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Studieförbundens Roll I

Vuxenutbildningen
Reflektioner i anslutning till en

analys ULF-dataav

Kjell Rubenson





SOU 1996: 154

Förord

Föreliggande studie utförd inom förär den statliga utvärderingenramen
folkbildningen, SUFO 96 Dir. 1994: 12. Studien bidrar, tillsammansav

med de andra projekten, underlag till departementets utvärdering, ärmen
självständigt forskningsprojekt. De resultat härett redovisassom svarar

författaren själv för.
Studiens syfte med hjälp SCB:sär Undersökning levnadsför-att av av

hållanden ULF analysera hur rekryteringen till studieförbundens cir-
kelverksamhet och vuxenutbildning gestaltat sig sedan mittenannan av
1970-talet.

Jämförelser mellan ULF-data och påandra källor visar viss under-en
rapportering i förULF vissa kursarrangörer, främst studieförbund. Frå-

utformning i sådanULF karaktärär det högst troligtärgans attav att per-
deltagit i studieförbunds körsångsaktivitet ellert.ex. ettsoner som en

föreningskurs inte uppfattat han/hon i själva verket varit registreradatt
cirkeldeltagare. finnsDet anledning underrapporteringenatt anta attsom

relativt likartad vid de olika mättillfällena och det därförut möj-ärser att
ligt jämförelsergöra tid,över syftenaatt med föreliggandeär ettsom av
studie. Det emellertid viktigtär uppmärksamma främst fång-ULFatt att

dem uppfattat sig ha deltagit någoni form utbildning, kursar upp som av
och/eller studiecirkel. Deltagarsiffroma i denna studie därför inte di-är
rekt jämförbara med dem tidigare redovisats Jonsson och Gählersom av
i Folkbildning och vuxenstudier. Rekrytering omfattning och erfarenheter
SOU 1995:141.

Jag vill framföra tack till Carl-Gustaf Andrén, Agneta Char-ett stort
pentier och Göransson,Lars för SUFO 96, för mycketettsom ansvarar

samarbete.gott

Linköping i september 1996

Kjell Rubenson
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ofUniversityvidvuxenpedagogiki1944. ProfessorRubenson,Kjell
Linköpings uni-professor vidadjungeradochKanadaColumbia,British

Undervuxenpedagogik.iprofessureninnehadetidigareversitet, där han
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forsk-utbildningarbetsliv ochmellankopplingen samtjämlikhet,och
i policyprocessen.utnyttjandeningens
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Folkbildningens målsättningsärart och

Den tidiga utvecklingen folkbildningen i Sverige visar påtagliga lik-av
heter med skeendet i andra europeiska länder. Efter hand uppstod emel-
lertid former folkbildning inte minst studiecirkelverksamhetav som- -

frånavviker motsvarigheter i andra länder. Resultatet denna utvecklingav
blev jämförelsevis unik bildningsverksamhet för starkt koppladen vuxna,
till folkrörelser och med frihet och frivillighet utmärkande kriteriersom

betydande frånbidrag och kommun.trots stat
Som bl.a. Inge Johansson 1991 hävdat skapade folkrörelsema fun-en

gerande demokrati mitt i förrnyndarsamhället. Nästan varje förening star-
tade vid sekelskiftet ñera studiecirklar mångaoch dem grundadeav egna
bibliotek, ofta i anslutning till studiecirklama. Denna form bildningav
och organisatorisk träning blev praktisk betydelse för folkrörel-storav

parlamentariska insats. Riksdagsledamoten och folkskollärarensemas
Hemfrid Bark Nerrnan, 1952, 82 berättar exempelvis hur han fick sitts
första offentliga uppdrag i studiecirkel: att revisorsuppleant läsaen som

revisionsberättelsen, och jag minns jag våldsamhade rampfeber.attupp
Rörelsemas fokusering bildningsfrågan byggde motvikt till denupp en
etablerade eliten.

Vissa folkbildningens ideal återfinnsoch särdrag helt naturligt ock-av
så i den internationella litteraturen då i anslutning till andra begrepp.men
Personlighetsidealet folkligoch kultur i olikanämns europeiska länder
ofta i anslutning till socio-kulturella former vuxenutbildning. Enligtav
Van Gent 1992 har det ofta sig förmedlarört neutral formattom en av
socio-kulturell utbildning. Vad saknas idéplanet i litteraturensom
kring den socio-kulturella vuxenutbildningen den kopplingenär tillnära
folkrörelserna, framkommer så tydligt svensk folkbildningnär be-som
handlas. En intressant företeelse i litteraturen föreställningenär att vux-
enutbildningen i sig kan folkrörelse. I Sverige betraktas den ises som en
stället inom respektive folkrörelse. En aspekt,som en gren annan som
kommer fram i litteraturen, har med hurgöra urskiljbara och struktu-att
rerade folkrörelsemas bildningsinsatser Vad karakteriserarär. densom
svenska situationen det inomär rörelsen skapats särskildatt organisa-en
tion för folkbildningen. De ansträngningar olika kvinnoor-görssom av
ganisationer, miljörörelser, fredsrörelser och andra i länder t.ex.som
Tyskland och innehållerUSA i sig viktig bildningskomponent.en
Skillnaden denna inte skiljsär och organiseras friståendeatt ak-ut som en
tivitet ingår integrerad del i rörelsensutan praktik. Det sig härrörsom en
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be-bildningsprocessema,bildningmedborgerligallmäninte utan somom
informationsspridning ärseminarier, allmän etc.,står självstudier, somav

mål. verksamhetDenna ärrörelsensförverkligandettillknutnadirekt av
Tjecko-dåvarande77 iChartafrihetsrörelser.också i politiskatydlig

bildadesrörelsenexempel. Närtjänakanslovakien genom-ett gottsom
analyseradesinsamlades,Inledningsvisbildningsinsatser.fördes stora

samhället. Dessaförhållandena iinformationsammanställdesoch om
föreläsningar,seminarier,iförmedladesundervisningsmaterial senare

påockså exempelotaligafinnsDetfriastudiecirklar och teatergrupper.
och Afrika.Latinamerikafrihetsrörelser iblandverksamhetmotsvarande

demokratiseringssträ-anslutning tilliockså liknandeVi ñnner processer
århundradet. Denförraslutetundereuropeiska länderi fleravanden av

medNorden hängerochSverige att sta-isituationenspeciella samman
studi-bildandettillhar lettsatsningekonomiskaocherkännande avtens

harBildningsarbetetadministrativabetydandemedeförbund resurser.
folk-roller:aktivitet ochsjälvständigskilts getts tredärigenom ut som en

kulturbärare.vuxenutbildare ochrörelseorgan,
statsbidraginförandetfolkbildningsreform ochårsmed 1947ochI av

studieförbundensförhållandet mellankomstudiecirkelverksamhetenför
in-blevfolkbildningenochförändrasrörelseroll ettsamhälls- och avatt

folkbildningsut-årsmål. 1944förverkligandetför statensstrumenten av
frivilligaochfriadetåtgärder för göraframhöll behovetredning attav
folkbild-huvuduppgift försågochallmäntfolkbildningsarbetet sommer

bildning, elementärmedborgerligpersonlighetsbildning,ningen att ge
folk-neutraliteten iårs reform betonas1947fackbildning. Ibildning och

behand-Utredningenrörelseproñleringenochbildningsarbetet tonas ner.
SåSverige.iutbildningssituationenförinomfolkbildningenlar ramen

be-kommerutvecklingfullanåttland sinvårt inteskolväsendet ilänge en
uppgiftskolansmåste fattasbildningsarbete,dettydande del somsomav

1946:68,SOUråmärkebildningsarbetetsfrivilligadetligga inom satt
framhöllsfolkbildningsverksamhetenochskolamellanKopplingen8.

1940-ta-underlägger1985ArvidsonEnligtockså skoldebatten.i man
sko-mellansambandklarttillmärkeutredningsarbeteomfattande ettlets

skolansSkolutredningårs1940Så framhöllfolkbildning.och upp-t.ex.
frivilligafria ochi detdeltagandestimulera förförbereda ochgift att

bildningsarbetet.
teknisk översynfolkbildningsutredningårs närmast1960 avenvar

Översynen moti-ungdomsverksamhet.folkbildning ochtillstatsbidragen
lev-stigandedenochsnabbarealltkunskapsstoffet omsättsattveras av

samhällsgrupperskildamänniskoralltfler atttillätnadsstandarden ursom
Direktiven1961:44.SOUförvärvsarbetetvid sidanintressenodla av

gårbetänkandetochfolkrörelseförankringenstärkaingetnämner attom
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inte in denna fråga.närmare Det emellertid intressantär att notera att
års1963 proposition betonade folkrörelseförankringen betydligt kraftiga-
betänkandet. Statsrådetän framhöll anknytning till folkrö-re att genom

relsema kan folkbildningsarbetet bidra till stärka demokratin.att
Propositionen emellertid försiktig angående långthur folkrörelsefö-var
rankringen skulle sträcka sig och betonade folkbildningsarbetetatt även
skulle oberoende medlemsorganisationema. Arvidson 1985, 200vara av s
anför i anslutning till proposition 1963:36 Med begreppet fritt och fri-
villigt" nämligen folkbildningsarbetet skall helt oberoen-attavses vara
de direktiv från och kommun, organisationer och enskildastat ochav att
det fritt skall kunna utvecklas och efter behov och förutsätt-anpassas
ningar hos de människor de vänder sig till Enligt propositionen bör det
statliga stödet inriktas kvalitetsbetonande verksamhetsformer och
verksamhetsområden.

Proposition 1967:85 angående åtgärdervissa inom Vuxenutbildningens
område startpunkten förutgör grundläggande omdaningen vuxenut-av
bildningsfältet och markerar vuxenutbildningen blivitatt frågacentralen
i utbildningspolitiken. tvåDe nyheterna i reformen inrättandetstora var

kommunal vuxenutbildning och skapandet fastav en organisationav en
för televisions- och radioprogram för utbildningsändamål. Målgruppen
för reformen den begåvningsreserven.s.k. Propositionen innehöllvar
också förslag allmän höjning bidragen till studieförbunden.om en av
Mycket svängde emellertid opinionen och begåvningsreservensnart sköts
i bakgrunden och istället inriktades uppmärksamheten på de resurssvaga.
Under den fördelningspolitiska reformperioden låg,1970-76 förutom
vuxenstudiesociala åtgärder, tyngdpunkten i kraftigt ökat stöd till folk-ett
bildningen ansågs ha särskilt förutsättningar nå dessastorasom att grup-

Genom deltagande i folkbildning och vuxenutbildningper. skulleannan
de stärkas varigenom de bättre skulle kunnasvaga gruppernas resurser
kontrollera och medvetet sina livsvillkor. Satsning folkbildning-styra

kan uttryck för statsmaktemas tolkningett vilkenen formses som av av
utbildning hade möjlighetstörst verka resursskapande för de ak-som att
tuella I detta sammanhang det viktigtär framhållagruppema. denatt
koppling gjordes mellan arbetslivets demokratisering och folkbild-som

Ökadningen. ekonomisk demokrati förväntades verka motiverande för
individens efterfrågan vuxenutbildning medan folkbildningen i sig
också viktigt instrument i demokratiseringsprocessen.ettvar

Trots den ökningen och införandetstora bidrag har bidragsför-av nya
ändringarna inom 1970-talet emellertid karaktärennärmast justeringarav
och sker i inom de fastladesstort vid 1947 års reform. I dis-ramar som
kussionerna framfördes emellertid krav starkare folkrörelseförank-en
ring och direktiven till års1975 folkbildningsutredning framhöll förutom
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borde be-folkrörelsekaraktärenambitionenfördelningspolitiskaden att
den bor-tilläggsdirektivde1979:85. ISOUförstärkasoch somvaras

folkrörel-den1976regimskiftetefterutfärdaderegeringen tonasgerliga
inte önskvärtdetstatsstödetEnligtned. attverksamhetenseanknutna var

studiearbetebekostnad detsigbredaskulleverksamhetdenna ut av
förriktlinjeställetIallmänhet.bredaresig tillvänder angavs, somensom

folkrörelseanknutetfördelardearbete,fortsatta ettutredningens att som
studiearbetedetutvecklas,ochtillvaratasskulle attstudiearbete utangav

års1981Iñckskullförankring för den ersättas.har propo-en annansom
målen utsträckningi ärövergripandedekonstaterassition stor gemen-att

Vidarevuxenutbildningen.delarandraochfolkbildningenför avsamma
demokra-ochreformeringenå sidanmellankopplingendenhar nära ena
folkbild-utbyggnadensidanå andradenarbetslivet ochtiseringen avav

behålls fördel-denförändringardessaned. Trotskraftigtningen tonats
ifolkbildningvuxenutbildning ochförmålsättningenningspolitiska

radikalt för-infördespropositionenmedenlighetI ettpropositionstexten.
bidragssystem.förenklatkraftigtochändrat

mel-brytninginnebär1990/91 :82,propositionmedförstDet är ensom
ideell före-inrättandetochvuxenutbildningfolkbildning ochlan av en

radikaltFolkbildningsrådet, situationenmyndighetsansvar,medning som
Folkbild-förgrunden.ifolkrörelseförankringen kommerochförändras
följande:enligtuppdragfolkbildningensbeskriverningsrådet 51993, s

års1991låg förtill grund1990/91:82propositiondenEnligt som
självstyrande.frivillig ochfri,folkbildningenskallriksdagsbeslut vara

bidrardenfolkbildningenstödjatill ärskälengrundläggande attDe att
samhället.iutvecklingochgrundsyndemokratisktill en

målen för verksam-fastsjälva läggaskallanordnareFolkbildningens
. bidragsgiv-målen förfastställerregeringriksdag ochmedanheten

stödjaviljanmotiverasfolkbildningtillStatsbidrag attningen. enav
på-människorförmöjligtdettill attsyftarverksamhet göraattsom

samhällsut-ideltaoch skapalivssituationsin attverka engagemang
vecklingen.

utbildningsnivån samhälletiochskall utjämnasUtbildningsklyftoma
. priorite-skallmissgynnadekulturelltochhöjas. Socialtskall grupper

Stats-uppmärksammas.handikappade skaochinvandrareSärskiltras.
kommersiellelleruppdragsutbildningfår användas förintebidraget

verksamhet.
utgå i formskallfolkhögskolorstudieförbund ochtillStatsbidrag av

. årlig uppräkningmeduttryckt i kronorbidrag somgemensamt enett
sedanfördelasBidragetprisutvecklingen.ochtill löne-hänsyntar

Folkbildningsrådetstudieförbundochfolkhögskolormellan somav
Rege-verksamheten.utvärderingochuppföljningföräven avsvarar
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påbygga dels underlag Folkbild-utvärdering skaringens somegen
friståendeårligen,ningsrådet fördjupad utvärderinglämnar dels en

Folkbildningsrådet utför.från den som

någotförstärkt folkrörelseanknytning har, kanskeParallellt med para-en
också förstärkts. Folkbildningen har kommitsamhällsrollendoxalt, att

och utnyttjas vidare arbets-i uppdragsutbildningen ettsomengageras
dess roll för höjandetmarknadspolitiskt instrument. Härigenom har av

ocksåbildningsnivån blivit central ochbland de stora grupperna mer
folkrörelseorganisationemaandra intressenkopplingen till och änstat

starkare.
nå-från gårFrån utvecklingen 1947 drakorta presentationenden attav

för den empiriska analysen:slutsatsergra
rörelseanknytning har förstärktsbetoningen° av

ocksårörelseanknytning har folkbildningen iökad betoning° trots av
målnå på-för allmänna politiska ochutsträckning utnyttjatsökad att

utanför folkrörelsemahärmed naturligtvis intressenverkas av
påverkatstarktdet allmänna skolväsendet harsituationen inom stats-0

folkbildningens uppgiftmaktemas syn
policydoku-fördelningspolitiska ambition betonas ifolkbildningens0

vissa instrumenten för förverkliga dessanedtoning attment trots av av
mål

central i den för-till arbetslivets utveckling harkopplingen setts° som
delningspolitiska ambitionen.

målsättningpå folkbildningens ochMot bakgrund hur särart ut-av synen
levnadsförhållan-hjälp SCB:s Undersökningvecklats skall vi med avav
cirkelverksamhetrekryteringen till studieförbundensden analysera hur

vuxenutbildning gestaltat sig sedan mitten 1970-talet.och avannan
utbildningsnivå och betoningen humankapita-Befolkningens stigande av

for-rekryteringen till studiecirklar och andradiskuteras i relation tilllet
Kopplingen mellan deltagande i studiecirkel-vuxenutbildning.mer av

i folkrörelser, föreningar och politikenverksamhet och engagemang
utifrånockså beakta rekryteringenkortfattat. försökberörs Ett görs ettatt

Vår börjar med anslagsutvecklingenlongitudinellt perspektiv. diskussion
då särskilt studiecirkelverksamheten.till folkbildningen och
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folkbildning ochGenerella anslag till
vuxenutbildning

i Figur Linjenutveckling sedan 1970 redovisasanslagensstatligaDe
vid 89/90till vuxenutbildningdet totala anslagetbeskriver stannarsom

fördelningspoli-för 1990/91. Under denuppgifter saknasberoende att
jämförtvuxenutbildning,folkbildningen liksomperiodentiska annanvar

de reellautbildningsformer, mycket gynnad. Medanmed andra resurser-
respektive 114studieförbund ökade med 112vuxenutbildning ochförna

utbild-obligatoriska skolan och högreinom denökningarnaprocent var
medgymnasieskolan minskadesmå; under det29 och 27ning procent att

tillmellan 1976/77borgerliga mandatperiodemaUnder de24 procent.
vuxenutbildningenför folkbildningen ochfortsatte ökningen1981/82

besparingspropositionens.k.ekonomiska krisen och denfram till den
folk-till utbildningsfonner1980/81:20. relation andraproposition I var

inte ifortfarande gynnade, dockvuxenutbildningochbildning annan
femårsperiodenföljandetidigare. Under denutsträckning somsamma

allmänhet föroch vuxenutbildning istödet till folkbildningminskade att
framgår under slu-något. ökningen komFigur 1därefter stiga Av näratt

studieförbunden mindreanslagen till1980-talet än vuxenut-stegtet av
sin helhet.bildningsanslaget i

Ökning 1970/71 0utbildningsformer med basentill olikastatliga anslagFigur 1: av

200

150

00 ObligatoriskaskolanI -o- skolanGymnasie-I- utbildningHögre, Vuxenutbildning-N- Studieförbund-nr-Folkhögskola-0-

-50
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stället det den kommunalaI vuxenutbildningen, allt sedan detvar som
borgerliga regeringsinnehavet varit relativt gynnad studieför-änsett mer
bunden, expanderade snabbast. kanDet här intresse attsom vara av se

relationen mellan anslagen till kommunal vuxenutbildningnärmare
året,och studieförbunden. Första 1970/71, den fördelningspolitiskaav er-

erhöll KOMVUX 92 vad anslogs till studieförbunden.procentan av som
1975/76 hade andelen sjunkit till 51 för därefter gradvis stiga.procent att
1976/77 uppgåden 61 för 1981/82 till 83 mittenIprocent att procent.var

1980-talet nåtthade den relativa ökningen till sådanKOMVUX ni-av en
vå tvåde anslagen vari identiska. Den relativa ökningen fort-att stortnu

och 1990/91 erhöll KOMVUX 20 studieförbunden.änsatte procent mer
Om 1970-talet årtiondeVuxenutbildningens och studieförbundensvar

har ökningen årenunder de tio främst skett inom skolväsendetsenaste
och den högre utbildningen.

En hömstenarna i den fördelningspolitiska strategin det 1976 in-ärav
förda särskilda vuxenutbildningsstödet, finansieras särskildsom av en
vuxenutbildningsavgift, vilken viss andel lönesumman.tas ut som av
Erfarenheterna hade visat det främst de resursstarkaatt var grupperna

utnyttjade möjligheterna till vuxenutbildning. De särskilda anslagensom
omfattade ursprungligen vuxenstudiebidrag för längre utbildningar på

gymnasieskolenivågrund- och främst i KOMVUX, tim- och dagstudies-
töd för deltagare i studiecirklar och korta ämneskurser i folkhögskola

bidrag till uppsökande verksamhet arbetsplatsen. Till de rekryte-samt
åtgärderna ocksåringsstödjande vill vi föra den särskilda timersättningen

för Grundvux-studerande. åtgärderGenom dessa riktade ville försö-man
ka utjämna de förutsättningarnareella för kunna delta. Särskilt grund-att
läggande för strategin den uppsökande verksamheten, skulle tjä-var som

åstadkommainstrument för den nödvändiga attitydför-ett attna som
nåddeändringen. framgångFörutsatt härvidlag skulleatt vuxenstu-man

målgruppendiestöden tillförsäkra verkliga möjligheter genomföraatt stu-
dierna. I Figur 2 redovisas de riktade anslagens utveckling under den ak-
tuella perioden. De statliga anslagen till uppsökande verksamhet och
timstödet för Grundvux-studerande upphörde i början 1990-talet.av
Uppgifterna frånhämtade år.Statsliggaren för respektiveär
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Ökning 01976/77till olika vuxenstudiestöd med basen2: statliga anslagFigur av
400

i350

Ö300

:Tim-dagstöd
VuxenstudiebidrzgI grundvuxTimersättningnUppsökandeverks.arb.I

utvecklingen de kor-Utifrån studieförbundsperspektiv debfrämstärett av
intres-till uppsökande verksamhetoch anslagetstudiestöden ärta som av

kraftigt under slutetframgår byggdesde korta stödenAv Figur 2 utattse.
gånger högrei 2,51980/81 de det1970-talet och ännärmastevarav

för sedanminskade anslagen1980-talets första del1976/77. Under att
1995/96kraftig reduktion ochnågot. 1990-talet skeddeUnderöka varen

Anslagetinförande 1976/77.lägre vid dessstatsbidragen 40 änprocent
iupphör 1991/92 följdefram till detuppsökande verksamhettill stortatt

något mindre. Timersätt-variationemaävenmönster varomsamma
mening anslagspostenavviker i dentill Grundvux-studerandeningen att

kraftigthälft för därefter1980-talets förstadramatiskt underökade att re-
drabbadesgenerella utvecklingenStudiebidragen följde denduceras. men

stöden. Ihårda 1990-talet de kortanedskärningar underinte lika somav
dramatiskti anslutning till denutbildningssatsningamaoch med de stora

börjankraftigt förändrats. Ivuxenstudiestödenökade arbetslösheten har
Frånvuxenstudiestöd för arbetslösa.särskiltl980-talet infördes ettav

gradvis tillnominelltdå till 50 miljoner, ökade det1985/86, det uppgick
året hela 2 856 miljoner.därefter stiga till1992/93 för75 miljoner att

årvuxenstudiebidragen dettatilljämförelse anslagetSom kan nämnas att
emellertid in-föreliggande studie berörsResultaten i950 miljoner.var

då täckerpågående intedramatiska utvecklingen dataden tyvärrte nuav
period.denna

studieförbundenfortsatta analyseninför denslutsatsernaEn är attav
kan kon-l980-talet. Vidareställning i börjanförlorade sin prioriterade av

åtgärder,rekiyteringsstödjandesatsningen gynnsamtstateras att som
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påverkatbör ha utvecklingen studiecirkeldeltagandet under 1970-talet,av
gradvis försvagats.har Följden härav möjligheterna förverkligaär att att

målenfördelningspolitiskade liksom studieförbundens roll i detta arbete
försvagats. Uttryckt klyftan mellan den ambitionsätt,annat ut-som
trycks i officiella dokument och resursallokeringen har vidgats.
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källmaterialBeskrivning utnyttjatav

folkbildningeffekterrekrytering till ochUnderlaget till avsnittet avom
på specialbearbetningar den s.k.vuxenutbildning byggeroch avannan

levnadsförhållanden.undersökningarULF-statistiken SCB:s av
pågår denSCB kartläggningbörjan 1970-talet inomSedan en avav

innehåll, fördelning. Arbetet inomvälfärdens utveckling ochsvenska
olika välfärds-går löpande statistik inombl.a.ULF ut att rapportera

indelning i fyra huvudte-iFr.o.m. 1979 tillämpas ULFkomponenter. en
återkommer periodicitet.med vissman som

familjsociala relationer,relationer politiska trygghet,Sociala0 resurser,
ekonomi, utbildning.sysselsättning och arbetsmiljö,Arbetsliv°

ochHälsa° omsorg.
fritid."Fysisk miljö boende, transporter,°

frånULF-omgång indikatorer varje kom-finns antal centralavarjeI ett
med.ponent

åldrarna år.16-74omfattade i Fr.o.m.Urvalet 1975-1979 personer
år. riksomfattandeåldersgränsen Undersökningenden 841980 ärär övre

uppgår12-14urvalet ursprungligen bestodoch tusen personer se-avsom
antalVarje intervju omfattartill 7-8 individer.dan 1980 ett storttusen

ingåranspråk. Från 1986frågor och medungefär timma ioch tar enen
följablivit möjligtundersökningen. Härigenom har detpaneldel i att sam-

uppgår ursprungli-till 40 denindivid tid. Panelenöver procentca avma
riksomfattandeULF-undersökningarnaUrvalet till ärsomgruppen.ga

från hela populatio-obundet slumpmässigtlikvärdigt medtorde ettvara
åldrarnai Sverige istadigvarande bosattaomfattar i princip allanen, som

giltig för he-år. ULF-statistikeninnebär vi betraktar16-74 Detta att som
befolkningen.

studieutförts i anslutning till dennaspecialbearbetningarDe om-som
utnyttjasåren 1992/93. Vidare1975, 1979, 1986/87, 1990/91fattar samt

tvåvid de tillfällena.79-86/87 individer intervjuadespanelen samma
studi-folkbildningen, främstnaturliga skälStudien koncentreras av

få övergripande perspektivsyfteeförbundens cirkelverksamhet. I att ett
deltagandet iredovisas det totalavuxenutbildningen i Sverige vuxen-

arbetsgivarenutbildning anordnadVidare uppmärksammasutbildning. av
vuxenutbild-inom totalacentral roll denkommit inta alltmerattsom en

ningen.
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Vem är vuxenstuderande

I litteraturen det vanligt med vuxenstuderandeär att man menar en person
några årsbörjat studera efter förvärvsarbete och/eller hemarbete.som

Vidare förekommer vuxenstuderande definieras med hänvisning tillatt
vissa utbildningsforrner. I ULF-statistiken används inte dessa definitioner

undersökningarna enkel redovisning studieaktiviteten förutan ger en av
åldrarna fråni 16-74 84 1980. Att inkludera traditionellapersoner ung-

domsstuderande i statistiken deltagande i vuxenutbildning vilse-över är
ledande. åldersmässigtVi har därför inte tagit med dem vilka kan betrak-

traditionella heltidsstuderande år,i grundskola under 17tas som
årgymnasieskola under 20 år. Dåoch universitet under 25 det är av

ocksåintresse uppmärksamma ungdomars folkbildningdeltagande iatt
på ingårkommer vissa beräkningar samtliga i ULF-studien.görasatt som

Eftersom del deltagandet i vuxenutbildning kortarestoren av avser
kurser kartläggning begränsas till vid intervjutillfallet pågå-ger en som
ende kurser felaktig bild. I ULF kartläggs därför deltagandet under denen

12-månadersperioden.senaste
Såsom frågan:studiedeltagare räknas Deltogsvaratpersoner som

någondu i utbildning eller kurs under... Räkna med kurser ochäven ut-
bildningar arbetstid kortare kurser, hobbykurser och liknande.samt
För stimulera intervjupersonemas minne erhöll de i samband frå-medatt

svarskort de vanligaste kursarrangörema:ettgan som angav
Fackföreningen
Studieförbund ABF, Vuxenskolan, Medborgarskolan, TBV, Kurs-
verksamheten, Studiefrämjandet, etc

3 Korrespondensinstitut
.

4 Arbetsgivaren
.

5 AMU-center
.

6 AMS Arbetsmarknadsstyrelsen
.

7 Radio/T V och skaffat kursboken.
8 Folkhögskola

.
9 Kommunal vuxenutbildning

.
10. Statens skolor för Norrköping, Härnösandvuxna
ll Grundskolan

.
12 Gymnasieskolan

.
13 Universitet eller högskola

.
14. Annan

Vid ingårredovisning kursarrangör intervjuade gång.den endastav en
Statistiken information antalet deltagit i studi-t.ex.ger om personer som
eförbundens cirklar under mätperioden och inte antalet kursdeltagare. I
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uppgift fyraULF insamlas för varje högst kursarrangö-omperson
rer.

påJämförelser mellan ULF-data och andra källor visar viss under-en
rapportering i för vissa kursarrangörer, främst studieförbund. EnligtULF

torde underrapporteringen främst SCB, 1991: 34f:SCB avse
kompetensgivande kurserkortare, kurser t.ex. hobbybetonade°

studiecirklar löpande föreningsaktiviteterär° som
under perioden deltagit i fler fyra utbildningsformerän° personer, som
studieavbrott.med° personer

Härtill bör läggas dem inte uppfattar den aktivitet de deltagit isom som
sådanFråganskurs eller utbildning. utformning i ULF karaktärärsom av

troligt deltagit i studieförbundsdet högstär ettatt att t.ex.personer som
körsångsaktivitet föreningskurs inte uppfattat han/hon i självaeller atten

årenverket varit registrerad cirkeldeltagare. Under 1978-1989 inne-som
höll listan kursarrangörer klubb/förening Av den vuxna be-över även

åretfolkningen" det 4,1 under deltagit i denna verksam-procentvar som
sannolikt delen i formellhet. Det högst dessa kurserär störreatt av

ha varitmening studieförbund. Betraktas samtligaarrangerats ett stu-av
fråndiecirklar stiger deltagandet för 1986 13,9 till 17,5 personerprocent

gång. Vårabådadeltagit i formerna räknas enbart beräkningarsom en
anledning de de följt kur-att attatt anta rapporteratger personer som en

frånanordnad klubb och/eller förening delvis skiljer sig demscirkel av
varit studieförbund. förraDearrangörenrapporterat att ett var yngresom

något utbildning vidare könsfördelningen jämna-och hade högre och var
blandstudiecirkeldeltagarna.änre

glömskanOm SCB, underrapporteringen ellerantar attman, som
mångai gruppskillnademafrämst drabbar dem deltagit kurser börsom

något vad ULF-data visar SCB, 1991. Eftersom det pri-större änvara
i inte skatta den exakta omfattningen enskilda kursar-ULFmära är att av

verksamhet främst bild fördelningspolitisktrangörers ettutan ge en ur
perspektiv underskattningen mindre problematisk. emellertidDetär är

fångardiskuterats uppmärksamma främstviktigt ULFatt, attsom ovan,
någonuppfattat sig deltagit i form utbildning och/e1-dem ha avupp som

formelltler kurs och kan missa kulturaktiviteter registreras stu-somsom
diecirkel och Gähler, 1996. Det finns anledningse Jonsson att anta att
underrapporteringen relativt likartad vid de olika mättillfällena ochutser

därför möjligt jämförelser tid, syfte-det är göra över är ettatt att som av
Vårföreliggande diskussion börjar folkbildningensmed studie. medna

samhörighet med folkrörelsema.
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folkbildningsrörelsenmedsamhörighet

det olika slagssamhället finnsfrågan: det svenskainnehöllULF-92 I
samhörighet känner durörelsenoch Hursammanslutningar storpass

rörelser,sammanslutningar/11Listan,med...personligen upptogsom
studieförbundfolkbildningsrörelsen,alternativetinnehöll bl.a. t.ex. som

skattning enligt skalanformivuxenskolan. SvaretochABF av enangavs
10 kännersamhörighet med ochallsbetyder kännertill 10, där 0 ingenO

framgår de till-i vilken gradTabell lsamhörighet med. Avstarkmycket
tabellen harolika rörelserna. Imed defrågade kände samhörighet svaren
6-l0 hög och vi-viss och0 inte alls, 1-5enligt följande,grupperats

respektive kvin-förtotalt och delsmedelvärdet delsredovisas mändare

nor.

enligt ULF-92. Procentfolkrörelser/sammanslutningarolikasamhörighet medTabell 1:
4959.medelvärde noch

Medelv. t-värdeMedel- Medelv.Viss HögIngenRörelse/
män-kv.värde kvinnor6-100 1-5 mänsammanslutning

13.814.98 3.5530,9 37,2 4.2731,9Idrottsrörelsen
3.123.69 3.9938,1 30,3 3.8431,7Miljörörelsen
6.473.36 4.0129,8 3.6937,2 33,0hjälprörelsenInternal.

3.35 3.05 3.313.2036,7 41,6 21,7Fackförenings-rörelsen
l23.14 2.83 3.4528,4 25,446,2Fredsrörelsen

2.99 3.572.82 2.6632,2 21,2Folkbildnings-rörelsen 46,6
l0.322.03 2.8613,1 2.4443,843,1Svenskakyrkan
2.072.26 2.4119,3 2.3549,1 36,6Konsument-koperativet

2.51 9.3414,6 2.12 1.7127,258,2Kvinnorörelsen
1.73 3.691.60 1.4566,6 23,0 10,3Nykterhetsrörelsen

2.830.82 1.015,7 0.9279,0 15,3Frikyrkorörelsen

p0.0l
p0.05

finns mellan samhö-sambandockså vilketintresseDet är att somseav
finns redovi-rörelser, vilketfolkbildningsrörelsen och övrigarighet med

i Tabellbilaga A.sat
någon med folk-gemenskap allssig inte kännahälften sadeNästan

angivitfemtedel personerungefär vär-bildningsrörelsen medan somen
jämförelse mellansamhörighet. Vidmycket starkupplevdedena 6-l0 en

Svenska folketi mitten.folkbildningsrörelsenhamnarde olika rörelserna
ochidrottsrörelsen, miljörörelsenhandmed i förstakände samhörighet
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internationella hjälprörelsen mån ocksåoch i viss fackföreningsrörelsen
fredsrörelsen.och förhållandevisDäremot ljummare till frikyr-var man

ko-, nykterhets- och kvinnorörelsen. Med undantag för idrotts- fack-och
föreningsrörelsen kände kvinnorna gemenskap med de listadestörre rö-
relserna. Av korrelationskoefñcientema i framgårTabell A21 folk-att
bildningsrörelsen uppvisade relativt höga samband med freds-, kvinno-,
internationella hjälp- miljörörelsen. Detta innebär närhet till folk-samt att
bildningsrörelsen kan del omfattandestörreettses som av engagemang
också dessa andra rörelser. Sambanden med idrottsrörelsen, frikyrkan och

låga.svenska kyrkan relativtvar
påMed tanke folkbildningens framtid det oroande samhörighets-är att

känslan förefaller utvecklad bland äldresämre Iänyngre personer. grup-
årunder 30 det bara omkring 14 sig ha högprocentpen var som uppgav

gemenskap med folkbildningsrörelsen medan 60 helt saknadeprocent
samhörighet. Folkbildningsrörelsen tycks ha mycket starkt stöd blandett
de politiskt aktiva vilka hälften kände samhörighet. Bland demstorav

inte någotmedlem i någotpolitiskt parti det mindre änsom var var en
femtedel motsvarande uppfattning. förelågDet inga säker-som var av
ställda skillnader med avseende region.
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roll iFolkbildningens vuxen-

utbildningen

med folkbildning. Detvuxenutbildning längeI Sverige ärsynonymtvar
kommunal1960-talet i och med tillkomsteninte förrän under av vuxen-

Inrättandetvuxenutbildning blir allmänt.utbildning begreppet av ensomx
i organisation förskapandet fastkommunal vuxenutbildning och te-av eni utbildningsändamål differentie-innebarlevision och radioprogram för en

l inte korn intavuxenutbildningen, där folkbildningenring att sammaav
flera utbildningsformer,särställning tidigare utan ryms, som en avsomi

byråkratin, departe-vuxenutbildning. den statligaunder paraplyet Inomg
förinrättas särskilda avdelningaroch Skolöverstyrelsen vuxenut-ment

får vil-särskild i budgeten undervuxenutbildningenbildning och posten
behålleringår. emellertidFolkbildningsbegreppetken folkbildningen en

håller språkbruketfast vidfolkbildningens företrädarestark ställning och
verksamhe-vuxenutbildning för markera denfolkbildning och att egna

års vuxenutbildningsrefonn upphörI och med 1991särart. vuxenut-tens
policyområde.samlingsnamn och enhetligt Denbildningen ettatt vara

ochförs till det kommunala skolsystemetkommunala vuxenutbildningen
blivithade redan tidigareblir integrerad del skolan. AMU en en-en av

föreningfolkbildningen kom ledas ideellskild myndighet och att av en
myndighetsansvar.med

årsmed 1967 reform kom,differentiering skedde i ochTrots den som
framgår studieförbunden förbli domineran-Tabell 2 och att ensom av

personalutbild-utvecklingenexplosionsartadede kursarrangör. Den av
emellertid dramatisk för-1980-talet orsakadeningen sedan mitten enav

den s.k.vuxenutbildningens struktur. Utvecklingenändring motav
åter-på arbetskraftens kompetensinformationsekonomin med ökade krav

vuxenutbildning.deltagandet i olika formerspeglas i siffrorna över av
framgår delvis tabel-personalutbildningenkraftiga ökningenDen avav

anordnadeökning kurserlerna 2 och 3 Figur visarsamt en avsom
år 14,8från befolkningen 16-74 1975 tillarbetsgivaren 5,1 procentav av

befolkningen.respektive den1993 5,5 15,7 procentprocent vuxnaav
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Tabell 2: Studiedeltagande under 1975, 1979, 1986, 1990, 1993 efter kursarrangör. Hela
år,befolkningen 16-74 procent.

ÅrKursarrangör
1975 1979 1986 1990 1993

1229 n9146 n4365 n5708 n5698nl

Studieförbund 13,2 12,7 12,815,4 9,8
Korrespondensinstitut 0,7 0,3 0,1 0,2 0,0
Arbetsgivare 5,2 9,2 14,4 14,2 14,5
Fackförening 2,91,4 3,5 3,0 2,5
AMU-Center 0,6AMS 0,8 0,8 0,8 1,6
Radio TV 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1
Folkhögskola 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5
Kommunal vuxenut-
bildning 1,5 1,9 1,9 2,3 2,1
Statensskolor för 0,1 0,1 0,1 0,1vuxna -
Grundskolan 3,0 2,3 l 1,5 1,6
Gymnasieskolan 4,7 3,4 1,8 3,7 3,8
Universitet, Högskola 2,1 2,1 4,0 3,1 3,9
Annan 5,3 5,3 2,9 3,3 3,4arrangör
Klubb/ förening 0,6 4,2- - -
Samtliga studiedeltagare 32,1 36,9 38,5 38,7 37,6

studiedeltagare 67,8 63,1 61,5 61,3 62,4

Tabell 3: Studiedeltagande under 1975, 1979, 1986, 1990, 1993efter kursarrangör.
år,Vuxna befolkningen" 16-74 procent.

ÅrKursarrangör
1975 1979 1986 1990 1993
n10799 n8749 n3982 n5232 n5166

Studieförbund 13,3 15,6 12,9 13,0 10,1
Korrespondensinstitut 0,6 0,3 l 0,2 0,0
Arbetsgivare 5,5 9,7 15,4 15,2 15,7
Fackförening 1,5 3,6 3,1 3,2 2,7
AMU-Center AMS 0,7 0,8 0,80,9 1,6
Radio TV 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1
Folkhögskola 0,3 0,2 0,2 0,4 0,5
Kommunal vuxenut-
bildning 1,6 1,9 1,8 2,2 2,2
Statens förskolor 0,1 0,1 0,1 0,1vuxna -
Grundskolan 0,6 0,4 0,1 0,3 0,0
Gymnasieskolan 2,5 1,3 0,2 1,3 1,0
Universitet, Högskola 1,4 1,5 1,5 l 2,6
Annan 5,0 1,9 3,24,9 3,1arrangör
Klubb förening 0,5 3,8- - -
Samtliga studiedeltagare 28,8 34,2 35,4 35,9 34,5

studiedeltagare 64,671,2 65,8 64,0 65,5
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Under motsvarande period skedde först uppgång i deltagandet i studi-en
eförbundens verksamhet fram till slutet 1970-talet den uppgick tillnärav
15,4 och därefter nedgångkraftig till 9,8 1993 l5,6procent procenten
och 10,1 den befolkningen. Som följd härav minskade studie-av vuxna
förbundens andel frånden totala verksamhet 41 1975 till 25procentav

1993, Figur Under period ökade andelen kurserprocent se samma av
frånanordnade arbetsgivaren 16 till 40 procent.av

Figur 3: Deltagande i kurser arrangerade studieförbund och arbetsgivare totalt och iav
totala deltagandet, 1975-1993procent av
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Förändringarna i Vuxenutbildningens struktur med alltmer dominerandeen
roll för personalutbildningen har inneburit allt delstörreatt vuxenut-en av
bildningen ligger utanför direkta inflytande mål,och andrastatens styrs av
i detta fall produktions- och lönsamhetskriterier. Vidare har utvecklingen av
uppdragsutbildning och utnyttjande folkbildning och allmän vuxenut-av
bildning i arbetsmarknadspolitiska syften inneburit den samhället till-att av
handahållna vuxenutbildningen knutits återkom-arbetslivet. Vinärmare

till denna utveckling i den avslutande diskussionen se sidan 35.mer
Vad gäller övriga former utifrånvuxenutbildning, har befolk-ettav

ningsperspektiv inga dramatiska förändringar inträffat under perioden
1975-1993. Andelen i befolkningen, studerat vid KOMVUX och el-som
ler högskola, har något.successivt ökat frånDet totala deltagandet steg
32,1 1975 till 38,7 något1990 för sedan sjunka tillprocent procent att
37,6 1993. siffrorDessa lägre vad framkommit i SU-är änprocent som
FO-enkäten och det internationella projektet läsfärdigheter,om vuxnas
där pådeltagande cirka 50 befolkningenrapporterar ett procentman av
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kan till viss del be-1995. Skillnaden1995; OECD,och Gähler,Jonsson
tvååret andra studiernagäller 1992 och deULF-data rapporterarattro

olikheter iemellertid beroorsaken torde1994. viktigasteläget Den un-
siff-därför anledningfinnsuppläggning. Detdersökningamas attatt tro

deñni-strikt och traditionelloch 3i Tabell 2 representerar en merrorna
undersökningarstudier debegreppettion än rapporterat ettsomav

hur delta-emellertiddeltagande. intressantabetydligt högre Det är att se
totala ök-denHärvidlag kan konstaterasutvecklats tid.gandet över att

de-expansionen underden kraftigaplanat efterningen tycks ha ut senare
1970-ta1et.len av

från andra for-väsentliga avseendenskiljer sig i fleraFolkbildningen
från arbetsgi-anordnadeTill skillnad kurservuxenutbildning. avmer av

ledinte studiernautbildningarkompetensinriktadeoch ettsomsesvaren
Tabell Kom-bedrivs för nöjes skull,yrkeskvaliñkationeni utan se

sågutbildningari andra längrevuxstuderande liksom nästan ute-personer
fy-yrkeskvaliñkationen. Däremotled istudiernaslutande ett angavsom

skull. Somhobby/kurs för nöjesmotivetstudiecirkeldeltagarefemra av
uppgivit klubbtroligtdiskuterats dettidigare är att som ar-sompersoner

cirkeldeltagare.varit registreradformell mening troligenirangör som
med dem studi-iMotiven för dessa deltagare överensstämmer stort som

fackföre-arrangeradeföljt kurserecirkeldeltagarna De avangav. som
på studi-skäl". Med tankeoftare andra annatbetydligtningen änangav

för rörelsensmedborgarutbildning och kurserdubbla roll,eförbundens
andelnågot förvånande intedet möjligen störremedlemmar är att aven

fåAntingen detangivit "annat skäl."studieförbundens cirkeldeltagare var
såmån också haryrkesskäl elleri vissandra nöjes- ochdeltog änavsom

nöjes/hobby kategorin. Detskäl underrörelserelateradeinkluderatman
vissoch iså fackföreningsdeltagamaandelfaktum ut-storatt aven

också utnyttjat möjlighetenfolkhögskolans eleversträckning att ange
ansågfå sig hastudiecirkeldeltagaretala förskäl kan möjligen"annat att

de angivna motiven.andra än
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Tabell 4: Vuxenstudiernas syfte efter kursarrangör, 1993.

