan men-
faktisktför konstarter, det tycker jagkallas är snäppett vassare.

arbetstill-slöjdama, tycker jag. DerashosSlöjdens värde är störst-
finns i utövandet och denarbetsglädje. Glädjenfredsställelse och är-

får skapande arbete. Specielltligger, den kraftdär detDet ärstor. avman
försörjning det kantill arbete ochkan utveckla det ett menenom man

nivå för-Då skapande konstnär. Iingen.nästan är samma som enman
jämförahållande ska inte konsttill inte i resultatet. Manarbetet men-

före-producerar vackrauttrycker skaparlust, bäggeoch hantverk. Bägge
någotmål, konsten det är annat.men -

inte lyckats svälja.för slöjd jagfinns olikaDet argument som-
domedags-överlevnadskunskap detBeredskapsskäf Eller ärtex. -

på. Kulturarv det kan jagjag heller inteförväntningar trorsom -
vårtdel kulturarv,samhället. Slöjdenmed det hela ärär en avmen-
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den skall bevarassjälvklartliten del. Jag tycker det är attatt menmen en
politiker. Jagekonom ellerskulle inte kunnajag argumentera mot en

efter detefter litet, eller kännakunna dem tänkaskulle bara säga att -
skulle intefolk jagegentligen de hur känner. Menfattar du väl. För vet

skicklig debattör.diskutera medkunna en
mångafå finns hos alla hosutlopp för skaparlusten män-Att som ---

unikt föri slöjden. det ingetdäri ligger den Menniskor: ärstörsta nyttan
områden. eller avlamånga kan lagafinns andra Manslöjden, det mat

likafjärilar. bilar kundeschäfrar eller samla Bygga gärna göra.manom
drift skapa delMänniskansbygga hus. Eller konstnär.Eller äratt envara

harverksamhet. Slöjden uttryck. Jagskapandehela är storettnaturensav
betongskulpturersådana gjuter fulaför där konstiga gubbarrespekt som

trädgården. bygger bilar. Detfullt i Eller deoch har dem geromav som
traditionellt hantverk.drift jobba medutlopp för attsamma som

sak. det härUpplevelsemässigt det exakt Det ärärär göraatt somsamma
så viktigt.

åsikter:pådyvlar Jagandra sinatycker inte människor-Jag om som
Då tillså uppfostra svenska folketfantastiskt. villtycker det här är man

of-Folkuppfostran detsaker. gillar jag inte.tycka Det äratt om samma -
någotsådan haroben-attityd. Folkbildningen Därdär är annat.ta vonen

från från människors organi-fackföreningar ochinitiativet kommit egna
från i alla fall varitpå elit där, det harsationer olika Kanskesätt. en men

inom annorlunda.Det ärgrupperna.
dåligt. På dehantverkdelar hemslöjdensJag ärattsyn en massa-

jättetråkigti studiecirkelarbetet. Detslöjdmässoma Eller är atttstora ex.
håller på, skull.folk för deras Jagjag tycker det roligtMen är att egense.

måraktivitet. de brakänns för dem. Det Jaghur det är vet attvet aven
förhåll-nivåer. nivåerinte det olikaSedan finns det Detdet. är ärens -

ningssätt.

Om professionella och amatörer

yrkesverk-yrkesmässig, dvs det harProfessionell betyder somman-
så också utövare. Omi betydelsen skickligsamhet. används detMen

de skrattar och tyckerprofessionell finns detsäger äratt somman man
så.på fotbollsproffs Formel l-förare ochför tänker ochskryter, deman

På nivån.den höga
full kunnighet.professionalism betydertycker egentligenJag att

Ärdånågot. inkludera relationen till yrket.behärskar Det kanMan man
då hur le-professionell hantverkare kan sitt hantverk, vetman manman

får sina saker ochsina kontakter, hurdet. Man har vet utman manver
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hur säljer dom. Man har fungerande yrkesverksamhet alla planman en
då professionell tycker jag.är Helt yrkeskunnig. Om jätte-ärman man-

duktig sitter hemma i källaren och saker och inte blir medgörmen av
dådem, inte riktigt professionell, dåär bara duktig... Manärman man

måste ha område,total kontroll sitt försörjakunna sig dåöver det- är
professionell.man

åstadkommaEn kan lika bra produkter.amatör Det händer. Men det är
ovanligt. Sedan ocksåkan amatör" klåpare,betyda det tycker jagmen

fel. Jag tycker det betyderär inte området.yrkesverksam inomäratt man
Så ocksådet det här med hängivenhetenär den älskar. Jagsom an--
vänder aldrig amatör såfallskällsord. I klåparejag i stället.sägersom

Jag tycker inte dåligt,Jag tycker det jagamatörteater. kan inteärom-
leva mig in i sådandet. finnsDet verksamhet folk kundeannan som syss-

såmed det offentligt. Många ocksåkörer dåliga.göra ganskautan att är
Jag betalar inte för Då gåramatörföreställning. jag rik-attpengar se en
tig såi fall. Likaså med musik. Fast i musik finns genombrott.teater Det
beror mycket situationen. Rätt vad det kan bäras iväg... Menär man en
känd musiker Påduktig. sinaär dagar han bättre allasämsta är än man
känner spelar. Amatörism Om inte uppskattar det behöver detsom man
inte betyda nedvärderar verksamheten, bara resultatet. Jag skulleatt tman

aldrig köpa någonkniv gjort sådan här kurs.ex en som en
En del konstformer riktade till publik,är Musikmottagare.en en-

inte det, inte enbart. flestaär De jag känner spelar desom om var en--
ändåöde skulle de spela hela dagarna. Sedan lyftsö desamma en na-

turligtvis fårpubliken Såde också.det med slöjdennär är Jagav respons.
skulle slöjda precis lika mycket beröm. Det väldigt trevligtärutan när
folk uppskattar vad jag Det jag i mig.gör. Om alla sadegärna attsuger
det dåligt, dådjäkligt skulle jag kanske sluta. Men det liggervar annars -
inte sådet planet, det inte socialt.är

Om studiecirklar i hantverk

har haftJag studiecirklar själv i träslöjd och läder för olika studieför--
bund. Jag hade 3-4 kvällar år,i veckan i årför ungefär tio sedan. Jagtre

ingen värdeskillnad sådanamellan cirklar och engelska ellertser text-ex
någotning. Om folk kan förstårträslöjd eller de ñlmengelskom om en

eller kan fina skyltar det alltihop kunskaper.göra Det förär detär egna-
nöjets och den tillfredställelsens skull.egna

På cirklarna lär sig värdera gåttandras arbete. Har kniv-man man en
såcirkel uppskattar hantverk Det värde,sätt. ärett annat ett stortman

för deltagarna också för de sedan köper riktiga grejor. De har ökatattmen
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folk-upplevelseförmåga, dethar lärt sig Vadde ärsin är annars somse.
finnas kvar hoshantverkscirklama skabildning tycker absolutJag att

studieförbunden.
dåligt med dem jagockså med studiecirklar,jag vadMen ärvet som-

grejor.dit för Detföljs aldrig alla kommerhaft. Studieplanen göraattutan
slöjd jag intresse-kvällen. ville lärade redan första Jag utvet som varen

tiden. Sedan skulledå och med folk helafick lirkarad styraav, men man
något till kulturhistoria.ingå knötdet praktiska,det än t ex som anmer

någon vi al-Studiebesökkvällarna det aldrig kom.deMen varsomvar
på.drig

knappt konst-hantverksutbildningar. Detlikadant andraDet ärär att
någotocksåeleverna. Teckningoch slöjdhistorien intresserarhistorien är

al-hålla det respekterasslippa. vill med sitt arbete. Menfolk vill De
intesynpunkter teckningenkonstigare. Elevernasdrig det är ännu att-

för ordnar kurserdet respekteras inte, deihop med slöjdenhänger som-
utbildningintressant hatiden bättre. Det skullehela attvet en somvara

för arbetet.i hängivenhetendet ligger kraft den härdär. Detsög enupp
något håll stället för tvinga elevernaden kraften ikunnaAtt attattstyra

såsammanstrålar hantverketvisserligen medBild formrita stilleben. och
lång traditioner-så Kulturhistorien ochsmåningom, ditvägen ärmen

måsteför sig detmåste inte läggas bitarkomma självklart, utansomna
detdet. kan inte lärarenlärare kan lägga ihop Det göra omvara en som

från verkligheten.timmar,utanför hansligger ämne, separeratseparata
frågatharför ritar knivar. Jaghar teckning alla knivkurser,Jag man

har fortsattgått hade ritat innan allamånga kurserna. Ingenut mensom
efteråt. i skissa.De nyttan attser

något slöjd.folk lär sig Detbra med cirklarna ärDet ärär att omsom-
På grundli-går Sätergläntans kurser detdärför de där och det bra. ärär

bådeflytande,Studiecirklarordning, specialiserat. är mermer mergare,
sådana andra jag kännerhaft dem jag varit med ochdem jag och som

bättrePå undervisningen,det bättre kvalitethar haft. Sätergläntan är
från detSverige. klartkommer hela Detlokaler, utvalda lärare, är attsom

från stad.nivå hämtar alla lärareblir helt än sammaannan om manen
får medlikvärdig. träffas. kunskapensociala delen Folk MenDen är man

både hantverkskunskapen ochviktiga,cirkeln tycker jag detsig ärur
hantverksområdet sammanhang.ikänndomen störreettom

åstad-innan kansig mycket hantverkMan kan ha lärt ett manom
gått kanskeOm knivkurs kanmateriella resultat.komma enmanman en

någotår åstadkommer hemma.bradel, det kan innanhel ta manmen
också. Hit kom-studiecirklamakunskaperna botten. IMen det ärär som

gått imånga allastudiecirkelledare. Och mina elever har nästanavmer
gåttsvenskar i studiecirkelslöjdcirkel. Fast har inte alla
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Aspekten "Egenvärdet -för glädjens skull"

Slöjden har sitt värde, Ramon Persson. Den ska inte behövasägereget
legitimeras någotmed den nyttig för blirär bra iatt t attannat, ex man

slöjdar. Om bara tänker eller känner efter fattarmatte om man man - -
hur viktig slöjden är.man

Han misstror de brukar föranvändas försvara slöjdenargument attsom
beredskapsskäl förståreller överlevnadsskäl. Men han demsom som

lånaförsvarar frånslöjden legitimation hjämforskningen:att tgenom ex
måste motståndarens"man sig till tänka.sätt attanpassa .

Hans för slöjdens existensberättigande heltärargumentegna annor-
lunda: J skulle halv människa jag inte använde händer-a g vara en om
na. Slöjden har alltid funnits, överallt. Det hör ihop med det mänskliga.
Slöjdarens arbetstillfredsställelse och arbetsglädje skäl Slöjdenär är nog.

utlopp för skaparlusten, den finns i hela naturen.ger som
Aspekten frånslöjdens egenvärde känner jag igen de textila cir-om

klarna. Det för det nöjets och den tillfredsställelsens skullvar egna egna
ñesta mångade deltog. För ligger glädjen i i nå-göraattsom processen,

föremålenDet inte själva den tillfredsställelsenär störstagot. som ger
åstadkommaarbetet med dem. Det egenglädje, inte beroen-ärutan att en

de omvärldens bedömning: jag skulle slöjda precis lika mycket utanav
beröm, Ramon Persson. Hantverket arbetsglädje,säger närsger en som

den lusten. finnsDär skaparglädje, kraft.av egna en som ger
Är inte det giltiga skäl för försvara verksamhet inte glädjenKanatt en

och lusten lika och nödvändighetentunga argument nyttanvara som
Visst kan motståndarenssina efter tänkasättargument attman anpassa

risken finns det sedan blir den legitimitet vilken byggerattmen man-
verksamheten.

2Nils Uddenberg i olika påpekathar sammanhang människor motiverar sittatt
naturintresse med -jaga, fiska, plocka bär och medannyttoargument svamp -
de verkliga skälen upplevelse sinnlighet, och välbefinnande. Attär tav ex ro
vistas i fåenbart för uppleva skönheten där honomnaturen att var uppen-.mångabarligen främmande. Liksom andra hade han behov legitimeraett attav

någotsina naturupplevelser med nyttigt, eller skenbart nyttigt, syfte, skriver
Uddenberg i Det sammanhanget 1995: 41. Vad bärplock-ochstora svamp-
ning för kvinnorna jakt fiskeeller för sig bössanAtt med el-männen. tavar var
ler kastspöet i skogen eller sjön utomhusvistelse huvudsakli-ut var en som

tillfredsställde estetiska behov".gen



SOU 1996: 122 Del III. Hantverkets och värde 145väsen

Konsthantverkets4.5 perspektiv

Konsthantverkets perspektiv inför ytterligare komplikation i definitio-en
hantverk. Konsthantverk hamnar mittemellan den unika ochnen av

onyttiga konsten och det reproducerande och nyttiga hantverket.
Konsthantverk bruksföremål Ocksåofta med krav estetisk form.är
konsthantverksbegreppet har sitt i samhällsförändringarna i mit-ursprung

l800-talet. Själva vålla-ordet konsthantverk problematiskt ochärten
de bekymmer begreppet tillkom under l800-talet. skilde mellanMannär
konsthantverk, föremålet,betecknade det hantverksmässigt gjordasom

konstindustri, avsåg Påoch serietillverkade ting. 1870-talet lanse-som
båderades ordet konstslöjd för beteckna hantverksmässig och fab-att

riksmässig tillverkning.
ringa in frånEtt konsthantverkets perspektiv det insti-sätt äratt att se

håll.tutionernas Svenska Slöjdföreningen bildades för1845 värnaatt om
hantverkets kvalitet, fruktade skråväsendetskulle urholkas närsom man
upphörde 1846/64. föreningen ocksåMen led i tidens allmännaettvar
bildningssträvanden: folkskolan infördes 1842, de första bildningscir-

påklarna bildades 1840-talet. hushållnings-Man samarbetade medtex
sällskapen för främja den svenska husfliten. Föreningen startadeatt en

frånskola för hantverkare, handfasta till konstnärliga guld-egen murare
smeder. fick ocksåRätt undervisningen estetisk inriktning ochsnart en

frånelever konstnärliga utbildningar. Skolan övergick 1859mottog t ex
till fickoch alltmer teknisk yrkesinriktadoch karaktär. Efter 20staten en
år, 1879, byttes Slöjdskolan Tekniska skolan, organi-namnet ut mot som
serades i avdelningar, konstindustriellaHögre skolan denär mestvarav
kända. Verksamheten indelades i måleri,olika fack: dekorativt skulptur,
textil, keramik, möbler och inredningar, metallarbete, bokhantverk. 1945

det dags för frånnamnbyte, till Konstfackskolan 1993nästavar
Konstfack.2

Skolans i Svenska slöjdföreningen mångaoch de namnbyte-ursprung
speglar konsthantverkets mellanställning: i slöjden, använd-rötternana

ningområden inom industrin, kraven konstnärlig dimension i utför-en
andet.

Om konsthantverket och konstindustrin i Sverige, Gunilla Frick: Svenskase
slöjdföreningen och konstindustrin före 1905 1978.

Konstfacks3Om historia, Tanken och handen: Konstfack 150 år 1994. Detse
grundläggande verket Nils G. Wollin: Från ritskola till konstfackskolaär
1951.
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Mats Svensson:

kunskap erfarenhet, upplevelseTyst -

påkeramiker och lärare Hantverkets folkhögskola.SvenssonMats är
bildlärare. Under uppstod tek-har tidigare arbetat intervjunHan ettsom

på bandet ohörbart. Underniskt fel vilket innebar cirka kvart äratt en
slöjd,den tiden talade bl skolans nedskärning "sinnesämnen "ava om

exploatering-bild hemkunskapsämnen, den kommersiellamusik, och om
flowkänsla, livskvalitet och hantverkets mentalafritidssektorn,av omen

den delen samtalet.aspekter. har kunnat rekonstrueraTyvärr vi inte av
från farkommer släkt med hantverkstraditioner. HansHan varen

arbetade också"bondsmed han medsmed tredjei generationen, men
30-årsåldern började han studera och blevkonstsmide. ingenjörI senare

ocksåoch kallskänka, det hantverksyr-på bagerskaAsea. Hans ärmor
på traditionen familjen.ken. "Många håller med hantverk har i Avsom

vadfler föräldrar jobbat med hantverkelever har inommina än mansom
kan kalla konstsvängen, "jag.tror

På praktisera keramiker eller silversmedhögstadiet ville han som men
låg"Praktisk utbildning hardet fick han betygen varför höga.inte sta--

Syo-konsulenter kontaktar honom ibland ef-det här fortfarande. "jagtus,
kan något för folk har li-de hantverksutbildningentersom tror vara som

hemifrånpå studerasvårt för hade starkt trycksig". Han sigett atttet
nationalekonomi Uppsala.vidare, så efter studenten började han läsa i

något,förstå gjorde skulle bli"Idag har svårt det.jag Men jagjag att att
konstskolan VästeråsEfter kort tid sökte han till och" itjäna pengar. en
vikarie under några år:arbetade sedan bildlärare obehörigsom --

påtill bildlärarutbildningen Teckningslärar-Därefter sökte han TI
alternativ till Hantverkets folkhögskola. "Jag stodochinstitutet ettsom

någonåkte till Leksand. Efter veckaförsta till "TI jagnär uppsom reserv
påhan kombestämde han för in TI.sig att stanna, oaavsett om

koppargrajik, vilket han1973. jick hoppa lärareDet Han in isomvar
på på åtta veckan. På såsysslat med tidigare, först fyra, timmar isenare

råris samtidigt hanförsörjde han "mycket och morötter"vis sig som--
keramik,På folkhögskolans estetiska linje fannselev. ämnen som me-var

åtton-batik, grafik. Eleverna bytte verkstadtall, textil, tygtryck, foto, var
verkstäder veckan, den vil-de vecka eller gick mellan 2-3 intemen som

byta verkstad fick alltid kvar.stanna
nivå.på påallt mycket elementär JagMan prövade trorvar en- -

i veckan. Vi hade mycket kulturorientering,hade tolv timmar keramik
Målare. på.gick vikonsthistoria för Det DetLars stormangrant var upp-

tidentäckarglädje och pionjäranda. Folkhögskolan den ännuvar mer
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Dåspeciell den årdet legitimt sig självför-än är ägnaatt ettnu. var
Frånverkligande. början hade jag inte dragning till keramik, det var me-

koppargrañk såoch teckning intressant. fascinerades jagMenra som var
den tekniska delen leran, lära mig hantverket, dreja.att attav av av

såtillvidaFolkhögskolan här unik köpt gasolugn,attvar man en en re-
duktionsugn, redan 1968 jag. Det fanns Konstfack intetror men an-

Påfolkhögskolor. sådra den tiden de inte medutrustade mycket sä-var
såkerhetsanordningar låtadet väldigt riskabelt elever skötaattvar oss

på,gasolugnen. Vi prövade jobbade mycket med ask- och lerglasyrer och
Vårmed reduktionsbränningar. Vi 12 elever. lärare korn först sedanvar

han ätit sin frukost åKonditori Siljan, andra sidan han kvar tillvar
långt in Allt gick för maskin, vi intehade mycket mednätterna. egen

skolan Vi här vi jobbade.och Egentligen skullegöra.resten attav var
ha teoretiska svenska, det gick vi inte specielltämnen,man som men

ofta.
Efter ha gått två-årigaden utbildningen på Hantverkets folkhög-att ut

årskola fortsatte han arbeta lärare grafk.i Resten ti-ett attpar som av
den använde han till keramiken. och hansHan fru, textilare, bod-som var
de kollektiv, drev konsthantverksajfäri Leksand. Underiett ettsom en