Typ vuxenutbildning Hobby/kurs för iLed yrkes- Annatav
nöjesskull kvaliñkation

Studieförbund n629 81 17 2
Klubb n95 74 22 4
Annan n2l5 30 58 12
Folkhögskola n27 17 69 15
KOMVUX nl25 14 79 7
Fackförening nl68 11 45 45
Universitet n149 5 94 l
Gymnasium n59 2 95 31
AMU 01:94 1 89 10

i Arbetsgivaren n1087 99 1

Nedgången i cirkelverksamheten, liksom motiven för söka sig dit, kanatt
frånutveckling kollektivistisk kunskapsinhämtning i rikt-ses som en en

ning individuella former frånoch självbildningmot till utbildningmer
och yrkesutbildning se Arvidson, 1993.
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deltagarstruktureniFörändringar
1975-1993

på ål-avseendesig medgestaltatdeltagandetredovisas huravsnittI detta
perioden.aktuellaunder dennationalitetochkön, hemortutbildning,der,

benä-ochregressionlogistisks.k.utförda medBeräkningarna är anger
förhållande till benä-delta iskallvissföroddsetgenheten att gruppen

till Enoddskvot sättsreferensgruppdeltagandet iförgenheten varsen
fråga delta-iförbenägenhetenloddskvot attlägre än att gruppenanger

1medan kvot överför referensgruppenbenägenhetengit lägreär än en
isäkerställdstatistisktskillnaden ärEnden är större. attatt angeranger

fallsann i 99skillnadenmarkerar ärochhundra95 fall att avav
och med kon-k.kontroll u.beräknatsharOddskvoternahundra. utan
mellan delta-sambandethurfalletdetk.. I t.ex.troll m. angessenare

variabler underhåller andraålderstudiecirklar ochigandet ut manser om
och hemort.samhällsklass, könutbildningsbakgrund,ålder,kontroll t ex

harmed tabelleroch sidasidamedläsningeninteFör neratt tynga upp
tabellbilaga.isamlatsdessahuvuddelen enav

Ålder utbildningsnivå-

verksamhet,studieförbundensideltagandethurB.1-B.4 visarTabellema
Grundvux,högskola,KOMVUX,utbildningkompetensgivande gymna-

ochkorrespondensutbildning ävenförskolorsieskola, statens vuxna,
delta-totaladetarbetsgivarenanordnadekurser samtfolkhögskola, av

utbildningsnivå.ålder ochavseendemedsiggandet fördelar
5-1993197periodenunderskallredovisas nämnasanalysernaInnan att

hade1975dramatiskt.förändratsutbildningsbakgrundbefolkningenshar
9-årig förgymna-mindreåldrarna 16-74 änibefolkningen42 procent av

Inkluderastillsjunkit 17andelderas1993 hade procent.utbildning.sial
andelenutbildning hargymnasialnågon formsaknarsamtliga un-avsom

UnderFigurfrån 2954 tillsjunkitperiodenaktuelladen procent,der se
25från till12utbildningmed högreandelen procentperiod stegsamma

vadutbildningsnivå uppfattningenharstigandeMed somomprocent.
årsNivån 9mindreförändrats. änkorttidsutbildadbetraktasskall som

diskussio-1960-taleti slutet närrelevantutbildningförgymnasial var
tidpunktvid dennaRedaninitierades.utbildningöverbryggandeomnen

ungdomarså alla utövereftersomalltklartemellertidstod det gottatt som
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grundskola också genomgår gymnasieskola borde begreppet korttidsut-
bildad vidgas. De tvåårigsaknade gymnasieskolutbildning bordesom

fådärför del satsningen på överbryggande utbildning SOU 1971:80.av
Kommittén nationellt kunskapslyft återkommerförett till denom vuxna
fråga och föreslår individernas till vuxenutbildningatt rätt utsträcks till

omfatta utbildning på gymnasial nivå SOU 1996:27,att 10. Kommit-s.
föreslårtén rättigheten skall omfatta tillägnandetatt kunskaper viaav

kurser i gymnasieskolans kärnämnen och karaktärsämnen eller motsva-
nivårande motsvarande fyra terminer i gymnasieskolan. I dettaen per-

spektiv kan det särskilt intresse observera eventuella skillnaderattvara av
i studiecirkel- liksom vuxenutbildningsbeteende i allmänhet mellan dem

i genomgått längre och kortare gymnasieutbildningar.som
i
i

Figur 4 Befolkningens utbildningsnivå, år,16-74 1975-1993.7 :i
60

50 ,

40

i förgymnasialutbildningIIGymnasiaI kortare3åräni Gymnasialutbildning3årDHögreutbildningu

20

1975 1979 1985 1993
År

Vid jämförelsema har vi valt låta år"24 och yngre, liksomatt gruppen
de med förgymnasial utbildning referensgrupp varförutgöra benägen-en
heten för deras deltagande genomgående till il tabellerna.anges

Under perioden har det skett dramatisk förändring i riktningen mot ett
allt högre relativt deltagande bland år60 och äldre i studiecirklarpersoner
se Tabell B.1 i bilaga B. 1975 benägenheten de skulle delta 33attvar

lägre för år.under 25än Efterprocent gradvis, och undergruppen en se-
år accelererande, relativ uppgång bland de äldre rollerna ombyt-nare var

1975, 1979 och 1986 uppvisade 25-49-åringarta. den benägenhe-största
delta medan det 1993 inte någonfannsten att skillnad ålders-mellan

25-49, 50-59 och 60-. De äldre befinner sig i läge på livs-grupperna ett
cykeln där utbildningar, främst syftar till yrkeskvaliñkation, saknarsom
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del-utsträckningliteni mycketdenaturligtdärför heltrelevans. Det är att
framgårSomvuxenutbildning.formerkompetensgivandei avtar av

undervuxenutbildningformdennadominerasTabell B.2 personeravav
perioden.aktuelladenunderinte ändratshärvidlag harår. Situationen25

arbetsgiva-anordnadeför kurseråldersstrukturen jämnareDäremot är av
för hela dendelsdeltagandettabellenTabell B.3. I vuxna po-angesren,

medjämförelseunderlättasHärigenomanställda.dels för depulationen
Åldersskillnaden formför dennavuxenutbildning.formerandra avav

år25-59ochperiodenundergradvis ökatharvuxenutbildning gruppen
någotkakan. Detfått del äralltförhållande till de störrehar i avenyngre

fortfarande60 ochbland överdeltagandetförvånande att sompersoner
rapporteradeULF-93så det Ihögti arbetslivetbefann sig var.somvar

anord-i kursåret deltagitinnandefem i denna attnästan engruppen av
12,1år baradetunder 25Bland dem procentarbetsgivaren.nad varav

sådan kurs.deltagit i ensom
Tabellvisas ilivscykelnsigfördelarvuxenutbildning totalt överHur
flyttatsperiodenaktuellaunder denframgår deltagandetdennaB.4. Av att
mellangicktidigareskiljelinje,markeradeåldrarna och deni att somupp

gåråldrarna ochår uppåt i10förskjutits50-5925-49 och nugrupperna
uppmärksammamåste emellertidVi60-.åldrarna 50-59 ochmellan vara

formerbestår olikamycketdeltagandet vuxenut-på totaladet avatt av
åldersstrukturenhelt olikaframgått uppvisarvilketbildningar, ovan,som,

därför ganskatotalmått, vanligen ärgörs,slå dessa tillihopAtt ett som
olikahurförsvåra diskussion vuxenut-kanoch typertveksamt avomen
vuxenutbildningsstrate-övergripandeiolika rollerspelabildning kan en

gi.
i litteraturengenomgående ärvadmedi enlighet rapporteratsHelt som

medbland demlägsthögskoleutbildade ochbland dedeltagandet högst
utbildning.förgymnasialendast en

påavseendemedskillnadenintressantemellertidDet attatt noteraär
verksamhetstudieförbundens änförmindreutbildningsnivå betydligtär

arbetsgivarenanordnadeutbildningar, kurserkompetensgivandeför av
oddskvotemaULF-75vitotalt. Servuxenutbildningeller t.ex. var

1.98 förutbildadeoch lägstmellan de högstjämförelsevidkontrollutan
5.61 för kurserutbildning,kompetensgivande7.54 förstudieförbund, an-

ochanställninghadetill demviarbetsgivaren omordnade somserav
arbetsgi-anordnadegäller kurserVadvuxenutbildning totalt.för4.85 av

viutbildadeoch lägst närde högstmellan tarskillnadenförsvinnervaren
utbildningar seövrigafallet förintevilketsamhällsklass,till ärhänsyn

kontroll.med"oddskvoterkolumnl-B4 underTabell B
förmed undantagutbildade har,och lägstde högstmellanSkillnaden

års mätningnågot vid 1993ochavtagitutbildning,kompetensgivande var
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den mindre någonvidän de föregående insamlingstillfällena.tre Vadav
gäller studieförbundens verksamhet innebär detta nedgången i delta-att
gande inte varit lika dramatisk bland de korttidsutbildade bland demsom
med högre utbildning. 1979, då deltagandet högst, hade 21,1var som pro-

dem med högre utbildning gåttcent i cirkel medan endastav 11,8en pro-
deltagit 1993. Motsvarande siffrorcent för dem med förgymnasial ut-

bildning 12,9 och 7,6 Med påtankeprocent tidsvar procent. senaste
diskussioner kring nödvändigheten kunskapslyft bland demettav som
saknar gymnasial utbildning inger siffrorna deltagandeöver i kompetens-
givande utbildning delvis nedslående läsning. Trenden bland dem meden
bara förgymnasial utbildning tycks ha varit minskande deltagandeen ett

ökat.än Detta hänger naturligtvisett medsnarare alltflerattsamman ge-
nomgår gymnasiet ungdomsstuderande. De valt inte fortsät-som attsom

ofta negativaär till utbildningta medan de kommit åldrarnai isom upp
allmänhet saknar anledning genomgå längre fonnellatt utbildning.en
Det därför inteär underligt dessa svåra rekryteraatt är till den-attgrupper

form utbildning. En aspekt intresse ina är anslutning tillav annan som av
kunskapslyftet förhållandetär mellan med korta långaochpersoner gym-
nasieutbildningar. Med undantag för studieförbundens cirkelverksamhet
uppvisar långade med gymnasieutbildningar något högre deltagandeett

de med kortaän utbildningar. Skillnaden emellertidär mindre denän
mellan med förgymnasial utbildning och de genomgåttpersoner en som

kortare gymnasieutbildning.en

Samhällsklass

Resultaten i Tabell B.8 bekräftar återigen möjligheternaatt att genom ar-
betet få del utbildning olikt fördelade.är 1993 genomgick 45,2av procent

högre tjänstemän kurs eller utbildning anordnadav arbetsgivarenen av
medan motsvarande siffra för icke facklärda bara uppgick till 16,4 pro-

Sedan 1979 har skillnadencent. mellan dessa två i legatstortgrupper
kvar på höga nivå. 1975 och 1979 det tjänstemän på mellan-samma var
nivå oftast fick del utbildning anordnad arbetsgivaren.som Sedanav av
1980-talet har det främst varit högre tjänstemän följt denna typ ut-som av
bildning. Samtidigt utbildning kommit få central roll i denattsom en mer
ekonomiska debatten tycks deltagandet i utbildning anordnad arbets-av
givaren få allt tydligare hierarkisk fördelning. Skillnaderna kvarstår,en

på något nivå,än lägre vi kontrollerarnär för utbildning, ålder,om könen
och hemort. Jämför vi oddskvotema i Tabell B.8 och Tabell framgår,B.3

förväntat, möjligheten få tillgång tillatt utbildningsom att anordnad av
arbetsgivaren i högre grad beror i yrkeshierarkien befinner sigvar man
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utbildningsnivå.än personsen
studi-tillAnslutningenbildenstudieförbundengäller ärVad annan.en

benägenhetlantbrukareblandvarit högstgenomgåendeharecirklar vars
facklärdas.ickesågånger högfyradet1993 idelta närmaste somatt var

ochavtagitarbetareochtjänstemänmellanskillnadenhand harEfter
skillnader.signifikantaförelåg inga1993

Kön

framgår Tabell B.5 mänhar,ochmellan kvinnor mänSkillnaden avsom
delta-gällerpåtaglig vadblikommitreferenskategorin, mestattutgör

sökakvinnorförBenägenhetenverksamhet. attstudieförbundensigande
Igångertvå högre männens.änvaritverksamhet hardennasig till ca

drabbadescirkelverksamhetenideltagandetsjunkandemed detsamband
kom-harvilkenutjämningvisssålunda skettharDetkvinnorna värst. en

grunddeltagandesittökatstånd utaninte männentill avmit attgenom
Kvinnorna övervägerkraftigare.betydligtvaritminskningkvinnornasatt

skillna-absolutadeutbildningkompetensgivande ävenockså något i om
kurserinomutvecklingensmå. intressantMer ärrelativtvarit an-derna
ikönenförhållandet mellan stort sett1975arbetsgivaren.ordnade varav

blandgångertvå högredvs.studiecirklardeltagande iomvända tilldet
någoninte längreförelåg 1993detutjämningsuccessivEftermännen. en

gällerfaktumDettamellanskillnadsäkerställdstatistiskt oav-grupperna.
ibefolkningenellerarbetsliveti stort.tillvisett personerserom

Ortstyp

ivuxenutbildningentillanknytningmeddiskuterar,199l:94Nordhaug
detutgångspunkt ärärjämlikhet. Hansregional attsocial kontraNorge,

tvådessamellanmotsättningvissföreliggadet kanrimligt anta attatt en
lands-dominerarsocialgrupperlägreAnledningenambitioner. är att

eftersattautbildningsmässigtnå deansträngningamamedanbygden att
intressantdetperspektiv attdetta ärstäderna. Iiskerfrämstgrupperna

Sverigeiregionerskildamellandeltagarstrukturiskillnadernaattnotera
fram-Somolikheterna.socialamed dejämförtsmå, särskiltrelativtvarit

skillnaderna,referenskategori harStockholmB.6 utgörgår Tabellav
måttliga.mycketvaritsäkerställda,statistisktvaritfallvissade iäven om

genomgående tycksmellanbygdenSödragällerstudieförbundenFör att
något lägre.liggatenderarStockholmochdeltagande atthögtuppvisa ett
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Etnisk bakgrund

Senaste årtiondens invandring har inneburit övergång från istora etten
hög grad homogent samhälle till mångkulturellt. Enligt ULF-93 hadeett
sammanlagt 15,7 befolkningen åldrarnai år någon16-74 formprocent av

invandrarbakgrund. Detta kraftig ökningär sedan då1975 derasav en an-
del befolkningen uppgick till 11,7 tvåUngefär tredjedelar ha-av procent.
de själva invandrat medan övriga s.k. andra generationens invandrare.var
Allteftersom invandrarnas andel vuxit har deras situation i det svenska
samhället väckt ökat intresse i samhällsdebatten. Maktutredningens med-
borgamndersökning visar det föreligger, inte dramatiska, så i allaatt om
fall signifikanta skillnader mellan invandrare och övriga. Invandrarna an-
såg sig, i jämförelse med dem födda i Sverige, haär mindre möjlig-som

påverkaheter sin situation och samhörighetatt med organiseradesvagare
rörelser. Dessutom kände de sig politiskt utanförstående Petterson,mer
Westholm och Blomberg, 1989. Invandrarnas situation uppmärksamma-
des tidigt folkbildningen, ursprungligen svarade för SFI-under-av som
visningen och inom för försöksverksamheten med uppsökanderamen
verksamhet i början 1970-talet ingick invandrarna mål-av som en av

SOU 1974: 54. Hur väl lyckats framgår delvis Tabellgruppema man av
B.7, visar sambandet mellan nationalitet och deltagande. Trotssom att
andel invandrare relativtär det endast begränsatär antal kom-stor ett som

med i stickprovsundersökningar ULF. gårDet därför intetypmer attav
studera speciellanärmare undergrupper, vilket land här-t.ex. personen
från.stammar

Ser vi till andel deltagare i studiecirklar Tabell förelågB.7 det inga
säkerställda skillnader 1975, 1979 eller 1986. Vid mätningen,senaste
1993, ökade skillnaden och utländska frånmedborgare icke nordiska län-
der mindre benägna delta svenskfödda.än Denna negativaatt utveck-var
ling kan möjligen förklaras det under år andraatt ärav senare grupper

invandrat till Sverige och vidare kan det minskade statsanslaget hasom.
påverkat rekryteringen till studiecirklar. När vi kontrollerar för utbild-
ningsbakgrund, socioekonomisk grupptillhörighet ålderoch skillnadenär
inte längre statistiskt säkerställd. Situationen något annorlunda förutser
den kompetensgivande utbildningen där frånmedborgare icke nordiska
länder 1993 deltog i högre grad övriga nationellaän Detta tordegrupper.
förklaras SFI-utbildningen i allmänhet bedrivs vidatt KOMVUX,av att
Grundvux samlar betydande antal invandrare och vidareett deatt
grund högre arbetslöshet oftare kommer åtnjutandei kompetensgi-av av
vande utbildning. Det ocksåvisar sig hänsyn tillnär yrkessituatio-att tas

så försvinner skillnaden.nen
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det föriarbetsgivaren liknaranordnadeinom kurser stu-stortLäget av
förelågdetendast 1993detanställdavi till de sta-diecirklar. Ser somvar

uppvisadedå medborgareutomnordiskaskillnadersäkerställda etttistiskt
deltagande.lägre

påverka sinaktivtmöjlighetför invandraresförutsättningviktigEn att
någor-demångkulturellt samhällecivilttill äroch bidrasituation attett

eller äl-6utomlandsföddasvenska. Personer,behärskarlunda som var
själv bedöma Erfrågan; skulle NiHurficktill Sverigede komdre när

mycket bra,Ni läser svenskaNiTyckerförmåga svenska.läsa attattegen
detdåligt Enligt ULF-datadåligt mycketellerganskaganska bra, var

ansåg svenskatillfrågade sig läsadefå, 2mycket knappt procent, somav
invan-antaletbegränsadedåligt. tanke detMedmycketellerganska

problemet medintervjutillfálle ochvid varjemed attkommerdrare som
underskatt-troligensiffranställasvenskafå inte kan ärde att enuppsom

vuxenutbildning.isällanförvånande deltar dennaning. Inte grupp
med 9,9jämförtstudiecirkel,följt3,81992-93 hade bara procent pro-en

modersmål. för denna,Situationensvenskahadedemcent somsomav
förbättratshar intemyckettroligenlilla,visserligen utsatta un-gruppmen

imedverkanvad gällersituationenZO-årsperioden. Attaktuelladender
försämrats be-hagenerellt kaninvandrareförstudiecirkelverksamheten

år,från tidigareskillnadtilluppvisade,1992-93analyser.kräftas i dessa
deltagandelägresignifikantansåg svenska brasig läsainvandrarede som

gäller förmodersmål. utvecklingSammasvenska ut-hadedeän somsom
totalt.vuxenutbildningocharbetsgivarenanordnadbildning av
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förhållandeDeltagande i till politisk,
facklig och föreningsaktivitet

ingårI ULF frågor medlemskap och aktivitetsgrad i olika organisa-om
tioner och föreningar politiska partier. Tyvärr finns samtliga frågorsamt

årbara vissa vilket det inte möjligtgör jämföraär utvecklingenatt att un-
der hela perioden 1975 till 1993.

Vår diskussion inledningsvis relationen mellan gradtar politiskupp av
och facklig aktivitet och deltagande i studiecirklar och vuxenut-annan
bildning 1979 och 1993. Utifrån frågornade olika har befolkningen inde-
lats i fyra efter politisk respektive facklig aktivitetsgrad:grupper

medlem i politiskt parti respektive fackförening°
medlem°

gårmedlem och möten°
gårmedlem på och deltar aktivtmöten i verksamheten° som

Inledningsvis framhållasskall endast mindre del befolkningenatt en av
överhuvudtaget någothar med politisktsamröre parti. 1979 det ba-ett var

15,2 på något knutna tillsätt politiskprocent parti och 1993ra ettsom var
hade andelen sjunkit till 11,6 Som framgår Tabell föreliggerprocent. av

tydligt samband mellan politisk aktivitetsgradett och deltagande i studi-
eförbundens cirklar. Ju aktiv, enligt den skala här,använtsmer som

benägenhet förstörre delta i cirkel. De medlemmaratt ochen som var
deltog aktivt i politiskt parti hade, i jämförelse med ickeett medlemmar,
ungefär och gång såhalv benägenhettre delta i cirkel.stor atten en
Däremot fanns inte tydliga relation mellan politisk aktivitetsgradsamma
och deltagande vad gäller andra former vuxenutbildning.av
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aktivitetsgr:politiskfacklig ocheftervuxenutbildning, totalti olika formerDeltagandeTabell 5: av
oddskvoter.ochprocent

Vuxenutb. totaltArbetsgivarenStudieförbundKategoriVariabel
OddskvotOddskvotOddskvot n
%k. % k.% m.u.m.u.m.u.

2.51 72.732.77 61,53.321.35 22,51.5lDeltagitaktivt 22,2Fackligt
16l.34 l.2744,02.67 2.3719,01.12 1.03Gått 17,5aktiva möte
210.8533,3 0.861.5612,4 l.610.8013,7 0.83-79 Medlemanställda
10136,9 l18,1 1l15,9 lmedlem
32.682.5661,42.22 1.921.90 33,81.97aktivt 14,2DeltagitFackligt

1.3744,6 1.30l.6729,9 l.851.41Gått 10,7 1.43aktiva möte
1.26 11.161.40 42,01.441.32 25,010,0 1.33-93 Medlemanställda
l32,3 118,7 1 ll7,7 lmedlem
2.732.64l.48 55,720,9 1.573.0533,6 3.08Deltagit aktivtPolitiskt
1.931.881.28 47,318,2 1.33l.8523,5 l.88Gått-79aktiva möte

1.06 1 133,51.01 1.011.20 14,51.2016,4Medlem
l 732,3 114,4 1 111medlem 14,1
2.1348,9 l.861.1030,4 1.223.4926,7 3.63Deltagit aktivtPolitiskt
1.661.410.87 42,025,0 0.932.26 2.2lGått 18,5aktiva -93 möte
1.190.9532,91.13 1.141.53 28,71.5513,5Medlem

4134,0 l26,3 1 l9,1 l 1medlem

ålderoch"Utbildningp0.0l
p0.05

disku-1991till Johanssonknytaintressekan härDet att somanvara av
står i bättreverksamhet överensstäm-studieförbundenshuruvidaterar

demokratiuppfattningen. Detradikaladenelitistiskadenmelse med än
verksam-tolkasskulle kunnatecken,författaren attfinns enligt somsom

Sålunda tycks,demokratiuppfattningen.elitistiskadenheten me-styrs av
förelitsamhällssektor utbildastudieförbundensJohansson, upp-ennar

iResultatenledningsfunktioner.ochbesluts-samhälleligaolikadrag i
emel-finnsdenna Detbekräftelseskulle kunnaTabell 5 tes.som enses

folkbildningsor-bild denframhåller Johansson, änlertid, somannanen
studieplanerhurförmedlar. Oavsettinforrnationsskrifterganisationemas

i inforrna-verksamhetenutformade och hurläromedel presenterasoch är
träning ii sigarbetsforrnenbild,dennaenligttionsskrifterna utgör, en-en

tillVestlunds enkätdemokratiuppfattningen.radikala stu-med denlighet
då ideltagaretolkning,stöd för denna ävenvisstdiecirkeldeltagare ger

fått ökadcirkelnansågspråkcirklar depraktisk-estetiska och att genom
1985.Vestlund,aktivablivit politisktdemokrati ochförståelse för mer

ädeltagarnasihåg sigdet härmåste naturligtvis komma rörVi att upp-om
huruvida deltagar-följtinteundersökningVestlundsfattning och att upp
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blivit politiskt aktiva. Tyvärr saknar ULF information det slag,na mer av
förkrävs direkt antagandet verksamhetsformemapröva i sigatt attsom

bidrar påståendettill politisk träning. Vidare kan elitism i den meningom
ifrågasättas.Johansson använder det faktumDet med olikaatt personer

utbildningsbakgrund inte skiljer sig i politisk våraaktivitet enligt ana-
lyser ULF-93 skulle kunna vissa delar studieförbundensattav ses som av
cirkelverksamhet förser breda med de kunskaper och färdighetergrupper

krävs för medverka i det politiska livet. Härigenom bidrar de tillattsom
möjliggöra alternativ kanal till makten se Maktutredningen SOUatt en

1990:44, 400.s
Facklig aktivitetsgrad har enligt skala politiskgrupperats samma som

aktivitetsgrad. Som 6Tabell visar, fanns det tydligaste sambandet mellan
facklig aktivitetsgrad och deltagande i kurser anordnade arbetsgivaren.av
Ju högre aktivitetsgrad -ju benägenhet ha deltagit i kursstörre att en an-
ordnad arbetsgivaren. Däremot det enbart de fackligt aktivamestav var

jämfört med icke någotmedlemmar, uppvisade högre deltagandeettsom,
i cirkelverksamheten.

1992 och 1993 innehöll frågorULF medlemskap och förtroen-om
deuppdrag i föreningar och organisationer. Utifrån dessa har vi skapat ett
aktivitetsindex med skalsteg:tre

någonmedlem i förening och/eller organisation°
medlem har inget förtroendeuppdrag° men
har förtroendeuppdrag någoni någraeller föreningar°

Tabell 6: Deltagande i olika former vuxenutbildning 1992efter medverkan i föreningav
och organisationer, och oddskvoter.procent

Studieförbund Arbetsgivare Vuxenutbildning totalt
Delt. Oddskvoter Delt. Oddskovter Delt. Oddskvoter
% k." % % k.u. m. u. m. u. m.

medlem
n40 l 3 6,7 1 1 20,5 l l 28,1 1 l
Medlem
n49l7 10,9 l.70 l.65 27,5 l.47 1.32 36,2 l.52 l.54
Styrelse-
uppdrag
n2l92 15,7 2.60 2.50 31,6 l.79 l.50 46,1 2.28 2.02

ålderp0.0l Utbildning och
p0.05

Resultaten i Tabell 6 visar medlemmar i föreningaratt personer, som var
också hade benägenhet någonkomma med istörre studiecirkel, sär-att
skilt de hade styrelseuppdrag. Samma relation gällde för kursersom an-
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något mindre. Detolikhetemaarbetsgivaren,ordnade även varomav
också gradaktiva i högresålunda allmänttycks personer som varsom om

också for-vi olikavisar sigvuxenutbildning. Dettasökte sig till när ser
körsång, elleri slöjdofta deltogfritidsaktiviteter. Personer sommer av

sådubbelt be-tidskrifter hade ungefärböcker ochsömnad läste storsamt
aldrigjämfört med demstudiecirkelsöka sig till äg-nägenhet att somen

aktiviteter.och liknandesig dessanar
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återkommandeJämlikhet i ett
utbildningsperspektiv

Analysema hitintills har, med hjälp årgångarolika ULF, beskrivitav av
hur deltagande gestaltat sig under perioden 1975-1993. Vi byter fokusnu
och riktar intresset hur utvecklingen tid gestaltat sig för denövermot en-
skilde individen. Härvidlag utnyttjas bestårpanelen, drygt 4000som av
individer. Dessa intervjuades först i anslutning till ULF-79 och återsedan
i ULF-86/87. Härigenom kan vi följa dessa deltagande underpersoners
perioden 1979-86/87. I ULF-86/87 ingick, förutom fråganden vanliga

deltagande under det året också fråga rörandesenasteom vuxenut-en
bildningsaktiviteter under perioden tvåmellan de ULF-enkätema: Deltog

någonDu utbildningi eller kurs årenunder 1980-1984 I Tabell 7 redo-
visas hur panelens deltagande i vuxenutbildning under de aktu-sett ut tre
ella perioderna, 1979, 1980-84/85, 1986/87.

Tabell 7: Longitudinell redovisning deltagande 1979, 1980-84 ålderoch 86/87 efterav
1979, n3840.procent,

ÅlderDeltagande 1979
79, 80-84, Totalt -24 25-49 50-59 60-74
86/87 n537 nl953 n636 n714

Ja-Ja-Ja 15,8 14,9 22,0 11,2 3,6
Ja-Ja-Nej 9,5 12,3 11,1 9,4 3,2
Nej-Ja-Ja 10,0 16,0 12,5 5,8 2,2
Ja-Nej-Ja 3,2 4,7 3,9 1,9 1,3
Ja-Nej-Nej 18,6 8,9 7,2 10,5 10,5
Nej-Ja-Nej 12,3 18,1 13,3 12,1 5,3
Nej-Nej-Ja 5,3 5,4 6,2 5,8 2,2
Nej-Nej-Nej 35,3 19,7 23,8 43,2 71,6

Av Tabell framgår7 mindre 15,8 deltagit vidatt procent, samt-en grupp,
liga tillfällen medan 35,3 aldrig deltagit. Vidare kan vi 22,7procent attse

deltog tvåunder de perioderna medan 36,2procent stude-tre procentav
rade under perioderna. Av dem 1979 någonsade sig ha följten av som
form vuxenutbildning föregåendeunder de året deltog drygt 40av pro-

också 80-84 och 85/86 medan bara knappt fjärdedel åter-cent aldrigen
kom till studier. Detta understryker den allmänna uppfattningen näratt
någon väl kommit med i vuxenutbildning benägenheten högär att perso-

återkommer för ytterligare studier.nen
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deredovisatstvärsnittsstudier ärmed deStyrkan att ger enovansom
missar deolika tidpunkter. Däremotvidselektionenhurbild sett ut enav

skillnaden mel-utsträckningvilkenbelysa inämligenväsentlig aspekt att
livslångt lärandeperspektivettid. Urackumulerasolikalan övergrupper

utbildnings-med avseendeojämlikhetengradi vilkenvill vi t.ex.veta
utbildningsbenägnaderesultatutvecklasbakgrund attett meravsom

utbildning. Detsig tillofrivilligt sökeroch/ellerfrivilligtkontinuerligt
aspekt.dennamöjlighet kommavissmaterialetlongitudinella attger

vid samtlideltabenägenhet atidvuxenutbildning över attdeltagande i samtOlikaTabell 8: gruppers
och oddskvoter.aldrig delta,btillfällen och procentatt

Utbi1dning/Ålder/ Deltagit OddskvoterDeltagitDeltagitAldrig
Aldrig deltagitDelt. vid3 perio-period 2 perio-deltagit l samtSamhällsklass

tillfäll.ligader der
k."k.% %% % m.u.m.u.

3.047.707,7 l l25,0 15,5nl730 51,8FörgymnasialUtbildn
1.584.26l.892.6026,8 17,8år 26,7 28,7nll9lGymnasie31979
1.142.963.56 2.3522,826,6 30,4Gymnasie3år n372 20,2
l2.64 132,4 5.7431,312,2 24,1n547Högskola

Ålder l4.63 3.37 114,932,4 33,019,7år n537-24
1.753.304.0722,0 7.4727,523,8 26,7n195325-491979
3.348.062.323.3211,228,5 17,1n636 43,250-59
8.22l0.2316,7 3,6 118,171,6n71460- 74
1.471.15114,7 l26,9 21,3nl852 37,0ManKön
11.34 l16,8 1.1723,933,8 25,5nl988Kvinna1979

l l1.9l29,1 2.1128,0 30,212,7akad. n275Samhkl Högr. tjä,
0.840.942.4732.4 0.2430.8nivå 12,0 24.7n441Tjä. mellan1979

1.29 1.011.9l24,6 O.2233,515,9 26,1n472tjänstemänLägre
3.225.700.30 0.9510,828,6 15,145,4n185Företagare

6.73 2.471.8814,8 1.3422,6 13,049,6 "n1l5Lantbrukare
3.42 2.441.0012,6 1.5828,6 25,5n462 33,3Facklärda
4.26 2.85120,7 11,3 129,7n942 38,3facklärda
8.99 3.090.80 0.907,121,6 14,6n948 56,8arbetsliv.i

nationalitet ochålder, samhällsklass,kön,Utbildning,p0.01 " ortstyp
p0.05

utbildningsnivå, samhälls-avseendemedfördelar sigdeltagandet gHur
viskiljeranalyserVid dessaredovisas i Tabellålder 1979ochklass

två respektivedeltagit underdeltagit,aldrigmellan en,sompersoner
perioder.samtliga

al-° extremgruppema dvs de 1förstfruktbartDet kan att sompasevara
någon formengagerade ivarje periodvidoch dedrig deltog avvarsom
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vuxenutbildning. Resultaten i Tabell 8 förelågvisar det klartatt ett sam-
ålderband med utbildning, och samhällsklass. Endast 7,7 demprocent av

med förgymnasial utbildning hade deltagit vid samtliga tillfällen med-en
drygt 50 aldrig sökt sig till vuxenutbildning. Motsvarande siff-procentan
för högskoleutbildade 32,4 och 12,2 påUttrycktprocent.ror gruppen var

högskoleutbildade hade, jämförtsätt, med med för-annat personer en
gymnasial utbildning, gånger högrenästan 5.74 benägenhet haattsex
deltagit vid varje tillfälle. Ser vi till den andra al-extremen, gruppen som
drig deltagit gällde det omvända. Benägenheten för dem med förgym-en
nasial utbildning tillhöra denna åtta gånger högreatt nästangrupp var
7,70 för de högskoleutbildade. Tjänstemän,än särskilt mellannivå,
återkom i hög grad till studier medan det omvända gällde för arbetare och
lantbrukare företagare. framgårSom oddskvotema kvarstårsamt egna av
klasskillnadema utbildningsnivå konstanthålles.när

Helt enligt återkomförväntan de 1979 redan hade kommit isom upp
sextioårsåldem endast i liten utsträckning till vuxenutbildning. I denna

det drygt 70 aldrig deltagit. Det främstprocentgrupp var som var perso-
åldrarnai år25-49 studerade vid samtliga tillfällen. Det tycksner som

förhålla såsig deltagandet något åldrarnalägre i deär föratt yngsta att
Sålundadärefter någotöka. det färre bland de jämfört medyngstavar

25-49-åringar aldrig deltagit. Könsskillnadema signifikanta medsom var
benägenhet återkomma.bland kvinnorstörre Dessa emellertidatt var

mindre ålders-,uttalade de utbildnings- ochän socioekonomiska olikhe-
förelåg.ter som

I försök longitudinellt, och med utnyttjande statistiskaett att av samma
metod vid tvärsnittsanalysen logistisk fångaregression, benägen-som
heten delta vid låterde perioderna vi i Tabell 9 tidigare deltagandeatt tre
ingå oberoende Fråganvariabel. ställs givet deltagande 1979,är,som som
vad oddset delta 1980-84är För deltagandet 86/87 vill viatt oddsetveta
givit deltagandet två föregåendevid de perioderna.

Mycket förenklat bekräftar oddskvotema i Tabell 9 deltagande fö-att
der deltagande. framgårVidare tidigare deltagandeäven be-närattsenare

slår ålder,aktas utbildningsbakgrund och samhällsklass igenom sena-
deltagande. Benägenheten söka sig till vuxenutbildning 1986/87attre

bland dem studerat under perioden 80-84 gångerungefär hö-som var sex
för icke studerande. hänsynän När till ålder,skillnader i utbild-tasgre

ning, samhällsklass, kön och föreligger fortfarande betydandeortstyp en
skillnad i benägenhet oddskvoten m.k. 3.55. Ser vi till utbildningsbak-
grund och klass visar resultaten de sociala skillnaderna förstärks underatt
livscykeln. Givet tidigare deltagande kvarstår sålunda klass och utbild-
ningsskillnader.
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tid, Oddskvoter.och deltagande9: Ojämlikhet överTabell

OddskvoterOddskvoterOddskvoterKategori
86/87DeltagitDeltagit 80-84Deltagit 79

kfk.k." u. m.u. m.u. m.

Ålder-79 11 1å: 1 1-24 1
3.067.l1 6.702.33 9.383.0l25-49
3.237.818.49 4.753.45 2.l550-59

3.l7 l.773.72 2.691.6660- 2.l574
1 l1 lFörgymnasial l 1Utbildning-79

1.44l.50 2.40år l.65 2.48Gymnasie3 2.l3
1.863.483.60 2.232.31 l.70Gymnasie3

4.08 1.356.18 2.602.l2Högskola 3.79
1.493.64 2.l7 2.471.52tjä, akad. 2.18Samhkl.-79 Högt.
l.59l.96 2.73nivå 3.223.0l 2.30Tjä. mellan

2.l6 1.372.0ll.82 2.7ltjänstmän 2.25Lägre
0.990.90 0.880.87 0.770.80Företagare

0.83 1.450.71 1.111.00 1.35Lantbrukare
1.05 0.811.49 1.441.07 1.03Facklärda

11 ll 1 lfacklärda
0.880.530.55 1.040.68 0.92i arbetsliv.
ll ll llKön-79 Man
1.131.12 l.29 1.111.23 1.35Kvinna
1l ll lStockholm lH-reg.-79
1.181.14 1.010.88 0.940.80Gbg.-Malmö

0.95 0.82 1.170.81 0.67O.65Större.st.
0.80 1.150.72 1.150.66 0.87Södramel.
1.22 1.481.05 1.430.90 1.07Norra tät.

1.24O.58 0.94 0.750.54 0.73gles.Norra
l.872.76 3.263.93Deltagande-79 Ja

l ll lNej
6.l3 3.55JaDeltag. 80-85

11Nej

ålder, kön, ochsamhällsklass,Utbildning,p0.0l onstyp
1979,plus deltagandeunderp0.05 1 Faktorema

1980-84.deltagandedeltagande1979ochplus3Sammasom
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Form vuxenutbildning och benägen-av
återkommahet tillatt studier

Vi har tidigare berört vuxenutbildningens förändrade struktur med allten
dominans kurserstörre anordnade arbetsgivaren. I perspektivettav av av

livslångt lärande det frågaintresseär huruvida benägenhetenattav att
återkomma påverkastill studier vilken form vuxenutbildningav av man
bedrivit. I försök fråganbesvara utgår frånvi demett att vuxenstu-som
derade 1979 och jämför benägenheten bland enbart följtpersoner som en
studiecirkel, kurs anordnad arbetsgivaren eller kompetensgivan-en av en
de vuxenutbildning och övriga vuxenstuderande andra former och/eller
deltagit i Hera former vuxenutbildning. Resultaten framgår Tabellav av
10. I analysen deltagandet 86/87 har hänsyn tagits inte bara till delta-av
gande 1979 också till deltagande 80-84. Det har skettutan senare genom

låta deltagande ingå80-84 oberoende variabel.att som

Tabell 10: återkommaBenägenhet till vuxenutbildningatt efter olika former av vuxen-
studier 1979.

Deltagandei Deltagande80-84 Deltagande86-87
vuxenutbildning 1979 Andel Oddskvoter Andel Oddskvoter

Delt. Delt.
% k. % k.u. m. u. m.