årtiotal kombinerade han lärararbete på folkhögskolan med arbeteeget
keramiker Sedan hans fru gick bort 1989 och han blev medsom ensam

barnen har det blivit svårt hinna med det arbetet. har han bil-Nuatt egna
dat familj och arbetar heltid pålärare folkhögskolan.ny som

bl fortbildningHan för yrkesverksamma keramiker,arrangerar a
ibland samarbetei med lånsarbetsnåmnden Falun och kulturarbetsför-i

Örebro.medlingen i Deltagarna har ekonomi och fårsin via AM U sina
betalda. har haft kurser drejtekniker, gipsformstillverkning,Man iresor

Kurserna inebär också vidareutbildning för honom själv.gjutning. en
Tillsammans frånmed lärare England, Ricard jagLaunder, haren-

lågbräntordnat kurser i saltglasering, högbränt och salt. En kursannan
vibyggde skulpturer samtidigt fungerar Man kon-stora som som ugn.

form såden har drag den. Genom el-görstruerar att attman man genom
såda inuti och under bränner formen, formenhela samtidigtärman ug-

Alltihop isolerat med halm och lera eller modernare materialärnen. som
rockwool eller keramisk ñlt. Det mycket, mycket gammal teknikär en

i Indien. Vi arbetade med tegelbrukslera. häftigtDetanvänts attsom var
sådantkomma i format, i 1,5 meter.upp

år.Eleverna vinterkursen glasyrförsöksserier varje Jaggör ärstora
får år år.den enda del dem efter aldrig serierDet ärtasom av samma

Sådet hela mångatiden. det oerhört erfarenheter.är ärutan nya
Hantverkets folkhögskola har grundutbildning. ocksåkan läsaMan en

del företagsekonomi och marknadsföring. elever vill jobbaVissa som
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krukmakare och ganska enkel bruksproduktion, kanske rikta siggöra mot
ocksåAndra söker till högskolor, till Konstfack till skolornaturism. men

Kolding. Några sökt till konservatorutbildningenOslo och hari Bergen,
Göteborg. "En del har välbetalda akademiska jobb de medi vantrivssom

hoppa Elevernas tid lika delad mellan verksta-inte " ärattmen avser av.
ingården och bildämnet. det litet ekonomi och data. åretUtöver Senaste

hade till platser101 ansökningarman sex
målmedvetnaEleverna mycket min tid elev.änär mer somnu-

målsättningar.Samtidigt det högt i tak vad gäller individuella Viär är
folkhögskola, vi ska inte bara förberedande för högre studier. Deten vara

gårfinnas motiv till folkhögskola ochkan andra sigägnaratt man
keramik. Ett motiv jag ibland vill använda kun-stöter är att mansom
skaperna studiecirkelledare eller tillsammans med barn och ungdom.som

vill faktiskt kunna litet vad vanligtvis kan fritidsle-Man änmer man som
dare.

inte den färdigAvsikten med keramiken här ska yrkesut-är att vara en
fårbildning eleverna olika delar det keramiska arbe-prövautan att av

Olika forrnningsmetoder, olika bränningssätt, olika ugnsatmosfärertet.
få förståelsenbehöver mycket för för hurMan rätt attetc. mate-nosa

tvåan fårrialet fungerar. eleverna renodla det de intresseradeI är av, men
självfallet de inte bli färdigutbildade. de ska vidare tillkan Men hög-om

förstå-jag viktigt har tekniska grunderna ochskola tycker det de deär att
såför materialet högskoletiden först främst kanelse och ägnasatt

konstnärlig utbildning.
jag osäkerhet och jag kan den osäkerhe-Ibland kan känna en egen se-

hos mina elever: egentligen drivkraften i det härdel vad Detärten en av
såinte lätt raka, ärliga det. Ibland tänker jag delär att attge svar en av

många områden.eleverna kunde blivit egenföretagare inom olika Att
fråndrivkraften behovet kontrollera hela början tillär attav processen

slut, sin tid, planera och lägga Kontroll laddat ord,ärstyra ettegen upp.
så armbågar,lite negativt. det ofta människor inte harMen är som vassa

kanske inte klarat konkurrensen i skolan eller den traditionella vä-som
företagsamhet.motgen egen

uppgifter delOlika attraherar olika elever. En tycker mycket tek-om-
nånikuppgifter dreja eller mycket dvs teknisk perfek-att stort att en- ,

tion. har väldigt ñyt i behärska tekniken och just duktigaDe ett att vara
del dem blir väldigt ställda inför formgivnings-hantverkare, Men en av

uppgifter, jobba fram form för viss funktion. Vi kandär skaman en en
Sådesign/formgivning.kalla det den skapande eller idégivande delen,

finns det andra inte riktigt tycker de har tid lära sig själva hant-att attsom
får någon såmöda de till grej och helst skulle deverket. Med stor attse-

någon hårdrar såjag finnsgjorde det sedan. Om deresonemangetannan



och värde 149SOU 1996: 122 Del HantverketsIII. väsen

viktigt inte värde-ytterligheterna. Som lärare tycker jag dethär äratt att
elevendet eller andra bättre eller Det handlarsämre. attomra ena som

Ärfår någotmåste förstå hant-försöka sig själv, vilka delar detutman av.
såfascineras kanske ska kan hitta denverket sor-man av man se om man

något förutsättningar liv-kvalitet i yrke där har större attannattens man
sig vad har keramiker.nära än man som

avhålla,svårare för drivsandra det med. kan inte deDe Demär avman
få sinauttrycksbehov. försöker väl i stället dem inse de ökarJag att attett

förstårsig materialet. behöver kanskemöjligheter uttrycka de Deatt om
något specifiktinte bli skickliga hantverkare i drejning eller annat men

förståelseändå materialen funge-skaffa sig för hur de keramiskastoren
Ärlåterkan tänka keramiskt. kanske ilummigtMan Det manrar. men

slårhur bär sig det torkar, detträhantverkare ska närträ närvetaman
sådanalångsamvuxet. finnssig, det snabbvuxet eller Detnär är en massa

till, intematerialtekniska aspekter bra kännaär ävenatt om mansom
måste utföra allt eller lösa alla tekniska problemställningar. Leran är ett
väldigt levande material.

består platta skivor, lerkristaller eller lerblad,Lera somav en massa-
gårockså små kubikcentimeter lera detdet kallas. De oerhörtär en-

ungefär unika formegenskaper. Mellan ler-miljon. De leran dessgeren
finns det finnsskivorna det Graden plasticitet avgörsvatten. av av om

friktion alls mellanmycket eller litet I lervälling finns det ingenvatten, en
så brister. Om försö-lerbladen. I lera blir friktionen dentorr stor att man

oerhörtker böja den med lagom mängd mellan lerskivoma leranärvatten
formbar.

så bladen liggerFör kunna använda leran bearbetar denatt attman pa-
på glasskivor:rallellt och glider varandra. kan jämföra med blötaMan

svårtpå skjuterdu dem varandra blir det lyfta den översta,travar att men
så på för sigdu dem i sidled glider de lätt varandra. Har detta klartman

förstår lättare vad händer med leran i de olika Hurmomenten.man som
slår teknikden krymper, sig, spricker vilket i sin relaterat till denärtur-

fårföremål.använder tillverkar Framför alltnär när pro-man man man
ska insikten vad händer med leran i torkningen, i brän-blem haman som

kunna kontrolleraningen, den sintrar3 hela För lättarenär vägen. att ma--
vad det handlarterialet, använda det för uttrycka sig med. Det äratt

någotpå lerbladTittar gammal folkkonst inte har de vetat omom. man -
lerkristaller. de jobbade i tradition och hade lärt sigeller Men sättetten

hållitvarande riktiga, dvs det och fungerat.detsom som som

3Sintra betyder leran smälter och blir tät.att samman
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påOm hantverkskunskapsynen

svårtDet väldigt beskriva den här kunskap. Det välär äratt typen av-
modernt kalla den ordlös eller tyst". Om jämför med den kun-att man
skap alla kvinnor haft de lagat och bakat de har inte jobbatnär mat -
efter i undantagsfall. Det handlar känna och ochänrecept annat attom se

förloppetuppleva hela med sina sinnen.
När min bakar kan hon ondgöra sig väldigt mycket modernaövermor

mjölsorter inte bär sig mjöl ska bagerskaHon ochgöra. ärsom som
hon alla mjöl. Hon ställer mycket iblandkrav ochprövar sorters storanya

någothittar på.hon hon klarar baka Det hela tiden det takti-ärattsom av
la: lukta, knacka, känna, smidigheten, plasticiteten i degen. Det myck-är

sås.keramik Eller Det stund bragöra göraet att atttarsom en en en
sås. måsteMan omedvetet oerhörd mängd ställningstaganden.göra en
Om mångahusmor skulle strukturera hur hur beslut behövsen upp som
för sås många...med kärlek tillagad skulle blidet ganskagöra Detatt en

såhär kunskap inte har hög kanske just för det inteär status, atten som
går gårstrukturera den, beskriva hur tillväga. allaDetatt att vetupp man

läst kokbok skulle den det väldigt lätt lagaäratt tro attsom en man
såläser innantillMan och blir resultatet bra. de flestaMenmat. vet att

förhåller så.det inte sig
Om jag så fråndet här till keramik det allt leranhur kännsöversätter är

den kort, den smidig jag börjar bearbeta den. Detär är när avgörom om-
färdigbearbetad.den kännsDen annorlunda jag arbetat medär närom

den tid. då nåOm jag ska dreja vilken metod jag ha förska detatt ut-en -
jagtryck vill I sammanhang kanske jag väljer arbeta med leraett att en

då lågväldigt mjuk och jag fart gånghar drejskivan. Enärsom annan
jag fast lera och hög hastighet. alltsåGrejerna olikagör tvärtom: ut.ser

förmågaminDet min känslighet införavgör är att styrasom processen,
hur de olika materialen sig fungerar.bär och Jag doppar fingret i glasy-

såden tjock finnsoch Det här inom alla hantverksyrken. Menärren,
vårkommer allt fler innovationer ska tilliten till be-ersättanu som egen

dömning. Det olika instrument kan avläsa exakt el-är temperaturensom
ler kan graden reduktion i eller tjockleken glasy-mätasom av ugnen

jag föredrarMen lära eleverna doppa fingret i glasyren föratt att attren.
tjockleken. Att lära dem färgen hur detavgöra är.varmtse pass

Jag tycker det viktigt betona vikten misslyckas i verk-är attt attav-
stadsjobbet, lära sig vad händer. Fast det litet konñiktfylltäratt av som

framståsamtidigt. villJag den kan tid innanDet tarsom som svaren.
förståreleverna med själva finnapoängen att svaren.

Man kan ganska i verkstaden vilken gjortelev vad. Omsnart se som
någon ändå föremålenjag varit borta vecka jagkan det sättet ärse
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formen, vilken formuppfattning olika har.gjorda. Och de eleverna
också för tillverkaren allaSättet sakerna uttryckgöra är äratt ett vem -

spårhantverkare sig själva. beslut, medvetet ellerDetsätter är ettav
någotomedvetet, färdigt, hur lämnaravgöra när äratt man anser man en

vårjag röjer ganska mycket personlighet. OmDäryta. tror av man
jämför sig visst manér,med teckna visst, kan tillägnaatt ettman men-

mål. Målet lin-det kan inte hitta sitt tecknaär sättett att eget att envara
Så också. Påje. det med keramik och hantverk sättär som ensamma

föremålsåhandstil röjer del den skrivit röjer del denetten om som en om
så påtillverkat bysnickare gjort stol den visstdet. När ettutsom en en ser

gjort raktdet inte bandputsat, slipat och polerat detär ärsätt utan upp-
stol. Medan finsnickare kanske modell medoch görner som en en samma

ocksåmycket ytfinish. jag uttryck förDetstörre ärtror ett personen.
måste hålla påskilja mellan de motiven för ochMan attegna sam--

omgivningens, elever-hällets, hantverk och konst. Jag har sett attsyn
familjen identifi-kan bli väldigt rädda de märker ochnär vännernaattna

finnsdem med massproduktionen i keramik. Detpynt enerar av
smartness-attityd premieras i samhället. Man ska sin grej, trol-görasom

något försälj-let eller ljuslyktan eller vad det för kan bliärnu som en
framgångsresonemanget. Många driftiganingsgrej. vanligaDet ärsom

någonanvänder keramiken för artikel de marknadsför ochgöraatt som
hårt.väldigt oftast inte konsthantverk eller uttrycksäljer Det handlar om

på-går Då svårtliten grej sälja. det bligöra är attutan att attom en som
bilden folk keramiker eller keramiskt kun-mind det den harärattom av

sig vilken kunskapniga. Man kan keramikägna utan att veta som
hål Såegentligen krävs. trycker i den. harMan klump lera ochtar etten

gjort ljuslykta. driftig och sig tillSedan räcker det är tarman en om man
låterför sälja keramikema talamarknaden den. Det väl deäratt som om

sig.
Keramiken, liksom kvinno-hela konsthantverkssektorn, mycketär-

handominerad. Det kan jag känna karl. En kollega berättade attav som
språk hanskulle för Rotary och han grubblade mycket vilketöverprata

förstå Såskulle använda för dom skulle vad det handlade hanatt pra-om.
vattenhaltiga aluminiumsilikater det baratade är ett annatom men-

för har jag tillämpat och det fungerar ganska bra.ord lera Det Det är
svårt form kinkigt med kant ellertala och hur det kanatt t vara enom ex

gåravslutning kärl medan det jättelätt teknik. Detärett att prata omen
språkklä i ord. Vi har för teknik. Kanske detär sättett gemensamt ettatt

höja yrkets statusatt
det gäller försörja sig keramik det ñer lyck-När är mänatt nog som

företagandet.Det beror mycket företagarandan, själva Jag attats. tror
har lättare känna tillfredsställelse i bli produktionskeramikermän att att
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ocksåoch nöja sig skillnad manligt-kvinnligtmed det. Jag kan ise en
verkstaden. Killarna och jag med dom ska dreja det jättevik-ärstort,- -

stå slåtigt. Det mycket fysiskt hantera, och 20 kg lera. Man kanär att att
råstyrka såanvända mycket och muskler stänker, det äratt svetten men

råstyrka,inte nödvändigt tjejerna handlar det intealls. För det ärom
finnsväldigt mycket teknik. Det jättetunna tjejer drejar oerhört stortsom

och känsligt. Som inte behöver leran. killarna ska det fort.tvinga För
Rent subjektivt tycker jag tjejerna känsligare saker. har jagDetgöratt
svårt motivera eller förklara. finns karlar bra keramikDet göratt som
också, 70-årsåldem:favorittanterJag har mina danska iärmen som

hållitGertrud Vasegaard, Gutte Eriksen. De har hela livet med en
mycket begränsad formvärld och blir bara bättre och bättre.

Om hantverket och samhällsnyttan

Nyttan ligger mycket det personliga planet. tillfredsställaAtt ettnog-
uttrycksbehov. Eller stark upplevelse faktiskt kunna kontrolleraatten av

Någon påmaterial. jag hade kvällskurs sade det lika häftigtett atten var
åka åhhdreja slalom. Lika kippa efter andan, det skaatt attsom se om

någoteller inte. tillfredsställelseramla Det behärskaär sorts att renten av
tekniskt. har jag funderat viSedan det här behovet vad ska kal-över nu

det för sinneskoppling, kopplingen tillgodosesla sinne-tanke detom-
något område uppståinom inte uppfattat Det kanän.annat som man

företeelser i samhället fyller det här behovet.nya som
såOm ska till ekonomisk jag alla kom-utövarenytta tror attman se av

några bli Konsthantverkare, kanske efter högskola ellerattmer en annan
någotutbildning. Konsthantverksproduktemä ofta förutgör starten

sedan tillverkas industrin. konsthantverkare formEn görsom av en som
blir uppmärksammad och kanske reproduceras andra konsthant-som av

nå-verkare. blir modern grej helt enkelt. Sedan kanske ellerDet IKEAen
såform ligger väldigt säljereller konsthant-gör näragon annan en som

frånformen industrin.verkaren till Mycket idén kan härstammaav
konsthantverket produkten omformas sedan för industrin.attmen passa
Internationellt eller PR-mässigt kan det betyda ganska mycket för landett

visa bra form, bra design.att upp
bådefinns del keramiker jobbarDet med produktion ochen som egen

så så Mångaformgivare marginellt.de här i landet detär ärsom men
låterocksåkonsthantverkare väljer arbeta med former inte sigatt som re-

sådantproduceras maskinellt. maskinerna intePoängen är göraatt som
klarar av.

spånaDe mentala aspekterna hantverket kan mycket kring.av man-
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amatörpsykologiserande. Det ärdetvi ibland,Det ärgör sortsenmen
specielloch mycketmed leraarbetagammalt yrkeoerhört typattett en

jorden. Mananvänder material grävtkunskap. Man upp ursom manav
fårför eld ochjordelementen: utsätter ettkan manprata mansomom

år. svind-hålla Tankeni tusentals ärmaterial kommerhelt attnytt som
jobbarsådant sitter och tänkerinte närvällande. Det är menmanman

materialså Lerandet litekring det hisnar är ettgrann.resonerarom man
gäl-så för mycket. Detdet inte torkarmåste hela tiden attman passasom

Så föl-detSedan kanvid tidpunkt.ler rätträttgöra momentatt varva ner.
bränningenså sedanhetsig ochintemed glaseringperiod ärjer somen

cykliskTiden blirskiftar iArbetetklimax. etttempo. spe-sortssom en
ciellt sätt.

ochtryckmomentetkoppargrañken självamig iNågot tilltalar ärsom
någonting framkal-bränningsförloppet. Detjämförbart med ärdet är som

förrän detinte hur detoch allt. Manbränningen, glasyrenlas i utserser
frubli. Mindet skavision hurbild,fast harbränt,är varen avenman

långsamt. hennedet Dettyckteoch hontextilare storatt engavvarom
bildväv. Attiundan för undanfattadestillfredsställelse besluten texatt en

jag.tycktesakborde öppnaklippa väven att ugnen,samma somvaraner
bilden hadesak. Fördettrodde intenej, honMen passeratatt sammavar

i vävstolen.
regelbundet,inte jobbar ärviktig. mig,väldigt FörProcessen är som

Dåförsta veckorna.igång. motigt debaraDetoerhört jobbigt ärdet att
det.så behållningingenjag jag harså vadjag görär upptagen avav

dagen.fat Detgå och drejaalltidvälNågon sade du kan ett omner
då skul-meningslöst, förfullständigtdetjag kunnaskulle göra, men vore

nå-fårmånga jagjagfå igång varenda dag. Detgå när görjag är som
ochdemkännsihop med hur dethänger göratillfredsställelse. Det attgon

nöjd med slängerintejagdet bränts. Det ärsedanhur det närut somser
något bara kännskanfullständigt likgiltigt. Detmigjag. Det är somvara

Så känns det.riktigt bra.och blirfel. Ett annat

professionella och amatörerOm

deni harengageradvarit väldigtfrågan jag tidigareharDen men nu-
år15förkonsthantverksutredningen komsin betydelse. Närförlorat ca

högskolestudierhadedvs deprofessionellaminns jag desedan att som-
männis-amatörismen. Omökandeför denoroligai konsthantverk var-

arbe-kanske valdeutbildninglång skaffat sigtidunderkor attegensom
skickliga. Detdå bli oerhörtskulle domkonsthantverket,medhalvtidta

konsthantverksutbildning,hadebarahot demupplevdes ett av somsom
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därför de dubbelarbetande hållakunde lägre priser.att Det ocksåvar
mycket så.svartjobb och

Idag fådet kan försörjaär sig sitt åtmins-konsthantverk,ytterst som
de har tonvikten lagd konstnärligttone uttryck. flestaDe dub-ärom

belarbetande, de inte har arbetsbidrag eller projektbidrag fråneller stödom
bildkonstnärsfonden. flyterDet ihop De yrkesverksamma verkar inomnu.
andra professioner också. Längre tillbaka det kanske städjobb och taxivar

gällde, mina elever tänker skaffa sig utbildning där de kansom men nu en
ha meningsfullt och intressant Såarbete. det inte brödjobbetett iär den
torftiga bemärkelsen, ocksåkräver något jobbet.utan man av

Man kan ganska snabbt lära sig tillräckligt mycket för verka inomatt-
mycket begränsat fält. norrnalbegåvadEn vanligett kan tvåefterperson

dagar alldeles i sin åstadkommaensamhet vid drejskiva något deen som
flesta betraktar Vissa drar slutsatsen det inte svårareärattsom en mugg.
an sa.

Ofta kanske utgår från halvfabrikat, vårprecis i mattradition.man som
Man frånköper firmor levererar praktiskt idiotsäker leratagetsom som
tål det Köper sedan färdiga såglasyrer behövermesta. inte haman man
kunskap ihur tillverkar Sådem. bränner i vanlig oxide-om man man en
rande atmosfär till den glasyrpytsen skatemperatur attsom anger man i
bränna till. Ugnen kanske har färdigt för förbränningsförlop-ett program

Man köper litet paket, kan Menpet. de här firmornaett säga. utanman
står sig Dåslätt. inte hur leran ska skavet grävaman utman se om man

någonstans.den Eller ska leta.upp ens var man

Om studiecirklar i hantverk

Jag har haft studiecirklar måletoch där för flesta fådeär med sigatt sa--
ker hem, kan visa och stolt fyllerDetöver. välsom man upp vara en
funktion, ocksåjag vill förstår litet vad gjort.attmen man grann av man
Det finns deltagare helst cirkelledama grejerna. Det in-göratt ärsom ser

enkelt ha cirklar. Jag tycker det hemskt svårt.te är Det gälleratt för-att
medla upplevelsen har kunskapen i händerna. Man behöver inteatt man
ha grejer stöd. Man kan något för hur det kännsprövaattsom attspara
glasera målet ska få kunskapen i händerna.attmen vara

Det har varit roligt ha Sommarkurser där inte någontingatt man sparar
stårdet i prospektet. Sedan har vi bränt ändå,grejer naturligtvis...-

dåMen har deltagarna tillägnar sig kunskapensagt att ett annatman
inte har ambitionensätt när det något.ska bli Jag till minaatt sägerman

elever det onödigt lägga påär tid räddaatt saker egentligenatt attner som
förlorade på drejskivan.är De vill det för någonting,det ska bliattspara

i

j"



och värde 155SOU Del Hantverkets1996: 122 III. väsen

knå-dåligt med kösardet använd tid. Bättre ha högJag tycker är att en
sådade lerklumpar och träna

så. förinte jobba Jag pratadestudiecirklarna klarade jagI attatt man
återanvända väldigtknåda den, det fannsskulle ihop leran och ettmen

inteJag klaradebehov göra attpresenter etc.stort att svarav ge sammaav
frågar så:ellermina elever de skajag göra prövanärger om mansom

olika och vad händer. Försök lösaoch undersök, gör sätt pro-se som
Så frustrationenjag inte i studiecirkel,blemet olika kansätt. göra en

någonstans,de inte komskulle bli Deltagarna skulle uppleva attenorm.
någotanvända till kanskesamtidigt har ambitionen kunnade att enom

vas.
så måletparallell till krokikurs inteOm drar är sät-attten ex enman

språk. sigkroki. Eller till tillägnarvarenda Man ettpassepartoutta en
språket.ordförråd något påskriva detvisst innan börjar ellersägaman

Även många jag för decirkelledare duktiga kan kännaär attoroom-
gårförmedlar bredden. de i cirkelninte Att görtror att man som mansom

fårteknikerna, de materialen. de intei cirkeln -just de Attgör en presen-
mångaikan jag förñackningtation hela bredd. Detämnets se som enav

då intefrämst keramikcirklar. Omstudiecirklar jag tänker man nu-
innehåller så kan betonakan brett spektrum vad ämnetett mange

införavsnitt. ödmjukhetdetta väldigt begränsat Det handlarär ettatt om
människa. kankunskapen, allt inte kan inom Enatt rymmas person na-en

behärska allt kunnande.turligtvis vad inte självveta som menryms
jätteroliga his-skillnad cirkelledare. Jag kan berättaDet är stornog

berättade honcirkelledare jag haft kurser. En cirkelledaretorier attom
sålde indigneradtroll hon och hon oerhörtgjorde över attsortsen som var

sålde marknad tillkursdeltagare kopierat hennes troll och sammaen
så fruntimmer i cir-hade drivkraft det mycketlägre pris. En ärattsom

själv. del-gjutformar ugglor han gjort Närklarna. En hade somannan
Så hälldecirkeln ñck vilken uggla de ville gjuta.kom till de sägatagarna

så vil-formarna drack de kaffe och lämnade lapparde gjutmassa i och om
bortåt år vältio sedan.ken glasyr de ville ha Men det Detär ennog var

igångdå. mångaoerhört cirklarhögkonjunktur för keramik Det var-var
varit stadigare.helst det fanns liten brännugn. Textilen har nogen

får kontakt i hantverks-kan tänka migJag att typman en annan av-
språkfår falleri cirklar i eller aktiesparande. Detcirklar vadän man om

ocksåförlängningenupplevelsen och idet sig naturligare att prata omom
också folkhög-aspektdet vad tycker det. Detgör, ärom enman man

ijobba själveleverna vittnar hur märkligt det kännsskolan: att enom
så klimatet medefter skolan. del trivs bra i det härverkstad En massaen

försför gjort och hur det Detmänniskor bollplank vad ut. enman sersom
intresserade. Sedan kanske ham-dialog hela tiden med andra är mansom
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i någonkällarlokal i sin hemortskommun och tycker skaattnar en man
något går Dåhäftigt bra sälja. kan naturligtvisgöra kännaattsom man

sig hemskt ensam.
Jag tycker det jättebra studieförbunden har hantverkscirklar.är att-
kan forum förDet överhuvudtaget diskutera det viett att pratatvara om:

sinnesupplevelser, känsligheten inför material, fårkunnandet man genom
sina sinnen. skulle vilja sådantJag i studiecirklarna diskuteradeatt man

mångasamtidigt jobbar. gårJag i cirkel hartror att stort ut-som man som
byte själva och det blir konñikt dessutom skanärattav processen en man

grejerna Man skulle till erfarenhetergöra änattspara uppmana snarare
grejer.

årenDe allra ñesta haftde elever jag har gjort sina förstaav genom er-
farenheter studiecirkeln. Det viktigt betona.är attgenom

Aspekten "Tyst kunskap erfarenhet, upplevelse"-

En avgörande skillnad mellan teoretisk och praktisk kunskap denär att
praktiska gårkunskapen till det de taktila sinnena beröring,stor genom -
känsel och kunskapen lagras i kroppen erfarenhet. Sinnes-att genom-
minnen "tankeminnen bärare kunskapen. Detän är ärsnarare av en
tyst kunskap.4 tidDen in, upprepning och övning,nötatar att genom

den väl sitter där den automatisk behöver intenär är ansträngamen man-
ihågsig för komma den.att

denMen upplevda och erfarenhetsbaserade kunskapen måstetysta,
kompletteras faktabaserade,med den handlar materialet, meto-som om

gårderna, tekniken. Den uttrycka i ord det räcker inte till föratt attmen-
förstå hantverket.

Den kunskapen kompletterad med den teoretiska ligger itysta ar-- -
betsprocessen, inte i resultatet. lära sigAtt känna, och uppleva tid,tarse

lång så mångakräver erfarenhet. Som områdenandra har människan
tagit tekniska till hjälp för snabba förloppet. Man kanapparater att

åstadkommamed modern tekniks hjälp likartade produkter utan att egent-
ligen på. ocksåvad det för arbete det bygger Men det skaparärveta som

vågarberoende jag inte lita måstemina sinnen, jagapparaternaav -
först kontrollera vad säger.termometern

4Begreppet brukar härledas till Michael Polanyi personlig kunskap, di-tyst
ocksåmension knyts till gårWittgenstein: viss kunskap intesorts att ut-men
måstetrycka i ord, den tiga. Se Göranzon 1990, Josefson 1991,tom man ex

Janik 1991, Rolf 1991, Molander 1993.
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återuppväckaHantverket den sinneskunskap förrär väg atten som var
ocksåviktig del inte bara yrkeskunskapen vardagskunska-utanen av av

den VillMen kunskap tidskrävande.erövra äratt sortens tystpen. man se
tvåefterresultat i studiecirkel termin eller räcker tiden inte till.t ex en en

Frågan får frånvad med sig cirkeln: produkten eller kunska-är utman
pen

4.6 Yrkesutbildningens perspektiv

påYrkesutbildningens perspektiv speciellt intressanthantverk i tek-är ett
bakåt,nologibaserat samhälle. stället för för-I blicka sedan längeatt mot

skråhantverk, framåt,blickenriktas hantverksbehoven imotsvunna en
internationell värld. Yrkesutbildningens perspektiv synliggör kanske all-

bäst hantverkskunskapens specifika karaktär, oberoendeärra som av om-
produktionsförhållanden.givande

boken Hantverkskunskap 1995I delas yrkeshantverket treupp
tillverkande hantverk, reparationshantverk servicehant-samtgrupper:

från småskaligåverk. Yrkeshantverket skiljer sig hemslöjd sidan ochena
industriell åtillverkning den andra det karakteriserasattgenom av en
specialiserad utbildning, produktion liten skala, arbete med händerna,i
småföretag/egen företagare, be-direkt till kunderavsättning inom en
gränsad marknad. Utmärkande för hantverket idet självständigt,är äratt
hög grad manuellt, fordrar kunskap för material, formoch känsla ochom
hela produktionsprocessen del utbildningen sker arbets-samt att en av
platsen. yrkesmannaskap krävs anlag,För handlag och djup kunskap om
material, maskiner produktionsprocess.och Men yrkesmannaskap inne-

ocksåbär kunna hantverket lönsamt.göraatt
skråväsendet ocksåNär upphörde försvann kravet gesäll- och mäs-

stället ficktarbrev. I hantverkarna själva bestämma de skulle utfärdaom
Årmästarbrev yrkesbevis. 1940 utfärdade regeringen den k mästar-som s

brevkungörelsen. Den innebar varje bransch sina kriterierbestämmeratt
för utfärdande mästarbrev till förtjänta och skickliga hantverksutöva-av

årsre. För mästarbrevet krävs minst inomarbete yrket. Den sö-sex som
ker mästarbrev ska ha förvärvat erforderlig erfarenhetskicklighet och

ha erforderliga insikter i kalkylation och bokföring Affärskun-samt

Hantverkskunskap 1995. Se och Elsbeth Rosén: gränslösaBo Detäven
hantverket 1992.
1Hantverkskunskap sid 15 och 19.
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påhantverkskunskapen för den skaskapen lika viktigt levaär som som
sitt yrke.

alltflerHantverksyrkena intresserar ungdomar, inte bara i Sverige utan
också i andra europeiska länder. Hantverksyrket relativt fritt de ñes-är -

yrkesverksamma företagare. Hantverket förär egetta utrymmeegna ger
innebär ständig utveckling det kunnandet.skapande och en av egna

från färdigtHantverkaren följer hela arbetsprocessen, idé till resultat.
Helhetsansvaret skänker arbetstillfredsställelse och inte förutrymmeger

moment, heter det i Hantverkskunskap.monotona

Börje Hagman:
nödvändiga övandetPraktiken det-

utbildad slöjdlärare och hemslöjdskonsulent. harBörje Hagman Hanär
biståndsarbetare Afrika och han kansliansvarig förvarit i Asien. Nu är

Stiftelsen Hantverksfrämjandet, vid tiden för hetteintervjun Sverigessom
hantverksråd, Leksand. född på utanför Göteborg.Han Hönö,i är öen

skohandlare.far började frisör och slutade MorfarHans som som var
frågansnickare, farfar stenhuggare och skomakare. I intervjun intetogs

frågeställningenprofessionella och explicit, eftersomamatörerom upp
låg underton under hela samtalet. destination livet"Min i attsom en var

påbli slöjdlärare han. utbildade han yrkesskolaFörst sig isäger
Göteborg till Verkstadsmekaniker och möbelsnickare för kvalificeraatt

till slojdlärarseminariet. Med lärarnas goda fick han arbetaminnesig
med speciellt hantverksinriktade saker: smide, hantverksmässiga fog-

påEfter slöjdseminariet Linköping for han tillningar. i Kenyaexamen
fredskårist slöjdlärare där 1971-74. dåoch arbetade SIDA hadesom som

utbildningar yrkesutbildningar oli-projekt med icke-akademiska och iett
ka utvecklingsländer.

på museitekniker;Efter hemkomsten riktade han bli vikarie-in sig att
sådan på sårade Tekniska och började läsa etnologi. Menmuseetsom

årkom efter internationellt arbete arbetade han Nepal"suget Ett i som
k biträdande för och med projektILO SIDA inom LOsexpert etts ram.

keramik och textil projektet.Hantverk metall, ingick Detinom iträ, var
långt påförlagt till liten by landsbygden, vägförbindelse,ute utanutanen

spåradeelektrisk eller andra moderniteter. Projektet och hanström ur
återvände till 1977 eftersom han "hade lust kvarSverige inte iatt vara en
sådan... gick till vad det egentligenMycketprostitution. änannatpengar

bl verkstad på Djurgården,handlade " tid hade han liten hanEn a enom.
årläste "Skapande svenska" Uppsala, slöjdlärare Bohusläni i ettvar

och sedan bild- formlärare på förskolelärarutbildningen på Gotlandoch
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läsår Efter det läste han 40 etnologi utbildade tillsigett poäng samt
hemslojdskonsulent. Som det arbetade han sedan två åri i Västernorr-
lands län.

När min nuvarande fru ñck jobb i Leksand 1986 sökte jag mig hit.-
Sedan dess har jag Hantverksrådet.varit Hantverksnämnden, detsom
då hette, bildades hösten igång1983 och kom väl litet försiktigt 1984.

alltsåDet färskt jag kom hit i oktober 1986.rätt när Jag skrev idé-var en
skiss hur det skulle kunna utvecklas och bli bättre. Sedan fick jagom

jobb sekreterare Frånöverta och den det. början fannsett vägen ärsom
många olika intressenter år har Företagarnas Riksorga-men senare
nisation och tagit över.mer mer

frångickOrsaken till jag mitt första kall, slöjdlärare,att äratt vara-
mycket konkret. Sista gångerna jag jobbade slöjdlärare tyckte jag attsom
hälften lektionstiden gick till diskutera varför inte skulleattav man
bråka med sina kompisar, kasta snöboll i korridoren, böka med verktygen

detoch med det femte. Dessutom eleverna väldigt omotiverade.ena var
Då bestämde jag mig för inte fortsätta i det svenska skolsystemet. Jagatt
ansåg det viktigare lägga min kunskap på dividera ochänatt annat att
diskutera med eleverna. kanMan kritisera jag inte vågade mig inatt ge

förändra förbättra,och jag förlorade min entusiasm för jobbaatt attmen
med skolan. ångratJag har inte mig. jobbaAtt lärare i grundskolansom
blir till slut för mycket rutin för det skulle stimulerandeatt attnog vara
fortsätta.

gårNär eleverna nian kanske de inte stålkan slipa till hy-ut ettens en
vel, inte vad kantsidan bräda eller kan skilja frånullgarnärvet en syn-
tetmaterial. dåOm de ska söka in fårpraktisk utbildning de igentaen

måstesaker. Det samhällsslöseri sådanmed utbildning,en massa vara en
de i stället kunde lärt sig hanteranär verktyg och sticka, virka, hyvla,sy,

måla, snickra, borra. När de blir och ska mås-i lägenhetenvuxna reparera
gåde kanske kvällskurs för lära sig hyvla. Chansen finnste näratt

de och formbara, kanär de sig kunskaperna på branär sätt.ta ettunga
Barnen kommer till första eller tredje klass, de fortfarandeärsom

de har vilja, de intresserade, de Fårtill läraren.är despontana, ser upp
dessutom börja med slöjd någoteller med händerna blir detgöraatt en ny
dimension i deras utbildningsliv. någraMen de erbjuds inte roliga tim-

slöjden blir inte tråkig.kul jagNär slöjdlärare ochutan mestmar, var

l Organisationen har gånger.bytt flera hetteFörst det Hantverksnämnden,namn
så Hantverksrådet, så hantverksrådSveriges och detta skrivs Stiftelsennär
Hantverksfrämjandet. behållitJag har i utskriften det gällde in-närnamn som
tervjun gjordes: Sveriges hantverksråd eller, förkortat, Hantverksrådet.
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så gnällde de bara:saker "Nä,inspirera elever iskulle göraattsexan nya
tråkigt,redanjag gjort i fyran. Detjag gjort i det hardet har trean, var

från velattagits dem. OK, hade hadeskaparglädjen hadelusten och man
slöjden, det ville inte jag. Fastmed och omformakunnat menvaraman

år också, erfarenheter och kontakter.jag fickdet intressantavar
arbetsområ-från många olikabred erfarenhettycker jag harJag att en-

måletfrån bli slöjdlärare,hantverkliga start,jag börjar minden. Om att
slöjd-så gått verkstadsutbildning, slöjdlärarexamen,viahar sedanvägen

biståndsarbete hemslöjdskonsulentutbildning, jobbmed hantverk,läreri,
trådfinns röd det hand-tycker dethemslöjdskonsulent Jag att ensom -

förklara jag arbetar medjag ska vadolika aspekter. Närlar hantverkom ur
byråkrat-jagjag jobbar med hantverkjag ärpappersvägen,säger attnu

åren eftersomså efter här,viktigt, har jag insetthantverkare. Det välär
generellt, det finnsövergripande ochlätt tala hantverkdet är att menom

påverka,måsteockså många diskuteras via Att kom-aspekter papper.som
det här ska bevaras och utvecklas.synpunkter, idéer hurmed förslag,ma

Hantverksrådet betydelsefull roll, detspelattycker jag ävenDär omen
fåttvi inte detstatlig ochliten institution ävenär statusutan ge-omen

vår lilla stab och Hant-önskat sig. Medskullenomslag som man
slåförsökt in kilar därverksrådets ekonomi har vi i alla fallbegränsade

tråkigt jagganska bra.tycker vi lyckats Detdet behövs. Jag är är attsom
gård så dethåller jag harhantverk konkret,inte med storrent men en

händerna hemma...för jobba medfinns det attutrymme
samarbete.inriktat europeisktarbetet mycketnärvarandeFör är mot

påhantverksorganisationer EUsmåföretags- och inomharHan mött
åren. finnsde Bloch utställningarkonferenser kongresser senaste a en

Riksorga-därhantverksorganisation, UEAPME Företagarnaseuropeisk
det finnsmedlem. in-sedan 1995 HanFR,nisation, är att ett stortanser

europeiska länder:hantverkskunnande andra "Jagför svenskt itresse
förförstått viktigt detta kan Sverige ochriktigt hurinte atttror varaman

också något erbjuda Europa. "harvi att

påOm hantverkskunskapsynen

någotförgyllare ellervill omskola sig tillringer människor hit ochDet-
långfrågar någon därefter inte allt för kurshantverksyrke. De näraannat

frågetecken: sig bli för-människan tänktharde bor. Jag blir attettsom

des Petites Moyen-står de lArtisanatför Union Européenne4UEAPME et et
Småföretagarorganisationen.Europeiska Hantverks- ochEnterprisesnes
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pågyllare kortkurs hemorten någonnära Det ville bliären som om mu-
siker och sade:Jag vill lära mig spela kontrabas jag kan intemen en
längre utbildning. Eller: J vill bli tennisspelare jag kan inteag men vara

någonmed i klubb. kan ståJag slåi källaren pågärna och boll för atten
bli duktig. gårDet inte. Det likadant med hantverk.är Du kan inte säga:
Jag vill jobba i kakelugnsverkstadengärna för jag har varit med och tit-

farfar ned kakelugn gång.närtat tog en en
måsteHantverk i vågskålvägas vilken utbildningsamma som annan

helst. Man kan inte det viktigaresäga är tandläkareatt änattsom attvara
kakelugnsmakare, viktigare ha teoretisk utbildning fåförattvara atten

elever till högskolan ha hantverksutbildning.än Varje yrkesutbild-att en
måstening ha måstelika fåAlla sin rättmätigarätt. chans. De rapporter

jag läst visar de söker sig till teoretiska utbildningar frånkommeratt som
akademikerhem eller medelklass, medan deövre söker sig till hant-som
verk eller bilmekanikerutbildning det Svensson, arbetarbam,är medel--
klass.