Enbart studieförbund n483 69,6 l l 47,4 l l
Enbart arbetsgivare n264 68,6 1.30 .77 53,0 1.25 .89
Enbart kompetens-
givande l 70 73,5 1.65 .93 54,7 1.34 .95n
Övrig vuxenutbildning n507 71,6 1.50 .94 52,7 1.23 .87

p0.0l ålder,utbildning-79, samhällsklass,kön, och deltagande80-84onstyp
p0.05

förelågDet liten statistiskt säkerställd skillnadän påmed avseendeen om
benägenhet återkomma till utbildning. Personeratt enbart deltagit isom
kompetensgivande vuxenutbildning 1979 övrigasamt vuxenstu-gruppen
derande någotuppvisade högre deltagande för perioden 80-84 deett än

1979 enbart deltog i studiecirkel Detta kan hänföras till olikhet ål-isom en
der, utbildningsbakgrund och samhällsklass och dessa faktorer höllsnär
under kontroll fanns inga säkerställda skillnader. För deltagande 1986/87
förelåg överhuvudtaget inga olikheter med avseende vilken form av
vuxenutbildning deltagit i 1979. Detta återvisar det mindre sigrörattman
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till ochursprungligen rekryterasvuxenutbildningvilken form manavom
del-stimulera tilltycksvuxenutbildningformerde flesta senareatt avmer

arbets-anordnadföljt kursåterkom enbartSålunda detagande. avensom
söka sig tillvaltde vilkagradminst lika högtill studier igivaren attsom
benägenhe-sammanhangkan i dettastudieförbund. Vidare nämnas attett

gått studie-i1979 enbartstudier bland demåterkomma till enten att som
år.50-5940-49 ochåldersgrupperna 30-39,ungefär lika hög icirkel var

cirkelverksamhetstudieförbundenssatsningensamband medI un-
emellanåthävdadesreformperiodfördelningspolitiska attl970-taletsder

benägenhetökar derasstudiecirklarrekryteras till att senarepersonerom
vissPanelenutbildningar.kompetensinriktadetill längresöka sig ger oss

1979utgår från demantagande. Analysendettamöjlighet pröva somatt
i vilkenförsöker belysagått studiecirkel ochde ut-rapporterade att en

saknaskompetensgivande studier. Tyvärrbedrivitsträckning dessa senare
perio-tillfrågade underbedrevdeutbildningformuppgift vilken avom

längd. Ifrån samladefått utgå utbildningenshar vi1980-84. I ställetden
förts tilldeårs heltidsutbildning haromfattat minststudiernafallde ett

återfinns ianalysen,utbildning. Vidkompetensgivandekategorin som
vuxenutbildningformerbedrev andra1979Tabell har de ute-11 avsom

vuxenutbildningsakti-endavisarslutits. Beräkningarna att personer, vars
kompetensgivandeåterkom tillstudiecirkel,i1979 ut-vitet att envar

inteöverhuvudtagetgradi högrebildning än sompersoner
kvarstår vi kon-framgår skillnaddenna närvuxenstuderade. Vidare att

ålder.förtrollerar

avseende1980-1986/87 medvuxenutbildningkompetensgivandeDeltagande i11:Tabell
1979.på ålder studiecirkeldeltagandeoch

ÅlderTotal
40-5930419-29

Stud.c.Stud.c.Stud.c.Stud.c vux.vux.vux.vux.
7979799 7979 779 79

Delt. i kom-
petensgi-

7,2 1,714,8 5,519,0 12,113,0 5,5utb. %vande
167 1007838216160 571483 2416n

l8.021.83.5736.9Chi 2

p0.01
p0.05

vuxenstudierförhållandet tidigaremellanberörts hurHitintills har enbart
sig medgestaltarutbildningkompetensgivandedeltagande ioch senare

också nödvändigtemellertidstudiecirkeldeltagande. Det äravseende
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förhållande för andra formerbeakta hur motsvarande utatt ser av vuxen-
någonför gick iutbildning. Vi har därför jämfört benägenheten att som

återkomma kompetensgivande utbildning medskall tillstudiecirkelen
vuxenstudier, Tabell 12.för andra formermotsvarande benägenhet seav

påkompetensgivande utbildning 1980-86/87 med avseendeTabell 12: Deltagande i typ
vuxenstudier 1979, och oddskvot.procentav

OddskvotDelt. kompe-Typ vuxenstudierav
tensgiv. utb. k."m. nu.
1980-86/87

483Enbart studiecirklar 13,0 1 1
Enbart kurseranordnade

2648,0 0.57 0.47arbetsgivarenav
Enbart kompetensgivande

17024,7 2.19 1.34utbildning
Övriga 50715,4 1.21 0.88vuxenstuderande

24160.39 0.39vuxenstuderande 5,5

ålderUtbildning-79 ochp0.0l "
p0.05

förelåg deltagande i olika formerbetydande skillnader mellanDet av
1979 be-kompetensgivande studier. Devuxenutbildning och somsenare

återkom relativtkompetensgivande studier oftare övriga. Dettadrev ärän
då många avslutade si-studerade 1979 fortsatte ochsjälvklart yngre som

framgår ocksåår. oddskvotema i Tabell 12studier nästföljande Av attna
utbildningsnivå hållsdå ålder och under kon-denna skillnad försvinner

studieförbun-de enbart deltagit itroll. intressantDet är attatt notera som
gick kursjämförelse med dem 1979 enbartdens verksamhet i en an-som

såhade dubbelt hög benägenhetordnad arbetsgivaren, att senareav
utbildning. Som det sällanbedriva kompetensgivande väntat somvar mer

siginte vuxenstuderade 1979 komvilka överhuvudtaget ägnaattpersoner
denna form studier.av

utbildningsmässigtambitionen skall deEnligt fördelningspolitiskaden
kunna överbrygga klyftorna.delta i vuxenutbildningattsvagaste genom

mellan deltagande iske bör det samband vi konstateratFör detta skallatt
utbildningsmässigtstudier omfatta destudiecirkel och längre sva-senare

emellertid inte fallet. Bland dem med.Detta tycksgaste varagrupperna.
vi mellan deltagande iskall ske bör det samband konstateratFör dettaatt

utbildning och universitetsut-studiecirkel kortare gymnasialoch senare
studiecirkel delta-1979 följt högrebildning uppvisade de senaresom en

så fallet demstudier medan inte blandgande i kompetensgivande var
förgymnasial utbildning.med en
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Leder uttalat intresse deltagandetill

ingårrekryteringsstudier någon frågaI vanligen eventuellt intresse förom
sig vuxenstudier. ULF-75, 79 och 87 härvidlagägna utgöratt senare

inget ocksåundantag denna aspekt. Genom panelen kan viutan tar upp
studera i vilken utsträckning 1979 sade sig intressera-personer som vara

påbörja någrade verkligen kom Våra svårig-studier. resultat bekräftaratt
förutsägaheten hur människor kommer bete sig, Tabell 13. Inteatt att se

det vanligare intresserade ointresserade komoväntat delta.änatt attvar
Däremot det anmärkningsvärt hälften, 1979är nästanatt attsom uppgav

någondet inte fanns kurs eller utbildning de skulle vilja delta faktiskt
någonkom sig form studier. Vidare kanägna närma-att noteras attav

ville delta aldrig kom studera. Härtill kommertre att attre en av som
skillnaden i utbildningsintensitet mellan intresserade ointresserade,och

statistiskt säkerställd, ganska obetydlig.änom var

Tabell 13: Samband mellan intresse för delta faktisktoch deltagande,att procent.

Intresse79 deltagit Deltagit Deltagit Deltagit 80- n
80-84 86/87 84 och 86/87

intres. 79 54,9 18,2 7,8 19,1 2107
79Intres. 30,6 26,1 9,3 34,0 1733

frånTidigare erfarenheter förutsågvuxenutbildning, Tabell 14, bättrese
deltagande uttalat intresse för vuxenstudier. Av dem delta-änsenare som

återkommagit sig sakna intresse för till studier korn helaattmen angav
70,6 sig vuxenutbildning. Motsvarande siffraägnaprocent att senare
för intresserade icke-deltagare 58,6 procent.var

Tabell 14: Samband mellan tidigare deltagande, intresse delta och deltagande,att senare
och oddskvoter.procent

Deltagande79/ deltagit Deltagit Oddskvot n
intresse 80-84, 86/87 och/eller 86/87

DelL-intr. 18,5 81,5 8.34 813
Delt.-ej intr. 29,4 70,6 4.53 609

delL-intr. 41,4 58,6 2.67 920
delt.-ej intr. 65,3 34,7 l 1492

Att deltagit och sig ha intresse fortsatta studier ha-sagtpersoner som av
åtta gånger såde drygt hög benägenhet studera jämfört medatt senare
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förvånande.icke-deltagare ointresserade föga detDäremotär ärsom var
tredjedel faktiskt kom sigöverraskande de ägnaatt atten av senare

så långt möjligtvuxenstudier. Med hjälp tillgängligt material har viav
påtagligt frånförsökt utreda deras studiemönster avviker andraom vux-

enstuderandes. perioden 1980-84/85 finns enbart informationFör ut-om
bildningens längd. i Tabell 14 sig vad gäller utbild-Mönstret upprepar

återkommaningens omfattning deltog sig viljadvs de 1979 och sadesom
kom bedriva längre studier övriga Skillnaderna,än äratt grupper. som

måttliga.statistiskt säkerställda, relativt Vad gäller be-personer somvar
drev vuxenstudier 1986/87 fanns inga skillnader beträffande deltagande i
studiecirklar och/eller kurser anordnade arbetsgivaren. Däremotav var

återkom till studier sig tilldet sällsynt de sökte kom-oväntatatt sommer
petensgivande utbildning. kan förklaras äldreDetta änattav gruppen var
övriga vuxenstuderande. Sammanfattningsvis kan konstateras näratt per-

tidigare inte deltagit sig sakna intresse faktisktoch sagtsoner som som
frånmarkant andrakom delta, skilde sig deras deltagarmönster inteatt

vuxenstuderandes.
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Slutsatser och diskussion

föregående överskådligadet har antal siffror, inte alltid och lätt-I ett stort
olkade, detta avsnitt försök diskutera dessa iI görs ettpresenterats. att an-

målsättningslutning till beskrivningen folkbildningensden inledande av
fråganoch Härvidlag berörs naturligtvis studieförbundens rollsärart. om

i övergripande vuxenutbildningsstrategi bl i anslutning till det s.k.en a
kunskapslyftet. Inledningsvis anknyts till studieförbundens fördelnings-
politiska ambition.

Fördelningspolitik harhur rekryteringen-
utvecklats

Utifrån övergripande skillnadernaperspektiv kan medett noteras att av-
förklararseende tidigare utbildning, den faktor generellt bäst del-som

någottagande, mindre 1993 jämfört med 1975. beror främstDettavar
den utjämning skett i anslutning till expansionen kurser anordna-som av
de arbetsgivaren. studieförbunden gäller situationen i för-För att stortav
blivit oförändrad. Skillnaderna, mindre inom andra formerär änsom av

sålunda nivå.vuxenutbildning, förblivit ungefärhar Däremotsamma
nåsviktigt beakta andelen befolkningen studieför-detär att att av som av

bundens cirkelverksamhet, enligt ULF-data, minskat med 50 procent.
nåsinnebär den relativa andelen korttidsutbildadeDetta ävenatt om som

cirklar förblivit oförändrad det i absoluta tal betydligt färreärav som
åtnjutandekommer i studiecirklar. Samtidigt det allt antalär störreettav

korttidsutbildade berörs kurser anordnade arbetsgivaren. 1979som av av
nåddes 11,5 de med förgymnasial utbildning studie-procent ettav en av
förbund bara 4,9 kurs anordnad arbetsgivaren. 1993procentmen av en av

Än framstårtalen 7,6 respektive 7,1 allvarligare situationenprocent.var
på åldrarna år.korttidsutbildade i 40-59 I dennanär man ser grupp var

fler fickdet 50 del kurs anordnad arbetsgivaren. Avprocent som av en av
tvådiskussionen kan kanske förledas de utbildningsformernatro attman

Såskall konkurrerande. naturligtvis inte fallet. Avsikten harärses som
varit visa vuxenutbildningens allt starkare knytning till arbetslivetatt

initiera diskussion innebärvad detta med avseende densamt en om av
målsättningen. livslångtuttalade I perspektiv lärande riktasstaten ett av

fokus vad lärt lärt sig detta.änmot man snarare var man
åtnjutandenaturligtvis positivt alltfler kommer iDet personal-är att av
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utbildning. Utvecklingen emellertid flera problem och det vik-ärrymmer
tigt tvåbeakta vilken roll dessa utbildningsforrner harnärma och kanatt
ha. Här skall bara kort utgår frånmedan den studiecirkel,nämnas att ena,

frittprincipen och frivilligt, den andra, personalutbildning, före-styrs av
behov och intressen. Folkbildningen däremot skall bltagets a, som anges

i motiveringen för statsanslag proposition 1990/91:82, möjliggöra för
påverkamänniskor sina livsvillkor och skapa delta iatt attengagemang

samhällsutvecklingen. Vidare skall den bidra till utjämna utbildnings-att
klyftorna i samhället. viktig skillnadEn variationema inomär att perso-
nalutbildningen påoch positionen arbetsplatsen fårär stora styr vem som
delta, under vilka former detta sker och vilken utbildning kantyp av som

ifråga.komma Ju högre position desto möjlighet vidgastörre att vyerna
och höja kompetensen Rubenson, 1996. Engeström 1995 pekar i sin
genomgång yrkesutbildning sådenna ofta upplagd denäratt attav
istället för stimulera till självständigt tänkande förstärker invandaatt

och existerande hierarkier. finnsDäremot anledning förmodamönster att
studiecirklarna lika och eventuella olikheter inteatt ut attser mer sam-

knutna till klasstillhörighet. Här sig intressanta forsk-sätt är öppnarma
ningsuppgifter inte minst i kopplingen mellan studier kring lärande i stu-
diecirklar och forskning lärande i arbetslivet.om

regeringensI vuxenutbildningssatsning se proposition 1995/96:stora
150 det varken personalutbildning eller studieförbundens cirkelverk-är

står i åstadkommasamhet förgrunden. I kunskapslyftsträvan att ettsom
erhållakommunerna 90.000 de föreslagna 100.000 studie-avses av nya

platserna. Dessa förväntas huvudsakligen vårttill KOMVUX. Enligt
ULF-material bedrev 1993 åldrarnakorttidsutbildade iprocenten av
40-59 studier vid KOMVUX.

livslångtAtt idén lärande borde i konsekvensensacceptera om namn
innebära jämlikhet behandlas i livscykelperspektiv. Denna aspektatt ett
har ytligt kunnat beröras i panelansatsen. Resultaten visar deltagandeatt
föder deltagande och den sociala selektionen förstärks tid.överattsenare

dessaUtöver analyser det viktigt konstatera ojämlikheter iär att att re-
krytering till organiserade former kunskapsinhämtande bara utgör top-av

isberg. såVäl viktigt de klyftor finns vad gäller iärett attpen av som var-
dagssituationen lära och framför allt använda vad har lärts Larsson,som
1996, OECD, 1995, Rubenson, 1996.
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det civila samhälletFolkrörelseanknytning och

nivåmåste övergripande kommerULF-data endastVi nämna att en
sålunda, dekunde liksom andra, konstateradenna aspekt. Vi att som var
också studieförbundensinvolverade ii föreningslivetaktiva var mer

då främstdessa samband ochverksamhet. Möjligen det poängär atten
folkbildningen för andraframkom tydligare fördet politiska, än typer av

frågan naturligtvis vad orsak och vadvuxenstudier. Den ärärstora som
påförsök gjorts indi-anslutning till panelen har vissaverkan. Iär attsom

aktivitet.vidnivå resulterat i högre politiskefter deltagandetse om
dåligtFrågomas 86/87 lämpar sig emellertidutformning i ULF-79 och

perspektiv det, blanalys. övergripandeför denna I äretttyp som aav
få partipolitiskt ak-SOU 1990:44Maktutredningen ärrapporterat, som

varitULF-79 och ULF-93 visar trendenJämförelsema mellantiva. att
sjunkande.

Demokratirådet Demokrati dialog Roth-i sinkonstaterar rapport som
tillståndetbetydelse för det demokratiskastein, 1995 folkrörelsernasatt

sambandhärtill bör det tydligaminskat. I anslutninghar noteras som
åvåra mellan känna samhörighet medvid bearbetningarframkom att ena

å intematio-den andra freds-, kvinno-,folkbildningsrörelsen ochsidan
antyder koppling till det demo-hjälp- miljörörelsen. Dettanella samt en
kommunikativ demokratiprojektet inte enbart i formkratiska ut-av som

Laginder, ochdagliga cirkelarbetet se Andersson, Larssonvecklas i det
också idémässig koppling1996; 1991Sundgren, Johansson, utan genom

till folkrörelserna.
samhörig-det, oroandedetta sammanhangI är nämnts attsom ovan,

då-folkbildningsrörelsen,vad i benämntshetskänslan med, ULF varsom
utvecklad år. optimistisk kanunder 30 Villligt bland gruppen man vara

något utvecklassamhörighetskänslaförklara detta med äratt somman
ocksåemellertid i skenet vadinställning börtid. Deöver ses avyngres

organisations-Sveriges problem och debetecknaskommit att somsom
ställning SOU 1990:44.folkrörelsernas försvagade setraditionella

deltagarstrukturen underdramatiska utvecklingama ideEn mestav
åldersförskjutningamamåste de relativastuderade periodenden vara

angåendenågra långtgående slutsatserbland cirkelstuderande. Innan görs
sinoch deras inflytandemedverkan i samhällsdebattende äldres över

ihågmåste relativa utjämningen skett isituation, vi komma denattegen
Sålunda deltagandet i studie-sjunkande rekrytering.tider kraftigt stegav

år från tilloch äldre 8,5 1975 12,5cirklar bland 60 procent pro-personer
10,2 Vad har skett helt1986 för därefter falla till ärprocent.cent att som

varit betydligt blandenkelt störreatt raset yngre personer.
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Folkbildningen och skolan

I inledningsavsnittet kortfattatberördes kopplingen mellan folkbildning-
och skolan. Utbildningsväsendets utveckling och befolkningensen

utbildningsnivåsnabbt stigande föranleder granskningnärmareen av
fråga.denna För folkbildningens pionjärer stod det klart rörelsensatt

folkbildning tvingades komplement till skolan och sigutgöra ett ta
uppgiften meddela hållaelementära kunskaper och dessa vid livatt

SålundaArvidson, 1985:71. innehöll Arbetarnas studiehandbok studie-
handledningar i skolämnen historia, svenska, geografi, fysik, kemisom

År åldrarna1930 hade nio tio Sveriges befolkning åri 16-59etc. av av en
högsta utbildning folkskola/grundskolamotsvarande SCB, 1995: 14.

förvånandedärför fögaDet 1930-talet inom arbetarrörelsenär att man
ansåg mål dåfolkbildningens komplettera skolan det all-att ett attav var

ståndutbildningsväsendet inte vari sig detta. Fortfarandemänna att ta an
dåunder 1970-talet, andelen folkskola/grundskolamed sjunkit till 60 pro-

fanns den komplementerande funktionen klart syfteuttalad. Icent, att
till deltagande i studiecirkelverksamhet, har till syfteuppmuntra attsom

utjämna utbildningsklyftan, infördes 1970 tilläggsbidrag det k prio-ett s
bidraget för cirklar i svenska, matematik, engelska och samhällskunskap

nivå.motsvarande grundskolans Detta kan tolkas kunskaper, lik-attsom
utbildningsklyftan, deñnierades i skolkunskaper, ochtermer attsom av

det det formella skolsystemet utgjorde riktpunkten. bidragDettavar som
årsförsvann i dåsamband med 1981 folkbildningsreform statsbi-ett nytt

dragssystem infördes proposition 1980/81 127.:
åldrarna1994 hade andelen med folkskola/grundskola i de aktuella

sjunkit till 25 och under snabbt avtagande. I detta läge förelig-ärprocent
inte längre behov komplement till det formella utbild-ett att ettger vara

ningsväsendet, grundskolenivåi alla fall inte med Påriktmärke.som
1930-talet argumenterade Oscar Olsson för införandet av en gemensam
enhetsskola vilken skulle stabil grund för fritt och frivilligtutgöra etten
folkbildningsarbete Olsson, l930z25f. Siffrorna befolkningensöver ut-
bildningsstruktur skulle kunna uttryck för vi idag skulle haett attses som
den grund Olsson talade Problemet bara ribban flyttatsär attsom om. nu

två årsoch kvalifikationsgränsen till lägst gymnasial utbildning.sattsupp
spårasI enlighet med det kompletteringsperspektiv frånkunnatsom se-

klets början och fram till 1970-talet skulle kunna be-argumentera attman
kvarstårhovet fortsatt ambitionen höjts. Det förslag lagtsattmen som nu

åstadkommaför kunskapslyftet bygger helt utnyttjande detatt ett av
formella utbildningsväsendet och har valt inte folkbildningenatt se som

komplement till skolan. Om vi istället för utgår frånformell kunskapett
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tillåter får påvariera beroende kun-reell kunskap och cirkelns längdatt
också förskapskravet skulle det flera skäl rimligt rollattav vara se en

Utifrånfolkbildningen ribban höjts. resultaten i panelanalysenäven när
för studiecirkeln kan in-finns det däremot inget stöd tesen att ses som en

bedriva längre kompetensgivan-körsport för korttidsutbildade att senare
kunskapslyftet bör därförde studier vid KOMVUX. bidrag tillDerast ex

utifrån tillskottet i reell kompetens.bedömas
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Tabellbilagor

till olika folkrörelser/sammanslutningar Pear-Tabell A.1: Samband mellan inställning
n4959.rsons

K0nsu.F0lkb. Kvin-ldrottnMiljönFrikyr. Sv. Ny- Fack- Fredsr. In.. kt. för. Hjä.Kyr.f no.

Idrottr. 1.00
Miljr. .30 1.00

.03 .13 1.00Frikyrk.
1.00Sv. Kyr. .10 .24 .35

Nykt. .l6 .34 .37 .40 1.00
i Fackfr. .l8 .29 1.00.23 .35 .11
i .29 .44l.0OKonsu. .14 .29 .12 .2l

.401.00Folkb. .2l .48 .20 .27 .38 .39
.25 .44 .37 .33 .571.00Fredsr. .22 .63 .l8

.43 .37 .35 .54 .70l.00Kvinno. .17 .53 .17 .25
.31 .53 .72 .62l.0Oln.Hjä. .2l .58 .23 .32 .4l .33

p0.01
p0.05
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ålderB.1: Deltagande i studieförbundensTabell cirkelverksamhet efter och utbildning.
Procent oddskvoter.samt

Variabel Kategori Andel Oddskvoter
deltagare% miklu.

Ålder -75 -24 1340 10,7 1 1
28-49 5078 16,3 1.62 1.62
5059 1923 13,5 1.30 1.42
60-74 2457 8,5 0.77 0.90

Ålder -79 -24 1033 12,9 l 1
25-49 4182 18,7 1.58 1.54
5059 1534 13,5 1.08 1.17
60-74 2000 12,0 0.94 1.10

Ålder -86 -24 425 11,5 1 l
2549 2006 15,6 1.46 1.43
50-59 643 13,3 1.22 1.31
60-74 908 12,5 1.15 1.31

Ålder -93 -24 488 7,9 1 1
25419 2725 10,2 1.32 1.26
50-59 836 10,6 1.37 1.43
60-74 1117 10,2 1.38 1.58

Utbildning -75 Förgym. 5689 10,2 1 1
Gymnasie3år 2731 16,8 1.671.78

3årGymnasie 1101 15,8 1.59 1.44
Högreutb. 1278 18,3 1.98 1.71

Utbildning -79 Förgym. 4199 11,5 1 1
Gymnasie3år 2560 20,1 1.95 1.87

3årGymnasie 793 14,2 1.28 1.19
Högreutb. 1197 21,1 2.07 1.83

Utbildning -86 Förgym. 1402 11,0 1 1
Gymnasie3år 1356 14,5 1.28 1.29

3årGymnasie 423 16,7 1.67 1.69
Högreutb. 800 18,1 1.68 1.62

Utbildning -93 Förgym. 1339 7,6 1 1
Gymnasie3år 1867 11,2 l.54 1.68

3årGymnasie 654 9,0 1.20 1.33
Högreutb. 1303 11,8 1.62 1.75

ålder,p0.01 Utbildning,5 " kön, samhällsklass,nationalitet och ortstyp
p0.05
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Tabell B.2: Deltagande i ålderkompetensgivande utbildning efter och utbildning.
Procent oddskvoter.samt

Variabel Kategori Andel Oddskvotern
deltagare% k."g u. m.

Ålder -75 -24 1340 23,4 1 1
25-49 5078 5,2 0.18 0.12
50-59 1923 1,4 0.05 0.04
60-74 2457 0,7 0.02 0.02

Ålder -79 24 1033 11,2 1 1
1 25-49 4182 5,2 0.42 0.30
1 50-59 1534 3,2 0.26 0.23

60-74 2000 0,8 0.06 0.07
Ålderg -86 -24 425 17,1 1 1

25-49 2006 3,0 0.15 l4
50-59 643 0,7 0.03 0.04
60-74 908 1,0 0.05 0.06

Ålder -93 -24 488 15,7 1 1
25-49 2725 4,7 0.26 0.17
50-59 836 3,3 0.18 0.15
60-74 1117 0,8 0.04 0.05

Utbildning -75 Förgym. 5689 2,5 1 1
Gymnasie3år 2731 7,2 3.07 l.98

3årGymnasie 1101 6,3 2.67 1.83
Högreutb. 1278 16,0 7.54 8.60

Utbildning -79 Förgym. 4199 2,6 1 l
Gymnasie3år 2560 4,2 1.66 1.19

3årGymnasie 793 4,9 l.98 1.56
Högreutb. 1197 12,4 5.41 4.86

Utbildning -6 Förgym. 1402 1,3 1 1
Gymnasie3år 1356 4,5 3.58 2.02

3årGymnasie 423 7,8 6.36 3.84
Högreutb. 800 4,2 3.23 2.93

Utbildning -93 Förgym. 1339 0,6 1 1
Gymnasie3år 1867 3,2 5.35 3.48

3årGymnasie 654 6,6 11.39 6.59
Högreutb. 1303 9,5 l7.10 15.44

p0.01 ålder,Utbildning, kön, samhällsklass,nationalitet och ortstyp
p0.05
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ålderefter utbildning.anordnade arbetsgivaren och8.3: Deltagande i kurserTabell av
oddskvoter.Procent samt

Andel Andel OddskvoterKategoriVariabel n
anställdadeltaga- deltaga-

k."% re av an- m. m.re u.
ställda %

Ålder 5,3 6,4 1 1 1-24 134075-
l.45 1.31 1.265078 7,6 8,725-49

1.23 1.251923 5,7 7,2 1.0850-59
0.611,0 3,3 0.18 0.2560-74 2457

Ålder 8,9 1 11033 7,3 1-79 -24
1.95 1.72 1.834182 13,4 16,525-49

l.9915,6 l.57 1.7250-59 1534 11,1
0.28 0.36 1.4260-74 2000 2,2 11,3

Ålder 1425 10,7 12,8 1 186 24-
2.29 2.282006 22,8 26,3 2.4725-49

2.6821,0 25,8 2.22 2.5750-59 643
0.40 1.57908 2,6 17,2 O.3160-74

Ålder 488 8,1 12,1 1 1 193 -24-
2.00 2.6828,6 3.3525-49 2725 22,7

22,0 28,5 3.22 3.25 2.9450-59 836
0.45 0.51 1.8660-74 1117 2,7 19,2

15689 2,4 3,8 1 1Utbildning -75 Förgym.
Gymnasie3år 2.29 2.132731 6,3 8,0 2.70

3år 4.08 3.641101 11,2 13,1 5.04Gymnasie
5.6l 4.42 4.0lHögreutb. 1278 12,3 14,4

9,4 1 1 14199 4,9Utbildning -79 Förgym.
Gymnasie3år 14,9 2.37 2.02 1.762560 10,9

3år 4.34 3.52 3.05Gymnasie 793 18,3 24,0
2.5318,2 21,5 4.29 3.28Högreutb. 1197

6,6 1 l-86 1402 14,5 lUtbildning Förgym.
Gymnasie3år 2.23 1.88 1.701356 15,5 21,1

3år 3.77 3.25 3.12Gymnasie 423 23,9 32,5
3.59 3.02800 28,7 34,3 4.84Högreutb.

1339 18,1 1 1 1Utbildning -93 Förgym. 7,1
Gymnasie3år 1.4214,9 23,5 l .93 1.491867

3år 2.41 1.96 1.86Gymnasie 654 18,0 27,7
2.65 2.311303 26,1 34,8 3.86Högreutb.

ålder, kön, samhällsklass,nationalitet ochp0.0l " Utbildning, ottstyp
p0.05
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Tabell B.4: Deltagande i åldervuxenutbildning totalt efter och utbildning. Procent samt
oddskvoter.

Variabel Kategori Andel Oddskvotern
deltagare% k. k."u. m.

Ålder -75 -24 1340 45,4 1 l
25-49 5078 34,6 0.64 0.56
50-59 1923 23,5 0.37 0.40
60-74 2457 11,8 0.16 0.19g

Ålderg -79 24 1033 39,1 1 1
l 25-49 4182 42,6 1.16 1.05
1 50-59 1534 31,0 0.70 0.75
ä 60-74 2000 16,7 0.31 0.37

Ålderl -86 24 425 41,8 1 1
25-49 2006 46,9 1.18 1.06g

1 50-59 643 37,0 0.80 0.86
60-74 908 18,4 0.3l 0.38

Ålder -93 24 488 45,4 1 1
25-49 2725 42,8 0.90 0.79

å 50-59 836 38,2 0.74 0.75
60-74 1117 16,8 0.24 0.28y

Utbildning -75 Förgym. 5689 18,2 1 1
Gymnasie3år 2731 35,8 2.5 2.03

å 3årGymnasie 1101 39,0 2.87 2.31
j Högreutb. 1278 51,9 4.85 4.15

Utbildning -79 Förgym. 4199 23,3 1 l
z Gymnasie3år 2560 40,4 2.23 1.87

3årGymnasie 793 43,4 2.53 2.07
Högreutb. 1197 53,1 3.74 2.97

Utbildning -86 Förgym. 1402 21,2 1 1
Gymnasie3år 1356 36,8 2.00 l.61
Gymnasie3år 423 45,4 3.24 2.64
Högreutb. 800 57,5 4.6l 3.59

Utbildning -93 Förgym. 1339 20,9 l l
Gymnasie3år 1867 36,7 2.19 l.71

SårGymnasie 654 41,5 2.69 2.05
l-lögreutb. 1303 50,5 3.87 3.01

p0.01 ålder,l Utbildning, kön, samhällsklass,nationalitet och ortstyp
p0.05
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man siglär än trormer man
träffasattgenom

studieen av-

samhällsinriktade
studiecirklar

Petros Gougoulakis





Förord

Föreliggande studie utförd inomär för den statliga utvärderingenramen
folkbildningen, SUFO 96 Dir. 1994: 12. Studiens övergripande syfteav

deltagarperspektivär söka belysa förståatt ochett studieförbundensur
samhällsinriktade cirkelverksamhet med fokus bl.a. motiv för delta-
gande, lärandeprocess och effekter.

Det formella för uppdraget har vilat Robert Höghielmansvaret och
Lena Borgström. Arbetet har delegerats till Petros Gougoulakis som ge-
nomfört datainsamling, sammanställningar och analyser resultat. Medav
utgångspunkt från diskussioner har Petros Gougoulakisgemensamma
slutligen sammanställt föreliggande rapport.

Vi vill särskilt framföra tack till alla de intervjupersonerett stort stu--
diecirkelledare, studiecirkeldeltagare studieförbundsansvarigasamt -

vänligt ställt och delat med sig sina tankar, upplevelser ochsom upp av
erfarenheter. Utan deras medverkan hade denna inte blivit möjlig.rapport

Slutligen vill vi tacka Agneta Charpentier och Lars Göransson
SUFO 96 för mycket samarbete.ett gott

Stockholm i 1996mars

Robert Höghielm Lena Borgström

Petros Gougoulakis



vid in-och doktorandUniversitetsadjunktGougoulakis, 1958.Petros
Undervisar iLärarhögskolan i Stockholm.pedagogik,förstitutionen pe-
hemspråksläraretidigare arbetatlärarutbildningen. Hardagogik som

studieförbund ochcirkelledare i olikaKnutbyskolan i Rinkeby, som
KSLStockholms LänsKommunförbundetinomprojektledare ut-som

riks-några år journalist inom blarbetatUnderbildningsavdelning. asom
SverigesprogramledareRINVA ochinvandraredaktionradions som
Gougou-närvarande deltar Petrosinvandrarsändningar. FörTelevisions

studiecirkel, ñ-Lärandei projektetforskningsassistent ilakis somsom
Folkbildningsrådet.nansieras av

varitñl. Lena Borgström,Höghielm och drRobertDocent an-som
Lärarhögskolan ibåda universitetslektorer vidprojektet,svariga för är

forskningsgrup-vuxenpedagogiskainom denStockholm och verksamma
pedagogik.förvid institutionenpen

Undervisning i1985 avhandlingendisputeradeHöghielmRobert
årenundergrundskolekurser och harverklighet i-ideal ochKomvux

vuxenpedagogik.rörandepublicerat rad rapporteren
kun-avhandlingen "Vuxnas1988disputeradeLena Borgström

lärande.studie självstyrtskapssökande aven-
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Om projektets bakgrund och syfte

Bakgrund

En ansvarsfördelning mellan och den organiserade folkbild-statenny
frånningen trädde i kraft budgetåretoch med 1991/92. Den ord-nya

ningen möjliggör ökad självförvaltning tilldelade ochen av resurser en
pedagogisk frihet tidigare. målstyr-Regelstymingstörre än ersattes av

ning.
Numera det folkbildningen själv för verksamhetensär som ansvarar

mål och inriktning, fördelning statsbidrag, organisation, administrationav
uppföljning och utvärdering. Statens roll begränsas till fastställasamt att

målövergripande och motiv ligger till förgrund bevilja statsbi-attsom
drag till följa och utvärdera hur dessa bidrag används.samt att upp

omI regeringens proposition folkbildning föredragande ministeranger
syftet med den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen folk-att av

bildningsverksamheten skall belysa dess grundläggande känne-attvara
tecken och hur dessa förverkligas prop. 1990/91 182, bet. 1990/91:UbU
18, rskr. 1990/91 :358. Bildningsarbetets grundläggande kännetecken

dess frihet frivillighet,och dess oberoende och mark-statuppges vara av
nad och dess avgränsning läroplansstyrda eller marknadsanpassademot
utbildningar. Folkbildningens allra viktigaste kännemärke dessantas vara
demokratiska bildningssyn. får sittDenna uttryck i fritt ochett gemen-

kunskapssökande där deltagarnas erfarenheter och behovsamt styr
studieinnehållet och arbetsformema. Det framför allt det brukarär som
uppfattas folkbildningsarbetets och kodifieras i begreppetväsensom som
folkbildningsmässighet.

målstymingenDen statliga faställer samtidigt vidare inom vil-en ram
ken fåverksamheten förväntas konkret gestaltning och inriktning. Verk-
samhet syftar till utjämna utbildningsklyftor och höja utbild-t attsom ex

Ävenningsnivån i samhället skall prioriteras. verksamhet riktassom
till socialt eller kulturellt missgynnadeär skall särskilt pri-personer som
oriteras, varvid invandrare särskilt skall uppmärksammas. Samhällets
principiella fårgrundinställning sitt uttryck inom folkbildningen i den
målformulering fastslår den fria frivilligaoch folkbildningenattsom
främjar demokrati, jämlikhet, jämställdhet internationell och kul-samt

förståelseturell och utveckling prop. 1990/91:82, 6.s.
folkbildningensNär uppgifter diskuteras och analyseras detgörs mot

bakgrund de aktuella problem samhällsutvecklingen medför. Enav som
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då frågeställ-viktiga uppgifter blir uppmärksamma dedess att nyaav
medför,ningar förändringarna i samhället belysa uppkomnaatt pro-som

kunskapsområden. genomgående syftetblem och introducera Detatt nya
folkbildningsverksamheten skall stärka människors möjlig-med attvara

påverka sina livsvillkor och skapa för aktivtheter att egna engagemang
socialt deltagande.

områdende hävd allmänt prioriterade inom denEtt av som av anses
fria frivilliga folkbildningen de samhällsinriktade ämnena jmfoch är

på-1993:64. förutsätts stärka människors möjligheterSOU Dessa att
förhållandenaförändraverka sina livsvillkor och tillsammans med andra

enligt värderingar och idéer 1990/91:82, 6.prop.egna s
del bakgrunden för denna studie kommer nedan oriente-Som en av en

studiecirkelverksamheten ske med hjälpring i den samhällsinriktade att
tillgängliga statistiska data.av

Samhällsinriktade studiecirklar

några statistiska datadetta avsnitt översiklig presentationI rö-görs en av
rande bildningsförbundens samhällsinriktade studiecirkelverksamhet.

centralbyrånsfrån årligaUppgifterna hämtade Statistiskaär samman-
ställning

ingårsamhällsinriktade alla i huvudämnes-Med här de ämnenmenas som
på nioSamhällsvetenskap, information beteckningenär sta-gruppen som en av

för redovisning studiecirkelverksamheten. Löpande itistiska kategorier tex-av
kommer benämningar samhällsinriktade eller samhällscirklarten attsom

för beteckna och cirkelfamilj, nämligen cirklar i huvud-användas att en samma
Samhällsvetenskap, information.ämnesguppen

frånUppgifterna SCB:s Statistiska meddelanden "studieför-2 hämtadeär om
frånbund". Redovisningen studieförbundens verksamhet sker och med l juliav

Folkbildningsrådet. redovisas studie-1991 Verksamhetsformer ärgenom som
folkbildningsverksamhet. underlättacirklar, kulturprogram och Förövrig att

studieförbundens redovisningsrutiner har Folkbildningsförbundet utfärdat föl-
jande riktgivande karakteristik studiecirkeln:av

utifrånkunskapssökande"I studiecirkeln bygger arbetet deltagarnas eget
Arbetsforrnerna demokratiskaupplevda behov och intressen. ska präglas av

erfarenhetsutbyte och analyser i för-värderingar och där människors sättsegna
Studierna förutsätter deltagarnas aktiva insats i planering ochgrunden. genom-

förande.
Organisatoriskt studiecirkeln liten människor, underär enen grupp som

återkommandelängre tid träffas och planmässigt bedriver studier eller utövar
kulturverksamhet under ledning godkänd ledare".av
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Huvudämnesområdet informationSamhällsvetenskap,

i nioi statistikensammanförsstudiecirkelverksamhetStudieförbundens
in-i sinhuvudämnesgrupperDessahuvudämnesgrupper.olika sk tur

olika ämnesgrupper.rymmer
omfattar 30-informationHuvudämnesområdet Samhällsvetenskap, ett

samhälls-föreningskunskap,arbetsmiljö,ämnesinriktningartal texsom
frågor. Förinternationellainfo-kommunikation-mediakunskap, samt en

tillhänvisas läsarenstudiecirkelstatistikeniorienteringdetaljeradmera
sammanställningar3.årligen publiceradeSCB:s

huvudämnesområdetñgurernågra tabeller ochiNedan presenteras
verksamhetsperio-för deSamhällsvetenskap, information tresenaste

1994/95.1993/94 och1992/93,dema, d v s

fördelningCirklarnasHuvudämnesområdet information.Samhällsvetenskap,Tabell
SCB1994/95Källa:1993/94,1992/93,studieförbundöver

1994/951993/941992/93Studieförbund
Cirklar ProcentCirklar ProcentCirklar Procent

697 3437 2421 9163622 143ABF
988 1909 2897 1FS
470 22 11 343086 2lFU

652043 928 7641 63Sfr
1397413 l415 1KFUK-KFUM

10132 141482419021 15SV
177 45 32 999207 53NBV
872 181210023 17159 347SISU

53 418432 23 11734Mbsk
486 2l263 23 l2 099SKS

128 804127 034422 148TBV
1007196110059 50110062 012Summa

Arbetarnas bildnings-studieförbund:följandebetecknari tabellenInitialförkortningarna
UMzsFU, KF UK-KFFolkuniversitetet stu-studieförbundetFS,rikyrkligaförbund ABF, F

Nykterhetsrörelsensbild-VuxenskolanSV,StudieförbundetKFUK-KFUM,dieförbund
Medborgarskolanstudieförbund SISU,idrottsrörelsensNBV, Svenskaningsverksamhet

bildningsverksamhetTBV.StudieförbundSKS, TjänstemännensKyrkligaMbsk, Sveriges

formuttryckt itabell 1sakfigur 1 visar ettFöljande avmensomsamma
histogram.