Nu alla gymnasieutbildningar, ocksåär de treåriga.praktiska, skaDe-
yrkesförberedande och studieförberedande. harDe kun-vara samma

skapskrav i kämämnena. Det innebär gåralla bilmekanikerpro-att som
ska läsa teori dom går naturvetenskap,grammet samma som som sam-

hällsvetenskap eller omvårdnad. Man har idag färre praktiska yrkes-
påtimmar år tidigare hade tvåårigaän under den yrkesutbild-tre man

ningen. alltsåMan har tagit praktiska timmar och lagt kämämnena. De
i och för sig viktiga,är den intressanta frågan detta duktigaär:men ger

yrkesmän och -kvinnor
gårDe yrkesutbildningar för ojämn kamp med dem läsersom en som

teoretiska Risken får dåligadeämnen. är teoribetyg och, kanskeatt
grund missnöje med den teoretiska dåligadelen, praktiska betyg.ävenav
Sedan ska de kanske konkurrera till högskolan med dem har högasom
teoretiska betyg. Då hamnar de i förstårstrykklass.ännu Jag inte attmer

yrkesutbildning, pågör skär yrkestimmama och sedan sä-man en ny ner
ändåde ska bli duktiga yrkesarbetare eller förbereddaatt för yrket.ger

tre-årigaDen utbildningen faktiskt detär gäller hantverks-sämre närnya
yrken. Jag tycker det dålig reform. Nu hopparär eleveren av program-

och väljer det k individuella där de kan göramen programmet,s en mer
studiegång.anpassad såOch ska ha yrkeshögskola kommerman en som

efter
Börje Hagman jämför med påsin tid yrkesskolan i Göteborg.egen

"Då det jobb 8-17 dag.varje Det yrkesarbete och någon dag ivar var
veckan det yrkesräkning,teori: ritteknik, materiallära, svenska, kan-var
ske engelska. Men det relaterat till yrkesutbildningen, så fickvar man yr-
kesteori med yrkeskunskap. " Han jämför också med andra ländervarvat

6-l6-I039
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Österrike, det k dualahar kvarTyskland därSchweiz, systemet,sman--
000 lärlingar 350år 1989 250 iSchweiz fannslärlingsutbildning. Idvs
får ekonomiskt bi-med praktik. Företagenskolayrken. I Norge varvas

återgång till lärlingssys-efterlyserutbilda eleverna. Handrag för att en
200-300600 gesällbrev,500-1Hantverksrådet hanteras 1Påtemet.
gångbartinternationelltfrån riket.år hela Detmästarbrev är ettper

skråintyg frånnågot gammalt mossigtyrkesbevis, "inteochkompetens-
MänniskorEuropa-sammanhangfullkomligt legitimt i1850-talet utan

duktigapå de sittmåste ha iyrkesutbildning ärmed gedigen attpapper
något devill hapå. "Eleverna jukan närarbetsgivaren tittayrke, som
berättarutbildning." Hantrevligdetgår barainte att omut, envar

kunnagymnasieutbildningen intedenskräddarbranschen, där ansesnya
kunskaperfått tillräckliga ihargesäller. Eleverna intenågra texnyage

alla gesäl-några års sikt kan"Påherrskrädderi.klänningssömnad eller
gymnasieutbildningen intedärförborta,skrädderiyrketler i att gervara

de har förde sittgodkänner timmarbranschenoch intedem kompetens
gesällprov. "

detskolans folk närbranschens ochtill närlyssnarMan passar, men-
hänsyninteså politiska beslutfattarkritantilldet kommer tarsomman

för fram-möjlighetenDå undermineratfrågorna. harkonkretatill de man
får jagkvalitet. Iblandmedfå utbildninggedigengenerationertida att en

fått levainte haryrkesutbildningenhantverks- och rättkänsla attattav
fyraårig utbildning. Somtillinte harvillkor, rättt om mansammaexegna

lära sig ganskakanhantverkare detsig tillutbildainte behövde utan: man
praktiska yrkenhantverk ochjobbar meddeviktigtenkelt. Det är att som

kvali-sinaHantverket harutbildning.kvaliñceradfår möjlighet till egna
vågskål lättarei äneller läggas vägerska förringasinteteter, somensom

utbildningar.andra
kvalificera-har denländer i världentill deSverige lär höra mestsom-

diggymnasieutbildning för läragårOm duvuxenutbildningen.de atten
vill ef-maskinteknik, vad duin engelska,så du läsakan sedanyrkeett -

vidareutbildning, kan läsayrkesfolkduktigtteråt. Företagen manger
för samhälletFöreträdarekvällsgymnasium... nä-ellerkvällskurser -

vikti-denbetonarriksdagsmänoppositionen,regeringen,ringslivet, att-
våraMenkunskaper, kompetens.framtidenhårdvalutan i är omgaste

får möjlighetertimmar, färreyrkesutbildning färrei sin att ut-ungdomar
dedärför kani arbetslöshetdirektde sedanyrke skaveckla sitt attut-

Då slagit undan be-hardemskaför företagenför litet ta emotatt man
från början.demnen

ochinte barnallmänkunskapockså utarmningvälDet är omaven-
praktiska fär-får utvecklamöjlighetiallmänhetenungdom, attstort,

svenskoftaframhävsmusikskolankommunaladigheter. Den som en
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företeelse fåttgjort vi fram stjärnor Ann-Sofi Otter.att tsom som ex von
Det möjligt kan överföraär tankar till hantverk. Kaparatt man samma

fårskolslöjden vi inga duktiga möbelsnickare eller textilformgivareman
fårdärför de inte den första så viktig.att ärstarten, som

svårtJag det bli duktig kakelugnsmakareärtror att att atten genom-
läsa i bok hur Om inte hurgör. med sleven,rörsett setten man man man

det ska filmjölk eller tjock i konsistensen så svårtdetatt gröt ärvara som
till sig kunskapen. Mycket det gamla bondesamhällets utbildning,att av

Överfö-så,kallar det vad kallar tyst kunskap".om man var man nu
ring eller engelska on-the-job-training. tittadeMan hur pappa
gjorde. hanNär slipade lien sade han inte du så mångaska ha elleratt

fårvarvtal, du inte för fort, det ska hål-2,5 dl du skatrampa vatten,vara
så.la lien eller Grabben stod och tittade slipade lien ellernär pappa

kapade skaften till räfsan. årNästa fick han det själv. Du hittar knap-göra
tioåring idag sitter och täljer räfspinnar, Emil gjorde,past en som som om

inte hemslöjdare eller hemslöjdskonsulentär eller imed hem-pappan en
slöjdsförening

Om hantverket och samhällsnyttan

Det blir ojämlikt bara högteknologisk fårutbildningom en resurser,-
medan kakelugnsmakar- båtbyggamtbildningeller fårinteen samma
möjligheter. Vi har ständigt behov småföretagare,entreprenörer,av
hantverkare de vidareför hantverk och traditioner. Ett samhälle ut-som-

det inte finns hantverkare, glasmästaren, målarennär snickaren,närarmas
försvinner, ingen kan hand dinnär cykel eller bil Ska vi hata ettom
mångkulturellt samhälle mångfasetteratoch så måstenäringsliv de härett
institutionerna, företagen och verksamheterna finnas kvar. Vi har ständigt
behov laga fönster, laga bilen, lägga in bygga ochatt matta,av en om re-

I Europa det endast hantverk småföretagsäger ochärattparera. man som
jobb. Det där de jobben kommer.ärgenererar nya

ocksåDet väl samhällsnyttaär den nybildade familjen kan fixaatt en-
måla,hylla, den kommunalaväva i stället förvävstugan,matta atten

köpa produkter dåligkanske har kvalitet, frånimporterade ellersom mer
mindre suspekta företag utomlands. Eller inte köper saker äratt man som
miljövidrigt gjorda eller miljöfarliga. ocksåDet mås-kunnande folkär ett

ha, likaväl ska klara laga cykelslang eller bytate attsom man av en en
såkontakt inte behöver någon såanlita något.fort det Detatt är är ettman

handikapp sakna den kunskapen.att
Vi har utbud utbildningar på kvällstid, också hantverk.ett stort av

gårMänniskor inte för bli professionella primärt för få kun-att utan att
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måste samhällsekonomiskt braskull.skaper för sin Det attvaraegen
bra produkter, dekvalitetsmässigt, de köpermänniskor kan tänka attatt

skull i hemmet el-för sin tillfredsställelsessjälva kan det de behövergöra
också saker kom-på hantverket kunskap hurfinns iler Dettomten. omen

vidare med ivi har levaihop med vilkamit till det hänger attresurser-
konsumera. Slit-arbetslöshet. kostar mycketsamhälle med hög Det attett

och-släng-perioden över.är
också förstå hantverksmönsterkultursMänniskor lär sig en annan-

Kanskeflyktingar eller utomlands.invandrare ochde ärnär mötertex
någotsnickareåker batik ellerde och tittar hur görgör somman en

förståelsen vi-för andra kulturer. Dessutomtraditionellt i byn. ökarDet
får definiera vadSedanhantverkskulturarv.dareförs kulturarv, ettett man

eller yrkeskunnandet ellertraditionella slöjdendet denärman menar, om
måste traditionerfrån bejaka sinasamhälletradition viss by. Etten en

väl inte belasta kom-bakåt framtiden. skaföra med sig in i Manoch arvet
knypplingsteknik eller kon-vissgenerationer, pracka demmande en

vill bli kul-finnas ochräfsor, det kangöraattsten somen annanmen nog
inteDå ingen orsak de skaframtiden. finns detturförmedlare i att

erbjudas det.
varitmåste harvi vad vi Jagvi hantverkPratar pratarveta om.om-
sådanafrån tillverksamma rörmokarehantverkskonferenser med alltks

språk.inte Pratarnäverslöjd. De talarhöll med mansammasom
så rörmokaren heltmomsinbetalningstiderochmomsregistrering är

ingen aningnäverslöjdaren harhandlardet klara med vad det menom ,
of-på detproduktion. Därföraldrig haft den volymen sinför han har görs

iutbildningerbjuder kurser ellerderas felfel. Det inte baraärta som
Någonnågot fel. kallade dethantverk det sättär gemensamtutan ett

finnsSverige detför hantverk iSkansensyndromet. Likriktaren är som
hantverkboktryckarverkstad, snickeri Menglashytta, äri Skansens etc.

mångfasetterat.mycket mer

Om studiecirklar i hantverk

Hantverksrådetpåkurser har vistudiecirklar och kortareNär det gäller-
å konsthant-rågångar å Hemslöjden, den andrasidandragit motmotena

Ringersin verksamhet.sin organisation ochverket. Hemslöjden har
så jag till Sätergläntannågon korgkurs hänvisarintresseradärsom av en

Likaså någon vill hahemslöjdskonsulenten i hemlänet.eller till ut-om
konsthantverkamasglasblåsare då tillhänvisar jagbildning till tex or--

gå utbild-30 timmarsblir ingen yrkesmanganisation KIF. Du attgenom
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i Haninge. vi här utbild-ning i möbelrenovering ABF När pratar om
så bortåt så.termin övrigt hänvisar vi baraningar ska det eller Ivara en

förtill studieförbunden. naturligtvis bra börja ABF-kursDet är att en
möbelrenovering innebär. Men det ingen yrkesut-vad ärprövaatt t ex

bildning, första nosning.det är en
gårövertygad in i jobbet med ambitionenCirkelledarna, jagär om,-

ifrån verifierat kvali-bra sig. har sina arbeten deDe ärgöra attatt genom
ficerade. ofta slöjdlärare, konsthantverkare, hantverkare harDe är som

hållit på årextrainkomst. finns silversmeder 10-15 dedet Detsom som -
får också någotfortsätter efter tillbaka, jag träf-kurs kurs. De väl antar -

fårfar människor, perspektiv livetnya nya
nivå,kräva ska ha viss deltagarna ska avläggaAtt attatt provman en

fåexamensarbeten för sina kursintyg det skulle väleller göra att taut -
månallmän folkbildning, inga krav har.död känslan detta Iäratt som

åkavidare, tillambition, vilja och lust kan Sätergläntanmanav egen
någongå sommarkurs i landsdel. Sedan det detta medeller ären annan

Många går porslinsmålningskurserden tillfredsställelsen. ochegna
dopgåvormålar till hela släkten, bort i ochsedan koppar presenterger

nivåkreativ sin lilla har inte ambitionenMan är attosv. men man va-
professionell hantverksföretag levereller konkurrera medatt somra

det.
Är sigkan väl, för inte falla kallaamatör att eget grepp,man man-

nivån,på ambitionen profes-för den har inte bliManamatör. är attman
dåsionell, för hamnar i kylan det gäller konkurrensnärgenast uteman

håller kvalitetsmässigt.med andra, producerar saker inteom man som
skrivakan inte vissa hantverkskursernas deltagareMan görsom av --

såpåkonsthanverkare sitt kort. Ser produkterna vill blunda:man man
finns människor detta har varit slöjdmässor ochdet köper Jagsom

inte...håller måttet.blivit förtvivlad, för kvalitetalldeles det är en som
Ändå Då frågan:finns det människor det. vad kan konsu-köper ärsom

dåligtbra, vadavläsa i produkten Vad Denär är vetmenten som mer
kan välja bättre saker.

Så hålla nivån såvill sig denlänge ochamatörerna amatörer ärvara
också fördjupar sigdet väl berika sig och samhället. Människorsättett att

någoti vid sidan sitt dagliga liv Volvo eller Vägverket eller vad detav
inte osannolikt väldigt hög människor-Det välär. är procentattnu en av

gårnågot porslinsmålar,Sverige vid sidan bil,i har Byggerna om. om en
ñamskvävnad, sjunger i viktigt förnäverslöjd eller kör. Det är män-

niskor. bättre och konkurrera med deMen än äräratt atttro man man
någonprofessionella i form rörelse eller företag det komplicerat.ärav -

i sin utbildning.Där krävs det har bredd Att tro attatt ten ex manman
gått två håller inte,kan dreja keramikkurser ABF detnär närman -
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åravancerade drejare det minst 2-3 innan slängdsäger äratt tar man
dreja och kan sin klimp skivan.att centrera

går sådanaBland alla dessa kurser kan det finnas embryon tillsom
måste någonstans.riktigt professionella människor. börjaOch de Detta

måste någonväl början. inteDe kan läsa sig till allt, de ha handle-är som
der dem, visar handgrepp hur löder eller inte kan sättaattman man

då hållerhandtaget där för det inte. väl folklig har i al-Det är en resurs
människor fulla sig det musik eller keramikkunskap,är ärsom av vare

textileller
På sådana målninghär kvällskurser i eller vävning eller kan jagannat-

också,tänka mig det blir diskussioner i kaffepausema andra sakeratt om
det hänt i världen. höra människa "politik jagMan kan säga ärom som en

inte intresserad av och i stund kan hon diskutera bamomsorgstax-nästa
så det smäller det.attoma om

Aspekten "Praktiken nödvändiga övandet"det-

Att lära sig hantverk tid. Genom och iaktta kunskapenöva nötsett tar att
såin i kroppen och händerna den blir automatisk. det baraMen äratt

Frånbörjan, alfabetet i läskunnigheten. den startpunkten finns detsom
egentligen inget slut den kunskap möjlig den erfa-är erövra,attsom
renhetsbaserade förtrogenhetskunskapen.

Möbelsnickaren i Arbetets 1982 försökt be-Thomas Tempte har ära
gårskriva hur kunskapsöverföringen avancerad ochtill: Ordlöst har

från såkomplex kunskap överförts kunnige okunnige.den till den Inte att
varit tal, det har aldrig bildats traditioner för överföraemot attman men

så.kunskap Hantverkets form för kunskapsöverföring finns i lärling-ge-
säll-mästarsystemet. lär den kanMan öva, göraattav som mer genom
misstag, igen. Praktiken sammantvinnad med teorin,göra öva ärom,
den del teorin.utgör storen av

dra skiljelinjen teoretisk praktisk lederAtt mellan och kunskap tankar-
frågafel. olika former för kombination intellek-Det ärna snarare om av

begåvning.tuell och manuell Tempte talar hantverkskunskap ut-somom
tryck för praktiskt eller gestaltande intellekt. Om tiden för denett ett
bokliga kunskapen blir för omfattande kan tiden bli för kort för det nöd-
vändiga övandet.

råplugga.boklig utbildning forcera hant-En kan Enattman genom
verksutbildning den tid den innan den sig i kroppen, blivit au-tar tar satt
tomatisk. Lärlingsystemet bygger respekt för den kunskap skasom
överföras. individuellt tidskrävande Kanske dettaDet ochär ett system.

svårtbidrar till det hävda i utbildningssystem byggeräratt att ett som
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och tidspressade scheman. risken finnsMen själva kun-stora attgrupper
skapen urholkas.

Delar den hantverkskunskapen ligger vardagskunskapen. Delarnäraav
yrkeskunskapen har överförts till maskiner och teknik. Kanske kan deav

två faktorerna nedlåtandebidra till den inställning alla de intervjua-som
frånde kommenterar. Utbildningsystemet, uppåt,grundskolan och vittnar

förståelsebristande för hantverkskunskap och kanske bristandeom re--
spekt för nödvändigheten den.av

ocksåDet utarmning hantverkskunskapen blirär angelägen-nären en
het förbara yrkesfolk. Idag förs den sällan inom familjen. Inte hel-över

någonler skolslöjden för kunskapsöverföringen. Den vardagli-är garant
hantverkskunskapen bli ovanlig. Den människobumaär väg attga

kunskapen gården inte överföra till maskinerna riskeraratt attsom- -
förlorad frånden inte överförs frånmänniska till människa, den kun-om
nige till den okunnige. Här har hantverkscirklama ovärderlig funktion.en
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Kommentarer5

5.1 Perspektiv, aspekter, dimensioner

Perspektiv

De påperspektiven hantverket leder alla tillbaka till tid: tillsex samma
mitten 1800-talet, till brottet mellan det förindustriella och det indus-av
triella samhället. ocksåDe leder alla tillbaka till ursprungsord:samma
slöjd. Det den nödvändigaär vardagstillverkningen material och fö-ur av
remål specialiseringen till hantverk och yrken Det hant-växer. är närsom
verksproduktionen ting konkurreras maskinerna organisa-utav av som
tioner för bevarandet kulturarvet och organisationer för bevarandetav av
kunnandet fram.växer

I detta tvåligger olika bevarandestrategier Kulturarvsbevarandet är
inriktat bevara hantverket gångdetatt Det kulturhistoris-som en var.
ka perspektivet och delar hemslöjdsperspektivet för vidarestora kul-av
turarvsbevarandet. Kunnighetsbevarandet handlar inte avhända sigattom

människobaserat teknikkunnande maskinernaett tagitäven överom
mycket producerandet. Hantverksperspektivet och yrkeskunskapsper-av
spektivet kunnighetsbevarandet. Kulturarvsbevarandet blic-representerar

bakåt,kar kunnighetsbevarandet framåt.blickar
Slöjd- och konsthantverkssperspektiven förenar kulturarvsbevarandet

och kunnighetsbevarandet i vad jag vill kalla historiskt Slöjden förett nu.
vidare kulturarv kunnande i levande händer. Det betyderett slöjdenattav

för den förändringutsätts utmärker allt lever. Konsthantverketsom som
påminner den samhällsomvandling utplånade många hantverk.om som
Dess sida unika hantverk, dess andra industriellvetter form-motena mot
givning.

går ocksåDet de olika perspektiven utgångspunktmed frånatt sortera
det i slöjden. Tydligast kommer det fram i hem-ursprungetgemensamma

I Reservera eller kultiveraessän Om bevarandesträvanden i den tidiga hem-
bygdsrörelsen 1993 skriver Annika Alzén olika bevarandestrategier medom
utgångspunkt från begreppen någotpreservation att bevara reservatettsom
och någotconservation att bevara resurs. Mina tankar kulturarvs-som en om
bevarandet anknyter till medan kunnighetsbevarandetpreservation, ligger nära
cønservation.

7-16-1039
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för hus-å slöjdden andraför avsalu,å slöjdsidanslöjdsperspektivet: ena
slöjd för be-ochmarknadenslöjd föruttryckt:Annorlundabehov. egna

hov.
bå-industrisamhälletövergången tillslöjd innebarbådaFör typerna av

maskinernaMånga försvannhantverk närmöjlighet.ochde hotett en
från omänskligt sla-befriadesMånga människorproduktionen,övertog

främst deöverlevdehantverkmaskinerna. Devarbete tack varsomvare
inte kundemaskinernamänniskan Vadinte kundemaskinen ersättadär

erfarenhetsbaseradoersättligadelsmärke:hantverkarensblevgöra en
mänsklig kunskap.

tvångfrån ochockså husbehovsslöjdenbefriadeIndustriproduktionen
slöjd-förförutsättningarnaraseradedensamtidigt attnödvändighet, som

detMycketvardagskunskap.leva vidarekunnighet skulle somavensom
hadeköpasalltmerkundemåste i hemmenproducerasförr manom-

parafrasera kun-egenbehovs-slöjdenmycketMarx:pengarna För att av
frivillighet.Från tvång tillrike.frihetensfrån tillnödvändighetensde

Från plikt till lust.
bildperspektivrika Jagdennahantverkscirklarna idååterjânnsVar

"historisktkonsthantverksperspektivet, islöjd- ochdemvill placera i ett
och lustfrivillighetegenbehovs-traditionen, därmed hemhörighet inu",

tvång.ochnödvändighetersatt

Aspekter

hant-behovvisar olikaintervjuernailyft framaspekter jagDe som
renodlatockså jagolikartade. AttOlikatillfredsställa.kanverket enmen

också aspekterandranaturligtvis inteintervju uteslutervarjeaspekt i att
resonemangen.fram ikommakan

omvärl-ochsamhälletroll ihantverketsfrämstaspekter betonarVissa
lyfterAndraPraktiken.Hem-lighetenhör Kulzurarvet,Till demden. samt

Synlighe-dem hörindividperspektiv. Tillbetydelsefram hantverkets ur
kunskap.Egenvärdet Tystsamtten,

vårförharhantverketbetydelsesynliggör denSamhällsaspekterna ge-
vittnes-bärföremålsliga kulturarvetoch vardag. Detkulturmensamma

påminner huryrkesutbildningenpraktiskavår historia. Denbörd omom

får exemplifierahandsömnadenochsymaskinen1990 därWaldén1Se tex
från slavgöra.befriarehantverket ochroll hotteknikens dubbla mot somsom

i slu-textilproduktionen i hemmen,80 %tillverkades1800-taletmitten3l avav
1963Hård Segerstadafsiffran 20 %.1800-talettet varav
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beroende vi duktiga yrkeshantverkare för tillvaron fungera.skaär attav
språkHem-lighetens ordlösa sträcker sig i interna-över gränserna, ut en

tionell solidaritet.
Individaspekterna inte avläsbara De subjektivaär sätt. ärsamma

upplevelser tillfredsställelse, självförtroende, sinnesfömimmelserav av-
välbefinnande.

hantverkscirklarnaI det sannolikt individaspekterna vikti-är ärsom
för deltagarna. hindrar det gårDet lägga samhällsaspek-integast att att

på verksamheten helhet. Man lär känna hantverkets kulturarv,ter som
lär uppskattasig yrkeshantverkarnas arbete. ordlösa språket""Detman

viktigt cirklar ord-språketdär självklart.i inte Det kan gälla in-är är
vandrare och människor med vissa handikapp, också andratyper av men

svårthar komma till tals. Som har "ordet makt".inte i sinattsom

Dimensioner

I Handen och Anden synliggjorde vi fyra dimensioner i hantverket: tek-
nik, skapande, estetik, meditation fig. sid 24. intervjuernase I med de
professionella problematiseras dessa dimensioner.utövarna

Den tekniska dimensionen

såvälTeknik kan något.betyda maskiner I intervjuer-sättet göraattsom
används främst iordet den betydelsen. Hantverksskicklighet ärna senare

människoburen kunskap och erfarenhet. inkluderarDen relationen till
redskap, verktyg och maskiner.

Så tolkat innebär den tekniska dimensionen i hantverket föreningen av
kunskap material kunskapoch metoder. Den materialtekniskaom om
kunskapen förutsättning för metodanvändning, sigär det gäl-rätten vare

råmaterial,ler behandling tillvägagångs-utnyttjande verktyg ellerav av
i slutframställningen. förstårFörst materialetsätt och behärskarnär man

Ambjömsson4Ronny skriver i skötsamme arbetaren 1988/Den 1991 apropos
läsandets betydelse i folkrörelsema: Läsning i förening med fostrardebatt .människor har ordet i sin ocksåmakt. Uttrycket kan emellertidäven vän-som

läsning fostrardas: människor kan språk."tala maktens Omvänt kansom man
de människor, inte har det talade och skrivna ordet i sin intesäga makt,att som

kommer till tals. få tillgång språk,Desto viktigare till ordlöst bekräf-att ett som
fårsjälvkänslan och självförtroendet växa.tar att
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konstruktionen, formen. Detitu med uttrycket:tekniken redoär att taman
genomgående uppfattning.hantverkamasär

sköterting människanMaskinteknik kan producera attutan som ma-
går i hant-till. tekniska dimensionenskinen hur det egentligen Denvet

för-teknik kräver kunskap,människorelaterad. Människoburenverket är
ståelse, lång tekniken integrerats ierfarenhet. innanDet är en process

i denautomatisk. Maskinen fungerarkroppen och sinnena, blivit pro-
fristående från imänniskan rela-inte motpartenutan ensomcessen som

tion.
därför inte bara tilldimensionen i hantverkettekniskaDen är vägen

mål. kontrolleramålet Upplevelsenproducera att ettutan ett egetatt av
något till-själva utövandetmaterial, behärska tekniskt, ärrentatt en

i sig.fredsställelse

skapande dimensionenDen

råma-oordnade kaos,ursprungligen ordna: detskapa betyderAtt att ur
kan efterliknaform, ordning. ordningenterial skapar Den enman enen

då återskapar det kan ock-tidigare formad ordning. Menförlaga man en-
Dåså gången nyskaparförsta denna ordning upprättas. man.vara

återskapandet, sin liggerfrämst ihantverkskulturen betonasI tursom
återskapandet sintekniska dimensionen. Liksom den hardennära egen

Pånågot mekaniskt,innebär inte dettillfredsställelse. Det är anonymt.att
sånågot fö-den skrivit präglashandstilensätt säger om somsomsamma

såväliremålet finns närvarandetillverkat det. Människandenav som
handskriften hantverket.som

återskapandet.nyskapandet Försthantverkskulturen följerI när manur
idéer. vissaförverkliga Hosbehärskar traditionen redoär att egnaman

återskapa förla-fullt tillräckligtfinns behovet. andra detdet Hos är att en
så exakt möjligt.somga
Ãterskapandet harolika former, deoch nyskapandet är sammamen

födsvarje människa med.skaparlust och det utrycksbehovkälla: den som

estetiska dimensionenDen
n

två något perfektOckså sidor,estetiska dimensionen har delsden äratt
något främst detvackert. intervjuerna betonasutfört, dels Iäratt per-

baksidanvärde i sig. Att tittafekta utförandet estetiskt är ettettsom
granskarinnebäruttryck i den textila kulturen. Detklassiskt att man
kvaliten.bedömerföre dess framsidahandarbetets baksida när man
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Lådornas skåpetsinsida ska lika vackra utsida, Anderssägervara som
baksidanMattson. Den estetiken hör ihop med den tekniska dimen-av

sionen, med handaskickligheten.
framsidanDen vackra kommenteras knappast, den högstär när-men

varande vid intervjutillfällena, i de ting används för exempliñeraattsom
träföremål,del textilier, handgjorda knivar, kerami-en av resonemangen:

fat.ska Kanske behovet skönhet naturligt föds det nära umgängetav ur
återskapandetmed vackra ting ofta innebär, liksom formen växersom

fram den tekniska skickligheten.ur

Den meditativa dimensionen

Kombinationen fysisk avspändhet och psykisk koncentration vanligärav
också mångai meditativa tekniker. kännetecknarDet hantverk. inter-I

åtskilliga återspeglarvjuerna finns reflektioner måstedetta: attsom man
komma ned i lugn andning, arbetet utförs i rytmisk andningsrö-atten en
relse, vissa kräver hundraprocentig koncentration, hant-att moment att
verket skapar ett rum.eget

Rofylldhet, välbefinnande, samhörighet med sammanhangstörre ärett
vanliga effekter Ocksåmeditation. det tycks förena meditationen medav
hantverket. De intervjuade talar det lugn och den handensom ro som ar-

fåbete för med sig, kontakt med det levande och organiska,att attom om
blir del världen och hela skapande verksamhet.naturensman en av av

målEtt för meditation lära sig leva i i sin kropp ochär att nuet, att vara
sitt medvetande just i stunden. hantverket målI finns detta inte ettsom

del själva utövandet. påtagligtNuet blir det till-närutan som en av man
verkar fram. Händernas arbete blirväxer närvarande i singör att man

bådekropp, fysiskt och mentalt. Med Anders Mattssons ord: Slöjden och
fårhantverket mig leva i underbar känsla.Det Det här haräratt nuet. en

jag gjort just idag. påminnerDet mig attjag lever...nu, om
fyra dimensionernaDe i hantverket fyra djupt mänskligamotsvarar

tillfredsställelsebehov, leder till känslan till freds, till väl-attvars av vara
befinnande:

den tekniska dimensionen behovet kunskap,mot attsvarar av av
känna nå-och utvecklas lära sig behärskaväxeratt attman genom
got

den skapande dimensionen behovet uttrycka sig,mot attsvarar av
sig synlig för världengöraatt

den estetiska dimensionen behovet skönhet och ord-motsvarar av
ning
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komma tillmeditativa dimensionen behovetden attmot avsvarar
sin kropp, med sina tankar och känslormed sig själv, i menro -

också sig del helhet.behovet känna störremot att som en av enav

upplevelse välbefinnande hantverketbidrar till denDetta genere-av som
deltagare hos de professionellasåväl hos hantverkscirklarnas somrar

mänskliga behovmänniskor kan tillfredsställa djupthantverkarna. Vissa
utövandeskapande, skönhet, helhetsupplevelsekunskap, genom avav

många deltagarna hantverkscirklarna. Därihantverk. Till dem hör iav
ligger viktig del deras värde.en av

och samhällsnytta5.2 Kunskapssyn

Kunskapssyn

Såför händer.orda Folk väl vad harDet väl ingetär att om. ser man
med beskri-sammanfatta de problemenskulle kunna attett storaavman

primärt Ordlös, tyst kunskap. Urkunskapen i hantverket. Det är enva
fångarsållat några väsentliganyckelordintervjuerna har jag fram som

värden i hantverkskunskapen.
Många arbetsuppgifter i dagens högtekno-viktigt ord synlighet.Ett är

i telefon,logiska samhälle inga synliga resultat. Man talar man orga-ger
kontrollerar ochniserar och administrerar, service andra, manman ger

långåterställer. del i kedja, därandra arbeten den insatsenI är en enegna
hantverketidentifiera sig den slutliga produkten. Isällan kan med serman

Tidensitt kunnande "materialiseras AM.resultat arbete, ensman av
något blirfram under arbetet. kunnandetblir synlig Detnär växer egna

konsumtions-färdiga resultatet. teknik- ochsynligt det Inär ettman ser
tillverkattillfredsställelse själv ha detsamhälle det dessutomär atten

maskinerna tillverkat.använder, i stället för bara använda detattman
både fysiskt mentalt. I det moder-ord självförtroende, ochEtt ärannat

förr gjordestagit mycket detsamhället har maskinerna över somavna
frånbefriat slit och tidsödandemed människokraft. De har tungt ma-oss

å parafraserasåväl å förnuellt arbete, kroppens huvudets vägnar, attsom
Motorsågar, och ordbehandlareSträng. symaskiner, miniräknareGunnar

handsågande välskrivninghandsömnad, huvudräkning ochhar gjort och
från till maskinen.flyttats kroppentill obsoleta kunskaper. Kunnandet har

återför människan hennes kropp, med dessHantverket kunskapen till och
måste själv. Kunskapenmöjligheter: lära sig lita sigbrister och man

självförtroende.vilket fysiskt Mansitter i händerna och kroppen, ettger
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praktiskteoretiska kunskaper iapplicerasig lösa problem ochlär attatt
självförtroende.till mentaltanvändning, vilket bidrar

praktisk kunskapnyckelord. Teoretisk ochytterligareIntegrering är ett
tentamina dvsMuntliga och skriftligautbildningstraditioner.olikahar -

försiffror typiska dentecken ord,kunskapsprov baserade är teore--
kunskapsprov basera-Lärling/gesäll/mästar-prov dvstraditionen.tiska -

traditionen. Detpå föremål kännetecknande för den praktiskade är-
påspecialisering be-färdigheter skeri renodla vissafunktionella att --

det-integrering I intervjuernaberoende varandrakostnad deras äravav
praktisk kunskap hörframhävs. Teoretisk ochoftast integreringen som
praktisk användning.befäststeoretiska kunskapernaihop. De genom

uppnå Hantverksutövandetpraktiska resultat.teorierMeningen med är att
såväl problemlösning, teknisk kunskapteoretisk kunnighetkräver som

praktisk utförandet.
såväl hjämforsk-erfarenheter modernbakgrundMot t exegna somav

kunskap.nedvärderingen handensintervjuade kritiskaning deär mot av
låg för praktiskbristande respektenutbildning har DenPraktisk status.

delvis ha sin grund i okunskap. Dethantverkskunnande kankunskap och
tala med demförmedlas via erfarenhet. Attordlösa och ärvettysta som

ordsätta det ordlösa. Detden erfarenheten,föra vidaresätt attattett er-
respekt för kunskapdet kan skapainte erfarenheten,sätter manenmen

saknar.själv
erfarenhet dehantverkets kunskappå respekt förBristen är en som

pålyssna demånga hantverkscirklarna.professionella delar med Atti
förstå hantver-erfarenhet början tilloch respektera deraskunniga är att

arbetet, självförtroendetkunskap. Synliga resultatkets växersom urav
kunskapteoretisk och praktiskerfarenheterna,de integreringen avegna
produk-samhälle hantverketslika viktiga dagensvärden iärär somsom

gårdagens.iter var

samhällsnytta

respekt eller förakt le-på praktisk hantverkskunskapSamhällets syn --
frågan samhällsnytta.direkt tillder över om

nyttigtvanligen medsamhällsnytta användsOrdet synonymtsom
någrafinns kopplingar till den de-samhällsekonomin. intervjuernaför I

arbetstillfällen, konst-samhällsnytta, det skaparñnitionen attattt exav
hant-industriprodukter kan internationell PR,hantverksdesignade attge

småföretagande i förväntasdet Europaverk och är generera nyasom
jobb.

samhälle ochdet framframför allt kommerMen synen annan
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"nytta. "samhällsnytta borde innebära människor kan levaatt ett gott
ocksåliv, Ramon Persson. Samhällsekonomi människor lärsäger är att

sig kvalitetvärdera och de själva kan tillverka del det de behö-att en av
ver.

på DåEtt nyckelord i den samhällsnytta livskvalitet. detär ärsynen
samhällsnytta människors basala, sociala och kulturella behov till-att
fredsställs. Vetskapen klarar sig själv praktiskt skaparatt trygga-man en

mårmänniska. någotMan bättre händerna detmednär gör ärre man -
friskvård. begåvadmental Om inte verbalt kan hantverketär ettman vara
hitta sitt självförtroende. Hantverksutövande i sig källa tillsätt äratt en

glädje tillfredsställelse,och böckerna i biblioteket,sättsamma som
bilderna musiken konserten.museet,

I ñera reflektioner kommer det fram tekniksamhället.undran infören
Människan har blivit för beroende tekniken, hon klarar inte längre sinav

Ävenöverlevnad. i tekniskt högt utvecklat samhälle finns detettegen en
måste fårpraktiska saker Maskiner inte heltgöras. ersättamassa som

vår påmänniskor. Det kan inte meningen tillvaro jordenmed attvara
gårkonsekvent in för människan fötterbort huvud, händer, sä-att ta - ,

återbrukaKarlén. krympandeLena I ekonomi det viktigt ochär attger en
återuppliva måstegammal kunskap. Dessutom vi läraatt att taoss mer

hänsyn till miljön. I hantverk används förnyelsebara och komposterbara
ingåmaterial, måstekan i kretsloppet. kunskap vi tillvara.Det är tasom

förlängningenI finns vision resursbevarande samhälle medetten av
männniskan i Ett samhälle där "de fem sinnena viktiga. Därärcentrum.

fåsaker sin tid. lika viktig och kanske viktigareDär är änta processen --
sådantresultatet I samhälle har hantverket självklar samhällsnyt-ett en

tig plats.
Hantverkscirklarnas samhällsnytta sådantfinns värdesättandeti av

livskvalitet, behovstillfredsställelse, miljö- och materialmedvetenhet.som
Kanske de också grogrund för utvecklandet samhällssynär av en annan

den rådande. så fall helt linje med folkbildningens tradi-Det i iän vore
tioner.

Kunskapsnytta och samhällssyn

mångaHantverkskunnande olika kunskap. Eminsortersrymmer
professor i humanekologi, infor-Tengström, lanserar i sin bok Myten om

mationssamhället 1987/ 1990 kunskapstypologi där han skiljer mel-en
lan vardagskunskap, yrkeskunskap, vetenskaplig kunskap konstnär-samt
lig kunskap.
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Vardagskunskapen bygger erfarenheter och tradition.egna
Yrkeskunskapen förvärvas institutionaliserad inlärning ochgenom en

bekräftas ceremoniell legitimering t betyg, titel.genom en ex examen,
Därefter tillhör innehavaren profession. Professionaliteten ären samman-

flera påståendekunskap,kunskap: färdighetskunskapsatt sorters ochav
förtrogenhetsskunskap. Annorlunda uttryckt den kombinationär en av
teoretisk kunnighet, teknisk skicklighet och erfarenhetsbaserad kun-
skap.