10 SM10 SM 9501, Kumeddelanden KuCentralbyrån: StatistiskaStatistiska3
9301.9401, 10 SMKu
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Figur Huvudämnesområdet Samhällsvetenskap, information. Cirklarnas fördelning
över studieförbund 1992/93,1993/94,1994/95Procent

40

-1992/9335
Il993/94 l

430 Il994/95 lnwli25 sli20 i

15

lO

i5
lo

u L Dä u u. åg åu må ä

:LLs:

Av tabell framgår1 den samhällsinriktade studiecirkelverksamhetenatt
minskar med 4 mellan verksamhetsperiodema 1992/93procent och
1993/94. Minskningen verkar emellertid tillfällig och tillvändsvara en
markant Ök-ökning mellan 1993/94 och 1994/95 med 21nästan procent.
ningen kan delvis förklaras statistikredovisningen huvud-att överav
ämnesområdet efter 1993/94 inräknat de arbetsmarknadsanpassadeäven
utbildningarna vilka genomförs med stöd särskilda anslag.av

åskådliggöraFör det samhällsinriktade ämnesområdetsatt position in-
bildningsförbundens totala studiecirkelverksamhet under periodenom

1992/93-1994/95 i tabell 2 antalet studiecirklar efter huvud-presenteras
ämnesgrupp.
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1994/95KällazsCB1992193,1993/94,efter huvudämnesgruppTabell 2. Studiecirklar

1994/951993/941992/93Huvudämnesgrupp
Cirklar ProcentCirklar ProcentCirklar Procent

Beteendevetenskap,
931 53132 107 1030 083 9humaniora

135266 40833 40008 39 131125Estetiska ämnen
Företagsekonomi,

3 269 13 997 113 311handel, kontor
Matematik, natur-

26 223 8826 42124 400 8vetenskap
Medicin, hälso-

661 3364 3 88sjukvård 7 827 2och
Samhällsvetenskap,

961 21501 18 7120 5962 012information
1010 34 01234 375Språk 34 022 11
31183111871 410019 3Teknik

Andra ämnes-
66 196336 21 22720 168grupper

100342 387329 696 100316 850 100Summa

i tabellvärdenhistogramformfigur redovisas iI 2 somsamma

1994/95Procent.1992/93,1993/94,efter huvudämnesgruppFigur 2. Studiecirklar

40
1992/93u35
1993/94u

30 1994/95u
25
20

10

io
I-i:x- CL .: -cav-wu gog-t. g img:arg -gå: rv cö°Eüå 5%2:2 ävara Q .enw-c§3 82%.. såâgê.ä95ägg F§3 0WCINN §3§3: .. :ga 345,9207,HJ gg;ggg- g5

Eg2 n

studiecirkelverk-totalaframgår femtedel dencirkatabell 2Av att aven
Cirkel-information.Samhällsvetenskap,icirklarsamheten utgörs av

huvudämnesområde sålunda den störstadetta nästverksamheten inom är
tabell 3Iestetiskainnehas denmedan tätpositionen ämnesgruppen.av
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studieförbundens samlade cirkelverksamhet vilkapresenteras ställs mot
de samhällsinriktade cirklama påmed avseende antal deltagare cirkel,per
fördelade efter kön och antal timmar studiecirkel.per

Tabell 3. Total studiecirkelverksamhet i jämförelse med den samhällsinriktade med avse-
pående antal deltagare och studietimmar i genomsnitt under 1992/93, 1993/94

och 1994/95

Total cirkelverksamhet Samhällsvetenskap,information
1992/93 1993/94 1994/95 1992/93 1993/94 1994/95

Antal cirklar 316 850 329 696 342 387 62 012 59 501 71 961
Deltagaretotalt 2 723 473 2 795 076 2 887 976 518 501 490 563 596 803
Därav kvinnor i % 57 57 58 51 50 51
Deltagare

cirkel 8,6 8,5 8,4 8,4 8,2 8,3per
Timmar

cirkel 34,3 35,4 35,6 29,1 30,8 30,5per

framgårAv tabell 3 under perioden 1992/93-1994/95 hade studi-att en
ecirkel i allmänhet 8,5 deltagare i genomsnitt och omfattade 35 studie-ca
timmar. Deltagargenomsnittet i det studerade huvudämnesområdets cirk-
lar under period frånavviker inte det allmänna genomsnittet ochsamma
fördelas lika mellan könen. Antalet timmar cirkel i de samhällsinrik-per
tade studiecirklarna däremot konstant lägre med ungefär fem timmarvar
jämfört med motsvarande allmänna genomsnittet. Uppenbarligen hade
denna skillnad blivit den samhällsinriktadeännu större huvudämnes-om
området hade inräknats i det allmänna genomsnittet.

När det gäller antalet deltagare årunder deltar någoni cirkelettsom
med samhällsinriktning det den kraftigaär ökningenvärt att notera som
ägde mellan 1993/94 och 1994/95 med hundra deltagare.överrum tusen I
Ökningen förmodas utslag det starka medborgarengagemang-ettvara av

inför folkomröstningen landets EU-anslutninget det tidigaresamtom
nämnda inslaget i statistikredovisningen de s.k. marknadsanpassadeav
utbildningarna.

Deltagare i samhällsinriktade cirklar

Alvar Svenssons 1994 undersökning deltagare i studieförbundensav
cirkelverksamhet 1992 har visat att

Yngre väljer samhällsvetenskapliga påtagligti mindreämnen utsträck-o
ning jämfört med alla deltagare. Bara tio jämfört med nästanen av-

femte deltagare totalt.var
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ojämn tillsamhällscirklamaoch kvinnor iFördelningen mellan ärmäno
fördel.männens

något oftare samhällscirkelväljermed enbart folkskola änDeltagare eno
från universitet.högskola ellerutbildningdeltagare med

. i samhällsinrik-hemarbetande studerarstuderande ochlägre andelEn0
andratade cirklar jämfört med grupper.

dominerar det samhällsveten-bakgrundmed utländskFör deltagare0
samhällcirkel.tredje väljerämnesvalet. Nästanskapliga envar-

t från huvudäm-utgår det statistiskauppgifter analysOvannämnda aven
1995Gählernesområdet samhällsvetenskap, information. Jonsson

omfattarundersökning,nyligen presenteradväljer i ett represen-somen
huvudämnesområ-underordna dettapopulationen,tativt urval hela attav

bibringa allmänfunktion:folkbildningen övergripandei förde atten
och färdigheterkunskapermedborgerlig bildning. Med denna somavseså

defi-nämnda utvidgademedborgarroll. Enligtindividen i sinstärkaantas
befolkningen har36Gähler,nition, konstaterar Jonsson procentatt av

medborgerlighänför till allmännågon gång studiecirkel deföljt en som
till dennasnedrekryteringsamtidigtbildning. analys pekarDeras en

inkluderarsamhällsvetenskapligacirklar förutom ämnen äventyp av som
konsumentfrågor, språk, matematik,litteratur,ochekonomi naturveten-

tanke folkbild-juridik. Medarbetslivskap, arbetsmiljö och attsamt
olika skäl hardeuppgift aktiveraningens främsta är att som avgrupper

och för-stärka deras kompetensmöjligheter studera ochbegränsade att
tjänste-samhället, ñnner de i ställetmåga sina intressen itillvarata attatt

såutsträckning kalladedeltar i högreoch jordbrukare änmän resurssva-
individer.ga

fenomenetuppfattningtvivel vissStatistiken utan omenger oss
åretmänniskor i hela landettusentalsstudiecirkel, runt.engagerarsom

något inre kraftmått fenomenetsintestatistiskaMen dessa säger omoss
mikroperspek-just dettadeltagaren. Detinnebörd för den enskildeoch är

förstå.utforska ochdenna studiestudiecirkeln vi medtiv attavsersom

syfteUndersökningens

nå förståelse densöka ökadSyftet med denna studie är att sam-aven
pedagogiska gestaltningdesshällsinriktade studieverksamheten, samt

avsikten belysalärande. precistför deltagarnas Merdess betydelse är att
frågor:följande

studieförbunden föruppställer sinVilka mål och vilka kriterier sam-
hällsinriktade cirkelverksamhet
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Vilka deltar de samhällsinriktadei studiecirklarna, hur rekryteras de
och hur förhåller de till de ksig prioriterade gruppernas
På initiativ kurser med samhällsinriktat innehållvems arrangeras

4. Vad, hur och varför lär de samhällsinriktadesig i studiecirklar-man
na
På vilket och vilkai avseenden har de aktuella studiecirklarnasätt på-
verkat deltagarna

I studien uppmärksammas särskilt invandrarna i de samhällsinriktade stu-
diecirklarna.
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ochTeoretisk2 ansats genom-
förande

Teoretisk ansats

I

g
bedömdeskunskapsintressesyfte och inriktningStudiens ett somanger

statistik, delsbefintligbearbetning i huvudsakkvantitativkräva dels aven
observationsbesök, intervjuerhjälpforskningsansats medkvalitativ aven

studie bestod cir-i dennainformanter,samtalsform med urvali ett avsom
frågeformulär medstudiecirkeldeltagare öppnakelledare och samt ett

skriftligefter hand medkompletteradesDatainsamlingensvarsalternativ.
studieförbundsavdelningarna producerar,dokumentation texsomsom

verksamhetsberättelser.ochkurskataloger
förståelsefå denökadstudienEftersom huvudsyftet med är att aven

gestalt-pedagogiskastudiecirkelverksamheten, desssamhällsinriktade
tyngdpunkten legatlärande harbetydelse för deltagarnasning desssamt

kvalitativ metod användsintervjuer. Närden kvalitativa analysen av
olikamiljöer inbördesi regel tillförläggs undersökningen är varan-som

fenomen synliggörs lättarei förfaringssätt närdra. Logiken detta är att ett
Syftet med dennaundersökningsmaterialet.iakttas ikontraster kan ansats

förhållningssättvissavanligauttala sig hur är,inte kunnaär t.ex.att om
inspireradVår forskningsambitionförstå innebörder.deras ärattutan av

avsikten med analysenTheory-traditionen5 därGroundeddels den s.k. av
ellereller begreppproducera upptäckterundersökningsmaterialet är att

betoning tolk-arbetssättl med desshermeneutiskhypoteser°, dels ett av
förståelse.ning och

spinnas kringstudien kommerempiriskaFramställningen denå attav
båda relaterade till devilkatvå och tolkande,beskrivande ärettettteman:

varför.frågeställningarna vad, hur ochgrundläggandeé

uteblivit i dennacirkelledarintervjuemabearbetningentidsskäl har4Av rap-av
medtillfälle publiceraVår videmellertidavsikt rapportär ettattport. ensenare

här.resultatrelaterade till deuppfattningarcirkelledarnas presenterassom
SvenssonSköldberg, 1994,l967; AlvessonGlaser Strauss,5Se t ex

Starrin, 1996.
Starrin, 1996, 118.Jmf Svensson° s.

Ödman, 1979.Se P-J,7 tex
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Genom vad- hur-fråganoch syftar undersökningen till att presentera
verkligheten utifrån olika aktörers perspektiv. Genom vaiför-frågan strä-

nåvi efter förståelseökad kring det pedagogiska fenomenetattvar en stu-
diecirkel uppfattat offentligt rum eller kollektiv där delettsom arena av
det offentliga upprätthålls.samtalet

Vår har varit explorativ och upptäckande studiefenomenetsansats av
otaliga såsomuttrycksformer dessa uppfattas återgesoch några fe-av av

omedelbara aktörer.nomenets
Intervjuformen användes i undersökningen vilar antagandet attsom

människors tänka ochsätt värdera sammanhangsbundna.att ärvara,
Detta betyder intervjupersonemas måste förstås och tolkas i rela-att svar
tion till deras livssituation. Vi har därmed bereda de in-ansträngt lattoss
tervjuade möjligheter de de relevantaatt mestavge svar som anser vara
och väsentliga i olika sammanhang.

Den intervjuansats innebär intervjuaren driver inter-använts attsom
vjun täcka antal Denna metod, stundom kalladatt ett teman.genom av
kvalitativ forskningsintervju Thång, 1984; Naeslund, 1991 innebär inte

pproceduren standardiserad eller följerär given sekvens.att Den kanen
likna naturligt isamtal därtvärtom intervjuaren följsamtett sättett tar

ledtrådar i direkt anslutning till intervjupersonens berättelse. Det ärupp
emellertid meningen intervjuaren under intervjuns gång ska täckaatt av
samtliga nyñkenhetsområden ingår i intervjuplanen ävensom men er-
hålla viktig information sådant inte kunnat förutses.annan om som

Avsikten sådantmed arbetssätt finna eventuellaärett mönsteratt som
tillåter dra slutsatser studiefenomenets kvaliteter.osatatt om

få såFör fullständig bild möjligt hur lärandeprocessen iatt en som av
de samhällsinriktade cirklarna har gestaltats och vilket innebörd cirkel-
deltagarna tillmäter denna har deltagarna tvåintervjuats vid tillfällen.

Urval

Urvalet studieförbund, studiecirklar och deltagare skedde inteort,av
slumpmässigt styrdes strategiskt för möjliga variation iutan störstaatt
materialet uppnås.skulle Undersökningen förlades till fyra olika orter,
nämligen:

storstadsförort0 en
medelstor stadskommun0 en
centralort i glesbygd, samt0 en
norrlandskommuno en

Valet kommuntyper har skett med hänsyn till olikheter i geografisk be-av
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utbild-näringslivsstrukturbefolknings- ochfolkmängd,lägenhet, samt
ningsutbud.

bildningsförbundensstudieförbundvaletprinciper förStyrande varav
medlemsorganisationertill äm-relationfråga deltagare,profil i samtom

ovannämnda krite-tillMed hänsyn1994.jmf.nesinriktning Svensson,
ingå iintressantastudieförbundföljandebedömdes stu-rier atttre vara

studie-ABF. DessaMedborgarskolan ochnämligen SISU,dien, tre
de fyraochrepresenteradeförbund skulle idealt sett or-avvar envara

tema.
l skul-samråd avdelningarna. Cirkelnmedstudiecirkel skedde iValet av
l studie-samhällsinriktadochnybörjarcirkelle rapporteras avsomvara en
i tillgå försökte vi sty-cirkelaltemativ fannsfleraförbundet. Där än attett

sååstadkomma§ övergripande principenutifrån den storra valet att en
särskiltsyftenaEftersommöjligt.materialetvariation i attett varavsom

ytterligaretillämpadesungdomarochinvandrareuppmärksamma en ur-
så någon dessafortinnebarvalsprincip. Detta att re-grupper varav

automatiskt för in-valdes dessapresenterade bland deltagarna utpersoner
arbetslösa.överrepresentationocksåfinnsmaterialettervjuer. I aven

samhällsinrikta-nystartadehade valtvioavsiktligt. NärdockDetta utär
in-cirklaröverviktsig detvisadestudiecirklarde att varsomavvar en

arbetslösa.riktade mot
slutli-bestämdesstudiecirkelrespektiveiobservationsbesökUnder ett

för inter-kriterier ovanaktuellakunde bli sedeltagarevilka somgen
cirkel komdeltagarefrivillig. Högstmedverkan atttre pervarmenuer,

cirkelleda-och niocirkeldeltagaretjugofemSammanlagtintervjuade.bli
intervjuadesre

vilkastudiecirklar,de niosammanställningtabell 4I presenteras aven
underla-studiefördundsavdelningar,många utgörlikarepresenterar som

målgrupp förbundochtillhänsynstudie med samtför denna tagen an-get
också de in-redovisastabellencirkelledarna. Iexklusivedeltagaretal
cirklarpresentation deålder. utförligareoch Entervjuades kön somav

avsnitt.ske iundersökningen kommer nästaförtill grundligger att
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Tabell Studiecirklar i denna undersökning målgruppfördelade efter och studieför-
bund antal intervjuadesamt deltagare cirkel fördelade ålder.efter kön ochper
N25

ÅlderStudiecirkel Målgrupp Studie- Inter- Män Kvin-
förbund vjudelt nor

"Kulturkram" Arbetslösa Mbsk-storstads- 3 3 30/50/54
kvinnor förort

Datakunskap Arbetslösa ABF-st0rstads- 3 l 2 45, 25/59
förort

Samhälls- Arbetslösa ABF-medelstor 3 2 1 20/40, 26
kunskap stadskommun
Antikviteter "Allmän" Mbsk-medelstor 3 2 1 17/58,32

stadskommun

Friidrott- Föreningsledare SISU-medelstor 2 2 29/34 t
Gemenskap stadskommun

Ledarutveckling Styrelsemed- SISU-centralort 3 l 2 45, 35/48
llemmar i glesbygd

Socialdemo- Ungdomsför- ABF-centralort 3 1 2 18, 16/17
kratisk ideologi bundsmedl. i glesbygd

Kommunal- Förtroendevalda ABF-norrlands 3 1 2 40, 48/50
politik kommun

gård"Din i EU" Lantbrukare SV-norrlands- 2 1 1 60, 25
kommun

Endast studieförbund ABF samtligaett är de fyrarepresenterat ut-- -
Ãvalda Att inte alla studieförbund påorterna. representerade varjeärtre ort

beror på det vid tiden för undersökningen någoninte fannsatt sam-
hällscirkel fyllde det uppställda kriteriet cirkeln skulleattsom ;vara en ny-
Startad nybörjarcirkel.

Studieförbundet Vuxenskolan SV frånundantag denutgör ett
ursprungliga avgränsningen vad gäller urval studieförbund. Skälet tillav

SV kom ingå i denna studie tvåatt ovannämnda studieför-att attvar av
bund vid den aktuella norrlandskommun någoninte hadeorten nystar-
tad samhällsinriktad cirkelverksamhet undersökningen ägdenär rum un-

vårender På1995. grund denna omständighet kontaktades Vuxen-av
skolan och samarbete inleddes kring cirkeln gård"Din i EU" vilkenett
bedömdes komplettera urvalet och den eftersträvade variationen ige ma-
terialet.

.
Ingen de tillfrågade cirkelledama någonhade invändningav mot att
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frågan sinameddiskuteranaturligtvisönskadeprojektet. Mandelta i re-
cirkeldeltagare.spektive

Genomförande

erhållits observationsbe-viainformationsdataintervjuerna harFörutom
frågeformulär skriftligvarje cirkel,observation iminstsök samtetten

ochkurskatalogerstudieförbundsavdelningarna,fråndokumentation tex
verksamhetsberättelser.

intervjun gjordestvå tillfällen. Förstaintervjuades vidCirkeldeltagama
hade fo-sammankomsten. Dennaförstai regel efter dencirkelnsvid start,

i cir-delaktighetmotiv ochförväntningar,bakgrund,kus deltagarnas
hade avslutatscirkelngenomfördesintervjunAndra närkelplaneringen.

på uppfattningarsig deltagarnasoch inriktadeavslutaseller nära attvar
cirkelnbetydelsedencirkelsammankomstemareñexioneroch samtom

deltagaren.för enskildehade den
andrainföll vidintervjuerna ochalltidföregickObservationsbesöket

inteförundvekssammankomstensammankomsten. Förstaeller tredje att
pedagogiskaeller dennervositet hos störaonödigskapa proces-gruppen

sen.
mindrealdrigintervjunoch andra änmellan förstaTidsskillnaden var

för inter-på Platsenin band.speladestvå månader. Samtliga intervjuer
inärheten,lokal istudielokalen elleroftastvjuinspelningen utomenvar

skäl.praktiskafånågra fall, beroende rent
nås.kunde inteintervjun ochandraTvå bort" viddeltagare föll

vistadesdå intervjun skulleandravid tiden görasdeAnledningen attvar
gång,intervjuades andracirkeldeltagamapå Tre trots attort. enavannan

fickdeavbrutitsina cirkeln grundstudier ihadede att sys-annanav
deltog Detstudiecirkeln dekolliderade medtidsmässigtselsättning som

fyrtioåtta.sålundauppgår tillcirkeldeltagarintervjuertotala antalet
timme.genomsnitt drygtvarade iVarje intervju en

frågeformulär medskickadesstudieförbundsavdelningvarjeTill ett
innehåll förochmål, rekryteringsprocedurerfrågor avdelningenskring

treårsperioden.denundercirkelverksamhetsamhällsinriktadesin senaste
funktio-visstillavdelningen och intetillrikta formuläretGenom att en

representativaönskanvi markerainom den villenär som varom svaren

funktio-avdelningarnasintervju medtänktUrsprungligen det3 göraatt envar
den in-bedömdeseftersom enkätbeslutskrinlades dettaEfterhandnärer. geen

eftersökte.formation
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för hela avdelningen. Enkäten till avdelningarna skickades i början av
1995 flestade studiecirklar vårinär undersökning hade full-sommaren

följts. Av totalt nio avdelningar har endast underlåtit besvara enkä-atten
påminnelserupprepade erhållnaoch löftenten den skulletrots be-attom

svaras.
Övrigt insamlat skriftligt frånmaterial avdelningarna har använts som

kompletterande informationskälla i redovisningen dessas verksamhet.av

Studiecirklar i undersökningen

Studiecirklama i urvalet företräder olika enligt studiear-ämnen som
tillhör huvudämnesområdetrangören Samhällsvetenskap, information.

Nedan studiecirklama i den ordning de uppställda ipresenteras är ta-som
bell

"Kulturkunskap/Samhällskunskap"

Studiecirkeln kulturkunskap/samhällskunskap arrangeradessom av
Medborgarskolan i storstadsförort beskrivs utförligare i kapitelen
Kulturkunskapscirkeln bland flera studiecirklar erbjöds i formvar en som

ALU-projekt finansierat länsarbetsnämnden. Den vände sigett tillav av
dels invandrarkvinnor dels svenska kvinnor, arbetssökande, försom var

de förra skall bli insatta i svenskt arbets-, samhälls- ochatt kulturliv
och de skall lära sig olika länders samhälls- och kulturlivsenare mer om

invandringens orsaker och effekter. Deltagarna i projektetssamt studie-
cirkelverksamhet förutsattes ha en positiv inställning till invandrarfrå-
gor". Cirkeln avgiftsfri för pågickdeltagarna och liksom hela projek-var

hel termin. Varje enskild cirkelsammankomsttet varade i studie-en tre
timmar.

"Datakunskap"

Det andra Studieförbundet i storstadsförorten ABF. Studiecirkelnvar som
valdes för denna studie datakurs för nybörjare. Målet för cirkelnut var en
formulerades cirkelledaren på följande sätt:av

Deltagarna vågaska kunna trycka knapparna någonting.och göra

9Citaten hämtade flygbladär avdelningen har delatett ut.ur som
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jagså svårt ...°. Deltagarna ska kännainteDet attär trorsom man
något förför specialisterockså det inte baradet, ävenkan ärgöra utanatt

i datakunskap.folk Cirkelledarenvanligt
och omfattade tolvarbetssökande avgiftsfritterbjöds tillCirkeln tre-

sammankomster.timmars

"SamhäIlskunskap/ABF-skolan"

medelstor stads-ABF isamhällskunskap,Studiecirkeln i ämnet som en
i kursplaneningickfem olikaanordnade,kommun ämnenett somvar av

går beteck-sammanhållen vilken underutbildningl2-veckorsför en
föreståndare cirkelledarenEnligt avdelningensningen ABF-skolan. samt

vilseledande. Menuppfattascirkeln kundeför aktuelladen namnet som
Enligt cir-i studiecirkelforrn.utbildningen bedrevsintygades heladet att

följande:målet samhällskunskapförkelledaren var
våga sig iochlyfta sig självbli uppkäftig ... AttDet är att engagera

ñestaMånga människorna dede härhänder. ...saker och ting avsom -i börjar kän-börjar diskutera,gnistan. ... Manarbetslösaär tappar man-
samhället fungerarhurKunskaperigen myndighetema. ... omna

samhällskunskap.Cirkelledaren i
med LO-i samarbetestudieverksamhet genomfördesABF-skolans
till dennadeltagareför rekryteringensektionen även ansvarat avsom

deltagaravgifter förekom.sina arbetslösa medlemmar. Ingabland

"Antikviteter"

vi har kunnatstudieförbundandra deMedborgarskolan det tre somvar av
före-Avdelningskonsulentenstadskommunen.i den medelstorastudera

ändamål i antikviteter. Cirkelnstudiecirkelför studiensslog rapporte-en
samhällsinriktad.innehållutifrån och inriktning,dessrades, som

försig till alla med intresseoch vändeannonseradesCirkeln öppet
Målet enligtför cirkelnavgiftsbelagt.Deltagandetantikviteter. varvar

deltagarna skullecirkelledaren att

frånmarkera deli citaten för arTecknet ... används° att att ett samman-
hängande hoppats över.svar

i in-delar samtaletockså /.../ markeraranvänds tecknetI citaten attsom av
med bara punkter.citat betecknasinomtervjun utelämnats. Konstpaus treett
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lära sig känna igen såolika stilar de stol i antikaf-att att om ser en en
fär kunna bedöma ungefär den gjord eller vilken stil tillhör.när den /.../är

ocksåDeltagarna skall vilkenveta tid det och vad hände. Närvar som
industrialismen kom och hur inredde och vilka ideal fanns. ...man som
Man ska kunna vilka olika klasser i samhället har de olika stilar-se som

... Det brukar jag lite Cirkelledarengrann i antikviteter.tana. upp
Antikvitetscirkelns omfattning fem sammankomster, timmartrevar

varje vecka.

"Friidrott Gemenskap"

Det tredje Studieförbundet i medelstor stadskommun SISU, näst-var som
uteslutande inom idrottsrörelsen. Studiecirkeln valdesan opererar som

för denna undersökning genomfördes pågåendeinom för störreettramen
projekt delvis finansieras SIDA. Projektets övergripande ärtemasom av
"Idrott Invandrare och syftar till skapa mötesplatser för goda rela-att-
tioner mellan flyktingar och ortsbefolkningen i kommunema mednya
idrottsföreningarnas hjälp. Projektets målprecisa blärmer a
"- underlätta invandrarnas delaktighet i det svenska föreningslivetatt

skapa tolerans förståelseoch mellan olika befolkningsgrupperatt-
främja goda etniska relationeratt-
öka vårantalet invandrare i föreningsverksamhet"att-

Initiativtagare till projektet ledande friidrottsförening till-ortensvar som
ika medlem i SISU-avdelningen.är

Studiecirkeln riidrott-GemenskapF tillkom med anledning kom-ettav
munalt initiativ erbjuda meningsfull åttasysselsättning, underatt
sommarveckor, för antal ungdomar invandrarbakgrund.medett stort
Nämnda friidrottsförening kontaktades och ombads bidra med aktivi-att

för dessa ungdomar ställa med bl ledare. För-teter attgenom upp a
eningens i sommaraktiviteten beskrivs invandrarprojek-engagemang av

ledare och därjämte cirkelledare på följande vårti samtal:tets sätt
då frånVi ska SISU:s sida det här och jobba i cirkel. Vistötta upp en

ska försöka så många möjligt dem jobbar med det häratt ärsom av som
invandrare. Blanda svenska ledare såoch invandrare, de känner deatt att
får någonting under den tiden de inte läser gårgöra svenska. De snart

nåntingsommarlov och vill ha och hjälpa till i före-medgöraatt

" Citatetet hämtat projektbeskrivningen.är Pga anonimitetsskyddetur anges
inga flera uppgifter.
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aktiviteter förningen. studiecirkeln ska vi diskutera och planera olikaI
fördela deltagande ledare.ungdomarna, hosäven ansvaretmen

på"Sätt framtiden dagordningen"

centralort i glesbygd i materialetSISU-avdelningen representerasen
på handikapsför-med studiecirkeln framtiden dagordningenSätt som en

påframtiden dagordningen ock-ening anordnade för sin styrelse. Sätt är
så från Riksidrottsförbundet SISU medsatsning ochrubriken storen

till brett utvecklingsarbete i hela idrottsrörel-ambition inspireraatt ett
sen" Riksidrottsförbundet SISU, 1994.-

prioritering utvecklingsarbe-bakgrund hela idrottsrörelsensMot avav
handikappsförening fat-sikte framtiden ovannämnda lokalamed harte

omgivning,förändringar i föreningensbeslut diskutera konkretatat ett att
medlemstillströmning, i syfte höjabidragsminskningar och attt.ex.

Målsättningen", berättar före-beredskapen inför framtida utmaningar.
k få framåt.folk tittaningens ordförande och tillika cirkelledare, är att att
i måste framåt förändrasomöjligt titta hela tiden. VärldenInget ochär man

måste blir upplysta ... Och detoch följa med. Ungdomarna ärmerman
på ska helst ligga lite före allaviktigt styrelsen alerten. Denäratt an-

dra.
i anslutning till styrel-Studiecirkelns sammankomster ägde närarum

ordinarie sammanträden.senst

"socialdemokratisk ideologi"

ungdomsklubben centralorten i glesbygdDen socialdemokratiska an-
socialde-studiecirkel för sina medlemmar kringordnade i ABF:s regi en

innehållbeskriver cirkelns och bakgrund imokratins idéer. Cirkelledareni
l följande ordalag:

socialdemokratin, grundidéerDen heter Sosse och den handlar om
grundidén med cirkeln i sigoch solidaritet och jämlikhet. Mentankar, är

v går SSU-klubb fungerar ochväl den ska lära sig lite hurdeatt som om en
fungerar.hur styrelseen

hållervår såklubb, vi inteDet fungerar inte riktigt det ska isom oss
Socialdemokratisk ideologi.strikt till boken Cirkelledaren i

SOSSE idématerial förZ Cirkelledaren hänsyftar till studiematerialet Ett
studiebok.SSU-klubbarna cirkeln användesom som
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våren långtStudiecirkeln relativtstartade och hade avbrottsent ett
efterunder När andra intervjun gjordes med deltagarna, straxsommaren.

pågick cirkeln fortfarande.sommaren,

"Kommunalpolitisk ideologi"

Studiecirkeln i kommunalpolitisk ideologi i norrlandskommun anord-en
nades förtroendevalda socialdemokraterna i kommunens social-deav
nämnd i ABF:s regi.

mål frågorCirkelns diskutera har anknytning till social-är att som
sånaockså frågor.nämnden. ha tid diskutera lite politik ochDet är att att

så sakfrågorOfta det i själva nämnden det mycket och harär äratt man
sakfrågor, mås-där det gäller hinna med direkta därgruppmöten att man

ställning. den här studiecirkeln jag vi har möjlighet sittaIte ta tror att att
också. såoch lite ideologi Och inte väldigt starkt styrdärattprata man av

sakfrågoma. sakfrågor utifrån ideologiskDet klart kanär att prataman
fall finns förbakgrund, i alla det tid det allmänna,att som manmen mera

inte har tid med annars" Cirkelledaren i kommunalpolitisk ideologi.
Som cirkelledare i cirkeln för de socialdemokratiska irepresentanterna

socialnämnden fungerade ordföranden i socialnämnden självsom var so-
fråncialdemokrat. inte faställda börjanSammankomstema utanvar grup-

ansågssammankallades cirkelledaren allteftersom nödvän-dettapen av
digt. cirkelnNär andra intervjun med deltagarna spelades in intevar
avslutad.

gård"Din i EU"

Initiativtagarna till studiecirkeln gård bönder"Din EU"i var en grupp
norrlandskommunen. i Vuxenskolans regi ochCirkeln arrangerades om-
fattade cirkel enligt cir-sju sammankomster. Bakgrunden till denna var,

medförtkelledaren, Sveriges EU-inträde vilket har stor del ochen nya
svåra frågorganska för lantbruket. I bemöta den si-strävan atten nya

tuationen, tillägger cirkelledaren, försöker vi lära allt berör EUut som
inom lantbruket. Vilka möjligheter vi jobba och vad det krävs förhar att

få få. ändamåletvi iska allt vad kan Det Cirkelledaren Dinäratt man
gård EU.i
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Studieförbundens3 samhällsinrikta-
de studiecirklar

detta frånI kapitel redovisas först samtliga enkäter deltagan-svaren som
de studieförbundsavdelningar lämnade in.

ingåendeI kapitlets andra del i form porträttpresenteras mera av en
de avdelningar omfattas denna studie, nämligen Medborgar-av som av

skolan i storstadsförort.en

A. Redovisning enkätenav

Genom enkätförfarandet har vi velat tillförsäkra uttryckteoss svar som
påavdelningarnas rad aspekter vilka bedömdes kunna belysa desyn en

frågeställningar ställdes inledningsvis i Redogörelsenrapporten.som
nedan koncentreras därmed kring målavdelningarnas profil, och övervä-

målgruppsprioriteringarganden omfattning påoch med avseendesamt
den samhällsinriktade studiecirkelverksamheten.

Mål och överväganden

enkätenI ombads avdelningarna bl beskriva dels syftet med sinatta sam-
hällsinriktade studiecirkelverksamhet dels bakgrunden ochpresentera
tankarna föregick planeringen denna verksamhet.som av

Mål

Syftesbeskrivningama fokuserar på antingen individens eller medlemsor-
ganisationens utveckling.

påInriktningen individen har olika innebörd hos de olika förbunden
i materialet:

Framträdande syfte för Medborgarskolan och Vuxenskolan denära.
personliga allmänbildningen mål i sig:ettsom

3 Antalet enkäter denna redovisning uppgår åtta.bygger till En avdelning -
ABF i norrlandskommun valde inte besvara enkäten.att-
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allmänbildning och kunskap" Mbsk medel-öka människors"Att i
stadskommunstor

samhället hela tidendeltagarna ökade kunskaper"Att om somge
förändras norrlandskommun" S V i

samhällsinriktade cirkelverksamhetenSISU och ABF med denavser
aktivöka den enskilde deltagares för underlätta delaktighetattatt resurser

civilai det samhället:

stärka den enskilda individen föreningslivet" SISU medel-"Att i i
stadskommunstor

människor redskap för påverka vardagen och del"Att att tage av
politik" storstadsförortsamhällsdebatten och ABF i

Från påfokus den enskilde har vi urskiljtsyftesbeskrivningama medc.
ökade självförtroendet för dräg-ytterligare kategori det etten som avser

studieförbund SVligare socialt liv eller vidare studier. Tre SISU, ABF,
för dennaunderlagger syn:

vid arbets-människor stöd förändrad livssituation,"Att i t exge en
löshet norrlandskommun" SV i

skoja ökade kunskaperutveckla ökad självförtroende och"Att
för vidare studier och arbetsuppgifter" ABF centralort inya -
glesbygd

utveckla deltagarnas kunskaper personligt och socialt" SISU"Att
centralort glesbygdi-

cirkelverksamheten i föreningslivetssamhällsinriktade ledDen som or-
demokratiska utveckling uttrycks i SISU:s och ABF:sganisatoriska och

svar:

och demokrati""Att stärka föreningarna, dess SISUorganisation
medelstor stadskommuni

medlemmar för uppgifter före-"Att utbilda iorganisationernas
medelstor stadskommunningsliv, arbetsliv och samhälle" ABF i

överväganden

fråga i de överväganden ligger bakom plane-Genom enkätenatt om som
samhällsinriktade verksamhet har vi velat bildaringen avdelningamasav

påverkar faktiska cirkelutbu-uppfattning de faktorer detoss en om som
påTvå frånutläsas beronde tyngdpunktendet. kanmönster svaren var

ligger:
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bildas de Medborgarskolan därDet mönstreta. ena av svar som avger
principer "allmänhetens intresse och tillgänglighet för alla lyftssom
fram. möjlig konsekvens detta kan endast den verksamhetEn attav vara

efterfrågas blir organisera.intressant attsom

"Utifrån humanistisk ideal försöker fånga allmänhetens in-viett
för händelser samhället" Medborgarskolanaktuella i itresse stor-

stadsförort

utgår frånTyngdpunkten i det andra uttaladesvarsmönstret mera mo-
raliskt-ideologiska principer jämställdhet och människovärde"som

vårmedlemsorganisationemas behov. Enligt tolkningsamt omsorgen oms
handlar det organisera studiecirklar studieförbunden priorite-i attom som2

utifrån ideologiska enskildeställningstaganden. För den det inteärrarI
lågtuppfattasovanligt del dessa cirklar ha nyttovärde ochatt etten avi därför sällan prioriterat val. Det förekommer därför studie-utgör ett att

sådanaförbunden försöker underlätta rekryteringen deltagare till cir-av
påverkaklar undanröja eventuella hinder deltagartill-att trosgenom som

strömningen minska avskaffaeller helt deltagarav-att texgenom
gifterna.

verksamhetsplanen inriktningar där före-"I prioriterar vi t ex
ningsutveckling jämställdhet och invandrarfrågor ingår", SISU -

glesbygdcentralort i

hålla det offentliga samtalet och till"Att verksam-öppet attse
med och medlemsorganisationernasheten ABFöverensstämmer :s

mål och värderingar" stadskommunABF medelstori

lägre deltagaravgifter de samhällsinriktade cirklarna"14 tar i "
centralort glesbygdABF i-

Omfattning och prioritet

Från framgår huvuddelenenkätsvaren de arrangerade samhällsin-att av
riktade studiecirklama sker i samarbete med medlemsorganisationerna.

frånStudieförbundet SISU avviker alla andra studieförbund attgenom
uteslutande bedriva sin verksamhet bland medlemsorganisatio-nästan

Eftersom denna verksamhet handlar föreningskunskap för-ochnerna. om
eningsutveckling allmänheti den samhällsinrik-största rapporteras som

två gårdstudiecirklar i denna studie avgiftsbelagda,Endast "Din i EU"-var
SV och Antikvitetef-Mbsk.
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tad. Annorlunda uttryckt kan medlemsföreningamas primärasägas att
studiecirkelverksamhet samhällsinriktad ioch princip genomförs medär
hjälp det tillhörande studieförbundet. Därmed inte alla före-sagt attav
ningar bedriver studieverksamhet. Som exempel kan 92nämnas att av
föreningar medlemmar iABF i medelstor stadskommun endast 52ärsom
bedriver studieverksamhet i aktivt samarbete Studieförbundet, ochmed
motsvarande för SISU i 69 föreningar.stad 28ärsamma av

Alla avdelningar besvarat enkäten har de sarnhälls-uppgett attsom
inriktade har hög prioritet inom deras verksamhet. I enkät sak-ämnena en

på frågan:nades dock den aktuellasvar

våradiskussionerna med medlemsorganisationerframhåller"I
samhällsstudierna centralort glesbygd" ABF i-
"Samhällsfrågoma de prioriterade områden våriär ett mestav
verksamhet som till 80% bedrivs med medlemsorganisationema "
SV norrlandskommuni

vår"Som studieförbund det uppgift öka människors allmän-är att
bildning och kunskap. cirklar har högstaDessa givetvis prioritet"
Mbsk medelstor stadskommuni

"Ämnesgruppen har högsta vilket markeras medprioritet viatt
fördelar högre andel statsbidrag till samhällsstudierinternt änen

ämnesområdentill andra medelstor stadskommun" ABF i

I försök bild de studiecirklar lo-överett att presentera arrangerasen som
fåttkalt de undersökningen förlagd till har avdelningarnaorter som var

fylla i särskilt formulär. I detta formulär ombads avdelningarna lämnaett
uppgifter de samhällsinriktade studiecirklar genomfördes underom som
de verksamhetsperiodema dvs 1992/93, 1993/94 och 1994/95.senaste tre

efterfrågadetill uppgifterna skaffa uppfattningSkälet de attvar oss en om
innehåll", deltagarmålgrupp medarrangörer in-cirklamas och eventuella
omvandlas till statistiska kategorier i ordinariedessa den rapporte-nan

Eftersom omfattningringen. dessa cirklars har vi valt redovisaär stor att
representativt axplock dem i bilaga se bilaga.ett av en

åVi sidan inte till omdet förekommer studieverksamhet inom5 känner andra
studieförbundsanslutna föreningar inte förmedlas via studieförbunden.som
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Profilverksamhet

Studieförbundens profilering framhävtshar länge önskvärt och ef-vara
framhållerminstInte bidragsgivaren detta itersträvansvärt. senaste pro-

positionen Prop. 1990/91:82, 14.s
I enkäten ombads avdelningarna beskriva sin profil och den delatt av

sin verksamhet för proñl.uttryck De ombads redo-är ävensom en egen
frånför vad kännetecknar förbundetdet de övriga.göra som egna

framkommerAv avdelnings särskiljande profil kan sinhaattsvaren en
grund i 1 uttalade ideologiska premisser, 2 medlemsorganisationemas
utvecklingsbehov, 3 närsamhällets utvecklingsbehov, eller 4 speciella
cirkelärrmen.

utifrånstudieförbundDe motiverar sin profil ideologiskasom pre-
utgår frånmisser antingen individualistisk bildningssyn, individendären

frånoch dess bildningsbehov upphöjs till eller kollektivistisknorm, en
underställer bildningsprocessen vårtsamhälleligt ideal. Iettsyn som ma-

terial det Medborgarskolan uttryck för individualistisk bild-är som ger en
ningssyn medan ABF framhäver samhällsengagerad bildningssynen mer
i samklang med bestämda värderingar:

har humanismen"Vi grundval. ställer människanW i centrumsom
och låter henne tänka fritt och beslut" Mbsk storstads-ita egna
förort

vill främja och"15 själv deltaga samhällsomdaningi i över-en
ensstämmelse med arbetarrörelsens grundläggande värderingar"

medelstorABF stadskommuni

utgångslägenTrots olika ideologiska och ägarbakgrund understryker
både Medborgarskolan och sin karaktär bildningsrörelserABF för al-av
la. För Medborgarskolan har dock denna inriktning programmatisk ka-

målgrup-raktär medan ABF-avdelningarna lyfter fram prioriteradeäven
objekt för sin primära verksamhet:per som

"Målgruppema allmänheten. helst välkommen"Vemär ärsom
Mbsk-centralort glesbygdi

försöker fått"Vi till dem storstadsförortminst " ABF imestge som

Studie- och kulturverksamheten inom medlemsorganisationema verkar
inta framträdande ställning hos alla Medborgarskolans avdel-utomen - -

samtidigtningar. Inriktningen medlemsorganisationema uppges vara
dessa avdelningars kännetecken i jämförelse med andra studieförbund:

"W arbetar för ungdomar framtiden eftersomi idrotten är en ung-
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domsrörelse. arbetar medlemsorganisationerna utifrånVi genom
deras behov" SISU medelstor stadskommuni

medlemsorganisationer-"Avdelningen har verksamhet blandstor
föreningar, LO-för-PRO, handikappföreningar; politiskana som

bund. Mycket samhällsinriktad verksamhet erbjuds helt ellergratis
till reducerade -centralort glesbygdpriser" ABF i

våraVuxenskolan studie- och kulturverksamhet"Basen i iär egna
grund-, medlems- och samverkande Handi-/.../organisationer

vårtkappverksamheten viktig del arbete S norrlands-Viär en av
kommun

frånEn avdelning har i enkätsvaren utmärkt sig alla de övriga studie-
målmedvet-förbundsavdelningama profil sinattgenom uppge som egen

satsning närsamhällets behov:na

områdena"Verksamheten fokuserar kring kultur, miljö och socialt.
Studieförbundet Vuxenskolan norrlandskommun skall utvecklai slverksamheten form cirkelverksamhet och utökabyarnai it ex av l

lskallutbudet kulturaktiviteter byarna. Lokala kulturgrupperiav
bygdegårdar,främjas. Lokala utvecklingsgrupper byalagsom m l

skall stödjas för gång landsbygdsutvecklingen"i S Viatt norr-
landskommun

4. En del avdelningar framhäver viss kursverksamhet exklusiv.som
Det kan gälla speciella avdelningen erbjudaämnen är attsom ensam om
i kombination med aktivitet föreläsningar vilka i näratannan som ex ges l

lanslutning till studiecirkel. Nämnda verksamheter marknadsförsen som
iavdelningens nisch i den utbildningsmarknaden:öppna
lBåt-Medborgarskolan kanske kända för"Det ärär mestsom lnågotägarsk0landär utbildar olika finns hosvi i Den intesteg. an-

förbund. Språk också våra kännetecken" Mbsk iärnat ett av me- idelstor stadskommun

på"Vi grundutbildningar och baskunskaper" ABF imestsatsar
storstadsförort

målgrupper:Prioriterade exemplet invandrare

Från den tidigare redovisningen enkätsvaren kunde avdelningarnasav
målgrupperprioriterade identifieras i drag. Förbundens ägar-grova

struktur, inte minst, samtidigt fingervisning vilka de po-ger oss en om
målgruppematentiella kan bör ingen de avdel-Det noteras attvara. av
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har deltagarnas bakgrundningar har besvarat enkäten uppgett attsom
i första handantecknas vilket föranleder tolkningen det utbudetäratt som

målgruppen.föreskriver del avdelningar dessutom angelägnaEn är om
understryka deras studiecirklar riktade till vem helst.äratt att som

bidragsgivaren särskilt utpekatInvandrare deär en av grupper som
folkbildningen. studiecirkelverksamhetenprioriterad för Det justärsom

frå-särskildariktad till invandrare vi valt belysaattgruppen som genom
i formuläret.gor

övergripande syftet med invandrarverksamheten avdelning-Det anger
främlingsfientligheten i samhället dels under-dels motverkaattvaraarna

lätta invandrarnas integration skapandet mötesplatser däravgenom
umgåsoch invandrare kan träffas, och lära känna varandra. Försvenskar

SISU-avdelningar syftet integrera invandrarna i dengäller dessutom att
påpekas långt ifrån allasvenska idrottsrörelsen. För övrigt bör det att av-

målgruppenfördelningar undersökts bedriver verksamhet invandra-som
i understryks ambitionen möjligt kommaatt snarastre, men svaren

igång just invandraraktiviteter.med

naturliga de studie-Störst verksamhet bland invandrare uppvisar skälav
medlemmar.förbundsavdelningar har invandrarföreningar Isomsom

dessa fall studieverksamheten huvudsakligen i samarbete medarrangeras
invandrarföreningama och till övervägande del sarnhällsinriktad. Viär

från angåendehar invandrarverksamheten kunnat konstateraävensvaren
anmärkningsvärd omständighet, nämligen alla avdelningarnästanatten

bedriver verksamhet för invandrare företrädesvis det i form adgörsom av
projekt finansieras mindre eller utsträckning "extemahoc i störresom av

bidragsgivare. Länsarbetsnämnden, organisationDessa kan t ex vara en
eller ovannämnda omständighet har vi kunnatkommunen. Förutom även

vi haft möjlighet studera harkonstatera alla de projekt närmareattatt som
invandrare i till kortut-uteslutande sig till arbetslösa och synnerhetvänt

bildade arbetslösa invandrarkvinnor.

viI samband med presentationen undersökningens studiecirklar hadeav
innehållet tvåmöjlighet beskriva i invandrarprojekt För ytterliga-att att.

komplettera beskrivningen den invandrarverksamhet förekom-re av som
vårt någraöversiktlig skildringi material kommer nedan görasmer en av

verksarnhetsperioden 1994/95.aktiviteter arrangerades undersom

målgrupps-i° En avdelning, nämligen Mbsk i medelstor stadskommun, har
målför konñikt mellan avseende priorite-sammanhanget uttryckgett statensen

målgrupperrade och avdelningens praxis eftersom ogillar/vägrar regis-attman
deltagarna efter eller handikapp.derastrera ursprung
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vårenEn avdelning startade under 95, enligt projektbeskrivningen, "en
helt verksamhet vände sig till flyktingar genomfördesochtypny av som

uppdrag det lokala invandrarkontoret. Deltagarna studerade varjeav
år ämnesområdendag under olika inriktningmed det svenskaettca

frånsamhället och den svenska kulturen; allt historia, geografi och sam-
hällskunskap till svensk matlagning, traditioner och vardagsliv. Syftet var

orientera sig kring och bli delaktig i sitt hemland".att nya
Ett projekt för arbetslösa invandrarkvinnor, i avdelningsannat annan re-
gi, hade det uttalade syftet att invandrare möjlighet till bredarege en
kunskaps- och erfarenhetsbas för arbetsmarknadens förändrademötaatt
krav och öka deras självförtroende. Verksamheten bestod cirklar iav

samhällsfrågorhantverkstekniker och olika kulturaktivitetersamt tsom
föreläsningar, musikanangemang och studiebesök.ex

Övrig invandrarverksamhet samhällsinnehålli studiecirkelfonn med
kunde huvudsakligen handla svensk arbetslivs- och samhällsoriente-om
ring, valen till riksdag och kommun, föreningskunskap, olika datakun-

livsåskådningarskapskurser, cirklar kring religiösa cirklar ak-samt om
frågor,tuella internationella EU.tsom ex

Sammanfattning

erhållit frågefonnuläretSvaren vi har deskriptiv bildgenom ger oss en av
förhållerhur studieförbund lokalt frågornasig till rad aspekterett en som

har berört. Enkäten inbjöd till någotför tillfälle tillöppna att ettsvar ge
utvecklade och nyanserade det hade bli-även änmer resonemang annars

tillgå.vit endast fasta fannssvarsalternativ möjligheten verkarDenattom
inte mångaha utnyttjats tillräckligt har varit ganska lakoniska iutan svar
sin formulering så innehållsrikaoch icke medan andra har lämnatst o rn
obesvarade. En viss försiktighet därför befogad skall tolkasär när svaren

påeftersom inte säker dessa uttrycker hela sanningen. Enärman om
möjlig förklaring till varför innehållvissa torftiga kan isvar var vara

studieförbunden svårighet utomståendehar viss i redovisa föratt atten
gårvad på.deras verksamhet Särskilt dettamärkbart i de fall avdel-ärut

ningarna ombeds förklara sin profilverksamhet. Antingen beskrivs denatt
i generella eller inte alls. En förklaring till varför vissa sakertermer annan
exkluderas i enkätsvaren kan möjligen studieförbunden lokaltattvara
saknar kunskaper och färdighet i just hantera professionelltatt ett
språk.

frågeforrnuläretI ombads de undersökta studieförbunden beskriva dels
syftet med sin samhällsinriktade studiecirkelverksamhet faktorer,dels de
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stårtankar och idéer Från mål-bakom ämnesutbudet i dessa cirklar.som
beskrivningama kunde konstatera antingen inriktning individensen
bildning eller medlemsorganisationens utveckling.