Vetenskaplig kunskap delar Tengström i fyra vetenskapliga kulturer:upp
den tekniska kulturen, handlar lösa problem; denattsom om naturve-

tenskapliga kulturen, vill besvara frågor generell densom art;av sam-
hällsvetenskapliga kulturen, söker besvara frågorgenerella densom om
samhälleliga verkligheten den humanistiska kulturen, unikasamt som ger

frågorunika t tolkningar.2svar ex
konstnärligaDen kunskapen, till sist, karakteriseras enligt Tengström
den inte behöver "filtrera bort olikaatt aspekter verkligheten.av av

Den behöver hållainte bort den känslomässiga innebörden frånt denex
verklighet den beskriver och förklarar. /- -/ Den konstnärliga kunska--

förmår också helhetsbilder, där den vetenskapliga kunskapen barapen ge
kan fragmenterad insikt. 1990: 72fge

Tengström reflekterar den inbördesäven över rangordningen mellan de
olika kunskap. Alltñer områden har professionaliseratstyperna ochav
förvetenskapligats. "Den utför arbete områdeinomett ettsom som pro-
fessionaliserats betraktas med lätt förakt amatör°, eller med ñentlighet
kvackare eller anklagas för konkurrera med den fackliga kompe-att

°osolidarisk. /- -/ Professionaliseringenstensen och förvetenska--
pligandets baksida fortskridande amatöriseringär individens vardags-av
kunskap. 1990: 74f

Också förhållandet mellan vetenskaplig kunskap och yrkeskunskap är
problematisk. Teknifieringen, inte minst datoriseringen, har inneburit att
många yrken försvunnit eller förändrats. påståendekunskapenDet är och

Tengström stödjer påsig här den forskning gjorts vid Arbetslivscentrumsom
numera Arbetslivsinstitutet. De citerade begreppen har lanserats denav nor-
ske filosofen Tore Nordenstam.
2"Man talar därför ibland denna vetenskap /den humanistiska/ iavbil-om som
dande ideografisk, inte lagsökandenomotetisk, skriver Tengström 1990:
79.
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roboti-respektiveföremål datoriseringförblirfardighetskunskapen som
delendenförlustupplevayrkeskunnige kan/- -/ Densering. avaven-

beskriva,ochsvår bevisa existensen attyrkeskompetensen är att avsom
1990: 75förtrogenhetskunskapenf&#39;dvs

i sinkunskapintebetraktaskunskapenkonstnärligaDen egensom en
efterly-sanning. Tengströmkonstnärligtalarävenrätt, om enmanom

Enkonstnärliga kunskapen.för denlegitimitetsamhälleligstörreser en
vetenskapligaoch denmellan denerfarenhetsutbyteökatskulleväg vara

kunskapsty-dessaskillnader mellanföreligger inte barakunskapen: Det
verk-någon formtiden medBåda helaockså arbetarlikheter. avutanper

metod ochinnovationerjakt efterbåda ständigtlighetsanalys och är av
761990:arbetssätt.

Överför såhantverkskunskapentypologiTengströms rymmerman
kulturens,tekniskayrkets, denvardagens,kunskapstyper:flera olikaden

vardagskunskapenmångaidaghotasden sätt:konstnärlighetens. Men
ochdatoriseringurholkasyrkeskunskapenpå försvinna,väg ro-är att av
meningvetenskapligikunskaptekniskinteerkännsbotisering, den som

språklöshet görkunskapen. Desskonstnärligai deninte inden räknasoch
lågabidrar till dessosynlig ochlättden status.

hantverkskunska-och ordsättalyfta framviktigtdetta detAllt gör att
bevarande AM"musealtnostalgiska utaniInte somtenner, sompen.

aspektendensamhälle. Detmorgondagens ärförkunskapviktig som
oberoende,sig själv,klarakunnaintervjuerna:fram ikommer att vara

imentalt, levabåde ochfysisktfå självförtroendetillfredsställelse,känna
människanmiljö,ochhushålla medharmoni med naturen, seresurser

helhet.som en
el-i boken Framstegbeskriveridéhistoria,professor iTore Frängsmyr,

tanketradition.västerländskoch utopier iframtidsbilder1980förfalller
effektivadetuttryckenframtiden itvå olika idéersammanfattarHan om

kännetecknassamhälleteffektivagoda livet. Detrespektive detsamhället
elitstyre. Detochcentralismstad,utveckling,tekniskrationalism, stat,av
decentralismindivid,land,personlighetsutveckling,känsla,goda livet av

totaldemokrati.och
består itvå framtidsbildemamellan deskillnad attgrundläggandeEn

samhället hareffektivaverkligheten. Detprövad iblivitdenbara manena
godagenomföra. Detmånga lyckats,falloch iförsökt,nämligen ständigt

politiskasigaldrigdröm närmatdäremot hägratlivet har re-mensom en
2361980:skriver Frängsmyr.aliteter,

goda livetmånga, detförsamhälletFörespråkama effektivaför det är
Williambara Rousseau,detNogafå, ärFrängsmyr:konstaterar taget

beskrivningen.bra medriktigtoch anarkisternaMorris stämmersom
materiellt fram-fantasi,ochkänsladerationell planering emotEmot satte
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stegstänkande individensde personliga utveckling. 1980: 243f Desatte
ocksåhävdade individens existensrätt framför statens

Mätta med den rationalistiska framstegsmodellen framstod de som ro-
mantiker bakåtsträvare.och anti-intellektuella Men det modellär en som
alltmer omvärderas:

Det nämligen ingenting förnuftet bara kan användasär säger, attsom
till viss framtidsmodell. Ingenting heller densägertyp att mot-en av som

sådansig måstemodell med nödvändighet bakåtsträva-sätter en vara en
Vi här med subjektiva bedömningar och värderingar,rör väx-re. oss som
efterlar tidssituationen. förhållandeYtterst gäller det människans tillsett

och användning naturen. 1980: 243av
Den samhällsvision kommer fram i intervjuerna har sina idéhisto-som

riska i drömmen det goda livet. Men den utspelar sigrötter motom en
mörk fond miljöförstörelse, ändliga arbetslöshet, tilltagandeav resurser,
beroende tekniken, specialisering och storskalighet.av

kunskap försDen vidare hantverkscirklarnai främst detärsom som
förr vardagskunskap spetsad med traditionell yrkeskunskap. Cirkelnvar
blir länk mellan olika kunskapstraditioner bara för deltagarna:Inteen
också fårledarna/lärarna plats där de bevarar och utvecklar kun-sitten
nande.

Samhällsnyttan jinns främst på det mänskliga planet: livskvalitet,som
tillfredsställande eftersatta basala och sociala behov. På så sättsom av
denkan enskildes val synliggöra livsmål, på samhällelig nivå än-ett som

det goda livet.utopi:ärnu en

5.3 Professionella, amatörer och cirklar

Den utför områdearbete inom professionaliserats be-ett ettsom som
traktas lätt föraktmed amatör, eller fientlighetmed °kvackare eller
anklagas för konkurrera med den fackliga kompetensen Cosolida-att
risk", skriver Emin Tengström 1990: 74. I diskussionen hantverks-om

3William Morris tillsammans med John Ruskin, de ledande i rörelsenvar, en av
and Craft,Art där hantverket spelade central roll i visionen deten om nya sam-

frånhället. Se frånNytt värld 1890, där han polemiserar Edwardt motex en ny
Bellamys teknikoptimistiska Looking Backward 2000- 887 1888. Iroman
Sverige blev Ellen de främsta företrädarnaKey för and CraftArt rörel-en av -

Carl och Karin Larssons hem i Sundborn framställdes levandeettsen. som ex-
empel ideerna.
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vad bety-förhållandet professionella-amatörer laddat Mencirklama är
då professionell och amatörder

två orden.innebörder de Denfram fleraintervjuerna kommer detI av
behär-i intervjuernavanligastdefinition professionell ärär attsomav

mångkunnighet,iblandspecialisering,område. Ibland innebär detska sitt
olika slöjdarter. Enska känna tillhemslöjdskonsulenterhost somsom ex
materialet. Iblandtekniken ochska behärskaprofessionell hantverkare

skolat sig självutbildning, ibland harsig det ihar lärt genommanman en
också behärskaProfessionalitet innebärerfarenhet.utövande och att om-

bådetraditioner, inhem-känna tillrådet och praktiskt. Man skateoretiskt
ha kontakter,lever det:ska huroch andra kulturers. Manska veta man
full kunnig-Professionell betyderfå sälja dem.sina saker ochkunna ut

område, försörjamåste sitt kunnakontrollha totalhet/- -/ Man över-
sig det, Ramon Persson.säger

Å finnssidaninställningen kluven.amatörTill begreppet är enena
i "amateur:ursprungsbetydelsenkopplar det tillpositiv tolkning. Flera

förtypisktkärleken till det amatö-älskar.den Det gör ärär sommansom
nå-så perfekt. glad amatöralltid Enresultatet inte göräräven omren -

hängivenhetlust ochfinnsnöjes skull. Hosför sitt amatörengot eget en
någotavundas. Amatörismenprofessionelle ibland kan ärden somsom

både och samhället.berikar utövaren
Å någonnegativ laddning. Enordetandra sidan har amatör är somen

når fram.någon ändaintetekniken eller formen,inte behärskar som
Ocksåklåpare. professionellnågonNegativt innebär amatör äratt enen

också profes-kanamatörmässig,yrkesutövare kan amatör varaenvara
något professionellt ellerresultatsionellt duktig. Det avgör ärär omsom

amatörrnässigt utfört.
uppstår på marknaden. Närspänningen amatörer görstarkaDen an-

med saker intespråk de konkurrerarprofessionella, näratt somvara
hand-då yrkeskunniga. grundende Ihåller kvalitetsmässigt provoceras-

både ibredden och djupetkunskapsrespekt, förlar den spänningen om
kunskapen.

omfattasamhällsstödet tillårs folkbildningsutredning, vidgadel 1944 attsom
mellangränsdragningenstudiecirklar, medpraktiska och estetiska var noga

inte uppmunt-verksamheten skulleprofessionella. estetiskaoch Denamatörer
konstlivetsutövarverksamhettill skapar- ochkvalificerade amatörer om-ra

/.../förståelse manifestationerför fullvärdigaråde fördjupadskapautan en
område". 30, del 2SOU 1948:konstlivets
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Hantverkscirklarna och hantverkskunskapen

Också de intervjuades hantverkscirklar kluven. Alla harär all-syn en
positiv inställningmänt hantverkscirklama bör absolut finnas kvar, de-
viktig del folkbildningen.är fårI cirkeln lära känna olika hant-en av man

verk, vilket skapar respekt för hantverkskunnandet.större fårMen man
också vidgad kunskap historiska, kulturella och estetiskaten om ex as-
pekter ochämnet med andramötet människor. Man ökar singenom
upplevelseförmåga, lär sig Hantverkscirklarna bidrar till ba-man attse.
lansera den inriktning teoretisk kunskap dominerar i folkbild-som

såvälningen i samhället.som
Flera kommenterar också cirkelns sociala betydelse: människoratt

kommer de erfarenheterna tillvara, deatt platsärtassamman, attegna en
för informella samtal politik samhällsfrågor.och 1 cirkeln möterom man

fårmänniskor, perspektiv livet. Att träffa andra mednya nya samma
intresse blir bekräftelse kan detgöra ökar.atten engagemangetsom egna
Det finns också reflektioner kring hantverkscirklar speciellatt typger en

kontakt, eftersom så mycket handlar upplevelser, sinnesintryck,av om
känslighet.

Den kritik riktas studiecirklarna handlar främst ambi-motsom om
zionsnivån, i första hand deltagarnas, också cirklarna inriktasattmen om

tillverkning, inte kunskapsförmedling. I flera fall bygger kritiken
erfarenheter cirkelledarskap.egna av

Deltagarna vill inte fördjupa sin kunskap, studera ocht attex genom
kopiera föremål.gamla Studieplaner följs inte, studiebesök genomförs in-

ingen kommer kvällens kulturhistoria.te, ämne är Deltagarnat ärom ex
inställda tillverka fåsaker, med sig saker hem deatt kan visasom upp
eller bort finnsDet deltagare helst cirkelle-presenter.ge som attsom ser
daren tillverkar föremålen.

flestaDe ledare i hantverkscirklar kvalificerade inom ämnesområdeär
och har ambitionen ifrånbra sig,göra Börje Dåatt Hagman.tanser ex
kan det frustrerande fåinte lära det kan. Det finns ocksåatt utvara man

för cirkelledarna inte förmedlar bredd,att ämnets deltagarnaen oro att
det de lärt sig i cirkeln allt finnstror att är lära tekniker.att tsom av ex

Det innebär förflackning kunskapen.en av
Kritiken innehåller också önskemål förändring. Verksamheten skaom

kunskapsförmedling, inte produktionsanstalt. Målet skavara en en vara
lära sig förstå,och fåinte hem prylar.att Man skulleatt tillatt uppmana

erfarenhetergöra grejer,att Mats Svensson.än säger Man efter-snarare
lyser ödmjukhet införstörre kunskapen cirkeln begränsaten tar ettupp-
avsnitt område. Kulturhistorien och traditionernaett ska kommastortav
in integrerat och självklart, inte fristående delar. Det finns ingensom som
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nivå.vissförexamensarbetenellerpläderar för garanteraatt enprov
folkbild-allmändettakänslandöd ärskulle väldetTvärtom attta-

Börje Hagman.har,inga kravning, sägersom
ochstudiecirkelns styrkaintervjuerna framhävsi egenartDet somsom

på. Detoch ärkunskapsområdet möjligheten prövavad gäller är att nosa
mås-hantverk. Detslöjd ochkontakt medikommaenklastedet sättet att

professionell.bliförväntasfårdärfinnas plats pröva attutante manen
favoriträtt. Dethitta sinmåltid kandärjämförs medStudiecirkeln manen

hantverkskunska-cirkeln lär kännaockså människorviktigtär att genom
hantverksområdet.ochpen

cirkel-Blandinkörsport.kontakt,förstaStudiecirklama ensom enses
måsteprofessionella. Debliförutsättningharfinns dedeltagarna attsom

för-vidare ochoch viljaambition, lustnågonstans. del harEnbörja att
inomträningochutbildning, förkovran ämnes-kunskapdjupa sin genom

hant-för högreskulle basenförsvannhantverkscirklamaområdet. Om
Sätergläntankursdeltagareflestaminskas. Dedrastisktverksutbildning

från studiecirklar.folkhögskola kommerHantverketsoch t ex
kon-Cirklamafolklig resurs.går ärvidare innebärinteDe enensom

bredd-idrott"Detintresserade.kan samla är contra topp-taktyta somsom
desto flerockså. slöjdarñerJumåste slöjdenha det inomViidrott. som

Mattsson.Andersslutet,blir det sägermästare
många belägg för.finns dethantverkskunskapbehovfinnsAtt det ett av

ochtid,semesterveckor,offrar människorPå Sätergläntans kurser pengar
arbe-handensbehärskar inteMångahantverk.för lära sigkraft att yngre
fåñera,drivkraften,viktigaste ärsig det. Den ut-vill lära attoch trorte

nivå,påfå kreativ sinotillfredsställt behov, utanförlopp attett egenvara
hantverkare. Attmedkonkurreraprofessionell ellerbliambitionen geatt

någotfolk kani sig. Omglädjenågot självtillverkat ärbort omenman
skyltar detfinaeller kanförstår engelsk ñlm göradeträslöjd eller enom -

tillfreds-dennöjets ochför detkunskaper. Detalltihop ärär egnaegna
Persson.skull, Ramonställelsens anser

mellannivåochmötesplatsCirkeln som

ochlärandekombinationkännetecken dessStudiecirkelns är gemen-av
förvänt-motivation ochmånga olika slagsförskap. Det utrymmeger

ningar.
vikti-hantverkscirkelnsperspektivprofessionella ärUr de utövarnas

kandärplats mötakunskapsförmedlande,uppgift att mangaste envara
cir-på kunskapdenställer kravhantverkskunskap. Deoch pröva som

bl erkän-innebärkunskapsmålet. Detrespekt förförmedla: attkeln ska a
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cirkelns nivå: den erbjuder möjlighet och på hant-prövaattna en nosa
verkskunnandet. gårMen det inte lära sig hantverk inom föratt ett ramen

cirkel inte kunskapsmått Dåmed deras måste vidare,mätt.en man-
till kurser, skolor, Dåutbildningar. blir cirkeln inkörsport.en

De professionellt kunniga inte detamatören amatör-accepterar men
"klåparen.mässiga De frustreras fåinte förmedla den kunnighetattav

de besitter. De värjer sig kunskapen förflackas. gårDet inte lä-mot att att
sig eller lära påhantverk terminer i cirkel,att ut- ett ettra par en anser-

de. Respekteras inte hantverkskunskapen finns risken de kunniga inteatt
vill arbeta cirklar,med vilket hotar inte bara cirkelns kunskapskvalitet

också på sikt bevarandet hantverkskunnandet.utan av
Ibland de professionellt kunnigamöter i sin roll cirkelledare del-som

en glad amatör", nybörjare erfarenhetär ellertagaren utan ut-som en
bildning med lust och hängivenhet. Mötet kan olika ut.men se

Kanske de i intresse förmöts kunskap den vill de-ett gemensamt ene-
la med sig, den andre vill Kanske de inte alls. Ledaren villmötsta emot.
förmedla sin djupa kunnighet områdeinom det han/hon professionellt be-
härskar. Deltagaren vill prylar och nöjergöra och sig med denpresenter
kunskap åstadkommabehövs för viss sak. Ibland bliratt mötetsom en
dynamiskt. Deltagaren kommer till cirkeln för tillverka blir allt-att men

intresserad lära sig hantverket. Processen, inte resultatet kom-attmer av
i centrum.mer

Men studiecirkeln inte bara kunskapsförmedling.är Grundläggandeen
i studiecirkeltanken gemenskapen,är Den professionelle cirkel-gruppen.
ledaren den behärskar området cirkelkulturen:är kombinationensom av
lärande och gemenskap. Det räcker inte med ämneskunskap, det krävs
också social kompetens den professionelle cirkelledaren, dvs respektav
för det sociala målet. Det betyder inte brist respekt för ärrmeskunska-

den kanske finns nivå, den duktige amatörens.tpen men en annan ex-
Många söker sig fåtill cirkeln för gemenskap och dela sitt intresseatt

med andra inte alla. Det finns de vill odla sitt intresse, inte de-men som-
mångadet. I likhet med hantverkare de hållavillär ensamvargar, som

med sitt, vill behärska område.och kontrollera sitt Sin in-egetsom
tressegemenskap delar de med ledaren med övriga deltagare.änsnarare
För del dem fungerar cirkeln inkörsport: de inser det det-äratten av som

de egentligen hållavill gårmed. vidareDe för fördjupa sin kun-ta att
skap och i grunden lära sig hantverket.

finnsDet ytterligare perspektiv lägga cirkeln. Det finns delta-ett att
söker sig till cirkeln för det nöjets och den tillfreds-gare som egna egna

ställelsens skull. De vill lära något,sig lite de vill tillverkagrann om sa-
ker till sig själva eller de tycker det trevligt bortärpresenter, att pratasom

stund för den skull känna ingårde i cirkelgemenskap. Deutan att atten en
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såväl inom hantverks-välbejinnandemål. professionella,Dehar sitt eget
svårt det. Menkan hainom cirkelkulturen,kulturen att acceptera omsom

betala med si-frivilligt delta,människorska lockahantverkscirkeln attatt
gåså går förbi in-knappastfria tid detoch sinskattade attsatsapengarna

välbeñnnandemål.dividens
många olika förväntningarförmötesplatsHantverkscirkeln är en

professionellesnivå mellan deninnehåller llanoch viljor Den e rm e
ochlivsstilgruppmänniskansmellankunskap och amatörens, ensamvar-

behov.och Desssociala behovtillfredsställandemellan egnaavgens,
nivåer och för-dessaintegreringspecialiseringintesärart är utan av

mellannivå.ochmötesplatscirkel skapar sinså sinvarjeväntningar: att
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6 Hantverkets väsen och värde
Sammanfattning och reflektioner

Syftet med denna studie har varit synliggöra hantverkskulturen.att för-I
längningen innebär det bidrag frågantill hantverketett hör hemma iom
folkbildningen. Centralt i studien har varit belysa hantverkets betydel-att

för individen.se
Intervjuerna kan läsas från kulturbärare och kulturbygga-utsagorsom
i hantverkskulturen. Deras bild kompletteras litteraturstudier.re Vadav

dettasäger hantverketssammantaget ochväsen värde, dessom egenart
och egenvärde Finns någotdet i hantverkskulturen motiverar hant-som
verkets plats i folkbildningen förhållerHur sig hantverkscirklarna till
hantverkskulturen

Kring frågordessa vill jag någrai avslutande reflektioner.resonera

Hantverkets väsen och värde

Vi vårpräglas i livssyn de omständigheter vi lever under, den kul-av av
lever Det alla,tur gör medvetet eller omedvetet, till kulturbärareoss

och kulturbyggare. Livssynen innefattar, uttalat eller outtalat, människo-
samhällssyn, kunskapssyn. Att medvetandegöra hur livssynensyn, kul-är

turellt betingad är poängerna med kulturanalys.en av
Hantverkskulturen är människobaserad. Med det jag kun-attmenar

nigheten delär utövarens kropp och sinnen, den inlärda kunska-en av att
måste kompletteras med personlig erfarenhet och förtrogenhetpen eröv-

rad övande och praktiserande.genom
Hantverk kan olika slag: producerande tillverkande, reprodu-vara av

cerande underhåll, reparation eller serviceinriktat tjänster. I denna stu-
stårdie det producerande hantverket i Det föremålsbaserat.ärcentrum.