Inriktningen individen framhäver bildningen a egenvärde,ettsom
b för aktivt samhällsengagemang, c medel för ökatetten resurs
självförtroende i det sociala livet.

Inriktningen medlemsorganisationen har till syfte främja utveck-att
lingen demokratiskt och aktivt föreningsliv i samhället.ettav

De överväganden avdelningarna i samband med planeringen sinagör av
utgår från tvåsamhällscirklar skilda Enligt det pla-synsätt. synsättetena

och erbjuds studiecirklar inklusive samhällsinriktade och närneras om
det existerar ämnesinnehåll.marknad för dessas underförståddEnen
princip tillgång efterfråganoch verkar det faktiska cirkelutbu-styraav
det. Enligt det andra planeringen den samhällsinriktadesynsättet styrs av
cirkelverksamheten uttalade moralisk-ideologiska ställningsta-av mer
ganden, jämställdhet eller medlemsorganisatio-texsom omsorgen om

behov.nens

Enkätsvaren påtyder huvuddelen de samhällsinriktade studiecir-att av
klarna genomförs i samarbete med de föreningar medlemmar iärsom re-
spektive studieförbundsavdelning. Därigenom cirklamas studiein-svarar
nehåll föreningarnas sammanhållning.behov utveckling ochmot av

Vad lokalavdelningarnas profil framkom fyra olika varianteravser
beroende utgångspunkter,uttalade ideologiska påinriktning bestämda
målgrupper, relation till närsamhället eller ämnesinnehåll i cirklama.

Utifrån ideologiska premisser det Medborgarskolan och ABFär som
främst motiverar sin betona individualistisk respekti-särart attgenom en

kollektivistisk bildningssyn.ve en
Alla avdelningar, förutom Medborgarskolan, känneteck-uppger som

nande drag för den profilen inriktningen medlemsorganisationer-egna
studiebehov.nas

Endast avdelning utifrån målmed-SV har beskrivit sin profil denen - -
satsning påavdelningen lokalsamhällets kulturella ochgörvetna som

sociala utveckling.
En del avdelningar framhäver i enkäten sin profil med viss cir-att ange

kelverksamhet "exklusiv.som

målgrupperAvdelningamas potentiella för den samhällsinriktade cirkel-
återfinnsverksamheten bland de föreningar och organisationer ärsom

medlemmar i respektive studieförbund. mål-Indirekt kan avdelningamas
identiñeras ämnesinnehåll. frågeforrnuläretcirklamas Igrupper genom
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vårt utpekade priori-koncentrerades intresse kring de statenen av av som
målgrupper, övergripandeterade nämligen "invandrare". Detgruppen

förekommersyftet med invandrarverksamheten där den är att mot-- -
verka främlingsfientlighet underlätta invandrarnas integration i detsamt

samhället. Studieverksamheten för invandrare naturligasvenska är av
studieförbund invandrarföreningarskäl bland de harstörst som som

studieverksamhet för in-medlemmar. En till omfattningen ganska stor
ñnansie-vandrare tycks organiserad kring särskilda projekt vilkavara

bidrag i form arbetsmarknadsanslag och diversemed "extema"ras av
uteslutande till arbetslösa in-projektmedel. Dessa projekt inriktas nästan

består samhällsorientering, svenska ochvandrare och cirklar i data-av
kunskap. övriga vanliga cirklama handlar svensk arbetslivDe mest om

föreningskunskap, datakunskap cirklar kring aktuellaoch samhälle, samt
frågor.internationella
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samhällsinriktadeavdelningsB. Bilder av en
verksamhet

frånmaterialetövergår det insamladepresentationenI denna del en ge-av
studieförbundsavdel-nivå avbildastill individuell. Nedannerell enen

inämligen Medborgarskolansamhällsinriktade verksamhetnings en-
redovisning idetaljeradstorstadsförort. skerDetta svarenavgenom en

intervjuer delta-porträttering baseradformuläret ochi avgenom en -
undersökningen.studiecirkel ingick icirkelledaren i denoch somgarna

såtillvägagångssätt bildvisa komplettdettaAvsikten med är att en
samhällsinriktade cirkelverksamhet.så avdelningensmöjligt den valdaav

Studiecirkeln, vill vi medden undersöktaSamtidigt, och bakgrundmot av
individernavåra "levandegöra" de deltagandepersonbeskrivningar ge-

med-utgå från vi har genomfört. Allade bandade samtal treatt somnom
avdelnings studiecirkelledaren i nämndaverkande deltagare samt por-

för läsarenYtterligare syfte medför sig. porträttet ärträtteras attettvar
erhållit enkäten ochinformation vi viasmakprov denettpresentera av

resultatengrund för analysarbetet ochintervjuerna och har legat tillsom
studie.dennaav

kvinnorprojekt för arbetslösa"Kulturkram: Ett
främlingsfientlighet"mot

ingår projekt- Projektetnedan iStudiecirkeln analyseras störreettsom
i invandrartätarrangerades MedborgarskolanKulturkram enavsom-

Projektet bestodmed Länsarbetsnämnden.storstadsförort i samarbete av
studerades iallmänbildande och estetisk karaktärrad ämnen somen av

definierades lokalav-dessa studiecirklarform studiecirklar. En avavav
utifrån skall bli in-samhällsinriktad syftet deltagarnadelningen attsom

länders samhälls- och kulturliv.i svenskt och andrasatta
utomnordiska dels svenska kvinnorProjektet riktade sig till dels som

arbetslösastudiegrupp totalt tiobilda blandad multietniskskulle aven
hälften svenskor. styrda rekryte-hälften utländskor och Denkvinnor

föjandei avdelningens annonseringringen motiverades sätt:

avdelning fullständigtcirkeldeltagare skulleValet och porträtteras ärsomav
hade kunnat blislumpmässigt. det vi det likaMed gärnaatt en annanmenar -

ingår undersökning-avdelningar ihelst de sammanlagt niovilken somavsom -
en.
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vill"Vi använda invandrarkvinnors kulturarv och erfarenheter
tillvarata svenska kvinnors och kunskaperintresse för ökasamt att

förståelsen för mångkulturellt samhälle och för förbättra in-ett att
tegrationen. "

Villkoren för delta i projektets verksamhet deltagarna skulleatt attvar va-
arbetssökande vid anmälningstillfállet och ha en positiv inställning tillra

invandrarfrågor". På handfast plan syftet med verksamhetenett mer var
heltid månaderoch under fematt

lära sig olika textila tekniker, sömnad, mjuka dockor, lapptäckstek-t0 ex
nik och vävning
få utbildning i friskvårdsvenska, engelska, och söka jobbatt0

Genom den multietniska blandningen i åstad-studiegruppen ville man
komma erfarenhetsutbyte i avsikt medvetandegöra invandrarkvin-ett att

svenskt arbets-, samhälls- och kulturliv och möjlighetnoma om ge en
svenskorna lära sig andra länders samhälls- och kulturliv. Detatt mer om
genomgående diskussionstemat skulle invandringens orsaker och ef-vara
fekter.

såProjektet kallad ALU-projekt vilket innebär deltagarnaett attvar var
berättigade till A-kasseersättning under studietiden. Fullgod inärvaro
projektets aktiviteter skulle i sin leda till förnyad ersättningsperiodtur en
från A-kassan.

Studiecirkeln i vårsamhällskunskap ingick i undersökning. Cirkel-
ledaren och deltagare intervjuades och avdelningen besvaradetre en en-
kät. En de intervjuade deltagarna lämnade studierna kort efter den för-av

intervjun grund hon blev till attraktiv specia-sta att antagenav en
listutbildning framgångsriktarrangerad och företag iett stortav samar-
bete med Länsarbetsnämnden.

Avdelningens samhällsinriktade verksamhet

Redovisningen avdelningens samhällsinriktade verksamhet påbyggerav
den information frågeformuläretavdelningen lämnade i 16.sesom s.

När intervjuerna genomfördes uppfattade jag det cirkeln i samhälls-som om
kunskap kallades "kulturkunskap och detäven och efter-Iatt var en samma.
hand och i samband med analysarbetet intervjuutskriftema frågeforrnu-ochav

insåglåret jag det två,handlade formellt olika cirklar. Cirklamaatt sett,om ser
dock in i varandra frågaoch helhet i innehållutgöra och arbets-ut att en om

Deltagarna har definitivt intesätt. varit medvetna tvådet handladeattom om
avgränsade studiecirklar.
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eftersom bedömdesEnstaka förblir dock oredovisade här de berörasvar
frågor sig för denna studie.sträcker utöversom ramen

Från frågeformuläret framgåravdelningen besvarade de villkorsom
och/elleravdelningen ställer för studiecirkel skall betecknasatt rap-eni karakteriserassamhällsinriktad. Som samhällsinriktadeporteras som

i områdenbehandlar inom arbetsliv, information,de studiecirklar som
juridik, samhällsplanering, samhällsekonomi,kommunikation, media,i

statskunskap och sociala ämnen.
samhällscirklar i enkätenVad syftet med avdelningens angesavser

kunskaper och insikter i aktuelladet öka deltagarnas ämnen.äratt att

På frågan planeringenhur avdelningen i samband med avom resonerar
samhällsinriktade studiecirklar fick vi attsvaret

1 grundval, så"Eftersom Medborgarskolan har humanismenl som
vårt bildningsideal på vårt tänkande humanismen.bygger hela om

händelser sker samhället och försö-följer de aktuellaVi isomupp
fånga för dessa frågor".ker allmänhetens intresse

nå-studiecirklama skall redovisaAvdelningen ställer inga krav att
i för sig uttryck förformell studieplan. Detta kan och ettvaragon

deltagarnastudiecirkelns "suveränitet vilket innebär ledaren ochatt
åtnjuter genomförandettotal handlingsfrihet i planeringen och stu-av
diecirkelarbetet.

På frågan prioritet samhällsinriktade har inomvilken ämnen av-om
delningen erhöll vi inget svar.

frågor frågeformuläret avsågi kartlägga avdelningensEn del att
frågormålgrupperna.prioriterade Särskildahandläggning de s.k.av

målgruppen invandrare i enkäten.relationen till Av-togs uppom
åt-bestämda uppfattningen ingendelningen i sitt den attsvarvar av

frågaskillnad i olikagörs grupper:om

vår verksamhet riktade till invandrare och svenskar. alla"All Iär
våra alla lika välkomnaverksamheter är

någon dokumentation regis-Inte heller förekommer, enligt enkäten, eller
hållningtrering deltagarnas bakgrund. välDenna överensstämmerav

hållningmoderförbundets officiella "vägrar registreringmed som av
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deltagarnas bakgrund oavsett nå-handikapp. Principen inte urskiljaatt
några utifråneller bakgrund ruckas delvis faktumdet cirkeln,attgon av

föremål vårför studie, riktade sig inte tillminst utom-som var gruppen
nordiska måletinvandrarkvinnor. övergripandeDet för avdelningens in-

sådanvandrarverksamhet, bedrivs, för övrigt att främ-motverkanär är
lingsñentlighet".

tvåAvdelningen har föreningarendast medlemmar Moderatasom
samlingspartiets och Aktiv Ungdoms lokala föreningar med vilka det
existerar såsamarbete kring olika verksamheter när de önskar.ett

Marknadsföringen7. verksamheten sker vanligtvis via kurskatalog,av
flygblad och i den lokala Medlemsspeciñk kurs-annonser pressen.

ståndverksamhet kommer till föreningarnas initiativ.

Ett 40-tal cirkelledare involverade i avdelningens verksamhetär som
objektsanställda. Ingen dem för närvarande tillsvidareanställdärav

mångaoch ganska dem arbetar andra studieförbund. Manävenav
undviker förhållande. får såledeskommentera detta Vi inteatt veta av-

frågadelningens inställning till principiellt viktig relationenen om
mellan cirkelledama studieförbundets fåroch profil. Det vi ärveta att
avdelningens grundval humanismen vilket förklaras föjandeär
sätt:

"Vi ställer människan låteroch henne tänka fritt ochi centrum ta
beslut. också vårt målHumanismens medel äregna

De krav avdelningen ställer för cirkelledare skall bli anställd ärattsom en
vederbörandes förmågapedagogiska kunnighetoch i det kom-ämne man

undervisa. Alla cirkelledare erbjuds, enligt gedignaatt svaret, ut-mer
vecklingsmöjligheter cirkelledarutbildning i olika ämnen.genom

frågefonnuläretAvdelningen redovisade i de samhällsinriktade studie-
cirklar arrangerades deunder verksamhetsperiodemasenaste tresom

cirkelns rubrik, målgrupp, antal deltagare fördeladeattgenom uppge
efter kön, och cirkeln förlagd i eller lo-arrangör var var egen annan
kal. Redovisningen illustreras i tabell 5 nedan.

Se artikel9 Studieförbund kulturkraft i Medborgarskolans tidskrift TIDS-en-
SPEGEL, Nr 2/94, 6-8.s.
2°Förekommande med omskrivningar för undvika identifie-ersättsortsnamn att
ringen.
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verksamhetsperiodernastudiecirklar undersamhällsinriktadeAvdelningensTabell 5.
1994/95.1993/94,1992/93,

KvinnorMänAntalMålgruppCirkelns
deltagarerubrik

i 1992/93
15 10i 25PensionärerParis

i 510SenildementaMinnesträning
66ModeraterDinDin kommun är -i 44PersonalenNejEG -Ja eller -i 5510SenildementaMinnesträning

6llförtroendevalda 17ModerataKandidatskolan5
29llstorstadsförortiModeraterSverigei Europa
4610storstadsförortiModerateri EuropaSverige
38storstadsförort lliModerateriSverige Europal 6 5llstorstadsförortiModeraterSverigei Europa3

1993/94
171330PensionärerWien
613 7PensionärerLondon

i6612ModeraterEG-kunskap
66ModeraterDinDin kommun är -

61218ModeraterI Europa
10 515förtroendevaldaModerataKandidatskolan
44nämndemänModerataArgumentationsteknik -

1994/95
44KvinnorMervetare -

66nämndemänModerataDinDin kommun är -
Invandrarkvinnor/Storstadsförort

88kvinnorSvenska -
Invandrarkvinnor/Samhällskunskap/

88kvinnorSvenskalnvandrarkunskap -

förefaller skeövervägande verksamhetensamhällsinriktadedendelen av
uppfylla dessahandförstaverkar iochmedlemsorganisationerinom 0r-

representationskompetens.ökadbehovganisationers av
denredovisningeniförekommerdeltagareEn avsomgruppannan

studiecirkelverk-Denpensionärerna.verksamhetensamhällsinriktade är
studierspeciellt slag,docki t.ex.de deltarsamhet ett omut att avvaraser

välbefinnandetpersonligadettill, därbesöker/resersedanplatser un-man
motivet.primäradetverkarformersällskapligader vara

studiecirklar1992-94 intarperiodenunderFramträdande plats om
frågans aktuali-förklarasvilketUnionenEuropeiskaSverige och den av

period.undertet samma
studiecirklarna brukar ägahandladefrågeformuläretfråga iEn om var

från medlemsorga-består deltagarestudiecirklarallaNästan avsomrum.
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nisationema har sina sammankomster i andra lokaler studieförbundetsän
studielokaler. Med påavseende cirkelverksamhetens omfattningegna ty-

der pådetta inbyggd flexibilitet i studieförbundens förmåga organi-en att
studier behov föreligger.närsera

Deltagarporträtt

år"Sarah, 29

När första intervjun gjordes hade Sarah varit frånborta arbetslivet tvåi
och århalvt arbetslöshet eller föräldraledighet.ett Senast hon arbe-g.a.
tade hon anställd hos "storstädare" år.i fyra Dessförinnan hadevar en
hon påarbetat olika ställen och har erfarenhet barnpassning,numera av
Vaktmästeri, arbete i korvfabrik yrkesintroduktion vid skivaffärsamt en
och socialkontor. årsVid 16 ålder flyttade frånett hon medelstora staden
till storstad och bosatte så småningomsig i storstadsförorten A hos sin
bror. Sin första lägenhet fick hon i storstadsförort B hon börja-näregna
de arbeta hamburgerrestaurang. Sedan mitten 80-talet flyttadeen av
hon tillbaka till storstadsförorten A igen där hon bor tvåmed sinanu
småbarn.

Sarah har gåttbara årnio i grundskolan och hon avbröt gymnasietsen
efter bara veckor har hon gåttinte någon utbildningtre alls. Hon slutade
studera för hon inte orkade, för hon skoltrött.att Inte heller idagatt var
kan hon tänka sig någotstudera systematisktatt sätt att tmera som ex

igen grundskolekompetensen.ta

Då det plugga, plugga,är plugga. skulleJag inte orka,att förens-
jag har två små barn hemma. Jag skulle kunnainte mig ochsätta
plugga förrän de har gått och lagt sig och då så såjag dåär trött
orkar jag inte. Jag såinte mycket förär plugga på det här viset.att
Jag riktig arbetarkvinna.är villJag jobba och jobba med krop-en

känna nånting.jag görattpen,

Eftersom Sarah inte någonhade barnomsorg kunde hon någotinte ar-
bete direkt. Därför letade hon efter lämpliga ALU-projekt arbetsför-
medlingen. Hon blev intresserad hon ñck pånär projektet "Kultur-syn
kram och kontakt med Mbsk stod förtog Detarrangemanget.som som
lockade hennes intresse för utbildningen hon skulleattvar

2 De porträtterade individernas fingerade. Ortsbenämningamaärnamn ersattes
med omskrivningar i parentes.
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frånträffaoch tjejerochteknikerolika i"lära vävasig att an-sy
svenska kvinnor. Det intressantockså, baraländer ärdra inte att

så mycket Manvilket inte väx-kulturer,derashöra vet om.manom
olika saker".fått lärahar sigkulturer ochmed olikate

föräldrar har.utbildning hennessig vilkenriktigt klart förinteSarah har
bamskötarutbildning ochgåtthar attHon sompappatror att mamma

utbilda sigingenjör. Attsig tillsmåningom arbetadesåsjöman uppvar
familjen.iförekomhon minnsingetdet somvar

för det. Jagtid ochenkeltfanns helt inteDet atttror mammarum-
Gjordesjälva.Då klarade viblevnåntinggick vinär stora. osssen,

såna sakerkeramik och

fritidsintressenSarah helt. Hennes ärsaknarstudiecirklarErfarenhet av
saknas attfritidsutbudetså förockså mycketobefintliga inte att -

fulltför honså intresserad av ärintehon upptagenattutanärteater -
utifrånarbetarklasseninomhon sigplacerarSocialtmed sina bam. sett

finarebland desig interäknarkriterier. Honekonomiskahelt en-som,
fina villor. Honåka bor ii fina bilar,råd kläder,köpaharligt henne, att

bor i för-nedlåtandeväldigtdem ärdeltillägger mot somatt ossaven
så pengar".mycketinte harochorterna

ovik-intebetraktar honsamhällskunskap-kulturkunskapCirkeln i som
före-honkommun". Menting sinsaker ochtig för man vill veta om

ochhenne vävapraktiska sakerhålla meddrar att sy,att somsom roar
tyckte honi skolan"läshuvud. Fastinte harför honliknande omatt

engelska och konst..

trodde duhureller kursen,här cirkelntill dendu kom attInnan
gå tillskullearbetet

skulle bli.på hur det Jagdirektsvårt... tänkte inteJagDet är nog
Då fårdit. jagkommersaker jagsån ijag närär re-att tar tagen

på saker ochda ting.

skul-detFörväntade du digdu säkert.någon tanke hadeMen att
eller vadundervisa,ochstå lärare dären

skulle bli.på hur detspeciella förväntningarhade ingaJag nog

Sarah detyckeri förvägoch bestämtplaneratallting attTrots ar-att var
bra schema.betar efter ett

studiecirkel. Försökerfarenhet ilitehar duNu attatt vara enav
studiecir-arbetetmed själva iskulle kunnahur dettänka ut vara

då gå tillhur skullegången,träffas första vä-keln. När manman
det bästa sättetVilketstudiecirkelnför planeraatt vorega
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tyckerJag detinte något fel detär Jag rik-inteatt är vetsom nu.
vad dutig menar.

F W pratade innan kanske Margot cirkelledaren hade be-attom
schemat på någotstämt sätt...vad skulle i lektion.varjetassom upp

Tycker du det skall såatt vara
dåJo, händer hela tidenju saker. fårMan lära sakersignya nya

hela tiden, barainte tragglar på med sak,att utanman samma man
får lära sig saker; det saker. Sen det mycketatt årtasnya upp nya
det här ska läravi inför publik. någontingDetatt ärprataoss som

alltidjag har haft svårt för: blirJag kallsvett och tänker gud,nej,
skall jag inför alla de här Det ska kommaprata över.

Cirkelledaren, enligt Sarahs övriga uttalanden, skall kunna lära sakerut
så förstår påoch lyssna elevema. En cirkelledareatt skall hänsynman ta
till olika deltagares förutsättningar och kunna deltagarna. Detän ärmer
vad hon förväntar sig. Men det gäller cirkelledarennär i kulturkunskap,
tillägger hon, kan inte begära hon skall kunna hur mycketattman som
helst för hon bor inte här. I det fallet tycker hon cirkelledarenattens

frånskall lära deltagarna hur det bo och leva iär storstadsför0r-attom
ten.

Hennes uppfattning Medborgarskolan det skolaär ärattom en men
ingen vanlig skola och hon den finansieras med statliga bidrag.tror att
För övrigt har hon ingen aning vilka medlemsorganisationer stårom som
bakom Studieförbundet och hon hade kunnat välja vilken studi-att annan
eorganisatör helst bara de erbjöd kurs. Men hade Sarah valtsom samma
cirkeln i samhällskunskap-kulturkunskap hon inte beroende A-om var av
kasseersättningen det aktuella projektet berättigade tillsom

Om hadejag detgjort jag hade arbetat Då hade jag inteom
haft behov studera så här. Förstår du vad jag såfallmenar Iattav
skulle jag det efter arbetstid och då skullegöra jag behövainte det.
Nu detjag för har någotgör jag och har någotjag bak-göraatt att

mig det här slut. Jag harnär kunskaperär vissa jag harom som
fått här:

Men du skulle få lära dig de här kunskaperna fast du hadeom ar-
bete

hadeJag orkat.inte såJag på kvällarna. räckerär trött Det med
gårjag och för hålla kroppen gång. kanatt i Man inteattgympar

borta jämt.vara

Begreppet studiecirkel för Sarah inteär helt okänt. Studiecirklar, säger
hon, finns överallt fåroch hem reklamblad där kan läsaman man om



undersökningsmaterialet 113Del AnalysII.SOU 1996: 154 av

därför skallbra ochstudiecirkelverksamhetentyckerdem. Hon äratt
då finansierasamhälletekonomiska stöd. Skallfortsätta sittsamhället ge

studiecirklaralla möjliga

medallting finns. ochsvårt IMan ju inteDet säga.är att vet som-
någon-det härpå någonting tidigare...har gått Men ärjag inteatt

Är går och arbetslösade hemmadet bättrebra.ting inte äratt som
och tycka li-bara gå och dranågonting, stället förfår igöra attatt

mårfår något jobb. Det ingenhopplöst för inteär attvet man
bra av.

studiecirkelavgifter hon:utfrågas inställning tillsinNär hon svararom

viljaegentligen skullekanskeberon saker:Det Vissa go-som man-
råd. kanske ska be-ha Dukanske för dyrt. sig inteManär anserra,

påberoendemycket600 studiematerial. Dettala plus är pengar;
de har.kämpar förManär. pengar manvem man

från nationaliteter, tyckerolikastudiecirkel med deltagaredelta iAtt en
får olika och lärasådan sakerför kontaktSarah, kul sättär atten se

blandad blirDiskussionerna iandra kulturer. av en annangruppenom
från olikafår på eftersom alla kommermycketkaraktär och redaman

Sammanhållningen varitåtskilliga åsikter. i haroch harkulturer gruppen
egenskaper. kan dockmed sina Detför alla accepterade varandrabra att
förstå muslim och de-svårt, svenskför migbli hon, ärsäger att ensom

så för övrigt,kvinnorna och vidare. Mentryckerreligion, att man nerras
fördomar.mycketberättar Sarah har pratat omgruppen

utbildningen.hända innan hon börjadevad skulleSarah visste inte som
lärt sighon hon harhela sig sitt slutdetMen när närmar att enansernu

samhällskunskapsdelen ef-specielltdet gällerdel. Hon lite osäkerär när
fortsätterså alltihopa". Och honomfattade en liten bitdentersom av

vävstolharväva...och suttit ihar lärtVi ju att av oss envemoss-
igånggå och ochbara dittrodde detförut Jag va-sättaattatt var

trådar:och alladet det skainte. Du sättaär en varpuppmenva,
skall ha grundkunskaperna vävning,iDet ju meningenär att man

fått lärahur räknar. harhur och Wska görvetaatt manmanman
engelskan lite.brodera och förbättraochattoss sy

använda da-också ide har haft möjlighetberättarHon övaatt attattom
personligt brev.meritförteckning ochför bl skriva etttorn att a

Sarah inte enbartstudiecirkelverksamheten har förDeltagandet i gett
På personliga planet hardetoch färdigheter.henne kunskaper rentnya

fått fåtthardeltagarna betytt honkontakten med de andra vänner,att nya
gamla jag igen.ifrån och upplever sittsig sin ensamhetbryta loss
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Jag började känna lite tillbakadragenmig ochi med inteatt man-
hade någon kontakt med folk längre. gick hemmaMan med ungar-

Nu gamlajag mitt jag igen, allt med alla.är pratarna. om

De lärdomar fått frånSarah har dessa studiecirklar, för gånghon första i
sitt liv deltagit lär sig varandraär och det braatt ärutav att ettman

för folk träffas umgås.ochsätt Men samtidigt uttrycker hon vissatt en
tvekan i fall hon själv skulle vilja fortsätta umgås i studiecirklar el-attom
ler sig fortsättatänka inom områdedet hon har studerat våren.under Men
hon intresseradär grundutbildning i data i hoppatt attav en om

"sen kanske bättre jobb gå och städa. sliter påDetänett att
kroppen. Jag städjobb jobb allaprecis andra.äratt ettmenar som

jobbadeJag med det åtta år;i orkade längre.jag inte Det ärmen
väl framtidsutsikter".mina /.../

Kommer du sakna någonting utbildningen slut ochnäratt tarnu
så fall vadi

Gemenskapen kommer jag sakna. "attnog

"Ludmilla, 50"

Jag krigets barn",är Ludmilla, hon ombeds berättaett när attsvarar om
sin bakgrund. Hon föddes i Moskva vid andra världskrigets slut i en
rysksegrarfamilj. När föräldrarna träffades fadern officer i Rödavar ar-
mén och modern tjänstgjorde inom det militära sambandsenheten. Hon

och uppfostrades iväxte efterkrigets Sovjet priviligierat bamettupp som
"sådana problem mångakanske andra har. Morfar dess-utan som var
domare.utom

Efter gymnasiet fortsatte Ludmilla studera vid universitetet på kvällstid
matematiklinjen med data spetskurs, samtidigt honsom som var

påarbeta dagarna. Anledning till kvällstidstudiema intetvungen att var en
fråga val politik påstudenterna födda landet fö-utanom om en som gav

påreträde läsa dagtid. årsåldem,Redan vid 20 hon fortfarandeatt när var
sitt tredje studieår, ñck hon undervisa matematik universitetet. Vid

tid träffade Ludmilla den hon gifte sig med ochsamma man som senare
fick tvillingar, pojke och ñicka. Han gäststudent, ditskickaden en var en

U-landets befrielseregering efter kolonialmaktens sammanbrott, förav
påpraktisera charkfabrik under kort period. gifteDe sig efteratt en en

årfem hon klar med sina studier. årsnär Efter halvt kamp med denettvar
sovjetiska byråkratin lyckades hon utresetillståndutverka och flyttade till
U-landet. Där försörjde hon sig lektor påi Matematik secondarysom
school och Maritimt institut sjöfolksutbildning. årFem klaradeett
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med seder och brukmuslimskt landi U-landet,Ludmilla leva ettattav
flickor.svårt omskärelse Närsig efter,ibland hafthon rätta tatt avsom ex
ñytta medbestämde hon sigförvärradesdet ekonomiska lägetäven att

till Moskva sinbarnen utan man.
år U-landet regim-efter och halvtLudmillas flydde etttre p g aman

och fick asyl itill Italien där han söktevia Saudiarabien komskyfte och
tillbad dem följa med honommed familjen ochSverige. Han kontakttog

Året Flen.1980 och förläggningen hettelandet.det nya var
förläggningen. Honi svenska fick hon redanförsta utbildningSin

Sedan försökteflyttade till storstadsförort X.honfortsatte inom AMU när
mig. därde Intearbete "men ingenstansskaffa sighon emottogett ens-

i någon med den svenskautbildning alls. Kontakteninte behövdesdet ar-
l upplevelse. medchockartad Honblev för hennebetsmarknaden varen

överkvalificerad.andra ordl
utbildning för,på marknaden harför komma jagOch att somsen-
kundeså bra svenska.omöjligt. kunde Jag intedet Jag inte un-var

matematik på svenska.dervisa i

fåförsig till KomVuxrekommenderades därför sökaHon attatt gymna-
siekompetens.

ochså dämpad. kunde de förolämpa migHurjag sättaFörst var-
nivå,på högrehar redan undervisatpå sån utbildning Jagmig en

så...måsteoch jag göra

påsina kurserpositiva i det och klaradeförsökte detLudmilla av gym-se
arbetsförmedlingennasienivå efter fick hon viatermin Strax etten .

korrigera facitmed uppgifthögskolan Aberedskapsarbete att en
till slut hittai lyckades honstudenträknebok. Via DN ettannonsenny

årvarit i 10Och där har hondatakonsult företag.fast arbete ettsom
året.förraarbetsbrist blev arbetslöshonnär p g a

någon utbildning.frågade lämplig HonPå arbetsfönnedligen hon om
från Med-råkade i annonsbladbläddraerbjöds ingen, hon ettmen

ALU-utbildning.för rubrikenborgarskolan och fastnade

Då det.hobby. läste Vatextilteknik det jagminDet ärvar om --
och textiltek-engelska och svenskaOchska läraDe mig väva. sen

cirkelledaren.ringde Margotnik... trodde JagJag inte mina ögon.

ingenjörerInternationellafick information viaSamtidigt med detta hon
framgångsriktmed praktikveckors PC-utbildning24 ett ex-somom en

Av 50i färd medelektronikbranschenportföretag inom att arrangera.var
kvinna och bland demLudmillaerbjudna skulle 15 väljas. somensamvar

fortfa-vår intervju honinträffade efter förstatill valdessist Detta närut.
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rande deltog i Medborgarskolans kurser. dåMan kunde viss klu-ana en
venhet inför den utbildningen.nya

kan förutspåJag inte vad bäst för kan baramig. Jagärens som-
det skullegissa bra fortsätter här.jag har så roligtJagatt vara om

och så jin miljö och lärjag påmig. Det dagis. går påJagär som
dagis. harJag aldrig på dagis. såvarit Det roligt. leverMan fak-år
tiskt. jobbadeFörut och jobbade idag lever jag. Jagman, men

påståkan inte glad fårjag det, ellerjag gladär jag inteäratt om
fårjag det.inteom

Citatet antydan vad honäven lägger in i begreppetovan ger oss en om
studiecirkel och hur hon uppfattar den.

höjer-Man kunskapsnivå påsin ledigt, avslappnat och roligtett
/.../ Cirkeln ska umgås,sätt. utveckla sigsätt sättett att ett attvara

själv. kanHur utveckla då måstesig Jo, pålyssna andra.man man

Ludmilla har erfarenhet den svenska folkbildningen och har tegen av 0 m
genomgått cirkelledamtbildning iABF:s regi den lokala hyres-en genom
gästföreningen hon kassörär

måsteMan på någotju involvera folk omkring. Dåsätt runt-
måste bilda på någotdem Så fick möjlighet studeravisätt. attman
och lära kursledare.attoss vara

När hon ombeds reflektera kring folkbildningen i Sovjet och i Sverigeatt
berättar hon:

Folkbildning, hyresgästföreningen eller studieförbunden harsom-
här, fanns kaninte. Man lära sticka ellersig detsy, men var mera
kommersiellt folkbildning. ... Egentligen vill i Sverigeän man
hålla traditionen livet, eller huri förDet inte jagär väveratt mat-

och det blir billigare köpa. där på såMen detänta sättatt attvar
det billigare kläder köpa. på någotDetänatt attvar sy egna var

ekonomiskt intresse./.../sätt ett

Jag kommer ihåg min betalade för utbildning,minatt närmamma
villejag sy.

Det Ludmilla förväntade sig kulturkrarn-projektet tillfredställaav var
sin nyfikenhet på hur "Jag ville det dyrt.väver. Förväva, ärman men
länge ville jag väva.sen

Du ganska mycket och textil, det finnsvävningpratar om men
också kurs kulturkunskapien
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lyx fördet mig.Ja, ärmen
gickkulturkunskapscirkeln HurfickVilken information niF om

kulturkunskapträffades förtilldet ninär att prata om
mycket information.påstå fickkan jagså mycket. inteJagInte att

/.../preciserat.det intekultur. MenStostadsförortensOkej var-
förvägnågot bestämt ipåSå detF sättvar

detdet idémed. Sennågot börjamåste haJa, attatt varman
Vad harStorstadsförort.bibliotekgå leta ioch ibästa ärsätt att

bok läsa.så fickdärifrån viDet inteinformationför attatt envar
fick leta själva.Vi

här ochför "vi borbratycker honstorstadsförorten ärlära sigAtt om
hon detgruppsammansättningen ärVad gäller ut-ingenting. attanservet

Ludmillaprata.... För ärleva,sig andraför lärmärkt sätt attattman
fall saknar.umgås i normaladetta sätt attett mansom

svenskar, jagumgås medpåstå stäng-kan jagJag inte att men-
svensk vänninapåstå harjagkandörren. Jag inteinte att somener

bekanta harbakar bullar. Menochdag vitill varjekommer mig
härmåstetid. Manhar inteproblemetMenjag... är att varaman

dag förtid mitthar ipå kvällen. Jag integår på komvuxoch jagsen
barnbarn.

intresse-snällskallLudmilla,tyckerCirkelledaren, mot gruppen,vara
tvång ba-sitt arbeteupplevainteallmänbildad ochrad sitt ämne, somav

hobby ochuppfattar honCirkelledarskapetför tjänaatt som enpengar.ra
inte yrke.ettsom

hon ba-deltar i kanhoncirklamaStudieförbundetOm arrangerarsom
står bakom:gissa vilka somomra

medbor-skolan för"Medborgarskolan",tyckerJag namnetom-
gare...

kursen:rollingen gördet för henneövrigt spelarFör vem somom

detfår Kanskevilken lärare ärdet rollspelardäremotMen man-
lärare.bättreråd medharfattigakanske de inteviktigt, är ensom

inte...Jag vet

på sin dataut-Ludmillaintervjun gickandraträffades för denviNär
besviknaväldigtdatagruppenövriga ioch de ärbildning vilken hon

fick denhonmed eftersomhaft görahade honPraktiken däremot turöver.
utvecklings-det finnsföretag därnämndadotterbolag till stortinom ett

honKulturprojektetanställning.eventuellleda tillkanpotential varsom
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lämna efter ha deltagit där i månad.tvungen cirkaatt Där trivdesatt en
hon jättebra. Det hon hann med i samhällskunskap jobba medattvar en
grupparbetsuppgift kring ungdom ochämnet arbetslöshet i storstadsför-

lite hur söker jobborten och beter sigsamt prata anställ-om man en
ningsintervju. Hennes omdöme cirkelledaren hon kunnigär attom var
och duktig diskussionsledare kunde på"styra smidigt sätt. Honettsom
kan inte på någotuttala sig konkret kring hursätt saker och tingmer ut-
vecklades i cirkeln, informerad höll hon sig framstegmen om gruppens
via sin ryska vännina kvar i cirkeln.som var

Ludmillas uppfattning vilket det bästaär lära sigsättet ärattom som
kommer tillnär lärare kan berätta för hållaoch intres-man en som en ens

vid liv. Det handlar för henne speciell förmedlingse sortom en av

-Om du kan förmedla det kanjag inte läsa själv det viktigt,ärsom
för det all informationinteär kan läsa själv.man

Studiematerialet tycker hon också viktigt under förutsättningär det äratt
genomtänkt och koncentrerat för inte alltid gåorkar till biblioteketman
och i alla böckema. självstudier hon interota mycket för eftersomger
det förutsätter att

"Man måste familj och hobbies och sånt.allt Manutan utanvara
måste galen på något för studera själv nånting.sätt Ellerattvara

kan kanske har ambitionen skriva doktorsavhandling.attman en
förMen vanliga människor vill leva och uppleva då räckersom -

det på arbetstid. "

Gruppens betydelse för det lär sig värdesätter hon däremot högt ef-man
de andra i kan uppmärksamma påtersom saker integruppen en man ser.

Särskilt föredrar hon blandade med avseende kulturbakgrund.grupper
För rena skapar oskrivna regler medan i blandadegrupper grupper

sånadär regler inte existerar beter sig naturligt.man

Det blir lättare leva samhällei har kunskapatt ett om man om-
hur det fungerar; vad det för oskrivna regler Det jinnsär regler som

oskrivna, allaär svenskar känner till. kännerMen vi inte tillsom
dem. Det det viktigtär med samhällskunskap.ärsom

folkbildningenF Har och studiecirkeln någon funktion här

ÄvenS Ja. Inte bara folkbildningen har funktion. tvättstu-storaen
har social funktion, idag avskaffas och igor en som mer mer

Sverige. ...

F Du studiecirkelns funktion och andra såna ojfent-att ävenmenar
liga platsers ska folk medvetna oskrivnagöra lagarattvara om
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på grund sån verk-de blevsvenskarna blevS Ja. Jag tror avsom
sånaVarför harmisstänker vi intehistorien. jag.samhet Deti

hadepå grund detKanske vi in-verksamheter där borta av
här. teori.sånt har skapats Det minärett systemte som

eventuellställning tillochfunderaLudmilla ombads överäven taatt so-
komutifrån sin situation. Henneshur hon upplevercial tillhörighet svar

kategoriskt:snabbt och var

Utbildningsmässigtarbetarklass.Ekonomiskt ...jag över-är-
klass.

till:bekänner sigvärderingar hontvivel vilkaLudmilla lämnar inga om

arbetarklassbarn. Det intefick uppfostranbarn ärMina som-
påoch bara hittarandradäröverklassvärderingar, utnyttjarman

leva bättrebekostnad. kanpå andras Man inteleva bättresätt att
går baraandra. Det inte.utnyttjautan att

"Sirpa, 54"

två och femsju syskon, pojkari familj medi FinlandSirpa växte enupp
hontill litet barnår gammal och redan23 närñickor. Hon ettmorvar

arbetskraft.ropade efterSverigesin till 60-taletsföljde med somman
påsin fot svenskhanarbeta med detsammabörjadeHennes satteman

två detföddes ioch ytterligare bamhemmetmark. handHon tog somom
arbetsmarknaden ochår sigtio bestämde honlandet. Efter att utnya

livsmedelsbutik.år deltid kassörska ifick under fyra arbeta ensom
så och gick till komvuxsigbra. Hontrivdes hon inte längreSen sa upp

hon hade med sigUtbildningengrundskolekompetensen.för skaffa sigatt
års kontorsutbildning. Varår ochfrån sju i folkskolanFinland kort, ettvar

påså småningom ingenjörs-jobbskrivmaskin och ñckjätteduktig en
på Finland för-kontoret itiden arbetadefinna kontorist. Under honsom

lärde sigmatematik. Det honpå svenska ochkvällarna läsa blsökte hon a
språkkunskaper lan-i detendai princip hennessvenskkursen nyavar

systematiskt slutettungomål. igenSvenska började hon läsadets motmer
den tid hon hemma.av var

städerskavikariatfick honsommarlovet komvuxFörsta ett som
nå-efteranställning förutvecklades till fastareVikariatetSE-banken. atten

småningom erbjudan-Så fick honår omorganisering.upphöra ettg agra p
På två år lyckadesbankens huvudkassa.uppflyttning tillde innebarsom
kassettuppräkning-förhuvudkassörska medsig tillSirpa arbeta ansvarupp

frånoch utskick valutamottagningbankensoch sedelbuntarna samt aven



120 Del AnalysII. undersökningsmaterialet SOU 1996: 154av

och till Sverige. Kort tid efter drabbades Sirpa omorganiseringav en ny
och arbetsplatsen lades ned. Hon flyttades till ställe inom bankenett annat

låg långt hemifrån återigendär hon räknade kassetter".som upp

tråkigt"Det ganska och jättelång. fick ståMan ochvar resan var
på bussar och tåg och tänkte detvänta jag jag däratt tarsen av-

gångsvederlaget. "

frånBortsett kort allmän introduktion erbjöds någonhon aldrig ut-en
bildning under år påalla sina banken, förvarken de uppgifter hon arbe-
tade med föreller skolas in iatt nya.

Sirpa verkar osäker hon bör placera sig socialt.rentvara om var
Överklass"Arbetarklass allafalli de jobbar på verkstäderär som

såna där har fått mycket utbildning, tyckerär jag. Men isom
inlandF jobbade på kontor ochjag här har jobbat livsmedels-jag i

ajfären och banken.i Jag riktigtinte hör till arbetar-jagvet om
klassen eller medelklassen. "

Som arbetssökande besökte hon arbetsförmedlingen Finans och Eko-
nomi hennes A-kasseperiodnär närmade sig sitt slut. Där, eller min-mer
dre, talade de för henne hennes chanser till arbete obe-att nästanom var
fintliga med mångatanke ñer i hennes situation hade bättreatt
utbildning hon själv. Hon hänvisades därförän till sin lokala arbets-
förmedling i storstadsförort:

"Och här blev det klart direkt. Hon visade den där blankettensen
- ALU-projektet och tyckte det såjag trevligt... kän-Jagattom var

litemig osäker något riktigt jobb... harJag redanatt taner annars,
bortavarit ganska länge... och behöver ha data jämt,nästanman

fast hade data därvi ingen huvudkassan...i

blevJag arbetslös på hösten och 10 börjadejanuari ordbe-jag
handling och bokföring, snabbkurs på veckor vardera. Mentreen

så...jag gillarinte Jag riktigtinte maskiner:är Jag tycker detatt
där data...det går förinte mig. Om aldrig förut harjag dataanvänt
och på gåveckor allt... vågarigenom Jag bara inte. Omtresen

går till arbetsplats tycker jag borde kunnaattman en man sen...
Samma sak med bokföring... för det andra såMen verkar inte vara
så mycket problem, för de vill hainte så gammal. Detnären man
spelar rollingen kan ellernästan inte. "om man

Sirpa blev sågglad hon vad "kulturkram-projektet på.gicknär Detut
lockade handarbetsdelen hon kommer tillmest tror attsom var som vara
den dagen hon blir pensionär. ocksåHon skulle träffa och lära kän-nytta

frånkvinnor andra länder:na
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tyck-trevliga.vanliga och Manalldelesoch de verkar ju" vara
de bråkar... "varandra och kanskeibland de gillar inteTVi atter

bakgrund finner Sirpaolikamed folkstudiecirklarbildaAtt vara enav
då lär sig svenska.lättareinvandrarnainte minst förbra lösning som

varandra och smäl-på medalltidblir"Det rasternaprataratt man
mycketså det in-har blivitbättre, detihop mycket ärnär attter nu

isolerar sigbättre intevandrare Sverige. Deti är attutanatt man
ihopärman

ombedsstudiecirkel tidigare. När honsjälv deltagit ialdrigSirpa har en
studiecirkelhör ordethonförsta hon tänkervad detberätta näräratt

hon:svarar
läser engelskahar lärare... Omgår och... Att"Att man numanman

såochhemläxoroch brukarmed lärareneller svenska mansen
där."

mycket, inte hel-på inte särskilthonhon studerarOm Studieförbundet vet
sighar förMen honutbildningsanordnare.liknadedet finns andraler om

ihåginte kommer"några hem honfått reklamlapparhon haratt nusom
hosstuderakunnathade för övrigt ämnenHonvad och sammaav vem.

skul-långt helst. Men"hur bortintebara detarrangör somvaren annan
det inteutbildningsig sökaalls tänkaSirpa kunna ettvaromsamma

arbetslösoch hon inteALU-projekt var

ändåDå detförpå heltid så kurs mig.jobbade ingen ärOm jag-
alls,behövde jobbainteså mycket Men jaggöra.att manomom

och de härkunna läraså så skulle migrik, jag vävavisst att an-var
gåoch svenska. Men inteengelskaska kunnadra sakerna. Man

allting bra... Sen jagtyckerkortare...hela dagen, Jag är vetattutan
får något arbete.det hän..om jagnågonharinte jag nytta avom

då... gickMen jagsånt harjaghär precisDet inteär nytta avsom
detbolqcöringskursenmmenochordbehandlings-den där kortaju

heller.hjälpthar inte

för depositiv, inte minststudiecirklarinställning tillSirpas är unga.

mångaKanskeoch lärgår på kurser sig.folkdet bra"Wsst är att
klottrar ochdär ochpå kursergår så mycketinte är uteyngre som

möjligt".slår sönder och allt

endastockså fråga deltagaravgifter,hon iPositivt inställd är ommenom
mindrehandladet skulle summor.om

går. harmånga ju in-det Deblir för dyrtdet inte"men är somom
rådte
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I samhällskunskapscirkeln informerades hon de i första hand skul-attom
lära känna storstadsförorten och sedan olika Frånländer. början ñck de

såinte mycket vadsäga de skulle i cirkeln. Fast helt fastspi-taom upp
kat", hon, det heller intesäger möjlighetenär finnsutan göra ävenatt an-

kan intressant, de föreslognat när studiebe-t görasom attvara ettsom ex
sök i storstadsförortens kyrka. Personligen hon nöjd innehålletmedär
och arbetssättet i kulturkunskapscirkeln. Hon tillägger samtidigt honatt

väldigt dålig kommaär med önskemål och känner sig liteatt egna
nervös och spänd inför redovisningen de uppgifterav som grupperna
skall åMen andra sidangöra. hon det bra för dem allaär deatt attanser
skall lära sig uppträda framför andra och inte så spända. läraAtt sigvara
hur söker ocksåarbete hör mål.till cirkelnsman

Kunskaper, Sirpa, kan skaffa sig själv aktivattanser man genom vara
ibland skulle hon vilja hur skall nån-villgöravetamen vetaman om man

ting". Hon kan tänka sig besöka de platser studerar och biblioteketatt man
kan henne kunskap för "när själv söker kommer kanskege mer man man
ihåg det mycket bättre frågansen. Iden uttrycker hon dock viss skep-en
sis gångbarti fall det och praktisktär alltid söka allting själv, särskiltatt

har familjnär hand Cirkelledaren, Sirpa, skall kunnaatt taman om. anser
det hon lär och klara väcka deltagarnasäven intresse:ut attav

"Det hon liksom drar...0ch ordnarär lite. Annars skulle det välsom
såinte bli mycket lederHon det hela... lärare."av. som

Cirkelledaren ocksåskall handledare till ordetattvara som en som ser
fördelas till alla, sådanatilläven hon mycket blyg och kanskeärsom som
inte vågaralltid vad hon tänker.säga

Bilden hur cirkelledare skall tycker Sirpa, ganskastämmerav en vara,
bra med cirkelledaren de har haft i samhällskunskap.

vårtVid andra samtal bad jag Sirpa tänka tillbaka hela den tid hon
har varit med i samhällskunskapscirkeln och berätta sina upplevelserom
och erfarenheter ha deltagit i denna studiecirkel. Det har varitattav trev-
ligt komma hit till sammankomsterna, hon. De haratt hennesäger gett

chans träffa andra kvinnor hon umgåsinteatt med friti-en som annars
den, för det finns varken tid eller ork familjelivet. ocksåutöver Hon har
lärt sig berätta inför någotandra hon har läst Omatt detnyttanom om. av
hon har lärt sig i låterarbetslivet hon tycker iställetosagt, attvara men
det alltid trevligtär lite inte bara lever ivet attom man mer, man som en
glasburk. dåHade Sirpa valt samhällscirkel hon möjligheten om gavs

välja bland de cirklar omfattades i kulturkramsprojektetatt som

" Jag skulle ha valt handarbete och vävningen. tyckerJagnog att
har klaratjag hittillsmig engelska... Det kanske braärutannu om
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kulturen hade kom-vill kunna engelska, jagatt trormenman resa
såhand. det lite deMen visst intressant. Jagmit i sista är vet om

här sakerna. har haft ork och tid intresserad.Jag inte att vara
Många gånger har knappt på nyheternajag tittat

"Margot, cirkelledare"

ocksåblev cirkelledare.Det slump Margot Det var sammavar av ren
i varför blislump avgjorde det blev Medborgarskolan kom attsomsom

hennes arbetsplats under hela hennes verksamma liv.
i på såguniversitetet hon i tidningenMargot läste när atten annons om
j På såtill avdelning.Medborgarskolan i medelstor stad sökte personal sin

f så småningomförbörjade hon leda studiecirklar i engelska över-sätt att
gå till administration. Idag hon chef för avdelningen i storstadsförort,är

inte sidan. försöker kombineracirkelledarskapet har hon lagt Honmen
uppgiften cir-arbetet administratör med pedagog. Sin roll somsom som

väldigt rolig bisyssla.kelledare uppfattar hon bisyssla, mensom en en
Det denna roll hon upplever stimulerande och givande.är mest mestsom

mål.alltid velat bli lärare, det hennes Hennes första rikti-Margot har var
årsvikariatjobb direkt efter gymnasiet helt lärare. ti-Denettga var som

fråntill Lärarhögskolan avvisade henne lä-dens höga intagningskrav en
såsig till universitetet och lyckadesrarbana. Istället vände hon

småningom språkf1l.mag. företagsekonomi.skaffa sig i och Drömmenen
folkbildningen.läraryrket ledde henne tillom

haftSedan hon kom till Medborgarskolan har hon möjlighet stän-att
digt fortbilda sig och utvecklas i egenskap dels administratör delsav

århunnit utbilda sig tillcirkelledare. Hon har med under heltäven att ett
friskvårdare.

frånBåda jordbrukarfamiljerföräldrar kommer i DalarnaMargots re-
spektive Gästrikland. började springschas sportaffär förPappa som en

så småningom sportaffär. har jobbat i den affä-Mammaöppnaatt en egen
brukade inte delta i studiecirklar och kurser beroendeFöräldrarnaren.

affären mycket tid. det honkrävde Men gör närmest att mamma nu
har tid pensionär.mer som

framför sigNär tänker begreppet studiecirkel honMargot enser
någontingmänniskor sitter tillsammans för lära sig ochattgrupp som

påverkakanske har möjlighet själva sin situation, vilket kan-attsom man
inteske har annars.

står förFolkbildningen bildningsrörelse, fortsätter Margot,som en an-
årdra uppgifter idag för kanske femtio sedan, Medborgarskolanän när

Då någoterbjuda möjligheter lära sigbildades. handlade det attattom
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inte lärde sig i skolan direkt. Idag gäller det folk med-göraattsom man
frågorolika aktuella fåEU och försöka dem ställ-vetna t att taom som ex

ning. Där Margot folkbildningen fyller fåviktig uppgift: "Atttror att en
den frågor.vanliga människan sig i Men vad detäratt storaengagera

frånskiljer studiecirkeln studieform studier i skolmässigasom som mer
sammanhang Margot utpekar framträdande skillnad studi-mest attsom
ecirkeln fri och frivillig studieform inte har slutbetygär yt-en som som

mål. Men söker sig till studiecirkeln, hon, inte enbart försägertersta man
stilla sitt kunskapsbehov för delta i social gemenskap.ävenatt utan att en

Det kanske framträdande med studier i studiecirklar, tänkermest
påverkaMargot, "att du har väldigt möjlighet inriktningenär stor att

utbildningen", medan i det traditionella skolväsendet lärareär man som
bunden läroplan hur och i vilken omfattning olikanär,av som anger
ämnesområden skall behandlas.

cirkelledare, någon utstrålning.En bra Margot, skall formhasäger av
Naturligt kan hon inte definiera exakt vad hon egentligennog mer menar

måste ocksåmed det. Cirkelledaren tycka människor haoch vissom pe-
dagogisk insikt i folkhur och inte olika sätt. Menreagerar reagerar

någonskall cirkelledaren ha särskild utbildning Det avhängigt detär äm-
undervisar Margot, och exempel cirkel itarne man svarar som upp en

vävning och sk diskussionscirkel EU. I vävningscirkeln, tilläggeren om
Margot, det fördel gårledaren hur vävning till, annarsär stor veten om

det hopplöst. det gällerNär den andra cirkeln behöver Cirkelledarenär
områden.inte den alla sådanaI fall kommer del-vet mestvara som

kunnande erfarenheteroch Ledarenutgöratagarnas att en resurs. om-
dåvandlas till diskussionsledare kan dra fram det är mesten som som

positivt hos varje deltagare
Margots motiv ställa cirkelledare i samhällskun-ämnetatt upp som

skap/kulturkunskap har varit själva ligger henne väldigtämnet som
hjärtat". detHon mycket angeläget arbetavarmt att motom anser vara

främlingsfientlighet, särskilt i mångakommun med invandrare ochen ,problem. Att hon har varit gångmed utbildning tidi-stora om samma en
och i kombination med ett material väldigt jobbabra medär attgare som

frågornajust det gäller de här det naturligt för hennenär gör äratt att ta
hand just den delen projektet. Margot lyrisk honär nästan närom av pra-

frånsina erfarenheter den tidigaretar om gruppen.

såJag fantastisk skillnad folk lär känna varandra,närser en oav--
kommer ifrån. Det människan betyder och detärsett var man som

jättekul, blir så lycklig.är man

Arbetssättet tillämpar utgångs-Margot i den aktuella cirkeln sinharsom
måletpunkt i lära känna den kommunen. Deltagarna fickatt egna som
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uppgift besöka kommunalhuset och samla all den informationatt som
riktas till i storstadsförorten. deltagarna kom tillbakade boende När satte

på områden.informationsmaterialetde sig och delade olikaner upp
Avsikten parvis välja de skulle jobba med ochämneatt ett somvar sen

för de övriga ipresentera gruppen.

Baktanken har med det vill de skall lärajag jag sigär att att att-
ingår ocksåtala inför andra människor blyga, för detattutan vara

ska söka jobb. ska få hjärtklappningde Att intenär närsen man
och berättaska hos arbetsgivaresitta ärman en vem man

cirkelledare uppfattning deltagarna de skall in-Som hennesär attom vara
befinnatresserade det de har anmält sig till. Om de skall sigsenav

l kunskapsnivå eller inte I samhällskunskapscir-avgörs ämnet.samma av
i keln fördel deltagarna har olika bakgrund och erfa-detär t 0 m en om

då fårför liksom insikt", derenheter berättarnärman en annan som om
hur de har bott och levt i sina länder.

Vad från länder beskriverdel andratjejerna är är atten av som-
de kanske har bakgrund föräldrar kommer li-mina Desomsamma

på någotefter bekvämlighet och utveckling hörvis, i Mante osv.
på gårdenhur de hämtar det gjorde morfar ochminvatten ute -

fram till 1968.mormor

Målet för förslagcirkeln faställdes Margot presenterade tillatt ettgenom
angåendedeltagarna uppläggning och arbetssätt. Dessa uppmanades att

önskemålinkomma med eventuella synpunkter och till ändringar, under
gång.cirkelns Studiecirkelns arbetsform för Margot fantastiskär att

frånsig till uppkomna situationer. Detta kräver cirkelledarenanpassa nya
sådan fåttvis beredskap till flexibilitet. Och just beredskap har Margoten

utveckla under alla de cirklar hon har administrerat och framförallt- -
lett inom Medborgarskolan. kan hon tänka sig cirkelledareMen attsom

på någotarbeta studieförbundannat

det kan Som cirkelledare skulle kun--Jag jag Det jaggöra. är sant.
jobba för studieförbund. här cirkeln bun-Den inteärett annatna

den speciellt till Medborgarskolan. har materialNu jag visst ärsom
Medborgarskolans, uppläggningen och inriktningen kanmen vara
likartad studieförbund. /.../inom ett annat

På märker deltagare studiecirkel påvilket isätt en en
Medborgarskolan detta Medborgarskolanäratt

många gånger sådet deltagare anmälerJag ärtror att att en som-
till kurs engelska oftast första hand anmäler till brai sigsig ien en

kväll, lokal närheten och kanske också lite påi tittar priset.en
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avgifterAtt betala för delta i studiecirklar, tycker Margot, ganskaäratt
naturligt eftersom verksamheten inte bedrivs helt ideellt idag. Samhället

skall ekonomiskt stödjaMargot studiecirkelverksamheten ochsäger stu-
dieförbunden eftersom dessa

"fyller viktig funktion för dem går"resurssvaga",ären som som
på sån här verksamhet vågaroch kanske därför detsig ut attsom

studiecirkel... "justär en

generelltRent betraktar hon studiecirkelverksamheten densom
mångabildningsform väldigt människor vänder sig tillsom som annars

gå"inte skulle och trafa andra människor och förkovra, deut utan
skulle bara hemma."sitta

ocksåMargot studiecirkelverksamheten bör tillgänglig förattanser vara
alla". Att skall medel för insatser inriktade till behö-avsätta ärman som
vande grupper.

"F Ska det folk-vissa andra gällerprioriteras än närgrupper mer
bildning

vill hur många denVi inte deltagare tillhör ellerrapportera ena-
den andra istället vill verksamhe-viutan rapporteragruppen om

innehåll och miljö tillgängligt för alla...Jag tyckervarittens att
verksamheten såskall integrerad, för det roligast närärvara man

cirkelledare. "är
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Cirkeldeltagarna4 och deras studie-
motiv

detta följandeI och kapitel kommer resultaten intervjustudien attav pre-
intervjuadeDe Cirkeldeltagarnas motiv för sitt deltagandesenteras. samt

deras uppfattningar studiecirkeln tvåstudieforrn redovisas i deom som
första kapitlen kap därpå4 och 5. I det följande kapitlet 6 redovisar vi
de resultat det inre arbetet i studiecirkeln vad har häntrör undersom -

utifrånsammankomstema, deltagarnas perspektiv. Deltagarnassett upp-
fattningar det lärandet i kapitel 7 och slutligen de ef-presenterasom egna
fekter de intervjuade kan deltagandet har tilllett eller kommeratt attse
medföra kapitel 8.

1Tolkningsarbetet har inneburit vi försökt bryta helhet-att att utsagomas
liga naturalistiska" bildmotiv kubistisk version där uppfatt-mot en
ningarnas fåttdrag tydligare sig till känna i distinktasäregna mönster.ge
Redovisningen dessa har formen framställningmönsterav av en som

ocksåsamtidigt kommenterande och analyserande.är

Cirkeldeltagarnas bakgrund

Av de sammanlagt 25 cirkeldeltagare intervjuades i denna studie ärsom
14 kvinnor och 11 män.

Åldersmässigt vårtdeltagarna i material spridningrepresenterar stor0 en
fleratäcker generationer. Den kvinnliga deltagaren äryngstasom en-

årdast 16 och den manlige 17, medan de äldsta 59 respektiveäryngste
år62 gamla.

j När det gäller utbildningsbakgrund har fem 9-årigkvinnorna högst3 0 av
grundskola och erfarenheter högskolenivå.studier De övrigatre av

års påhar minst 2 gymnasienivå.utbildningsex
Fem de manliga deltagarna har påutbildning liggerav en som

nivå,eftergymnasial huvudsakligen yrkesinriktad, lärarutbild-tsom ex
ning, fysioterapeututbildning eller idrottsinstruktörsutbildning. De öv-
riga har utbildning 3-årigtantingen 2- ellermotsvararsex en som gym-
nasium. anmärkaAtt ingen de manliga deltagarna i materialetär att av

lågutbildad.tillhör kategorin
Med avseende de intervjuades ställning arbetsmarknaden fem0 var

bådakvinnor och vid långtidsarbetslösa.intervjutillfällenamäntre - -
En kvinnlig deltagare deltidsarbetslös hon började i studie-närsom var
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på hon erbjödsavbröt efter halva tiden grundcirkeln än attav an-mer
Så ocksåheltid. blev fallet med manlig deltagareställning somen

på trädgårdsskola.vikariat Alla arbetslösafick tidsbegränsatett en
tvåmindre med arbetarklassen fast deidentifierade sig eller avmer

svårighet placeringen eftersom de de har in-kvinnliga hade med atttror
identifierar sig imedelklassen. Generelltlett männensettmotresaen

imed arbetarklassen vad kvinnorna deutsträckning gör ävenänstörre
arbetsmarknaden.fall de har likvärdiga positioner

Både för gymnasieelevemaoch kvinnorna med undantagmännen -
frånarbetslivserfarenhet skildauppvisar omfattande meritlistaen av-

sektorer.
tvåfem kvinnor och hade ingen direktSju de intervjuade män0 av --

sig i den aktuella studie-erfarenhet studiecirklar innan de anmäldeav
två flickor pojke fortfarande gickcirkeln. Bland dessa fanns och en som

nyinflyttad i landet.i gymnasiet. andre manlige deltagarenDen var
fritidsintres-bakgrund med avseendeNär vi betraktar deltagarnas

tvåfinner vi kvinnor varken utövadeoch föreningsaktivitet ettsomse
medlemmar i förening.fritidsintresse utanför familjen eller var en

två inte tidigare hadeingick dessa kvinnor bland demDessutom som
både före-deltagit studiecirkel. Alla de övriga hade erfarenheteri aven

studiecirkelverksamhet.ningssamfunds-, organisations-livet och
Även tidigare studiecirkelerfarenhetde gymnasisternatre utan var en-
gagerade i föreningslivet.

åtta mångalika kvinnor harSammanlagt deltagare, män, ut-som en0
idock väletableradeländsk bakgrund. Nästan alla kan anses vara

i landet länge eller till och medSverige med tanke de har bott äratt
två utomeuropeisk bakgrund. Enfödda här. Endast dem har ärettav

två årkom flykting föri Sverige medan den andre som se-uppvuxen
dan.

alltsåfram urvalsmaterialet deltagarnaBilden träder i är attsom
från många inomolika sysselsättningar huvudsakligenhar erfarenheter0

tjänstesektom
fråga utbildnings- och etnisk bakgrund.företräder variation istor0 en

fritidsaktiviteter, inbegriperengagerade i varierande ävenär som0
studiecirklar,deltagande i samt

åldersgrupperolikarepresenterar0

år erfa-40 eller äldre;hälften deltagarna i materialetNära är störstav
gymnasieutbildning eller högre studier.studiecirklar har de medrenhet av

genomgående med-uppvisas alla aktivacirkeldeltagandeHögt ärsomav
fackliga eller politiska,lemmar i olika föreningar idrottsliga, oavsett
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formell utbildnings- eller etnisk bakgrund. fallI dessa deltagandetavser
studiecirklar föreningen erbjuder till sina medlemmar.mest som

urvalsförfarandeSom resultat det tillämpats intervjuobjek-av som av
uppvisar materialet viss överrepresentation ungdomar ochten en av

med invandrarbakgrund jämfört med alla dem studerar ipersoner som
ocksåsamhällscirklar. Oavsiktligt korn arbetslösa bli överrepresen-att en

i kapitelterad se under Urval 2.grupp

Motiv deltagandeför

De motiv deltagarna har haft för delta i samhällsinriktad studiecir-att en
kel har i denna studie bedömts betydelse eftersom dessastorvara av an-

påverka cirkelarbetets uppläggning genomförande.och Detas utsagor
tvårefererar till motiv klassiñceratshar i huvudkategorier, delssom mo-

någontiv kan sammanhängande med form tryck,yttresom ses som av
dels motiv kan uttryck för inre behov.som ses som

Yttre tryck

Som tryck identiñerar vi alla de omständigheter fungeraryttre yttre som
motiverande för viss handling. Det omständigheter individenären som
inte riktigt har kontroll möjligheteller och till sinöver att styra anpassa
fördel. Tvärtom det individen nödgas sig för dettaär attsom anpassa

ändamålsenligaverkar det för hennes välbefinnande. sökaAttmestvara
sig till studiecirkel de strategier individen kan utnyttja förären en av som

tackla omställningsbetingelser och för skaffa sig kanatt att resurser som
möjliggöra förändring förhållandenjust de för till-yttreen av som man

sådan påverkanfället inte bemästrar. Yttre tryck kan har medvara som
omstruktureringar arbetsmarknaden med individs socialagöra,att en
förpliktelser, med övergripande förändringar i omvärlden eller tryckett
från den umgängeskretsen.nära

sysse/sättningsåtgärdArbetsmarknadsskäl -

återfinns frånUnder denna kategori deltagare iutsagor stort settsom var
arbetssökande de fick information studiecirkeln. De primäranär om mo-

någonting gåtiven för deltagandet göra istället för sysslo-att attvar
lös kvalifikationer Tvåutveckla för arbetslivet. dessa studiecir-samt av
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berättigaklar ingick dessutom i "utbildningspaket" vilka kunde tillstörre
förnyad A-kasseersättningsperiod.

viktigt understryka ingen deltagarna ställdes införDet är att att av en
tvångssituation fråndirekt arbetsfönnedlingens sida. Snarare fungerade

A-kasseomgångtill förnyad "morot.rätten sortsen som en

gick och kollade efter ALU-projekt fanns och med"Jag iupp som
någon barnomsorg och Jick något jobb Sarahhade "jag inte inte

vårt samtal Sarah uttryck för andra motiv själva "ersätt-Under ängav
ningstvånget" innehållhon projektets förhon berättar lockadesnär att av

få träffa tjejerhon ville lära sig olika tekniker i och ochvävaatt att sy
från också,andra länder inte bara svenska kvinnor. Det motiv harär som
sin i sig färdigheter och utveckla sociala kon-grund behoven läraatt nya

fårabsolut inte tänka sig studera hon intetakter. Trots det kan hon att om
förbetalt det.

framgårAv intervjun Sarah medveten utbildningens betydel-äratt om
ändåarbetsmarknaden hon kan inte föreställa sig attse men egen

hand utbilda sig eller offra tid och eventuellt studera iAtt störstapengar.
något ingårallmänhet studiecirklar i synnerhet inte ieller delta i är som

påverka sin sociala situation. uppfattarhennes strategier för Honatt att
måsteför därförsamhället skyldigt hennes situation och samhället stäl-är

och exempelvis finansiera hennes utbildning. Gör samhället detupp
"då nånting möj-har jag söka jag söker jobb", förklarar hon. Ennäratt

frånlig tolkning detta utstötningen arbetsmarknaden har lett tillär attav
förlamande uppgivenhet och passivitet.en

Sarah saknar tidigare erfarenhet studiecirklar. InteAtt ärnotera att av
någotheller cirkeldeltagande naturligt inslag i föräldrahemmet. Motvar

bakgrund detta blir det intressant vilken uppfattning honatt ut-gerav se
det studiecirkeln studiefenomen. hennestryck för gäller Avnär som svar

framgår något går någontingstudiecirkeln till för haär gö-attatt attman
för livet hopplöst föristället bara och dra och tycka äratt attattra,

får någotinte jobb.man
Ovanstående påver-illustrerar olika motiv kanexempel hur komma att

någraka individs beslut delta i studiecirkel. Nedanatt presenterasen en
vårtenligt förmenande hör till denna underkategori motivutsagor som av

för studiecirkeldeltagandet, d motiv uppkomna arbetsmarknads/v s av
sysselsättningsskäl.

på grund arbetsförmedlingen kunde"Det inte migattvar av ge en
april. Då hade och då frågadekurs förrän i jag ingenting göraatt

finns vuxenutbildning ochdet fanns kurser detjag De i iattom sa
så frågade någonkom till ABF och det fanns utbild-ABF, jag om
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Dåför arbetslösa. de de skulle börja med 12-veckorsning attsa en
kurs svenska, engelska, samhälle och data Donaldi "matte,

fått"F3 har du information den här kursenHur om
S: fack, eftersom började på 70Det mitt jag iprocent,var genom

Då ingår någotstället för heltid. heter arbetslöshetspro-jag i som
jektet. Då skickade de frågeformulär och frågadeut ett om man var
intresserad läsa. Och jobbat såhar tyck-näratt ett tag,av nu man

det kunde roligt. har samarbete medjag . De ABEte att vara
dåoch tipsade de den här 12-veckorskursen, där alla fem äm-om

ingick: svenska, engelska, data och samhällskunskap.matte,nena
grunden allafall, och det kanDet bra fräschaju iär attvara upp

Då nappade på det"minnet. jag Petra

på arbetsförmedlingen"Hon visade den där blanketten om
-projektet såALU och tyckte det trevligt. kännerjag Jag migatt var

någotlite osäker riktigt jobb. har bortaJag varitatt taannars gan-
ska länge och behöver ha data jämt" Sirpanästanman
"Jag känner datorn komplement alla arbeten dag. /.../i iäratt ett
Arbetena har sökt på tiden har frågat någonjag harsista jagom

Sådatavana. målet få det här komplement till mittär att ettsom
arbetssökande " Hans

De studiecirklar ovannämnda deltar i har uppkommitsom personer som
ad hoc-bet0nade utbildningsinsatser för arbetssökande. En skill-annan
nad mellan dessa cirklar och övriga öppna riktar sig till allmänhe-som

någrade förra avgiftsfria. övrigt inte finnasFör skall detär ärten att som
innehåll, någothelst andra skillnader vad arbetsätt och inriktning,avser

framhållit.de inblandade avdelningarna realitetenI kan dock indivi-som
på förhållandendens ställning arbetsmarknaden skapa speciella detnär

gäller studiecirkelverksamhet inte alltid med vadöverenstämmersom
frågaföreskrivet i de offentliga dokumenten i verksamhetensärsom om

frihet frivillighet.och Som arbetssökande händer det bliratt man er-
beståendebjuden delta i utbildning flera studiecirklar i studi-att etten av

Så våreförbunds regi. har fallet varit i studie med kulturkrams-pro-t ex
gårjektet under beteckningen ALU-projekt. anställda iDeäven ettsom

införståddaALU-projekt med de regler kringgärdar dennaär som ar-
åtgärd:betsmarknadspolitiska

"Det så ALU-projekt egentligen slagsär sysselsättningäratt en
för arbetslösa, måste söka jobb såeller söka utbildning,men man
hela tiden måste rörelse" Ludmillaiman vara

apropå fråganyttrades varför frågaUtsagan i avbrötovan om personen
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frågan någonföranleddescirkelverksamheten. Följande avsvar, som om
deltagare hade lämnat cirkeln, illustrerar tydligt ALU-regelverkets

intrångobarmhärtiga i studiecirkelns "integritet":

fåttstycken, tycker har lämnat cirkeln . har"Det jag som Enär tre
jobb och fick gå längre, för hon hade haft ALU innan.inte etten

får bara gå fem eller månader och då fick hon avslu-inteMan sex
synd"kursen. tyckte SarahDet vita var

faktum studiecirkelverksamhet bedrivs i sysselsättnings-Det denatt som
arbetsmarknadsåtgärd invecklad i ekonomiskapolitiskt syfte aspekterär

måldokumentens norrnativa formule-kan komplicera dess relation till
ringar. inte detta problem den enskildesDärmed ärattsagt ett ur per-
spektiv:

hade tänka välja utbildning"Jag kunnat jagmig att samma om
fått för råd betalt. Samtidigthade betalt, harjag inte närutan

går så får dagars arbetslöshetsersätt-det här 300jag jag nya
ning

också i "paket studi-Det framkommer utbildningar bestodatt ettsom av
innehålletför förecirklar kunde intresset del deltagare koncen-en vara

bådeprimärt vissa cirklar. Om paketet bestod hant-trerat tex av
verkscirklar och samhällscirklar kunde de uppfattas mindresenare som
prioriterade eller uppfattas, deltagare har uttryckt det,som en som ren

från"lyx. Möjlighet välja bort del studiecirklar utbildningspake-att en
existerade inte.tet

Föreningsåtagande föreningsutveckling-

förening/organisation för medlemmarna vissaMedlemskap i innebären
i Föreningenlor-förpliktelser inte sällan regleras formellt stadgarna.som

vilken innefattarganisationen sörjer i sin för medlemmarnas skolning,tur
socialisations- och utvecklingsaspekt, och sin medlemsrekry-en en egen

specifikttering. lära sig vissa kunskaper och spelregler hör tillAtt ettsom
åtagande för novis lika angeläget inlemmas i gemenskap.år atten som en

dåpolitiken och kom socialnämnden"Jag inom jag in iär somny
ordinarie och då skulle ha studiecirkel för läravi atten oss mer om

områderna, alla paragraferna. skulle lära kännade sociala Vi
ocksåvarandra " Roland

då diskuterar olikahar med klubben torsdag ochvarje vimöte
då.saker ska Bland studiecirklar komVivi göra. annatsom
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skulle ha den här sossecirkeln. inriktar påvi Den sigöverens att att
ska lära grunderna, vad socialdemokratin står för /.../vi oss

det med stårviktigt och vad deDet är gör äratt vetman om man
för. hur jobba klubbOch kan " Anni Margretenman

för i föreningsverksamhetMotivet ställa bedrivs i studie-att somupp en
cirkelform syftetkan direkt kopplat till själva med sig iattvara engagera
föreningen:

för inpå"Det komma handikappidrotten och försö-är närmareatt
såka hjälpa föreningen kan, eftersom de ställde förgott man upp

förstörde Så försöker tillbaksnärmig jag attryggen. man ge
då, det..."klarar Knutnu om man av

Lojaliteten till föreningen framhävs föroch dess bästa öv-omsorgen om
från föreningscirklar.rigt i deltagare iutsagoma

cirkeln behöver få igång" W skulle köra den här för klub-viatt
gått så påben mycket bättre. har braDet inte " Toraett tag

på"Man vill föreningens bästa. kan komma villMan ju gö-att man
något för verksamhet. /.../ inblick vad skasin En över görara man

svårtframtiden. vad framtiden innebär för före-i Det är att veta
ningen " Anna

så kan tillsammans och diskutera kring friidrott," vi sittaatt
vad ska år eller vad behöver till år såvi vigöra nästa göra nästa

klubben kan bli bättre MafudSverige"iatt

"Jag väl lite hjälpledare till cirkelledaren, och medmig iser som
har drivit mycket de här frågorna klubben...att involveravi iatt av

de klubbens verksamhet del deti För minär ärsom nya egen
lära känna alla de här killarna. förstå hur deLära mig tän-att

ker och liksom tillvara deras erfarenheter så kanskevita att ytter-
ligare kan utveckla vår verksamhet" Jonas

Social representation

särskild form tryck framträder i intervjuernaEn har görayttre attav som
förväntningar behäftade olikamed de krav och med samhälleligaärsom

positioner och/eller förtroendeuppdrag individ innehar. Deltagande ien
förmågastudiecirklar syftar till stärka individs och självförtroende,att en

påför lyckas till förväntningarna socialabättre leva sin roll.att upp
Deltagare uttryck för denna motiv uteslutandeär nästantypsom ger av
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utåtaktiva i organisation förening och imedlemmar elleren agerar egen-
företrädareskap för denna. En del dessa medlemmars handlingar ärav av

inriktade förändringar berör mycket krets människorstörresom en av
sådanaenbart organisationens medlemmar. I fall blir deltagandet iän en

studiecirkel stärka den handlingsinriktade kompetensensättett att egna
för tillgodose faktiska förpliktelser omvärlden samtidigtatt gentemot som

får möjlighet sarnköras" med sina medbröder/-systrar.attman

bättre, för"Dels det viktigt lär känna varandra /.../viär ännuatt
på dialoghar oftast chans ochintemötena samma somman samma
här /.../

Dels diskutera vårat där har skrivit val-partiprogram. Det viär
löften, gäller för valperioden kommunen och hur ska/.../ viisom
förverkliga så många olika och många kan-det. Vi Manjuär nya.

på olika Josefinske har och kan tolka det sätt"ett program man
få kommunfull-"Att bättre insikt det ska besluta ii visom om

mäktige " Lena

Omvärldsförändringar

leva i samhälle under ständig utveckling ställer kravAtt öppet ärett som
på individuell eller institutionell omställning. anpassning tillBehovet av
omgivningen inte minst villkor orsakade politiskaaccentueras av nya av

förändringar följd tillta-beslut eller strukturella kanav som vara en av
studiecirkelgande internationalisering näringslivet. Att söka sig till enav

ingår i individs organiserad anpassningsstrategi för ori-eller atten grupps
få fåsig i "det nya" samtidigt tillfälle bearbeta och strukturochentera att

i omdaningsprocessen med andra i situation.samma

måste här jordbruket kommer"Det väl allt det inomvara nya som
måste utveck-samband med EU . liksom följa medi Man i

lingen. mycket lantbruket samband med det"Det inom inyttvar
Mats

såspelar boccia. SM förut 1992-93 de bort"W Det togvar men
det. fick ha nå Så, så fort kursen började gickDe SM t viinte men

och kollade vad boken vad skullestodigenom i sägasom om man
så såoch tala vad tyckte och här...och detriv i inteom om pas-man

måletsar./.../ försöka SM tillbaks, boccia "Det ju istörsta attvar
Knut

ålders-försöker få kommunen dra tillbaka det här med" W att att
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åldersgränsen för få från kommunen harFörgränsen. att pengar
25 år tidigare för handikappföreningar /.../ Det myck-varit över är

kommunala måstedet tyckerinom jag siget attsom man engagera
lite " Madeleneimera

Umgängestryck

målmedve-Att bli i studiecirkeldeltagare inte alltid resultatetären av en
individuell behovsanalys. Detta betyder intet intresset försättten att

studieämnet saknas det primära sluta bakom denär näraattmen upp om-
givningens aktiviteter.gemensamma

gå påbestämde du dig för den cirkeln du deltar"F Hur iatt som
Ja...bestämde och bestämde... hadeDet settvar mamma som en

tidningen och frågade intresseradi mig jag attannons om var av
följa med då, eftersom de redan hade gåbestämt de skullesig att

eftersom hemifrån, då,med. Och har redan litejag intresset innan
såoch ganska intresserad ämnet själv tyckte det lätav jag attvar