Hantverkskulturens ligger bl i kombinationenegenart den män-a av
niskobaserade kunnigheten och dess föremålsbaserade utrycksform. Det
går igen i på kunskap och samhälle kommer fram i intervjuer-synen som
na.

kunskapenI betonas det självförtroende får kunnandetnär finns iman
händerna och den kroppen, måstenär lita sin problem-egna man egen
lösande förmåga för komma underfundatt med hur ska göra.man
Kunskapen människobaserad.är Vidare lyfts synligheten fram ettsom

8-16-l039
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materiali-kunnandetsitt arbete,resultatetegenvärde. Manviktigt avser
egenvärdetredje ärföremålsbaserat. Ett attuttryckKunskapensseras. är

materialise-innebärpraktik. Detteori och sortshantverket integrerar en
resultat.praktiskaikonkretiserasdekunskaperteoretiska närrande av

männis-Tillfredsställandelivskvalitet.betonassamhälletI avsynen
samhällsnytta.definieraskulturella behovsociala ochbasala,kors som

uppfattasbehovförsakertillverkaochkvalitetvärdera egetkunnaAtt
samhällssyn. Detmänniskocentreradsamhällsekonomiskt. Det är ensom

medhandskaslivsvärde. Attåsätts viktigt natur-kunnandetpraktiska ett
också detsammanhang,material, miljö, ettrelation tillskaparmaterial en

föremålsförmedlad medveten-innebärhantverkUtövandetlivsvärde. av
tillvaratagandehushållande medkretsloppet,miljön,het avresurser,om

föremålsba-och detkunskapenmänniskobaseradeDengammal kunskap.
samhällsnyttan.ochsamhälletocksåpräglaruttrycketserade synen

visionenmedhör ettvärdesystemHantverkskulturens om re-samman
imänniskanmedsamhällesursbevarande centrum.

folkbildningenochHantverket

samhället. Iförindustriella över-i detsinaharHantverkskulturen rötter
myck-kunskapen,mycketförsvannindustrisamhälletgången till menav

kunnighet.ochockså, kulturarvbevarades somet som
industrisamhället. Enframväxandei detsinaFolkbildningen har rötter
nödvändig i detkunskapdenuppgift erövra nyaprimär att som varvar

teoretiska.bokliga ochsamhället: den
prakti-kunskap igammalbevarandegångkan detIdag avvarensom

barndomfolkbildningenskunskap. Ierövrandeinnebära varken nyav
någotdetIdagvardagskunskap. ärsjälvklarhantverkskunnighet som

kunskapsbehov.eftersattDetmåste sig ärläramånga ettnytt.
tillfredsställaskanbehoveftersattadettaplats därFolkbildningen är en

kunskaps-eftersattaDetoch yrke.utbildningtilllänkasbehövaattutan
folkbildningen.iplatsbör hahantverketskäl tillbehovet är attett en

kunnighetsbevarandet.också tillfolkbildningenbidrarDärmed
praktisk kommervärderas högre änteoretisk kunskapsamhälle därI ett

Hantverks-till sininteintellekt rätt.praktisktmedmänniskormånga
till denbidrabegåvning. kanDetför derasuttrycksformutövande är en
ytterli-mål. Detfolkbildningens ärpersonlighetsutveckling är ett avsom

folkbildningen.ihantverkets platsförtalarskälett somgare
kulturar-bevarandekunnighetenbevarandetIndirekt innebär ett avav

föremålochmaterialtekniker,kunskapenifinns nedlagt somDet omvet.
svenskarmångasamhället. Förförindustriellai detsinahar rötter nya -
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invandrare och flyktingar detta inte frånär förgången tidarv utan etten-
levande kunnande i de samhällen de kommer från. mångkulturellaI det
Sverige lever den förindustriella och den industriella kulturen kvar i det
framväxande postindustriella samhället. Hantverkets ordlösa språk är ett

språk för gamla och nya"gemensamt svenskar, överbryggandeett
mellan olika kulturer. Hantverkskunnighetens kunskap ekologiskaom
sammanhang och resurssnåla tekniker viktigär medborgerlig kunskap i
dagens och morgondagens samhälle. Allt detta samhällsskälär talarsom
för hantverket ska finnas inom folkbildningen.att

Hantverkskulturen och hantverkscirklarna

Det finns flera mellannämnare de professionella hant-gemensamma
verksutövama och hantverkscirklarna vi dem imötte Handen ochsom
Anden. Grunden densamma:är den människobaserade kunskapen och

föremålsbaseradedess uttryck.
fyraDe dimensionerna i hantverket- den tekniska, den skapande, den

estetiska och den meditativa går återfinna i de professionellasatt berät--
telser. Dimensionema existentiella mänskliga behov,mot vilketsvarar
kan förklaring till det välbefinnande många människorvara en känner i
utövandet hantverk.av

En del det kommer fram i aspekterna på hantverketav som antagli-är
giltigt för många deltagare i hantverkscirklarna:gen egenvärdet i glädjen

arbeta med händerna, tillfredsställelsenatt i sinnenas kunskap, be-tysta
kräftelsen i synliga resultat sittatt arbete.se av

Många deltar sannolikt i hantverkscirklar för sitt välbefinnandeseget
skull, för i behärska hantverk,egennyttan föratt tillfredsställaett att egna,
existentiella behov. Dessa individuella skäl för deltagande intemotsäger

det ñnns samhällsintresseatt i hantverkscirklarna.ett De för vidare ett
kulturarvsbevarande och kunnighetsbevarande. De fungerarett mö-som
tesplatser för människor med eftersatta behov.gemensamma men

Hantverkscirkelns ochegenart egenvärde

När vi i Handen och sågAnden på de textila hantverkscirklarna folk-ur
bildningens perspektiv framträdde hantverket kunskap och kulturarv.som
När jag med hjälp de professionella utövarna hantverkskulturensav ser ur
perspektiv framträder cirkelidentiteten. De professionella kritiskaär mot
ambitionsnivån i cirkeln, såväl vad gäller kulturarvet kunnigheten.som
Men cirkelns ambitioner annorlunda.är
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godeDen amatörenförplats amatören.Hantverkscirkeln är t enex
duktige amatören,älskar. Dendenhängivenhet:lust ochmed sin som

väljerprofessionellesmed den attklassikanskeresultat är sommenvars
glade amatören,från försörjningen. Denhålla hantverket somseparerat

upplevelsesfär.sinochvardagskunskapsinvill vidga
Ambi-cirkeln.iambitionsnivå för kunskapenabsolutfinns ingenDet

ni-iblandoch ledaren,tionsnivån deltagarna gemensamavgörs ensomav
ifinnskanskeduktigeindividuell. Den amatörenvå, ibland sam-som en

cirkelledaren,detKanskeglade. äroch dengodedencirkel somma
kanske inte.

kultur-ochkunskaps-denambitionerfler änharcirkelkulturenMen
gemenskap,också fungeraförväntasCirkelnarvsförmedlande. somsom

duktigeprofessionelltDenambition.socialCirkeln harmötesplats. en
soci-sini kraftfår fungeracirkelndenkancirkelledaren att avsomvara

ämneskompetens.sinänkompetenspedagogiskaochala snarare
behov,individenstillfredsställaså ambitionenkommerTill detta att
välbe-för sittcirkelnsig tillsökerfrivilligt egetochfrittdeltagaren som
själva,sigklaraförkunskaphandensbehärskavill attskull. Definnandes

hantverksutövandet.glädje ilust ochfinnerde
förexklusivitetbliinte skahantverkskunnandetlevandedetFör enatt

det kun-därplatsbehövsspecialintresseradeochyrkesverksammade en
så-Hantverkscirkeln ärmänniskan.vanligatill denvidarenandet förs en

någotliggeri detamatören. Mengladaför denplatsplats, mer.dan en
utbild-konstnärligaochhantverksyrkentilldrasidagdeAlla som

förMen amatö-sig dem.försörjamedräknakan knappastningar att
sin lust ochbejakaVikten amatör,plats.alltid attfinns det att varaavren

ibli mindreintekraftkällan, kommerfrånavstå den attinteläggning, att
erbjudanivåFolkbildningens attkunskapssamhället. Snarare större. -

förförutsättning amatör-omedelbar ärkrävakunskap nyttaatt enutan -
kulturen.

meritering be-ochpå betyghårdare krav poäng,med alltsamhällel ett
Någon plats därglädjen.ochlustenkravlösaockså för denplatshövs en

måstedet göraälskarinteälskarfår detgöra mannuom manmanman
harintedemförviktigtminst lika ettdetförsörjning. Men ärför sin som

måste detarbetslöshetfår medräknamångatidtill. I närarbete att en
ochSjälvförtroendelönearbetet.ochyrkesidentitetennågot utanförfinnas

gillar.ochförsådanthåller medsjälvkänsla närväxer passarmanman
egenvärde liggerochvärde, dessochHantverkscirkelns egenartväsen

behov:olikatillfredsställelseför sortersplatserbjuderdenbl i avatt ena
också behovambitionsnivåerskildagemenskapochkunskap menav -

välbefinnande.glädje. Avochlustav
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Folkbildning ingetär entydigt begrepp. Inledningsvis vill vi därför re-
dogöra för vilken innebörd ordet folkbildning relaterar till våriav slut-
diskussion.

Folkbildningen i dag balanserar eller, skulle somliga säga, trängs- -mellan Bidraget och Uppdraget, dvs mellan sådan verksamhet som man
fåkan bidrag till sådanoch utbildning kan betalt för,som man tex ar-

betsmarknadspolitiska åtgärder. I den diskussionen försöker många rädda
folkbildningens själ, dvs den stolta tradition byggdes ideelltsom upp
arbete och eldsjälars insats under seklets första år.50

Vi väljer förhålla till denna själ,att där de eftersatta behoven,oss in-
de eftersattate är styrande för vad studiecirkelngrupperna, åt.sigägnar

Där individens bildningsbehov, inte arbetsmarknadens eller näringslivets
utbildningsbehov bestämmer utbudet i verksamheten. Denna själ kan än
idag spåras i uttryck fritt och frivilligt och deltagarstyrt.som Fol-
ket inteär folket blivit efter,grupper människorav med kun-utansom
skapstörst, vill utveckla sig utbildaän sig,som vill till-snarare växasom

med andra i konkurrensänsammans med andra.snarare
Folkbildningens form är möjligtett vägval. Folkhögskolomaannat och

studieförbunden de tvåär dominerande institutionerna inom dagens folk-
bildning. vårI studie detär studieförbunden intressanta,är inomsom stu-
dieförbundens verksamhet cirklama och bland cirklama i första hand de

tillgängligaär för vanligt folk, dvs intesom de initieradeär el-som av
ler knutna till medlemsorganisationer. Det innebär ytterligare differen-en
tiering: vi väljer cirkeln före skolan, den lilla före den för-gruppen stora
samlingen, individens intresse före organisationens.

Nästa avgränsning gäller cirkelns innehåll. Studiecirkeln kännetecknas
kombinationen kunskapsöverföring ochav social gemenskap.av Det so-

ciala innehållet är för alla cirklar. Men kunskapsinnehålletgemensamt
kan skifta.

Folkbildningen byggdes under de första åren50 med boken iupp cen-
trum de åren50 har icke-bokligasenaste cirklarmen blivit allt störreen
del verksamheten. En del demav stor kutgörs praktisk-estetiskaav av s
cirklar, dvs cirklar i slöjd, hantverk och konsthantverk. Trots de prak-att
tisk-estetiska cirklama funnits så länge och varit så många de fortfaran-är
de osynligarätt i den bild folkbildningen sig själv, såväl inåt till rö-ger av
relsen utåt till omvärlden. Det de cirklamaärsom och deras specifika
innehåll hantverket och hantverkskunnandet vi intresserar för.som oss-

Den folkbildning relaterar till våri diskussion alltså folkbildning-är
mellan Bidraget och Uppdraget, tillfredställeren eftersatta behovsom

och vänder sig till den kunskapstörstandesom individen, vill stude-som
fritt och frivilligt i studiecirkelns formra lärande i social gemenskap,av

och kunskapstörst riktar sig hantverkskunnandet.vars mot
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Figur 1
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JI LÄRANDEGEMENSKAP"lKUNSKAPOCH"INDIVIDENS

oskuggadeDetsamhällsnytta.ochKunskapssyn angerprojektetvägskäl iVåra val och
valt bon.vadskuggadeföljt, detden väg

studiernaDe tre

skillnadtillvägupptäcktensiblanddettalasforskarsammanhangI om
teoretiskellerfrån hypotesutgåförställetIväg. enfrån bevisets att en

förhållandena.bildsinoch skapatalaempirinlåter forskaren avmodell
verk-teorierexisterandekorrigerautveckla eller omtillbidrakanDet att

teorier.iblandligheten, t nyagenerera0 rn
AndenochHandensåväl iväg,upptäcktensgåttkonsekventVi har

bil-fått formaoch ledaredeltagaredelstudier. Detvåra äri somnyasom
hantverkets väsendefinierafåtthantverkarecirkeln. Det ärden somav

Attdiskussioner.våraivi fortsatthar upp-Upptäcktens vägvärde.och
innebärIblandöverraskas.låta sigochtankarvåga prövatäcka är att nya

oförutseddaupptäckteniblandsamband,oväntade pro-insikter avdet om
blem.

Handendelarnadevår studie,vi lade treattvi,trodde närT upp -ex
Hantverkets vä-varförochcirkelni samtslöjdarVemAnden,och -

mål kri-ochurskiljakundevihelhet därbildaskullevärdeoch ensen - dehelhet,bildaintevilledelarnaMenhantverkscirklar. en-för enterier
särskiljandedetinsåg vismåningomSå attsärskilja sig.medvisades att
allteftersomvidiskussionspunkterdeviktigtlika gemensammasomvar

förväntatvidemandra äni sinoch oss.fann tur varsom- cirkelnsochhantverketssynvinklarolikabelyserstudiernaDe tre ur
isigbefinnerdenberoendeförändrascirkelnBildenbetydelse. omav

professionellas kun-demeddenkontext,manligkvinnlig eller sesomen
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skapssyn eller med deltagarnas, det samhällsrepresentanter ellerärom
folkbildarrepresentanter uttalar sig.Vi har sökt det förenarsom som men

påinte bekostnad bådedet skiljer. innebärDet differentieringav som en
också målenoch nyansering, och kriterierna för hantverkscirkeln.en av

Gemensamt för de kvinnodominerade textilcirklama och de mansdo-
minerade trä/metallcirklarna den positiva upplevelsen cirkelkultu-är av

och dess integrering lärande och gemenskap kring delat intres-ettren av
liksom cirkeln fungerar avbrott i vardagen.att ettse som

finns ocksåMen det skillnader viktiga uppmärksamma. Enär attsom
mångdubbeltkvantitativ. Textilcirklarna flerär trä/metallcir-är änrent

klarna. I Handen och fickAnden vi i alla delstudier urval cir-göra ett av
klar. pågåendeI Vem slöjdar i cirkeln och varför har samtliga cirklar-

ingåttde utvalda platserna i undersökningen. Denna kvantitativa skill-
nad kan tolkas uttryck för skillnaden mellan det textilas plats iettsom en
kvinnlig kultur och trä/metallslöjdens plats i manlig kultur.en

Textilcirkeln inskriven i kvinnokultur med traditioner i syjuntansär en
och syföreningamas samtal med sysselsatta händer: dold kvinnligen
offentlighet. Ledare och deltagare refererade ofta till kvinnliga anförvan-

Överhuvudtagetinspirationskällor. berättade kvinnorna ochgärnater som
utförligt privat bakgrund och personliga motiv.om

I trä/metallcirklama förtegen, oftast bara kortfattatvar man mer angav
vissa fakta, tidigare någonyrkesverksamhet. finns inteDet hellert ex om
tradition dold manlig offentlighet fårkring hantverket- såden iav man
fall söka i idrotten eller jaktlaget. Ingen nämnde manliga förebildert ex -
det det intresset styrde dem till cirkeln.var egna som

flestaDe deltagarna i textilcirklama dubbelarbetande kvinnorvar som
sökte sig till cirkeln någotför lära sig de drömt kunna. I derasatt attom
hårt tidsansträngda vardag fredade cirkeln återhäm-tom tid, där deen

sig.tade Den frizon för tillfredsställande behov i till-var en av egna en
styrdes tillfredsställandet andras behov: arbetsgiva-mestvaro som av av

familjens.eller flesta hade yrkenDe inte förutrymmerens som gav
praktisk-estetiska färdigheter textilcirkeln balanserade och komplette--

människovårdanderade teoretiskt eller lönearbete.ett
mångaFör cirkeln någotdäremot förlängning demännenav var en av

någotgjort i sitt yrkesliv eller de velat yrkesmässigt- bli snick-göra t ex
hade inte mångaDe tid: pensionärer eller arbetslösa.ontare. om var