Claesintressant... "

"Redan på ficktidigt stadium den här kursen fannsviett veta att
och rekommenderade gå den. Eftersom ocksåjagatt attman oss

med klubbstyrelsen så gick också till våra medlemmari visatt ut
och informerade dem den här utbildningen och rekommendera-om
de dem den Rolf"att ta

Inre behov

De motiv vi fört till denna kategori handlar motiv den enskildeom som
individen och där syftet i första hand tillfredställastyrs attav synes vara

upplevda behov social gemenskap eller personlig utveckling.tegna av ex

Socialt behov

Studiecirkeln definition rum för socialt Resultatenär umgänge.ettper
fråni denna undersökning avviker inte tidigare studier den här punk-

ten.

komma bland medmänniskorna"Att "Annaut
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tyckte det väl trevligt trajjfa lite kvinnor från andra"Jag äratt att
också,länder lära känna dem " Sirpanärmareatt

umgås ocksåstudiecirkeln i sig kan funge-Förutom denär sättatt ett att
för förinstrument utveckla den enskildes sociala kompetensett attra som

den privata och offentliga livssfären.

bönder"När jobbar avbytare hos olika och harjag jagärsom sen
så ochjordbruk hemma, det vad händervi intressantär att veta som

åsikterutbyta erfarenheter och med andra bönder ganskaDet är
trevligt" Vera

färdighets-Allmänbildning: kunskaps-, och personlig-
hetsutveckling

såvälVarför individ kunskap företeelse harsöker verkaren vara en som
utgår frånsubjektiva objektiva grunder. Den subjektiva existerandesom

erfarenheter och intressen för visst medan den objektiva handlarämneett
tillägna sig bildningsgods i form omistliga kunskaper.attom av

Motivet bakom studiecirkelval ibland uttryck för instrumentellärett en
hållning där nyttoinriktningen framträdande. det fö-till kunskap, Menär

också från bå-vilka uttryck förrekommer enstaka deltagare,utsagor ger
för arbetslivet ochde studierna exempelvisnyttan ett person-av - -

i sig.ligt/medborgerligt bildningsintresse där kunskapandet har värdeett

Kunskap instrumentsom

vårtTill kategori förts enligt förmenande tyderdenna har utsagor som
fåinstrumentell kunskapssyn, dv syftet med cirkelstudiema är atten s

kunskaper och utveckla färdigheter det möjligt för individengör attsom
olika framtiden. kan sig kun-hantera uppgifter eller i Det röratnu ex om

för hjälp ellerskaper i datoranvändning minska beroendet andrasatt av
för självständigt kunna orientera sig och ställning i olika angelä-att ta
genheter:

Bådehar tänkt länge skulle vilja lära data."Jag jag mig minatt
bror och pojkvän duktiga och det de har lagtmin är är uppsom

ocksåbudget åt skulle flytta hemifrån. Menmig jagnär attsen
söker jobb och skriver ansökningar ... Men intejag ärman

kändeegentligen intresserad data förstDet jagär attav nu
det kul " Margaretavar
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fyller blanket-hur snirklar Hur ivill lära sig..."Jag mig manman
så får lära sig"så det bramycketDet ärär attnyttter. mannu

Vera

Vad gammaltkunskap antikviteter.vill ha mer"Jag ärsomom
påfyndaska kunna förhoppningsvisvadoch Hur jagär nytt.som

och sånt" Ingegärdauktioner

studiecirkelstudiemabeteendeinstrumentelltEn särskild är när ut-typ av
förmågan studerasondera dennyttjas i avsikt att ettatt meraegna

systematiskt sätt:

förroligt pluggatyckte det igen,vill"Jag jag att attvarse om
vad vill bli.någon skola, Jagkanske sedan söka jag jagnär vetatt

blir det blireller någonting. -jaghade förväntningar Detinga som
detmål. ville gå klart den, för tycktedirekt jaghade Jaginget att

gå härville klart dehöstas. tyckteroligt läsa Jag jagi attattvar
fem veckorna " Petra

det känns studerakänna för hurmig"Mina motiv är att teore-att
gått för sedanså lång tid, det har mig jagtiska efterämnen som

eventuelltvidareutveckling tänkergick skolan. jag migIi atten
studera" Roinefortsätta

egenvärdeKunskap som

sig imöjligheter förkovraerbjuder studiecirkelnFör del individer atten
målet sigidirekta Attallmänhet dess ärstörsta vetanytta.oavsett mera

Upplevelsen hängatillfredsställelsen.det denoch attstora avsom ger
förmågan:tilltro till denmed den skänkerär egnasom

personligt, kännamåste hänga med utvecklingen. Deti"Man är att
historia eller läraman...ungefär kunna siginattatt sam-som

kännertillhör allmänbildningen, inte sighällskunskap. Det att man
med"känner hänger Margaretaoutbildad Att attman man

fråndata, grunden. /.../ville"Jag veta mera om
fåttfördel de harhar haft väldigtycker barnJag mina näratt en

själv velat studeraeller hadevälja de vill studera Maninte.om ,
från familj där nioför fattig. kommer viJag varenmen man var

råddå hade hellerfick själv barn och intebarn. Sen attmanman
på kvällarna Katiestudera och tid "inte
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Fritidssysselsättning - förädla fritidsintresseatt ett

frånDe under denna kategori härstammar deltagare iutsagor som ryms
antikvitetscirkel. Cirkeln har uppfattats från så-samhällsinriktaden som

väl studieförbundsavdelningen deltagarna" och även rapporteratssom
samhällsinriktad i avdelningens statistik.som

förIntresset antikviteter verkar prägla deltagarnas fritidsaktiviteter ge-
museibesök, auktionsvistelser och läsning speciallitteratur.nom av

Antikviteter för dessa deltagare hobby avspeglas i denär en som egna
hemmiljön. Följande påcitat belyser elegant motivet bakom detsättett
aktuella studiecirkelvalet:

fru"Min och sysslar med antikviteter.jag Vi har prylmarknad,en
kan väl sådanganska harvi i regisäga, är storman som som egen

hållet.helt och Det ganska lokaliteter och det måste dåär stora ge-
lite för det ska försvarbart ha sådanatt attnerera grann vara en

fastighet på landet Och då har det blivit så lär sigute att man
undan för undan och vill ha påreda saker och härting. Det ettvar
bra tillfälle cirkeln alldeles för kort föräven äratt starta attupp om

ska kunna komma på djupet. det bra tillfälle, tyck-Men ettman var
tid tillvi, verkligen lite på vadtitta systematiseratsättate att attav

håller på med " Göranman
" Antikviteter fritids har" Ingegärdju intresse jagär ett

Sammanfattning

studiemotiv framkommerDe har kategoriseratsgrovtsom som samman-
hängande med tryck inre tvåeller behov. Detta naturligtvis inteäryttre
helt skilda kategorier, inte heller kan deltagarna alltid klassificeras som

Vid andra intervjutillfälletn med deltagarna i antikvitetscirkeln frågantogs om
cirkelns samhällsinriktning Följande sekvens intervjun med Göran ärupp. ur

förillustrativ de intervjuade deltagarnas uppfattning:
F Har du uppfattad denna cirkel samhällsinriktadsom

Ja...det På något såtycker jag faktiskt. tycker jag den här lördags-sätt att
föreläsningen knöt ihop det hela väldigt fint därför det perspektivatt ettgav

vårdslösa vårtvi alldeles för sånamed kulturarv det gäller möblerär ochnäratt
delar. Om de här byråar såntgamla möblerna utdragssoffor och ochtypser

håller såhär de försvinna Sverige. Det grossister köper det, detäratt ur upp
handlar så gårhundratal, det kan till och det itusen exportom vara upp sen

konteiners. i gått såOch och med vi har med i finnsEU det ingetstora att nu
exportförbud längre de här delarna. kommerDet tömmas...Göranatt
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Ofta motiveras cir-motiverade antingen tryck eller inre behov.yttreav
både sällan harkeldeltagaren flera faktorer, och inre. Inte detyttreav

möjligt intervjusvaren uttolka viss aspekt be-dock varit att en som merur
tydelsefull än annan.en

utifrån vitt skildaDe samhällsinriktade studiecirklarna lockar deltagare
utgångspunkter. spektrum.Motiven delta brett Detspänner överatt ett

för förtro-handlar behov kompetens för arbetslivet, kompetensom av
för utveckla eller lösa problem i sinendeuppdrag, behov kunskaper attav

förening Vidare handlar det behov utvecklaseller i sin vardag. attom av
någotmänniskorsjälv, behov gemenskap med andra och göraattav

sin fritid. Motivbilden sammanhänger med studiecirkelns inriktning och
figur punktform i analysen presenterade cirkeldelta-I 3 visas i deämne.

garmotiven.

Figur 3. motiv för studier i samhällscirklar.Deltagarnas

Motiv för cirkelstudier

Inre behovYttre tryck

Arbetsmarknadsskäl
SocialtFöreningsutveckling behov

Social Allmänbildningrepresentation
Omvärdsförändringar Fritidsintresse
Umgängestryck

Verksamheten med studiecirklar riktar sig till arbetslösa innebärsom san-
många gångennolikt människor för första upptäcker cirkeln stu-att som

sådanadieform inte skulle sökt sig till studier. Samtidigtoch som annars
speciella villkorinnebär denna verksamhet vissa problem deattgenom

studiecirkelns fri-gäller inte alltid harmonierar med premissemasom om
het och frivillighet.

gångföreningscirklar har vi under analysens kommitVad gäller att
individs för cirkeldeltagande ochfundera relationen mellan motivöver en

Från di-dennes motiv för medlemskap i föreningen. materialet kan vi inte
sådanfrågandetta eftersom inte avhandlades under in-rekt avläsa som
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tervjuema. I del exempel har vi dock kunnat konstatera motivetatten-
för föreningsmedlem delta i studiecirkel inomatten en som arrangeras

för förenings ordinarie verksamhet underordnat detramen en synes vara
ursprungliga motivet söka sig till sociala före-det sammanhangatt som

fråganingen i konstituerar.
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studieformStudiecirkeln5 som

studiecirkelnuppfattningarredovisas deltagarnasavsnittI detta somom
motiv,relation till deltagarnasbör iuppfattningarstudieform. Dessa ses

å sidanmellandistinkta sambandfinnasofta tyckseftersom det ena mo-
sådan.studieforrnenuppfattningarå derasandra sidantiven och4 somom

l studiecirkeln tolkaskan deltagarnasvissa fall attI somresonemang om
J sig,motiv iförutsättning,varitstudieform hardenna nästanvalet ettenav

studera det aktuella ämnet.att
l rubrikernaredovisas understudiecikelnolika uppfattningarnaDe om

språngbrä-utbildningssituation, cinformelllärandemiljö, bkollektiva
bildningsformarbetslivsanpassadfonnella studier, dför vidareda samt

kommunikation.samhällsorienteradföre arena

lärandemiljökollektivEn

medför lärande tillsammansutmålar miljöcirkelnUtsagor som ensom
funktion för in-centraladiskussionen/samtalet och dessfastaandra tar

andrastudiegruppen. Dedetsamma ibearbetningformationsflöde och av
stödkonkretaerfarenheter ochkunskaper, ävencirkelkamratemas upp-

lärandet.nom-förutsättning för det"sinefattas egnaquasom en

någonting./.../för lärastudiecirkel sigtillkommer ju"Man atten
måste läramånga saker sigdetcirkeln ochJag i ärär nya manny

trevligaredetDå tyckeroch läsa jagin. är prataattattatt genom
information" Lenamänniskormed andraoch diskutera

människor ochtrajfa andracirkel förkommer till" Man atten
de lärhur de och hur sig.och höraumgås andra människormed är

varandrahjälpvarandra ochmedkan diskuteraMan stu-attav
dera" Katie

idéer...och ef-alla har olikabra förstudiecirkeln"Naturligtvis är
idé ochtill brakomma framdem kanhar vivi presenteratter att en

Mafudnå goda resultat"

inlärning,detnågot själv blirläser"När sorts enen annanman
läsa,får det hjärnani närinlärning. Man in atttyst mengenom

kanmuntligt.får det lite Manstudiecirkeliär pra-man merman en
Donaldsjälva ämnet"kommuniceradet ochliteta omom
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"Jag söker studiecirkel för ska lärajag någontingmig inomatten
det./.../ betygDet eller såinte utanär gemenskapen med andra

har intresse Rolandjag "personer som samma som

Flertalet intervjuade deltagare hade direkta erfarenheter cirkelstudierav
sedan tidigare. deltagareEn Margareta, någoninte hade studiecir-som
kelerfarenhet, berättade hennes föreställning studiecirkelnatt attom var
där ... sitter tillsammans, i kanske,syjunta och stickar. Ellerman som en

träffas för ha trevligt anför lära någontingsigatt att attman mera so-
cialt umgänge."

Man kan dock inte utesluta just denna föreställning fåtthar henneatt
vända sig till studiecirkel med tanke den inställningatt och deten

förhållandeotrygga hon hade till studieämnet "dator. Genom gåatt
studiecirkel skulle hon slippa känna påeventuella krav prestation ochen

konkurrens. Redan efter sammankomster insåg hon fördelarett storapar
med studiecirkeln den har överträffat, hon beskriver det,attgenom som
"mina förväntningar: Man lär sig träffas.än "tror attmer man genom

En informell studiesituation

Att studiecirkeln naturlig studiesituation,är dit går för läraatten man
sig under ordnade former, alla intervjuade. Det unika och sär-uppges av
skiljande med studiecirkeln andra lika naturliga studiesituatio-gentemot

dess informella,säges lättsamma stämning, dessnästan smidig-ner vara
het i uppläggning och arbetsformer frånvaron studiehets ochsamt av
konkurrens mellan deltagarna.

"Gemenskap och lära sig saker. En stunds avkoppling. Någon-att
ting har framtiden.i Och någotgöranytta änattsom man annatav
det vardagliga och träffa folk. /.../
Det får lära sakersigär i takt och slippersinatt man stres-egen

Och harinte hotet ska lära påsig viss tid "attsen. man en
Madelene

"Det väldigt smidigt, framförallt.är Speciellt reforme-nu sen man
rade det hela. fnns såDet mycketinte formella krav för hur stu-en
diecirkel ska gå till. denJust smidigheten jag styrkan iser som
det hela" Jonas

"Man höjer kunskapsnivåsin på ledigt, avslappnat och roligtett
sätt" Ludmilla

Under intervjusamtalen jämför deltagarna studiecirkeln med den formel-
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överlägsenhet ochcirkelnsförsök framhävaskolutbildningen ila attett
studiecirkelfonn.studera ivarför de väljerför motiverainte minst attatt

studiernas intensitetskolan det gällerunderlägsenStudiecirkeln närär
vilkacirkelns fördelardeltagarnaför övrigt ärpoängterar gemen-men

intresset ochtvåsidiga detkommunikationen,denskapen, gemensamma
arbetsformema:otvungna", friade

studienlite /.../cirkelformen. Gärna intensivareuppskattar"Jag
på studiecir-lite lättsam stämmningDet är otvunget, enmermer

kel./.../
går påoch friare formermycket lättsammareDet än närär enman

Rolffrihet under ansvar"skola. dettraditionell Men är

med andra medkanske tillsammansska lära"Något sig,som man
på, skatänkerväl detDetintressen. är att stu-manmansamma

sko-på roligarenågonting itillsammans...läradera sig sätt änett
lan" Vera

Även såfrivilligt märksfast komvuxdet här frivilligt."Dels ärär
kommunikation medstudiecirkel. harhär Videt det äratt meren

går eller vanliga skolan. Detkomvux ivarandra iän när man
vanliga skolan" Margaretakommunikation denensidig iär mer

någontingför ska lära inomstudiecirkel migsöker jag"Jag atten
så, det för intres-betyg eller jagden. Det inte är ärär attutan

serad" Roland

in-social ochträffpunkt föröverlägsenhetStudiecirkelns samvarosom
strikta förenings-i jämförelse med denforrnellt framhävslärande även

möteskulturen:

diskussiondet frisläppt . Det intestudiecirkeln blir"1 ärmer
mellansocialblir bättreså formellt och strikt./.../ Det samvaroen

allihop./.../oss
så lät-mindre folk detpåblir strikt När ärDet ärmöte.ett manmer

vad de tycker" Ann Margretalla sägeratttare

formella studierTräning för vidare

har li-betydelse för individerstudiecirkelnsaspektEn intressant är som
skolan".roligt läsa iinte tyckte detsig ellerskola bakom attte varsom

föredra cirkelnnågra motivering förfram i deltagaresträderDen att som
då till vidare for-inkörsportStudiecirkeln uppfattasstudieform. som eng

studier:mella
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"I studiecirkel kan du börja från grunden och bit i förta tageten
den här grundkunskapen du behöver för komma vida-att attsom

re" Katie

"Jag vill tycktejag det roligt plugga förigen,att attse om var
kanske sedan någonsöka skola, vadjag vill bli"jagatt när vet

Petra

En arbetslivsanpassad studieform

Ett typiskt i deltagarnas berättelsermönster kring studiecirkeln denär att
uppfyller rad funktioner samtidigt. Om detta vittnar alla de citaten som

i detta Såkapitel. fallet med citatenär även nedan; de fram-presenteras
ställer dessutom studiecirkeln studieform anpassad för yrkesverk-som en
samma:

"Att kan jobba gåoch studera på kvällarna. kommerJag in-man
på något mer" Petrate

"I studiecirkel så kan jobba samtidigt och komma blanden utman
andra människor Och lära det vill takt.i sin /.../ Manman egen
får billigare studiematerial såoch får kanske bättre lokaler änman

skulle samlas hemma hos någon " Annaom man

Arena för samhällsorienterad kommunikation

Det framhållitshar redan i deltagarnas uppfattningar i deatt navet sam-
hällsinriktade cirklamas arbetssätt det jämlika, symmetriskaär samtalet i
vilket alla deltar och bidrar sinamed specifika kunskaper och erfarenhe-

sådantI samtal existerar inga hierarkier mellan deter. olika deltagarnaett
vilken deras position antingen inom eller utanförär, studiegrup-oavsett

Samtalet/kommunikationen i studiegruppen uppfattas nöd-pen. ettsom
vändigt villkor orientera sig i den sociala verklighet delatt ärman en av.
Studiecirkelsammanhanget i det avseendet fruktbartär tillännu änmera
och med förenings ordinarie träffar regleras stadgar och be-en som av
stämmelser:

"Tanken allting så borde kanskenär gåäratt nytt, attvar man en
cirkel och inblick det.i Och mångastörre blir det oli-när ärman
ka... Jag har frågeställningar någonmina och kanske tänkerannan
på fårsitt Man bredare vyer" Matssätt.
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såföljer och det"På dagordninghar ärmötena manman en som
har haft myck-har med politikmycket saker Vi juinte göra.attsom

på detinnebandy förut. cirklarnadiskussioner Men äret merom
politik och samhällsinriktat" Tora

Sammanfattning

uppfattningarintervjuade deltagarnasBilden träder fram de omavsom
Uppfatt-och positiv.studiecirkeln variationsrik nästanär oreserverat

studieforrnsantydan dennastudiecirkelnningarna oss en omom ger
andra bildningsamman-dess fördelarmarknadsvärde och gentemot

hang.
också visar denVåra linje med andra studierresultat ligger helt i som

karaktäristikastudiecirkeln har. Tre hosvariation i betydelserstora som
förståväsentliga det gäller denframträder särskiltcirkeln när att po-som

våra intervjuade deltagaresitiva bild ger:som

andrastuderar tillsammans medkollektiva lärandemiljönden att man-
tiden kommunicerar med,helamansom

lättsammakaraktären hos studiesituationen denden informella stäm--
frånvaron de fria arbetsfonnema,ningen, stress,av

för där finnsgenuina intresset cirkelnsdet och ämnegemensamma -
meriteringsbehov.varken betygshets eller

studiefonnkarakteristika tycks skapaKombinationen dessa somenav
också peda-många skiftande behov och harmänniskorsmot somsvarar

utifrånstoffmöjliggör bearbetninggogiska fördelar den ettatt avgenom
ligger studiecirkelns i den balanse-olika vinklingar. Kanskeflera särart

möjligmålinriktat informellmellan lärande ochring är attsamvaro som
åstadkomma studiefonn. Följande figur illustrerar delta-i denna speciella

arbetsform:uppfattningar studiecirkeln somomgarnas

1996:47.Jmf Cirkelsamhället, SOU23
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Figur Deltagarnas uppfattningar studiecirkeln studieform.om som

arbetslivsanpassad studieform
/

kollektiv lärandemiljö informell studiesituation

STUDIECIRKELN
SOM STUDIEFORM

träning för vidare studier
för samhäilsorienterad kommunikationarena
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Studiecirkelns inre liv6

avsågfrågor upplevelserundersökningen fick derasAlla deltagare i som
medver-detta kapitel kommer deltagarnascirkelarbetets inre liv. Iav

uppfattar genomförandet studie-i planeringen belysas, hur dekan att av
arbetsformema/ studieaktivitetemaerfarenhetercirkeln derassamt un-av

Från valts ochintervjumaterialet harder sammankomstema. ututsagor
områden: studiecirkeln,och planeringbearbetats inom initieringtre av

inlärningsfaktører arbetssätt.samt

studiecirkelnInitiering och planering av

genomgångfrån första samtliga cirkeldelta-allmänna intrycketDet aven
planering och genomföranderörande deras medverkan iberättelsergares

de varit medfaktiskt upplever harstudiecirkeln deltagarnaär attattav
på cirkeln.och möjlighet uttrycka sina synpunkteruttryckt eller haft att

nyanserad bildVid studium framskymtar avsevärtett en mernogrannare
Tvåvarför valt delta i dessa.hur Cirklarna tillkommit ochöver attman

skilda tillvägagångssätt planeringshänseende berotillämpas i som synes
på målet Vi valt kalla dessahur för cirkeln fram och ställs har atttas upp.

båda inriktningarnaför probleminitierade respektive utbudsbaserade. De
utgångspunkt deltagarinñytande.diskuteras i begreppetmed

Probleminitierad

tillvägagångssättprobleminitieratkännetecknasCirklarna ett upp-som av
behov hos medlemmar i före-med anledning upplevtkommer ett enav

åtagandenågot problem ellerorganisation. Attning eller göra ettett
mål arbetet formas. I den-huvudsakliga kring vilket det inreblir cirkelns

återfinns genomförs inom för-alla de cirklarkategori nästan somna
till bestämda yrkes-organisationslivet de riktar sigochenings- samt som

grupper.

Deltagarinflytande

på reellt existerande problemgrund in-Cirklar uppkommer ärettsom av
cirkelarbetets alla faser ochförändring. Deltagarna aktiva iriktade på är
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det övergripande syftet komma till med de problem eller fak-är rättaatt
inverkar negativt föreningens ordinarie arbete. uppfattasDettorer som

också självklart och till och fårmed eftersträvansvärt allas ordatt ut-som
fritttryckas och cirkelns faktiska utformning blir resultat kol-att ett av

lektivets diskussion och behovsanalys.gemensamma
I nedan kretsar diskussionen kring förhållningsre-vilkautsagoma t ex

gler bör gälla inom klubb eller relationen till det kringliggandesom en
påverkasamhället beslut kan föreningen.vars

går"Första kapitlet mycket på skall bättreut att man en sam-
manhållning klubbeni och vad skall jobba medför klubbenattman
skall jobba bra. frågaEn det viktigtär är är attom man oense man
håller till fakta och undviker Dåsig känslor skall detman svara om

påeller fel den då. Och så gick och diskuteradevi igenomär rått
hur klubbenstämningen för Ochi just försökte kommavar nu oss
fram till hur kunde den bättre såoch " AnnMargretgöraman
" måsteOm ändra ellervi det kommunen måsteäross om som
gå och ändra förin ska må såsig vi bra, Madelenesäga"att att

innehållValet och aktiviteter under cirkelsammankomstema inriktatärav
visst problem. Effektiviteten i studieverksamheten beroendeett är av

medlemmarnas utnyttjas till fullo.att resurser

"W pratade med cirkelledaren vad ville mjölk-vi taom upp, som
kvoter och djurmärkning och såntarealer och där och blanketti-
fyllnad " Vera

"När trajfades diskuteradevi vad ochvi kan och pågöraom var en
vilket han kan hjälpa" Mafudsätt

Eftersom studiecirkeln relaterad till konkret handlingsinriktad verk-är en
mångasamhet upplevs den i fall inom vilken avgörande be-som en arena

slut fattas. Icke-deltagande kan innebära automatisk uteslutning be-ur
slutsprocessen.

"Är med diskussionerinte i det svårt komma sedan.igenär attman
går dit förMan inte bara där, går påverkadit föratt attvara man

Ävenoch någonting bra. har lärt något såintegöra sigom man
har tillfört något allafall"i Josefinman

Utbudsbaserad

En betydande del bildningsförbundens bestårverksamhet studiecir-av av
klar de själva utvecklar. påDessa marknadsförs sedan friaden mark-som
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breda allmänheten.till denriktar sigochfärdiga produkternaden som
tillställningdå frittmöjlighetmedborgareenskildVarje att ta manomges

frånutgångspunkt den inne-cirklarna mederbjudnadelta i devill
olikaikurskatalogema ellerihållsbeskrivning me-annonsernasom ges

når delta-presumtivadeinformationenMålet faställtredandia. närär
överenstämmer anmälerbehovmålet kurskonsumentensmed mangarna.

ochsjälvständigt beslutenskilde fattaraktuella kursen. Dentill densig ett
sådan. innebär dettaDäremotkurseninitialt val natur-gör ett somav

påverka studiecirkelnsmöjlighetinte harinte deltagarnaligtvis attatt ar-
betsform.

HTF-tidningen"sågtankeställare jagfick liten" ... Jag nären
Hans

Claes"tidningenihade"Det sett annonsenmamma somvar
föräldrar-derasStudieförbundetifrån isån tidninglåg"Det en

hälsade på. /.../ochköknas jagnär var
data " Margaretavilja läraskulle migtänkt längehade jagJag att

Deltagarinflytande

individensfas ividtarstudiecirkelnienskilde blir deltagare nästadenNär
mål cirkelndetalj vilketifår eller hanhonbeslutsfattande. Där vetamer

på studiernavilketanvändas, sättmaterial kommervilkethar, attsom
aktivitet. Inteeventuella krav deltagarnasochbedrivaskommer att om

ochkutymcirkeln. Detstämningen i nästanav ärkännerminst man
synpunkterfråga deltagarnahövlighet deltagarnadikterat attmot omav

Diskussionenordningen.föreslagnaoch denpresentationenkring som
faställdredangodkännasyfte antingenhareventuellt följer att ensom

tordefunktiondetaljer. Dessvissafall justeraeller i bästakursplan vara
åt-deoch legitimerakunskapsstrukturvissförankradeltagarnahosatt en

densamma.tillägnandeförmedling ochförhandlingarnaföljande av

frå-harcirkelledarenpå detaktivahar när"Vi ju varit sättet att
ef-så ledarenalltidblirså Det juhar vi meststyrattsvarat.gat oss

kunskap. /.../meddet hon sitter inneär mesttersom som
hursjälvalära Menskulle sighade förväntningarMan att merman

på.nollställdganska Mendetskulleuppläggningen var manvara
på, hurhelst vivad ville tittatala vimed ochfick vi omvaranu

Ingegärddet"skulle lägga upp
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"F. Fick komma medni synpunkter på hur skulle jobba ochniegna
vad skulleni uppta

detNej, gjorde inte"vi Katie

frågade"Han och vad hållithade på,vi hade stöttvar en om om
på data tidigare, så han fick bild hur många verkligenatt en av som

nybörjare. Sen han han hade tänkt skullesig läraattvar attsa
det här från början, kanske gå så djupt påinte in alltingoss men

..." Margareta

"Det väl planerat förväg, hur schemati skulle harDet in-var vara.
med ochvi varit bestämt, faktiskt. Men jag tycker dette äratt ett

bra schema. /.../
Cirkeln bestämd från början, så såoch skaär vi Degöra.att som
anmäler de anmälersig " Sarahsig

Varje deltagare i de utbudsbaserade cirklama förvisso möjlighet attges
komma med angåendesynpunkter utformningen dessa. Stegetegna av

till reellt utnyttjaöver möjligheten praktisera medinñytande iatt att en
främmande miljö bland okända kan dock särskiltstort,personer vara

inte har erfarenhet liknandenär situationer.man av
Fick under denni första sammankomsten komma med för-egna

slag hur skulle arbetani och vilka skulleni uppämnen taom
Egentligen inte. Han skulle läsavi lite samhällskun-iattsa

skapsboken kommaoch med förslag efterhand ochi vad viegna se
ska inrikta /.../oss
Den möjligheten jinns. Det gäller bara med alla"sigatt
Donald

"Jag skulleinte jag bli nedtryckt de andra för jagtror att attav
kommer åsiktmed vad skavi såMen vigöra. ären om pass
många, så måstealla fåju sitt. Därför jag det kansäga tror att va-

Ärlite svårt så. det lärare bestämmergöraatt görra atten som nu
så här dåvi ska alla lika. Annars kanske det blir konfliktergöra

också" Sarah

Mot bakgrund presentationen och miljön i cirkeln deltagarengörav ett
sekundärt ställningstagande sittt deltagande där huvudöver taget.om

Sammanfattning

De studiecirklar med samhällsinriktat innehåll studerats kan hasägassom
två framträdelsefonner:
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viddeltagamiedverkanmålet angivetförhanddär inteI cirklar är är
probleminriktadeinnehållmål självskriven. Dennaochutformning an-av

inomsamhällsinriktade cirklarnafunnit i dehar visats arrangeras or-som
yrkeskollektiv.bestämdainitiativeller uppkommerganisationslivet av

för alla deltagareinitiering har varitför cirklamasBakgrunden ett ge-
iför arbetetåtagande i sin basenproblem eller utgörturmensamt som

syftar till bearbeta detta.cirklarnaprobleminriktadecirkeln. De att
vi funnitutbudsbaserade, harframträdelsefonnen, denDen andra

bildningsför-initiativuppkommerstudiecirklarkännetecknar avsom
måletcirklar redanmarknad. I dessasig tillbunden och riktar äröppenen

fattarenskilde medborgarenden premissen denfaställt förväg. Deti är
måni deninflytandesådana studiecirklar. Deltagarnasdelta ibeslutett att

in-cirkelarbetetperifera aspekterbegränsat tilldet förekommer är somav
inriktning. den bemärkelsengrundstruktur och Iföreskrivnaberör desste

delvis skenbar ka-planeringsdiskussionemaförekommandehar de en
för-huvudsakliga inriktningcirklamasutbudsbaserade ärraktär. De att

ämneskunnighjälpinformation medviss kunskap ellermedla av enen
il-framträdelsefonnemabehandladeutsedd cirkelledare. Deoch i förväg

i figurlustreras

framträdelseformerolikaStudiecirklarnasFigur 5.

MÅLFORMULERING

UTBUDSBASERADPROBLEMlNlTIERAD

på begränsatinriktadreellt motinriktad
deltagar-kunskaps-deltagar-förändring
inflytandeförmedlinginflytande

lnlärningsfaktorer

enligtomständigheter,alla deinlärningsfaktorer definieras härSom som
information.till vissför sighar betydelsedeltagarna att ta en

identifi-betydelse har kunnati ovannämndainlämingsfaktorerDe som
studiematerialet,trycktacirkelledaren, deti deltagarnas ärutsagoreras
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studiekamraterna, föreläsningen, studiebesöket, biblioteket. Naturligtvis
kan tänka sig faktisktdet finns faktorerandra betydelse, vilkaattman av
deltagarna inte uppmärksammat. Inlämingsfaktorema uppfattas i denna
studie nödvändiga förutsättningar för skapandet s.k.potentiellsom av en
utvecklingszon, i Vygotskys mening, för lärande" skall kunna ägaatt

Under dessa betingelser kan allehanda aktiviteter Genomägarum. rum.
deltagarna bearbetar infonnationen integreras denna bliroch tillatt ny

kunskap för individerna.

Cirkelledarrollen

Beträffande cirkelledarrollen framträder vissa skillnader mellan proble-
minitierade och utbudsbaserade cirklar.

Cirkelledarens roll i de probleminitierade studiecirklarna ani-är att vara
diskussionssamordnare och kanal förmatör, förändringsvilja.gruppens

"Det han ska sammankalla och till cirkeln blirär attsom se av.
Annars det lätt skiter det" Annaiär att man
"Hon har lite ordförande detvarit blir för mycket diskus-som om

såsioner har hon delat lite ska vad. Det behövssägaut vem som
ibland någondet går emellan Toraäratt som
"Han har haft den rollen lärareinte diskussionsle-utansom som
dare Madelene

"Han har sammankallandevarit det hela hållai och trådarnaiatt
och mellan trajfarna hålla kontakten och projektet fort-att attse
skrider" Jonas

åläggsLedaren hålla aktiviteterna inom vissa inne-ansvaret att ramar -
hålls- utifrånoch tidsmässigt vad har sig fram till.resoneratgruppen-
Det sökandet efter kunskap och möjliga handlingsalterna-gemensamma
tiv verksamhetens grund. Ledaren har inteär tolkningsföreträde detnär
gäller studiecirkelns "agenda".

"Cirkelledaren sådär det spårar han skainte Menär in-att un..
komma med några lösningar" Rolandrättate

iLedaren de probleminitierade cirklama grundar sin legitimitet och status
erfarenheter och "relevant" bakgrund denne delar eller harvunna som

24 påDet vilket lärandebegreppet uppfattassätt här inspirerat de diskussio-är av
bl förs i Mattsson1995; Mogensen 1994; Marton et.al. 1986 ochner som a

1995.
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övriga deltagare.medgemensam

harhan äldst, hanledare förville ha --"Gruppen ärattsom
många...och han andremederfarenhet och han arbetar ärsenmer

arbetaockså erfarenhetledning. harklubbens Hani attavmannen
Mafuddet väldigt viktigt"med invandrare och är

såhar själv djur han harså för cirkelledarendet bra"Nu är eget
fördel allaSå detvad han villoch självintresse är attveta.vet en

intresse" Verahar samma

studiecirklarkategoricirkelledaren för dennaOfta är person somenav
framträ-innehacirkeln tycks vanligenföreningen initierarinom ensom

förutsätts derasvald ledare. I regeldemokratisktpositiondande atten-
sällan föradministrationen och inteföruppgift skall att ansvaravara - -

många gångeruppfattasCirkelträffamadeltagarna.rekryteringen somav
mel-Gränsernalöpande verksamhet.i organisationemasnaturliga inslag

antagande detsammanträde underoch vanligtstudiecirkellan attetten -
då farasuddiga. Studiecirkeln löperkan blihandlar olika ting attenom -

bland del-redan inövade rollersammanträde medomvandlas till förlängt
inte minst ordvalet iOm detta vittnar utsagoma:tagarna.

detdagordningen Annarsbestämdemed och är"Vi gemensamt.var
Madelenedemokrati"ingen

hälsade väl-ordförandecirkelledaren nyvald ;"Han är oss
påkunnat ställaroligt hadedetkomna och tyckte viattatt uppvar

Josefinså kort tid "

han ledareBehövsF som
han skastudieförbundet.kontakterna med Menhan harJa,
ochalla aktivasamlas, tillockså till ärattatt omsegruppense

så fram de kunskaperna"kunskaper ska hanbehöver tamerman
Josefin

påstående punkt dagordningenihar studiecirkeln"W som en
Pederfår glömma"styrelsesammanträdet. vi inteDet

samtalet mel-viss assymetri icirklarna framträderutbudsbaseradeI de en
professionelli gradhar ledaren högreoch deltagarna. Därlan ledaren en
auktoritativtpå både ämneskunnighet ochdärtill hörande kravmedstatus

påminner ilärarensi dessa cirklarCirkelledarfunktionenledarskap. om
i si-använderutbildningssammanhang. Deltagarnainstitutionaliseradett

och till-sin cirkelledarelärare de berättarofta ordet närutsagor omna
utläming ochförpedagog medhonom/henne rollenskriver ansvarav

studiearbetet.styrning av
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"Cirkelledaren måste...styra bestämd...men samtidigt på smi-ett
digt blir detAnnars och det farligt. Omsätt. ärtyst tystarman

blir det liv längre, cirkelledareninget klarade detgruppen men
perfekt" Ludmilla

"I alla fall måste hon kunna det hon ska lära och görasom oss oss
intresserade. Jag tycker M. ganska bra. /.../äratt

honDet liksom dran..0ch ordnar lite. skulleAnnars det välär som
bli såinte mycket Hon leder det hela... lärare"ja, Sirpaav. som

"Cirkelledaren har den har förmedlat baskunskapema.varit som
För det det det handlar Och har ocksåhon tyckerär jagom. sen
lyckats följa det på trevligt och vad kommervisättatt ettupp se

onihag Göran

"Han har haft rollen utbildare och lärare. /.../som
tyckerJag han ska lite auktoritär också, för del.minatt vara

Alltså auktoritär inom citationstecken. skaMen det finnas pon-
dus där också, det han kursledare" Hansär äratt som
"Jag tycker det har bra. lärare,varit Bra kan lära allafall.iutsom
Det huvudsaken, de duktiga sålärare, lär nå-är är sigatt att man
gonting " Petra

Utan tvivel har ledaren central ställning i studiecirkeln. Ledarens funk-en
tion däremot varierar påberoende det probleminitierad ellerärom en en
utbudsbaserad studiecirkel.

Det tryckta studiematerialet

Det fanns endast undantag beträffande användning skrivet studie-ett av
material i de undersökta cirklarna. Undantaget renodlad diskus-var en
sionscirkel tillhörande de probleminitierade studiecirklama. Studie-
materialet i de övriga cirklarna tillmättes vikt påoch användes litestor
olika ändamålet.beroende Studiematerialetsätt har dock haft en

25Det kan verka egendomligt endast det tryckta materialet förekommeratt som
studiematerial i studiecirklama. Faktum i studiecirkel användesär att en som
undervisningsmaterial det tryckta någrabilder i form diabilderutöver ochav- -
föremål. Följande citat det enda i materialet vittnar syste-var som om en mer
matisk användning andra informationsmedier i undervisningen det tryck-änav
ta.
"Det har skett med hjälp diabilder föremåloch cirkelledaren och del-av som

har haft Såmed sig. vi har haft föremål ocksålite personligt anknutnatagarna
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funktion försett deltagarna medgrundläggande i alla de cirklar där man
faktakunskaper. Det finns ingenting tyder boken har utnytt-attsom

påjats medvetet reflekterande bland andra,sätt ut-ett text ettsom en som
tryck för bestämda uppfattningar verkligheten. Inläsningen mate-om av
rialet individuellt antingen hemma eller under sammankomstema,skedde

kollektivt alternativt deltagarna.eller högläsning ledaren,genom av
för inläs-Följande belyser de olika metoder har tillämpatsutsagor som

§ ning aktuellt kursmaterial.av

ochgick väl lite efter boken och kollade diskuterade"Men runt
där" Petra

l Är det viktigt har böckerniatt
Även pådet lär mycket studiesamman-S Ja, jag. sigtror om man

komsterna så det bra ha hemma studera lugn och ro"iär att att
Claes

påhar bok de flesta har köpt, har beroende"Dels vi vien som sen
då det här tidigare harbakgrund har sysslat medman man- -

också användaskaffat del litteratur har kunnatvi ossen egen som
utgångs-Sen har cirkelledaren stencilmaterial medgjortutav.

ifrån harpunkt böcker och liknande med kommentarer viegna som
fått vid tillfälle. Och har haft referenslitteratur vivarje närsen

föremålhar försatts identifiera möbler ochsjälva i situationen att
tid försöka framtill och komma lite till prismässigtatt grann var

det Referenslitteraturen hade cirkelledarenkan ligga.... den
då, hade och så hade hon lånat li-med hon del böckersig en egna

på utgångspunkt från så hadebiblioteket. Med den litteraturente
vissa...skåp, skulle försöka identifierahon valt st0lar...s0mut att

då tidsmässigt och prismässigt" Göran3
skulle gå boken behövde det kapitel för"W igenom vi inte tamen

två gånger så fick den tiden. Tillskapitel. kapitel detFör tog ett ta
det färdigdiskuterat" Madelenevar

del har så läraren skaffat material och kopierat"En harvarit att
någonting, handlat eller de länder-har Finland andrasom om om

dis-och hur de har det där har läst bit och har viVi sinna var sen
kuterat det. har SirpaDet varit intressant"

Studiekamraterna

frånStudiecirkeln informell studiesituation befriad formellaärsom pre-
syftestationskrav och utvärderingar i deltagarnas kunskaper. Intemätaatt
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heller cirkelledaren betygsliknande omdömen skulle kunna haavger som
på påverkainflytande deltagarnas studiebeteende och deras relation till

Studiecirkelföreträdare framhållitvarandra. har alltid den demokratiska
deltagarinteraktionen och det kunskapssökandet.gemensamma

Beträffande deltagarnas betydelse för varandra i studiearbetet vi ihar
materialet inte funnit bekräftelse faktisktdeltagarnaänannat att ut-en

tillgångvärdefull bildningsresurs och det gäller deltagargrup-gör nären
måluppnåelse. Studiekamratemas erfarenheter och kunnande i deärpens

undersökta samhällsinriktade cirklarna omistlig inlämingsfaktor fören
den enskilde deltagaren. dennaUr aspekt kan cirkelsamman-sägas att
komsterna konstituerar offentlig för lärande, samtal och socialten arena

vittnarDet inte minst följandeumgänge. utsagor om:
Då"Eleverna kan hjälpa varandra. jättebra. får självDet är man

tänka vad det gjorde bra för självDet ärvar man en om man
det har gång till lär/.../ Mangjort sig änupprepar man en mer man

trajjfas " Margaretatror attgenom
del har väl kanske lite bättre"En har och läränsvar annan man

den vägen Matssig

samhällskunskap försökte"Där i det lära sigmest attvar man av
andra det de kunde " Donald

"Och och kurskamratemaav vad harrapporterarvar en man
för ansvarsområde. Så det typiska har försö-gjort sitt ju varit viatt

hållaker varandra informerade hur det framskrider" Jonasatt om
"Framförallt så tycker kanskeväl det roligt med formenjag var

sådan, får träffa andra människor har in-attsom man som samma
någonting påDet värdefullt. Att bara bil-tittaär ärtressen. som

der; pålyssna TVeller läsa det blir lite enkelriktat. det-ju Men just
har möjligheten kommunicera med andra,ta att att attman

diskutera lite och ha olika synpunkter och skratta ihop ochgrann
så där...det väldigt viktigt. Så gruppgemenskapen, formen för detär
hela har naturligtvis betydelse. En slags gemenskap,storen som

kan skapa i gruppen" Göranman

Studiebesök samverkandeFöreläsningar cirklar- -

Förutom den vanliga "traditionella sammankomsten förekommer att stu-
någotdiecirkeldeltagama studiebesök i företag eller myndighetgör t ex

föremål någotvarit för diskussion vid tillfälle, deltar i föreläsningsom en
i anslutning till har avhandlats eller samverkar mednära ämneett som an-
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dra studiecirklar kring ärende. Det kan handla bju-ett gemensamt attom
utomståendein föreläsada skall eller behandla aktu-expert atten som en

frågaell aktuell i samverkan med andra studiecirklar.ärsom
"På något så tycker den här lördagsföreläsningen knätjagsätt att

fint"ihop det hela väldigt Göran

gång två"W har haft sakkunniga har haftvarje ... Wnästan
stycken sammankomster har tillsammans med deinte varitsom
andra studiecirklarna byarnai /.../runt om

har gått ganska hett till. pressadeDet Vi dem har sak-varitsom
kunniga på så mycket såinformation möjligt har disku-W

åtvad ska eländet" Veragöraterat om man

En upptäckt i materialet studiecirklar fixerade vid ochär äratt som upp-
byggda kring studiematerial mindre benägna variera arbetsfor-ärett att

innehållSammankomsttiden det studiematerialetupptasmema. av som
föreskriver därmed begränsar aktiviteterna inom vissa Ju min-som ramar.

studiecirkeldre styrd kursbok desto blir flexibiliteten iär störreen av en
planeringen aktiviteterna och öppenheten för andra former för bil-av
dande verksamheter, bjuda in föreläsare eller studie-görat att attsom ex

sådana ocksåbesök. I cirklar utnyttjas deltagarnas kreativitet i studiearbe-
påtagligt.tet mera

dåligt"Vi kanske har med arbetsmaterial du såg detju inteatt-
några blad... frågeställningar;Det ingaän utanvar mer var rena

får kanske själv komma med olika synpunkter och frågor. /.../man
kommer diskussionerna, detDär ju uppläggning "är som en annan

Mats

Inslaget arbetsformer föreläsningar, studiebesök och biblio-ävenav som
teksstudier medveten komponent i cirkelns bildningsarbete dockärsom

relativt sällsynt fenomen. En möjlig förklaring kan den begrän-ett vara
sade tid del deltagare har disponera för studiecirkeln. för-Enatten annan
klaring uteslutande gäller de utbudsbaserade cirklarnanästan är attsom
formerna för arbetet redan bestämda cirkeln marknadsförs.är när
Vanligen planeras inte andra inslag nödvändigt, vilket kan cir-beroän
kelns budget.