Cirkeln fungerade något strukurerade alltför tid.snarast tomsom som en
Med andra ord: hade tid sökte de sig tillnär cirkeln,männen gott om
medan kvinnorna pressade in cirkeln i redan överfullt tidsschema.ett

måletFör kvinnorna ofta lära sig för fortsätta hemma,att attvar
hand, medan ville fortsätta i cirkeln livstid.männen Ennärmastegen en

få tillgångskäl till maskiner och behöver hjäl-att attsom angavs var man
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såi fall för vävstolari vissa arbetsmoment. Detsamma gäller menpas -
många på fortsättaockså sig sikti vävcirklama det tänkte attsomvar

hemma.
låg professio-ämneskunskap oftatextilcirklarna ledarnasI närmast

gånger livslångt övande,nivå, många lärande ochnell resultat avsom
utbildning bara i undantags-ibland med formaliseradkompletterat men-

liksom för deltagarnaförsörjning och i yrke. För demfall använd ettsom
lust och avkopp-handarbete främst källa tilltextilt hantverk och envar

hant-textilt intresse. läraling. förenades intensivt UtöverDe att utettav
måmål: bra,deltagarna skulleverket ledarna ofta socialtett attangav

fungera.skulleatt gruppen
yrkesmässig bak-trä/metallcirklama hade däremot oftareLedarna i en

fungeraskaffat sig slöjdutbildning förgrund, alternativt hade de att som
ocksåmål kunskap,cirkelledare. vanligen läraDeras ävenatt ut omvar

påmål. inriktadeFlertalet deltagarekamratskap pro-varangavs som
ocksånyttoföremål, försäljning direkt eller in-förduktion gärnamenav-

speciellt hant-uppfattade sig intedirekt, via lotterier. Deltagarnat somex
genomgående hantverkskunniga.verksintresserade, däremot devar

bådeför kvinnorna ochHantverkscirkeln betyder mycket männen -
gemenskaplärande ochlite olika cirkelns integreringIsätt. avmen

förför kvinnorna och gemenskapentycks lärandet männen.väga över
gemenskap vi fann imed tanke denkan paradoxaltDet täta tex-synas

råda i trä/me-ytliga kamratskap verkadetilcirkeln och det attmer som
för kvinnornaförklaringen kan cirkelntallcirklarna. Men att var envara

såmånga inte den endaförflera gemenskaper medan den män omvarav
oersättlig samvaro.en

också bådegår finnadetcirklarna och ämnesföreträdamaMellan att
förhållande dimensioner i hant-hantverket.och olikheter i till Delikheter

meditationskapande, estetik,vi fann i textilcirklarna -teknik,verket som
Flera de aspekterbekräftades de intervjuade hantverkama. somavav-

också återfinnagår i cirkeldeltagareslyfts fram i intervjuerna att svar:
egenvärdet ochkunskap, det synliga resultatet,kulturarvet, sinnenas tysta

arbetsglädjen.
.välbefinnandetill den känslaAllt detta bidragande orsakerär somav

också i socialämnesföreträdama delar de förracirkeldeltagama och en-
till hantverksutövande. Meni direkt relation sittgemenskap, de senare

välbefinnandet i hantver-hemligheten medkanske den innersta göms att
nå-handfast arbete medpraktiskt kunnande,ket integrerar teoretiskt och

mångaså talar till ochesoteriskt skönhetslängtan. Det utmanargot som
förmåga.sidor mänskligav

också textilcirklarna och demellanDet finns nämnaregemensamen
de inter-mellan trä/metallcirklarna ochkvinnor intervjuas, liksomsom
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vjuade manliga hantverkama. Kvinnorna betonar lusten och vardagskun-
skapen, yrkeskunnandet och produktionen.männen

Men det viktigaste bidraget ämnesföreträdarna visaattger genom
bredden och djupet i hantvcrkskulturen. Den ytliga utanförståendeoch
bilden hantverkscirklama hobby, terapi, sysselsättningav som

effektivt den kunskapmotsägs och traditionnär hantverkskulturen ärsom
bärare synliggörs.av

Samtidigt frågorväcker detta studiecirklar överhuvudtaget. Hurom
förhåller sig den kunskap rimlig förmedla inomär studiecirkelnsattsom

till vad de professionella definierar kunskap Hur viktig ärram stu-som
diecirkeln kunskapsförmedlare i utbildningssamhälleettsom

våraI studier hantverkscirkeln olika synvinklar: cirkeldelta-tre ses ur
inifrånperspektiv,och cirkelledamas ämnesföreträdarnas ochgamas sam-

hällsrepresentanternas utifrånperspektiv. Det finns överenstämmelsestor
i uppfattningen cirkelns den integrerar kunskapsinlärandesärart: attav
med social Alla ämnesföreträdama dessutom produk-utomsamvaro. ser
tion viktig del i hantverkscirklar.som en

Figur 2
UT

UT

demokratiskt ar-
betssätt, deltagar-
styrning, närhet,
tillgänglighet, per-
sonlighetsutveck-
ling |N

De fyra perspektiven hantverkscirkelns värden.
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fråga vad viktigast iiuppfattningarnaskiljer sig ärDäremot somom
demokratiskt arbetssätt,folkbildaraspekterLedarna understrykercirkeln.

personlighetsutveckling. Del-tillgänglighet,deltagarstyming, närhet och
Ämnesföreträdarna betonargemenskapen.vikt vidlägger störsttagarna

ingenharkunskapen. Samhällsrepresentanterna gemensamgruppsom
åsikter.spektrumuppfattning redovisar ettutan av

välbefinnandeochsamhällsnyttaKunskapssyn,

ocksågemenskap. Meni sociallärandeStudiecirkeln kännetecknas enav
någotstudiecirkeldelta ifrivilliga val. Att ärindividens fria och enav

målfinnsför sitt välbefinnande. Detför sin skull,gör tre somegenman -
kunskapsmålet, detstudiecirkel:också imotiv för medär att so-envara-

välbeñnnandemålet.måletciala och

Kunskapsmålet och kunskapssynen

studieförbundenssåg cirklama ide textilavi i Handen och AndenNär
innehållet: hantverket och detiframträdde derassammanhang särart

folk-studiecirklar iinte igenkännbarakunnandet. Depraktiska somvar
centrum". vii Närtradition bokensjälvbild med dessbildningens nuav

i ställetframträdertill hantverkskulturenhantverkscirklarna sär-relaterat
lärande i gemenskap.formen: studiecirkelnsiarten

för-för de intevi studieförbundenkritiseradeHanden och AndenI att
bokligadenkriterierden medstod textilcirkeln mätteutan somsamma
tillhandladeinför textilcirklamaundrancirkeln. Studieförbundens stor

medkunskaphöll med viktigdessa intedel tera-utanatt snarareom
Ämnesrepresentantemas annorlunda.kritikhobbyverksamhet. äroch

speciella kunskap.hantverketsrespekt förefterlyserDe störreen
många elever kom-från derasCirklarnaSamtidigt de detbetonar äratt av

hantverket, nosamöjlighetmänniskorCirklarna möta attattgermer.
ämnet.

människorhantverkscirkelnkunskapsmåletförhållande erbjudertillI
svåråt-blivit allthantverkskunnandeförsta med detmöteett mersom

kunskap.eftersatt behovsamhälle. Denkomligt i dagens mot ett avsvarar
också föras vi-smal kunskapflexibla form kanTack studiecirkelnsvare

tvåänds-intresseradefemräcker detdare. Det ärär avsompersonerom
så cirkel förut-bildaknivtradition kan despeciellstickning eller enen -

någon kunskapen.kan läradet finns utsatt att som
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möjlighetens. berederStudiecirkelns erbjudande den oprövade Denär
för dem älskar. För del kanske detta utvecklasplats amatörema, som en

fortsätta professionalism.till önskan att moten

måletsociala och samhällsnyttanDet

bådefunktion folkbildningsretorikenStudiecirkelns sociala delär en av
många svenskar fyller den socia-och del verkligheten. För sammaen av

funktion kaféet eller puben i andra länder: mötesplats,la gör ettensom
mellan det privata och det offentliga.mellan-rum

sociala kombineras med lä-Studiecirkelns dennasärart är att samvaro
hållerrandet i gemenskap, i Det är ämnet,som gruppen sammangrupp.

för oli-intresset. Den mötesplats likasinnade meddet ärgemensamma en
erfarenheter.ka bakgrund och

distansutbildning med informationsteknologinIdag mycketsatsas
informationsutbytet kan aldrig det le-medel. Men nätet ersättasom

Också studiecir-vande, oförutsägbara mellan människor. här harmötet
Studiecirkelns fannskeln viktig plats i framtidens samhälle. Interneten

värld.före elektronikens. Och det behövs minst lika mycket i datoremas
lilla demokratiska form förutsättning för denDen är att sto-gruppens en

demokratin ska fungera.ra
frånsociala i studiecirkeln reglerad. Till skillnadDen ärsamvaron

slumpmässiga offentliga lokaler har cirkeln sin bestämda tidmöten
bibehålleroch kontinuitet samtidigt detplats. Det skapar etten som av-

stånd. regelbundet dessemellan träffas kanske sällanMan möts men man
aldrig. finns i cirkeln kring det intres-eller Gemenskapen gemensamma

går därifrånVissa till gemenskaper, andra till ensamheter.andraset.
stånd-står frånfritt ideologiska och politiskaHantverkskunskap mer

många Därför hantverkscirklama speciellapunkter andra harän ämnen.
le-möjligheter dra till sig människor med olika bakgrunder. Däremotatt

fortfarande. Kansketraditionerna manliga och kvinnliga hantverkver om
Framförhantverkscirklama mindre könsblandade andra cirklar. alltänär

området,gåtycks främmande för in det kvinnliga textilamän attvara
hantverksområdengårmedan kvinnor in manligadet attmotsatta --

vanligare. hantverkscirkeln tycks ha delvis olika funk-Menär även om
bådaför viktig roll.tion i kvinnors och liv spelar den könenmäns en
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Välbefinnandemålet

Cirkelkulturen i sig välbefinnande innehåll, tycks det. Detoavsettgenerar
går knappast särskilja de olika faktorer bidrar till detta: det friaatt som
och frivilliga valet, det delade intresset med likasinnade,gemensamma
avsaknaden betyg och lärandet integreras med gemenskap.tester,av som

Även hantverket i sig tycks välbefinnande. Också det bero-ärgenerera
mångaende faktorer: integreringen teoretisk och praktisk kunskap,av av

tillfredsställelsen det använda sin förmågamänskliga ochattav attger se
synliga resultat sitt arbete.av

För del cirkelkulturens välbefinnandeär det väsentliga. För andraen
hantverkets.

frånVägar till och cirkeln

Hantverkscirklama levande eftersatt behov. Män-mot ettsvarar men
niskor söker sig till dem kunskapstörst och skapandelust. derasMenav
motiv för gå i cirkel kan skifta. målDe kan ha olika med sitt deltagan-att i
de, söka kunskap, söka gemenskap eller söka tillfreds-t att att attex egen iställelse. Kriterierna för den goda cirkeln kan skifta beroende vilket
mål kunskapsmålet,överordnat: det måletär sociala eller densom egna
tillfredsställelsen, vi döpt till egenmålet.som

gårDe i cirkel för lära sig ett speciellt hantverk relate-ämnetattsom
främst till kunskapsmålet, i sin hänger med utbild-turrar som samman

Cirkelnning. kan första i spiraltrappa där sedan byg-stegetvara en man
sin kunskap i andra former, med kurser och utbildningar ltger ex

iSätergläntan, Hantverkets folkhögskola eller andra ställen. harDe ettsom
kunskapsmål vill antagligen cirkelledaren i första hand ska lä-att gvara en

imed ämnesprofessionalitet.rare
De i cirkeln framför allt söker gemenskap relaterar främst till detsom

sociala målet, i sin hänger med folkbildningens traditiontursom samman
lära och med varandra under ledning ledsagare. gårDeattav av av en

cirkelvägen, dvs den speciella cirkelkulturen har egenvärde medanett
ämnesinnehållet kan växla. Det ställer krav cirkelledaren att vara pro-
fessionell såi social kompetens, förutsättningar skapas föratt att gruppen
och gemenskapen fungerar.

Välbefinnandemålet bådakan relateras till dessa cirklar efter-typer av
såväl ökad kunskap ökad gemenskap och kombinationen desom som av

två kan stärka välbeñnnandet. VälbefinnandemåletMen ocksåkan ap-
pliceras tredje cirklar, dit individen söker sig för lära sigtyp atten av
hantverket måletmed fortsätta för sig själv, för sin skull, sinatt egen
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nivå. vill gåMan kunna lagom mycket, inte vidareVägen lederegen
hem.

Denna cirklar kan relateras till bildning och ledare. Deltagarnatyp av
eftersträvar bredda sin kunskap bildning nå-under överinseendeatt av

kunnig ledaren, ha ambitionen utbilda sig" ellerutan att attmergon
önskan bli del cirkelkulturen. motiv egenmåletDettaatt en av var- -
vanligt i textilcirklarna kommer inte fram i de undersökta cir-men nu

måsteklama. Ledaren kunna och hans/hennes kunskaps-möta var en
nivå låtakan skiftasom mycket mellan deltagarna och varje individ

utifrån sina förutsättningar. Det kräver kombinationväxa ämnes-en av
kunskap och social kompetens vi vill kalla den speciella cirkelledar-som
professionalismen.

Cirkeln i samhället

Alla anspråkcirklar kan samhällsnyttiga.göratre typerna attav vara
Kunskapscirkelns samhällsnytta ligger i den kunskapen tillgängliggöratt
för alla och samtidigt bidrar till bevara kunskapsarv i samhället.att ett

sociala cirkelnsDen samhällsnytta finns bl i den motverkar ensamhetatta
Egenmålscirkelnsoch isolering. samhällsnytta den utmanande.är mest

förutsätter mårDen samhället bättre den enskilda medborgaren, in-att om
mårdividen, bra, känner tillfredsställelse och välbefinnande i sitt liv.

definitionEn samhällsnytta den samhället har männis-är nyttaav av
kor funktioner i samhällsmaskineri. Det utbildningsbehovetett styrsom

i sin arbetsmarknadsbehovet i sin mark-tur styrs tur styrssom av som av
nadens behov. ocksåMen samhället har "nytta och behov medbor-av

individer kort människor. iDet ärsagt:garna som personer, som som-
första hand människof vi föräldrar, makar,är vänner,som grannar.
Samhället beroende människor fyller sina funktioner ock-är attav men-
så de fungerarattav som personer.

finnsDet samhällsnytta i alla de här tre typernaen annan, gemensam
cirklar. Det existerar idag tilltro till marknad och människors be-attav en

hov relaterar till varandra. Men det finns marknader upprättassom genom
behov skapas bl utnyttja brist välbefinnande. Och detatt atta genom

finns behov förblir otillfredsställda därför de inte skapar mark-attsom en
nad avläsbar i kortsiktig ekonomisk vinst. eftersattaär De behovensom
kan bli synliga i samhällsekonomin utgifter för sjuk- och soci-tsom ex
alvård. Eller såde tillfredsställs människor känner sig till-omvänt: attom
freds långsiktigmed sig själva kan de samhällsvinstgenerera en genom

sådana utgifter minskas.att
Inledningsvis vårtgjorde vi vissa val för arbete skulle bli hanterbart.att
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Vi valde bort folkbildningsverksamhet arbetsmarknadsskäl. Dettat ex av
inte oproblematiskt diskuterar kunskapssynär och samhällsnyt-när man

ta.
Folkbildningen och studiecirklarna används idag i arbets-som resurs

åtgärdermarknadspolitiska föremålde arbetslösa för. Om iärsom man
utgår frånstället de arbetslösa subjekt och inte ob-som resurs, som som

jekt, förändras bilden. Den arbetslöse saknar lönearbete besitterett men
ofta kunnighet. I högteknologiskt samhälle krävs hög teoretisk utbild-ett

månganing, vilket arbetslösa saknar. Men de kanske behärskar männis-
kobaserad och människocentrerad praktisk vardagskunskap. Den som
många högutbildade teoretiker saknar.

Sett det perspektivet kan hantverkscirkeln bli plats för tillva-attur en
människors förI stället fokusera individens arbets-rata attresurser.

löshet kan tonvikten läggas individens kunnighet. Den livsviktiga
praktiska vardagskunskapen förs sällan vidare inom familjen.numera
Utbildningsväsendet rådsig inte ha med den. hantverkscirklarnaIanser

fåkan den plats i kunskapssamhället.en
ocksåfinnsDet aspekt. En de personliga och sikten annan av so--

ciala effekterna arbetslöshet känslan inte duga, inte kunna,är attav av-
inte höra till. Det skapar otrygghet. Otrygga människor leder till ett

samhälle. finnasAtt i sammanhang där det kan värderas,otryggt ett man
där hör till gemenskap, där behövs, kan den trygghetman en man ge som

självrespekt och välbefinnande.växer Trygga människor förut-ärur en
sättning för samhälle. sådantHantverkscirkeln kanett tryggt ettvara sam-
manhang.

Samma cirkel -fast olika

Kunskapscirkeln, egenmålcirkelnden sociala cirkeln och idealtyperär
återfinnsknappast renodlat i verkligheten. flestaDe cirklar harsom an-

tagligen i olika målen.grad alla de Syftet med renodla dem ärtre att att
tydliggöra olika drivkrafter bakom cirkeldeltagandet, i sin ledertursom

fårtill cirklarna olika gestalt. Behoven hos den kunskapstörstande äratt
andra behoven hos den söker gemenskap eller självförverkligan-än som

påverkarde. Det i sin vilken ledarskap bäst, vilkettur typ av som passar
håller, ambitionsnivån Målenläggs. bestämmer kriterier-tempo man var

na.
målenDe kan troligen på innehåll.appliceras cirklar skiftandemedtre

Däremot inte utbytbart för dem väljer just hantverkscirklar.är ämnet som
Deltagarna svåråtkomligsöker kunskap i dagens samhälle.ären som

begåvningDeras det praktiska, gestaltande intellektet, ofta ned-är som
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värderas i modernt utbildningsväsende. sociala gemenskapen har sinDen
i den praktiska läggning de delar. del välbefinnandet kom-bas En stor av

självförtroende och det materialiserade kunnandet.handensmer ur
hantverkscirklama fanns skulle sannoliktOm inte dessa deltagare inte sö-

falla utanförka sig till teoretiska cirklar helt enkelt cirkelkulturenutan
med de positiva värden finns där.som

Samhällets uppdrag till studieförbunden kunde handla attom svara
eftersatta kunskapsbehov, skapa för gemenskapmötesplatsermot attom

välbefinnande. fylleroch bidra till människors l allt detta hant-attom
verkscirklama central funktion.en

mål:Cirkelns och individuelltgemensamt

Hantverkscirklarna har dubbel tillhörighet, i cirkelkulturen och i hant-en
ocksåde har dubbelt utanförskap de inte rik-verkskulturen. Men ärett -

tigt sig folkbildningsfältet eller hantverksfaltet. mel-del Dennaen av vare
intressanta ilanställning dem dubbelt samhälle därgör gränserna ärett

gränsöverskridanden efterlyses.tydliga och Representerar de mellan-en
form vi behöver i specialiserat och därmed kunskaps-ett segregerat- -

fråga förhållasamhälle viktig för studieförbunden sig till.Detta är atten
Studiecirkelns kännetecken kunskap ochintegreringenär av gemen-

skap flexibiliteten i den lilla möjliggör bredd isamt storgruppen, som en
nivå.ämnesval, inriktning, studiecirkeln kan individen fritt och frivilligtI

sig sitt intresse de delar med andra. antagligen denDetägna ärsom
främsta orsaken till det välbefinnande cirkelkulturensom genererar.

Varje människa unik och outbytbar. Samtidigt har de flesta männis-är
ingåbehov i social gemenskap. Intervjuerna cirkel-kor medett attav en

deltagarna cirkeln i hög formas efter individernas behovtyder gradatt
fårsamtidigt tillfredsställer behovet Varje cirkelden gemenskap.som av

blandning cirkelnsin identitet den just deltagarna i den Detutgör.av som
mål.egentligen formarinnebär varje cirkel Den kunskapsittatt som

någotproduceras ämneskunskapen den resultatet del-är än ärmer av-
någoterfarenheter, tillsammans blir de-äntagarnas som mer summan av

larna.
påverkas också ämnesinnehållcirkeln sitt hantverkscirkelnMen av -

från språkcirkeln,skiljer sig datacirkeln och debattcirkeln. Att differenti-
mellan olika cirklar vi lika viktigt framhäva detattanser vara som ge-era

i cirkelkulturen.mensamma
ocksåDifferentieringen handlar den enskilda cirkelns överordnadeom

mål: fårindividens kunskap eller lärande i gemenskap. Det i sin kon-tur
såvälsekvenser för val cirkelledare för den väljer cirkel.av som som
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såVi idag inte mycket vilka söker sig till studiecirklar.intevet om som
så nåOch de förmodligen inte mycket studiecirklar. demFör ärvet attom

ocksådet viktigt studieförbunden synliggör cirkelns särartatt attmen-
ocksåde tydliggör skillnader cirklama,mellan inte bara i ämnesval utan

målsättningi och inriktning.
målOm studieförbunden fastställer övergripande samhällsnyttasom

och individens välbefinnande för enskilda cirkelndet denutrymme attger
mål.fastställa innebära inte fulltDet kan inriktningar tidigaresina som

innehåll,social gemenskap och välbeñnnande, medaccepterats, som som
ifrågasatts efterfrågats, hantverk.men som
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