2°I denna kommer vi inte beröra ekonomins dvs cirkelbudget, delta-rapport att
garavgifter förosv betydelse utformningen arbetssättet. Under intervjuernaav
har vi dock tagit denna aspekt och den kommer redovisas vidatt ettupp senare
tillfälle.
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gå leta bibliote-"Sen det idé det bästa och isättet äratt attvar en
så fickket fick bok läsa. leta själva"Det inte vi Viatt attvar en

Ludmilla

"Så gångvarenda har haft föreläsare. Och det plane-en nu var
till den 25:e skulle komma. har behandlatveterinären Detrat att

fråndet med med och slakteriet och den delen.EU Viveterinärnya
från Och från länsstyrelsen berättadehade lantmäteriet. hon juen

harallt mjölkkvoter och arealer. Och olika stöd. Det faktavaritom
hela tiden" Mats

vårantycker det har fungerat bra. Egentligen har slutat"Jag viatt
ikväll har gång. våra deltagare harkurs Ettvi extramen en par av

åkaprylmarknad...en sån liten antikvitets...som ska hem tillvien
ställer Så det tycker bra bevisidag Och alla jagnästan ärupp.

på sammanhållning"god Ingegärd

Arbetssätt

refererar tillUnder detta avsnitt har vi behandlat de aktivite-utsagor som
har tillämpats i de undersökta studiecirklama. Det skall under-ter som

uppfat-strykas fokus läggs berättar hur deltagarnaatt utsagor omsom
gång intearbetssättet faktiskt har varit under cirkelns och hurtar att om

skulle vilja ha det. Med beteckningen arbetssätt här de arbets-de menas
former studiecirkel begagnat sig i sin strategi för lärande. Mansom en av

ocksåskulle kunna betrakta arbetssätten olika former lärandeak-som av
tiviteter.

arbetsformen för studiecirkeln i denna studie harDen typiskamest va-
återkommande sammankomsten. sammankomster-rit den tidsbestämda

föreskrivs ischemaläggning antingen redan kursprogrammet ellernas
så möjlighet till pla-fastställs vid första sammankomsten allaatt attges

något probleminiti-sin fritid riskera missa tillfälle. Inom deutan attnera
cirklarna förekommer tredje variant nämligen tiden förerade även atten

överlåtsfråncirkelträffen sammankomst till sammankomst ellerbestäms
vanligtvis cirkelledaren bestämma.till i attgruppenen

form olika lärandeaktivi-Arbetssättet kan, nämnts, avsom ses som en
handlar allt det den enskilde själv eller iDet görteter. gruppenom som

för bearbeta informationsmängd, i cirkeln.denatt presenteratssom
framträder i form kunskap. bör erkännas just den-Resultatet Det attav ny

mångtydigtkomplicerat,aspekt studiecirkelns arbete oerhörtär ettna av
svårfångatoch händelseförlopp i metaforisk bemärkelse kan liknassom
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vid scenarios förvecklingar i gammalt grekiskt drama i svenskett ett -
tappning.

"Vi och frågar och konfronterar dem kommer såvipratar attsom
verkligen får någonting ifrågasatt/.../ har varför det skaViutman

så.och varför det ska Mycket det här såsi himlaärvara vara av
dumt. påDet bara nerskrivet så här ska det vara..."är pappret
Vera

De arbetssätt i form lärandeaktiviter har kunnat urskiljas i deav som un-
dersökta studiecirklama målinriktade,det fokuserade samtalet dvs denär
tidsbestämda och strukturerade diskussionen, gruppuppgifter; individuel-

redovisningar, konfrontationen Upprinnelsen till dessa aktivitetsformer
presentationen specifikt eller krav betingasär ämneettav som av grupp-

medlemamas verksamhet i samhället. och cirkelI kan elleren samma en
ñera former lärandeaktiviter tillämpas. En dessa dockärav av gemensam
för alla studiecirklar i undersökningen nämligen olika former diskus-av
sioner eller s.k. fokuserade samtal.

Det fokuserade samtalet

I till den improviserade diskussionen betecknar fokuseratmotsats termen
fassamtal den i studiecirkelns arbetssätt följer efter informa-ettsom

tionspass kring visst Samtalet strukturerat och tidsbestämtämne. ärett
utifrånoch syftar till belysa deltagarnas olika synvinklar.ämnetatt

Studiecirklar inriktade faktafönnedling kännetecknadessom var av
interaktionsform fråga/svar-mön-uteslutande bestodnästan etten som av

Det pedagogiska förloppet skiljer sig kvalitativt beroendester. sett
varifrån stoffunderlaget frånhämtas. Detta kan hämtas kapitel iett stu-en
diebok studiematerialbaserat samtal, kort föreläsning/inledningen-
kring cirkelledaren ledarbaserat samtal, faktisktämneett ettav pro--

frågablem eller aktuell upplever angelägen problem-som gruppen som -
baserat samtal, deltagarnas erfarenheter deltagarbaseratsamt egna -
samtal.

Studiematerialbaserat samtal

I alla studiecirklar någoni studien förekommer form skriftligtnästan av
studiematerial. Det kan för kursen specialproducerad bok attvara en an-
vändas under cirkelsammankomstema, tidningsartikel ellertexten ur en

sammanställning fakta bok eller böcker vanligenen av ur en samman-
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innehålletGenomgång i dessaställd cirkelledaren. ärtexter sam-avav
innehålletOrienteringen kring skermankomstens inledande sekvens. an-

deltagarna läser högttingen kollektivt ledaren eller textenatt urgenom
själva,eller ledaren, och ibland deltagarna textatt presenterar samma

innehållet och huröversiktligt Därefter följer diskussion kringsätt.ett en
har uppfattat det.man

iutbudsbaserade avslutas sammankomstende studiecirklarI ärsom
cirklar däremot,med denna diskussionssekvens. I deoch ärsom

avrundningssekvens, där hänsynprobleminitierade, vidtar tredje tasen
i beslut kon-framförda synpunktema. sedantill de Detta utmynnar ett om

skall utföra.kreta aktiviteter som gruppen

då läraren strukitfinns olika kapitel olika fall och har"Det un-om
själv el-tycker viktigast. Så läser hander vad han antingenär upp
påså får han det och skriverler läsa det. Och sedanvi tav-tar upp

så får lite det"lan de viktigaste punkterna och vi prata om
Donald

Dåstår olika läserbok det vi ige-"Det grejer, i avsnitt.är en som
träffas Vadså det kommittén.den och igenom vi ivi närpratarnom

så det blir bättre..förhoppningsvis " Knutkan göra attman
på sammanträden ska fungera ochstår början boken hur"Det ju i

Madelenevad ska göras"som
har och läst. Alla harhar blad olika kulturer,"Vi vi suttitom som

vad tycker det.fått stycke och har diskuteratläsa vi viett omvar
bland där alla fick läsagång fick tidning,/.../ En vi sin annat,var

och läsa det. Alla ha-olika fck det därsaken /.../ Vi presentera upp
bit" Sarahde sin

Ledarbaserat samtal

ämneskun-leds med gedigetSamtalet i studiecirklar som av en person
tillåtsLedaren domineranande blir beroende ledaren. sam-avmera

bestämmer diskussionsagen-tolkningsföreträde ochmankomstema, ges
väljamaktkraft sin position kan ledarendan. I utöva attgenomav

ledarbaseradeavslutat. Detdiskussionsämnen och äravgöra när ämneett
återfinns vilka ofta iframför allt i de utbudsbaserade cirklarna,samtalet

på kunskapsförrnedling.första hand inriktadeär
uteslutande fakta- och kunskaps-Ledarbaserade studiecirklar nästanär

delvis bildande, sällan hanlingsinriktade.inriktade, men
vårtåterfinns iledarbaserade studiecirklar däremotHandlingsinriktade
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material inom organisationslivet, där cirkelledaren "bossen" föräven är
organisationen ifråga. sådanastudiecirkeln cirklar ris-I ärarrangerarsom

råderken det och beslutskultur inom organi-utövasstor att samma som
sationen.

väldigt vältalig och vill mycket, fårHan lyftajuär prata man
handen och begära ordet så han lyssnar, han också. godHan äratt
talare god talare också, tycker allafall, till de härjag imen en sam-
mankomstema haft. fårhar detvi Han inte, vi vistyr tasom upp
tycker och tänker" Josefin

cirkelledaren:Om "Hon delade fakta och försökte hon fåut sen
med bearbeta materialet hon hade fram. frå-tagit Honattoss som
gade hela tiden förstår och ville för-vi vigärna veta0ss om om
stått eller centralSom Claesinte. "en person

för"Läraren dagen och talade det. vidtogSenämnettog upp om
fria diskussioner" Ronny

"Ledaren viktig för hanju har kunnandetju i har:sig, vi inteär som
Så lyssnar till honom plus anteckningar"ju mestman ens egna

Hans

visade på"Han tavlan för vad skulle gå på, vadvi insvarta oss,
händer. Vi fick för vad hände. såOch väntadesteg stegsom se som

han alltid tills alla det fortsatteinne i innan igen"vi Katievar

Problembaserat samtal

frånTill utgårskillnad de övriga samtalstyper det problembaserade sam-
fråntalet existerande väldefinieratoch problem skall ori-ett som gruppen

sig kring och ställning till hur det skall behandlas. Problemet ärentera ta
antingen självskrivet och behöver ingen presentation eftersomnärmare

ocksåalla uppfattar det, eller någondet in-är ärpresenterat av som mera
symmetrisktEtt samtal och deltagarnas erfarenheter och uppfatt-satt.

ningar avgörande för hur sekvens i cirkelarbetet skall utformas.är nästa
sådantLedarens roll i symmetriskt samtal fördela ordet ochärett att se

till alla sin mening.sägeratt

"Och då har träjfats kring bord gåttvi Ochmöte nästan.ett ettsom
detvad ska Ochigenom och vadär göras. rapporterarsom var en

har för ansvarsområde. Så detgjort sitt typiska har ju varit attman
försöker hålla varandra informeradevi hur det framskrider"att om

Jonas



1996:162 Del Analys undersökningsmaterialet SOU 154II. av

Deltagarbaserat samtal

definition formellSom studieform studiecirkeln mindre andraänär per
formella förinstitutionella studiesammanhang. Inga krav ställs deltagan-

de och inga betyg Studiecirkeln dock slags offentlighet in-utgörges. en
förs i skärningspunkt där det personliga detvilken samtalet möterenom

frågor,offentlighet dryftas kontaktnät ska-offentliga. I denna angelägna
intimitetoch meningsskapande aktiviteter Juäger större sompas rum.
för infor-utvecklas mellan deltagarna desto skapas denstörre utrymme

interaktionen för lärandet. personliga blir offentligtmella bas Detsom en
från ledarens sida socialoch därmed upplöses varje antydan utövaatt

gemytlig tillställning. personligakontroll. Cirkeln omvandlas till Deten
kan handla deltagarnas vardagliga bekymmer eller speciellautgöraom

fåroch erfarenheter deltagare besitter. Detta dis-kunskaper statusen av
lärandeunderlag interaktionen i studie-kussions- och Istyrsom gruppen.
vår ämnesinnehållkring fastcirklar, i studie uppbyggdaär ett somsom

kafferas-skall förmedlas och läras in, sker det informella samtalet under
tillåtertiden kafferast. Denna bild framträder i de utbudsbase-ten, om en

rade cirklama.
Föreningscirklar eller probleminitierade cirklar cirklar där delta-samt

hållerdenredan känner varandra har lättare över gränsatt somgarna
Ävenfrånåtskilt institutionella eller fonnella.det personliga det gränsen

sammankomstensmellan kafferastens informella ochsamvaro mera re-
båda Vi inte kunnatgelstyrda kan överträdas riktningarna. harumgänge

någon i sammankomster däridentifiera speciell pedagogisk struktur de
deltagarstyrd samtalsform tillämpas.en

sådå själva vad vill och lite"Och har vivi göra, pratapratat om
alltidvardagliga bekymmenom vad kan för dethär göra, ärman

någranågon har synpunkter" Verasom
påbörjar så kan komma vad har"Men innär prata manman man

på så det. Politikerdebatt harTVoch varitsett pratar somman om
så. mycket och skolan och sjukdomar"och harEU vi pratat om om

Tora

samhällskunskap det försökte lära"Där i sigmest att avvar man
kunde" Donaldandra det de

Gruppuppgifter

studiecirkelarbetet definitionMed tanke deltagarantalet är ettper
uppfattaslärande sammanhang brukar grupparbetetgrupparbete. I som en
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verksamhet, kännetecknad konstellation individer samarbetarattav en av
kring problem, skriva eller undersökaett gemensamt t.ex. att uppsatsen

fenomen huvudsakligen utanför ordinarie studietid, för sedan redo-ett att
Påvisa resultatet. grund cirkelgruppemas storlek i snitt till7 8 delta-av -

cirkel har hela cirkeln fungerat enda "grupparbete".ettgare per som-
Det enda egentligen krävdes medlemmarna i dessasom av grupper var en
disciplinerad för någonoch intresse cirkelämnet. i deIntenärvaro av
undersökta cirklarna har särskilda uppgifter tilldelats eller initierats av
deltagarna för besvaras i mindre utanför studiesammankom-att grupper

;l sten.
Mindre gruppkonstellationer har endast förekommit i studiecirkel,enxl beroende antalet deltagare det vanliga ca 15. Dessaöverstegmest att

f mindre nå-bildades under viss försammankomst diskuteraattgrupper en
fråga. gångerenstaka Men det inte alla entydigt vad deltagareärgon en

frånuppfattar grupparbete. Följande och deltaga-utsagorsom en samma
uttrycker diametralt olika uppfattningar saken:re om

diskuterade oftastDet grupparbeten" Rolfi grupp. var
"F det hänt fick någonHar särskild uppgift, individuellt ellerniatt

skulle utvecklai vidarenigrupp, som
samhällskunskap" RolfNej, inte i

individuella redovisningar

våraEtt vanligt inslag i undersökta studiecirklar individuella redovis-är
ningar eller mindre inlägg informativ eller reflekterande karaktär.av
Redovisningarna, med undantag för cirkel, har aldrig dikteratsen av upp-

självpåtagna.gifter ingick i cirkelns uppläggning Redovis-utansom var
ningarna, där de ingick medvetet inslagplanerat i studiecirkelnsettsom

på påarbete, byggde uppgifter deltagarna samlade in hand eller ef-egen
handledning ledaren. Syftet torde utveckla deltagarnaster attav vara

förmågakommunikativa ståöka självförtroendet för kunna ochsamt att
införprata en grupp.

del lektioner har så har"En haft hemuppgifter; be-varit viatt att
vårt land någoteller Storstads kommun ... Senrätta annat,om om

har stått framför påklassen eller plats och berättat.vi suttit Andra
har fått fråga och har diskuterat" Sirpa

denFör enskilde förekom utforskande aktiviteter det lärorika slaget.av

fick för samla information, St0rstad.tema att tex om
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brevlådorna,Information de egentligen kastar bru-isom men man
kar på den. däremot har uppgift, dåMeninte titta när ärman en
det femma. Då läser det och jämför det och börjaren annan man
fundera. Så befolkning Storstad och så arbetslöshet.högiung

tycker det jättebra " LudmillaJag är

Konfrontationer

Med konfrontationer här alla de medvetna aktiviteter, utövermenas grup-
inre interaktion, i pedagogisk syfte utnyttjas för konkretettpens som

sammanförande verkligheten. verklighet kan sakkun-med Denna vara
föremålniga byggnadsritning, offent-olika eller enpersoner, ex. en

lig verksamhet eller institution.

presenterade" studerade förstVi ritningarna tjänstemansom en
ochför oss. Sen harjag själv där med studiekamraternavarit

på de här lokaliteternatittat " Lena

från"Vi hade besök kille kom Uganda.ett av en som
bjöd honomVem in

läraren. berättade själv och liv. /.../Det Han sig sittvar om
på flyk-väl fortsättningen diskussion invandring ochDet var en om

Rolftingar"

med diabilder och föremål cirkelleda-"Det har skett hjälp av som
Så personligtren och deltagarna har haft med har haft litesig. vi

föremål också kunnat det håller påanknutna har illustreravi visom
med då" Göran

gått har sak-"Det har ganska hett till. pressade demVi varitsom
på så såkuniga mycket information möjligt Vi har diskute-

åtvad ska eländet" Veragörarat om man

självstudier

Självstudier i bemärkelsen inläsning stycke studiematerialet in-ettav ur
frånvaroför sammankomst lyser i med sin i de studerade cir-stort setten

stårarbetsrutiner. till för diskussionernaklarnas Texten grund läsessom
in-eller sammankomsten. Därmed inte självstudierpresenteras sagt att

sådanaförekommer överhuvudtaget. I fall handlar det frivilliga stu-te om
dier intresse och inte dikterade cirkelns studieuppläggning.egetav av
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gång såhar bara talat vad ska ha själv"Hon vi nästaom om man
ville forska eller reda på så kundevidare Det ärta mer man...
främst diabilder och diskussioner har allt- hurvarit runtsom om
och vaiför" Claes

ska och då blir det"Man bok och läggerju sig närtar en man sova
såna härfrånalltid SISU"ju Knut

Sammanfattning Kommentarer-

i probleminitierade cirklamaSammanfattningsvis kan konstateras deatt
någoninte förekommer förhand uppgjord studie- och arbetsplan vilken

låsatenderar verksamheten. Förändringar och utmaningar i omgiv-att
ningen sammankomstema.bearbetas under

faktum kamratcirklarnas deltagare ganskaDet medlems- elleratt ett
fleraförutsättningslöst involverade i planeringen har troligensätt är or-

fyl-saker. inte alltid uttalad funktion studiecirkeln har kommitEn attsom
dess betydelse för föreningslivets självbevarelse och reproduktion.är

har studiecirkelns fria och informella samtalskultur kommit tjänaHär att
sådant syfte. Eftersom cirklama har direkt koppling till före-ett en

ordinarie inte ovanligt deltagandetningarnas verksamhet detär att upp-
något ingårfattas i medlemskapets rättigheter och skyldighetersom som

frivilligt demokratisktvilka bl föreskriver fritt, och umgänge.etta
också formellaMan kan beskriva cirkeln där umgängesre-ettsom rum,

bearbetninggler spel och handlingsutrymme skapas. Här kansätts ur en
ske eventuella spänningar mellan deltagarna, mellan deltagarna ochav

föreningskollektivet företrädare i maktställningledningen, mellan och
förknippas med visst problem.ettsom

Studiecirkelledaren har central ställning i studiecirkeln. Ledarensen
på probleminitieradfunktion varierar däremot beroende det el-ärom en

ler utbudsbaserad studiecirkel.en
Kombinationen ledare i förening och samtidigt le-attav vara en vara

dare för föreningens cirkel kan innebära vissa problem. Risken finns att
råderde former för interaktion i medlems- eller styrelsesammanträ-som

sådana fall likställs studiecirkelnsdena omplanteras till studiecirkeln. I
organisa-arbetsformer och pedagogik med sammanträdestekniken inom

tions- och föreningslivet.
rimligt antagande levande organisation eller föreningEtt är att en

flexibilitet professionell improvisa-kännetecknas hög grad ochav av
då tilltion. Att utveckla omställningsberedskap” hos medlemmarna hör

Är förbättraföreningens socialisationsstrategier. syftet dessutom att
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klubben inriktas i regel uppmärksamheten de interpersonella relatio-
sådanaeftersom välfungerade förutsättning förnerna anses vara en upp-

nående mål. såledesklubbens Studiecirkelns aktivitetsforrner utgör ettav
inslag i föreningens utvecklingspotential.

Ett ganska framträdande kännetecken för planeringssamtalet i de
utbudsbaserade studiecirklama och för flertalet de studerade studie-av-
cirklama ledaren söker sammanjämka de enskilda deltagarnasär ön-att-
skemål försökeroch behov. Dessa ledaren sedan hänsyn till iatt ta upp-
läggningen studiearbetet. Ledaren skall därutöver cirkelsam-av anpassa
mankomstema till rad faktorer reglerar cirkelverksamheten.yttreen som

uppnåegentliga syftet huvudsakligen enighet kringDet är att sortsen
fonnerna för ytliga i och rollfördelningen i inter-den samvaron gruppen

innehållet uppgiftaktionen sällan för i Denna överlämnasmen samvaron.
fårtill ledarens "diskreta" hantering därmed tolkningsföreträdeettsom

hela cirkeln igenom. rollen diskussionsledare, idégivare och intres-I som
någonseväckare har vi egentligen inte kunnat skönja skillnad dehos pro-

bleminitierade respektive utbudsbaserade cirklama.
Förutom cirkelledaren har studiematerialet viktig funktion vid in-en

lärning. Den grundläggande funktionen förse deltagarna medär att
faktakunskaper. Studiekarnratemas erfarenheter och kunnande har varit

omistlig inlärningsfaktor för enskilde deltagaren. Samman-denen
komstema grunden för offentlig där inte utbytebarautgör en arena av
tankar sker socialtäven umgänge.utan ett

framgår tydligt probleminitieradeDet ganska de cirklama uppvisaratt
frihet ñexibilitet arbetsformema jämförtoch i variera med destörre atten

utbudsbaserade cirklama. förefallerDe utsträckning hastörresenare en
fastare struktur, grund tidsaspekten, vilken kan bl sätta grän-tav aex

för bruk icke studielokalsbaserade arbetsformer.ser av
låter förståsArbetsättet sig bättre betraktar det i lä-termerom man av

mål-randeaktiviter. Vi har kunnat urskilja det fokuserade samtalet dvs den
inriktade, tidsbestämda och strukturerade diskussionen, gruppuppgifter,
individuella redovisningar, konfrontationer. och cirkelI kanen samma en
eller flera former lärandeaktiviter tillämpas. dockEn dessa ärav av ge-

för alla studiecirklar i diskussionen.undersökningen och det Iärmensam
studiecirkeln framträder detta olika former fokuserat samtal.ettsom av

Fokuserat samtal den fas i studiecirkelns arbetssätt följer efterär som
faktainformationspass kring visst Samtalet struktureratämne. ärett ett

utifrånoch tidsbestämt och syftar till belysa stoffet deltagarnas olikaatt
synvinklar. Studiecirklar faktaförmedlinginriktade känne-som var
tecknades interaktionsfonn uteslutande bestodnästan ettav en som av
fråga/svar-mönster. frånkänns igen andra pedagogiskaFenomenet sam-
manhang. pedagogiska förloppet skiljer sig kvalitativtDet dock be-sett
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på varifrån frånroende stoffunderlaget hämtas. kanDetta hämtas kapi-ett
tel i studiebok studiematerialbaserat samtal, kort föreläsning ochen en-
inledning kring cirkelledaren ledarbaserat samtal, fak-ämneett ettav -

frågatiskt problem eller aktuell upplever angelägensom gruppen som -
problembaserat samtal, deltagarnas erfarenheter deltagarba-samt egna -

samtal. såledesDen pedagogiska aktiviteten beroendeserat synes vara av
utgångspunktvilken Våraväljer för dessa samtal. undersökta cirklarman

sålunda tillvägagångssättuppvisar variation beträffande för hur dessaen
vårasamtal genomförs. Detta gäller alla cirklar vissa domi-även sättom

i enskilda studiecirklar. En rimlig tolkning cirkelledaren harär attnerar
betydelse vid valet samtalsforrn.stor av en

Övriga arbetsformer dvs gruppuppgifter, individuella redovisningar,
konfrontationer självstudier, vårthar varierande förekomst isamt en mer
material. Gruppuppgifter någotoch självstudier i traditionell mening är

knappast förekommer. Arbetssätten helt enkelt inte sanktione-ärsom
rade. När det förekommer det slump eller beroendeär mer en av en-
skilda fråndeltagares aktiviteter skiltoch cirkelns pedagogiska aktivite-

fårDäremot det vanligt deltagarna individuella inlägg ellerär görater. att
bådepresentationer informativ nå-och reflekterande karaktär. Detta ärav

upplevs fårlärorikt eftersom sig tala införtränagot attsom som man
viktig färdighet i demokratiskt samhälle. Konfrontationer ärettgrupp, en

också något förekommer i viss utsträckning, i fåsträvan när-attsom en
kontakt med "verkligheten".

Följande figur 6 översikt de aspekter konstituerar studie-ger en av som
cirkelns inre liv.

Figur Studiecirkelns inre liv".
STUDIE LNS INRE LIV

INLÄRNINGSFAKTORER SSÄTTAR

GFUPPUPPQWGIcirkelledarrollen Det Fokuserade Samtalet

individuelladet tryckta studiematerialbaserat
Redovisningarstudiemateriaiet

ledarbaserat
| Onfrontationerstudiekamraterna

problembaserat
| siälVstudiefföreläsningen

deltagarbaserat
studiebesöket
och
samverkande
cirklar



1996: 154SOUundersökningsmalerialet168 Del AnalysII. av

återgivits ak-rörande de pedagogiska6 speglar de intervjusvarFigur som
den organisatoriskaförekommit i cirkeln. intetiviteter Den tar uppsom

får vikaraktär haraspekten dvs huruvida göramönstret attomen annan
gårstudiecirkel.eller utbudsbaserad Detmed probleminitierad enen

kommit till.preferenser beroende hur cirkelnavläsa vissadock att
Är för-cirkeln arbetar. detmed i vilket kontextMen detta har göraatt en

cirkel det antagligenorganisation ligger bakomening eller ärensomen
konfrontationer medså efter sk.inte även strävaroväntat tatt ex. po-man

litiskt ansvariga i kommun.en
varierande,i studiecirklarnaLärandeaktivitetema förekommer ärsom

oli-i sin kan hatonvikt det fokuserade samtalet. Dettamed turmen en
ka framträdelsefonner.
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lärandetUppfattningar7 om

såsom fram-liv denstudiecirkelns inreföregående vi redovisatharI det
uppmärksammaskapitelberättelser. I dettai deltagarnasträder utsagor

i allmänhet.kring lärandetuppfattningardeltagarnasuttryckersom
begagnarhandlade desamtaletFrågorna ställdes under sätt manomsom

utforska delta-någonting. försökaGenomvill lära sigsig när attav man
går "lärstilarpeka vissadetvi velatuppfattningar har utattse omgarnas

studiecirklarna.undersöktai dehos deltagarna
ñeranspelarbestår vanligenindividuellaDe utsagor somavsvaren

respektiveför sig underbehandlaskommerlärsättän attett varmen
två urskiljas:grundtyper kankategori. Följande

erfa-ingå och utbytai studiegmppdvskollektiv bearbetning; att en-
ståndpunkter.konfronteras med olikaochrenheter

får självmöjlighetsigdvs lär prövasjälvaktivitet; att an-om manman-
sammanställa ochhand,informationsökatingen att re-egengenom

kroppen.saker medandra ellerdovisa den för göraattgenom

för kun-information ochtillägnandegrundfonner förOvannämnda av
bådenågot kombinationsformervisinteskapande, utesluter av en-

vil-sammanhanget inombetydelsefullalärstil.kollektiv Detskild och är
lärandetket äger rum.

bearbetningKollektiv

med andra.i ständigtvarelse befinner sigsocial umgängeMänniskan som
i olika former.kommunikationeni dettaUtmärkande drag umgänge är
i under-deltagarna dennakommunikationsformenövervägandeDen som

kring bestämdasamtalet i mindresig föredragasökning ärsäger grupper
kunskaps-således grunden för denSamtalet utgörämnen. gemensamma

två kol-aspekter densärskilt urskiljaVi kundebearbetningen i cirkeln. av
läraerfarenheterandrasnämligen lärabearbetningenlektiva samt avav

målinriktat samarbete.

erfarenheterandrasLära av

vilka aktivi-med avseendeintervjuernaframträdande uppfattning iEn
får till-bearbetaaktivtlärandet ämnefrämjar närär ettteter mansom



170 Del Il. Analys undersökningsmaterialet SOU 1996: 154av

med andra. Det samtalet i den lillaär utgörssammans gruppen som av
studiecirkeln det betydelsefulla.ärsom

ingåAtt i för någontingstudera omständighet behäf-äratten grupp en
tad med förväntningardel sig själv och andra. I intervjuutsagomaen
består dessa förväntningar läsa tillsammans, delta aktivtatt text attav en
i diskussioner lyssna andras synpunkter, föratt att argumenteragenom

ståndpunkter och överhuvudtaget lära varandras kunskaperattegna av
och erfarenheter. Varje individ använder sig naturligtvis olika strategi-av
er.

" lärMan sig läser tillsammansvi och diskuterar"när Sirpasen
lyssnar"Man och iakttar förhållandei till bilderna och försöker

med diskussioneni har härvarit och bidra med detman vara som
kan " Görantror attman man

"Jag tycker det bra sitter och tillsammans.är näratt pratar
Varje deltagare har idéer För min lyssnarjagatt prata om person,
på alla med påjag och antecknar fåttnär är höramöte jagnärett
något nytt. Jag det bästa från olika idéer och skapartar sen en

uppfattning" Mafudegen
Det inte alla deltagare förmårär delta aktivt i studiecirkeln ellerattsom

gemensamma angelägenheter beroende exempelvis bris-gruppens
tande förkunskaper lågtoch/eller självförtroende. sådanaI fall söker man
sig till för lyssna till de kan och primärt till läraren.atten grupp som

"Det kan ha början kurs,i kommernär novisman av en man som
och kan någonting.inte Då kan ha lärare förmedlarman en som
baskunskaper. Alltefter förkovrar sig kan förändraatt man mer man
studieformen till mindre och självstudier" Rolfgrupper rena
"Kanske diskuterar riktigt. frågornär Läraren ochgär ärman man
med och tänker. Men också har hemma,göraatt attsen om man

måste berätta något för klassen. Då blir ocksådet det kan-man att
ske fastnar huvudeti lite tänker viäven närattmer men man
läser tillsammans och diskuterar" Sirpasen
" Det bästa lära sakersig är inte läsa. fårsättet Detatt att vara

praktiskt eller lyssna på folk. kan läsaJag sak gånger ochtio jagen
fattar ingenting. /.../
Eller läser...attjag det finns någon förklarar jag inteom som om
förstår Men jag det såpraktiskt lär det på gånggör jag migom en
istället" Petra

Enligt deltagarnas uppfattningar ligger styrkan i gruppsamtalet, jämfört
med studera enskilt, i den allsidiga belysningen frågeställningatt av en
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konstruktivakamratstödet, i denutifrån direktainfallsvinklar, i detolika
från gruppen.responsen

meddu du barabetydelse Om"Gruppens jättestor. ärär ensam ser
något du harnågon intetvå kanskeSen sägerögon. sett.somannan

LudmillaOch diskussioner"sen
någontrafas. harManlär"Man sig än atttror genommer man

tillsammanssjälv, ochkanleder, än att manen sensom mersom
varandra.och hjälper Jagsaker och lårkommer fram till sig tror

form Margaretaväldigt bra "det äratt en
tänker studiecirkel. Harvad tycker och iviktiga"Det är; enman

l och lärså de Manuppfattning säger emot.reagerarman en annan
Donaldkommunicerar"på grundhela tiden,sig att manav

erfarenhet för ochmycket ikommer"Sedan jagjag att atttror
på ochtyckerandra cirkeldeltagarna vissamed de sättatt man

otroligt mycket"lära Torpå så kommer sigsjälv vissa sätt attman

människor uppfattasmed andrasamtala tillsammasAtt lära sig attgenom
livserfarenhe-för Vuxnaslämpligt arbetssättsomliga ett vuxna.av som

värde.ter tillmäts och tillerkänns stort

gäller vuxenutbildning. Man givet"Diskussionsform, detnär tar ett
Rolfdiskussion det"och harämne en om

såhalvt liv bakomhar sig,tycker bland"Men jag ettatt vuxna, som
med andraDryfta tankardiskutera med andra. sinadetär troratt

jätteviktigt" Lenajag är

alltid något. Folk harmänniskor för lärträjfa sig" att mannya
så kan alltid läraväldigt duktiga sigområden där de kan manvara

medmänniskor"något Göransinaav

målinriktat samarbeteLära av

delgruppsaktiviteter betonarspeciell fonnSom engemensammaaven
fråga, skri-undersöka vissmed andra förintervjuade samarbetet attatt en

förslag angelägeteller utarbetaämne ettatt ettuppsats ett omen omva
målbestämd kaninriktadGruppaktiviteten härproblem. är ett va-som

resultat i verk-eller konkrethandling, skriven produkt ett enenra en
samhet.

grupparbete. Meddet EUlär mycket"Det sig är ettattman av
vadoch skrivaSå kantill exempel /.../ sig isätta nergrupperman
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tycker. Sedan någon frånkan berätta vad hela denvarjeman grupp
tycker och vad de andra tycker såOch kan diskuteragruppen man

det också och komma fram till lösning" Toren

Självaktivitet

Ett antagande människor aktiva, nyfiknaär och kun-äratt naturenav
skapssökande. Självaktiviteten kan olika former olika individerhos ianta
lärandesammanhang något vi velat kartlägga i samtalen med studie-som
cirkeldeltagama. Följande aktiviteter där den insatsenegna anses vara en
förutsättning för fråndet lärandet kan urskiljas intervjuerna: attegna un-
dersöka, framföra muntligt något.utföraatt samt att

Undersöka och framföra muntligt

Ett de överlägsna skaffa sig kunskap detsättenmest attav uppges vara
sökandet. Sökandet kan sin såvälha upprinnelse i olika behov, inreegna

I studiesammanhang kan olika tillrättalagda problemyttre. använ-som
das för utvecklande förhållningssätt.undersökande Oavsett vil-ettgenom
ken bakgrunden uppfattas det undersökande arbetssättet lärorikär som en
aktivitet. Undersökningsakten upplevs ofta tidskrävande lärande-som en
form innefattar rad delaktiviteter vilka förmågor,kräver olikasom en som

läsa, iaktta, anteckna och kontakt med människor. Stimuleringt taex av
det tankearbetet form, vilket bidra till lärande.är antas nyttegna en annan

"- kanske fårMen vi uppgifter ska undersökavi olika sakenatt
När själv söker kommer ihågkanske det mycket bätt-man man

/.../re sen.
frågorLäraren och med och tänker. /.../gör ärman-

-Att själv ska söka allting såkanske mycket tid in-tar attman man
hinner så mycket har familj " Sirpanärte man

får"Om uppgift själv och måste den, då lär siggöraman en man
den och med måstei kunna den för de andra"att presenteraman
Sarah

"Det viktig sak kunna leta kunskaper självär Toratten
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någotAtt utföra

får möjlig-kunskapssökandet närdetvariantEn manvarauppgesegnaav
praktiken läg-isakertalardeltagarnaNärpraktisera.het att provaatt om

utfördakroppsligtellerfysisktdenbetoningenhuvudsakligendeger
medellernågot med kroppenmellan göraMenverksamheten. gränsen att

flytande.individuellai devisar sighuvudet utsagorna vara

/.../läsa.saker är intelära sigbästa" Det attsättet att
förklarar jag intenågonfinnsdetläser..attEller jag omsomom

gångpådetså lärpraktiskt jag migdetförstår. Men jag gör enom
istället" Petra

och läggerintroduktionledarenkanskeförsta gör"- I ensteget en
såkommeroch längrejugrundplatta. Ju manavancerarmer man

på själv,redasaker självmåste presente-görajag taatttror man -
Åtminstone handlarAlltingidrotten. görainomsjälv. att sa-omra

praktiken /.../ker i
Attmisstag.möjligheterpå och ha görasjälvGenom attatt prova-

lärakan sigbästa. Manoftast detarbetepå praktiskt är enprova
praktiskt... "detutföradukan inteteorin,hel i rentmenmassa

Jonas

idéer" Hansoch Senpraktik teori.kombination"En egnaav

ochtankerelationenskiljaframgår inte villAv attutsagorna man
sambandet iså eftersommärkligthellerintekanske ärhandling. Detta

låter upplösas.signormalfallet inte

Sammanfattning

rela-betingelservilkaunder ärsig ochfrågor lärhurSvaren manom
studiecirkelmiljö.genomfördes iintervjuernafaktumtill detterade att

Två hu-lärandet.från i sinacirkelnutgår vanligenMan resonemang om
självaktivi-ochbearbetningkollektivnämligenurskiljaskundevuddrag

betydelsenframhöllbearbetningen takollektiva attdenInom avmantet.
initieratssamarbeteerfarenheter ochandrasdel ett gemen-enavsomav

betydelsenframhöllockså deltagarefannsmålinriktning. Det avsomsam
undersökandebetyddeenligt deltagarnabegreppsjälvaktivitet, ett som

något.utföramuntligtnågotframföraaktiviteten samt attatt
inombegreppvälkäntisjälvbildningdragfinns ettDet ett svaren,av

heltförorda detberedddock intefolkbildningsvärlden. Man attär egna
vill halära sig. Manlämpligastedet sättetkunskapssökandet att ensom
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möjlighet sin förmågapröva eller diskuteraatt tolkningen stoffet.att av
Det förefaller många deltagare lär sig bäst lä-attsom om anser man om
randet omfattar någon form faktisk aktivitet. En intressant reflektion ärav

denna inställning till lärande har från mångastödatt didaktikexperter.
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samhälls-deltagandet iEffekter8 av
studiecirklarinriktade

be-alla deoch valtgått intervjuernaigenomEfter ha utsagorut somatt
till,cirkeldeltagandet lettupplevereffekter deltagarnavilka atträttar om

effekt.socialmål delsresultatochsamband mellandelsfinner vi ett en
icirkelverksamhetenstuderadedeneffekternaNedan presenteras av

före-kompetens,medborgerligindividuell kompetens,kategorierfem
g ejfekt.studiemedvetenhet ingensocial kompetens, samtningskompetens,

förmågan utföra vissaåsyftas upplevdadenkompetensMed atttermen
ändamålsenliga handlingar.

Individuell kompetens

kunskapsmässiga ochmentala,denindividuell kompetensMed menas
påindividen klararvilkenutrustning medfärdighetsmässiga att ta varaav

sådantönskemål, syssla medsinaochframhäva sinsig själv, särart attatt
utveck-med ihängavälbeñnnandet ellerindividuelladetökar attsom

lingen.

datorn .med hjälpansökningarskriverdefinitivt. Man"Privat, av
aj-Kanskeroligt.för detockså, bara görKanske brev äratt man

/.../till bandetjag sjungerscher
kännapersonligt,utvecklingen. Detmedmåste hänga i ärMan att

eller lära sighistoriakunna inkan...ungefär attatt somman
Margaretaallmänbildningen "tillhörsamhällskunskap. Det

hadeväldigt mycket. Mer jaghar lärt mig äntycker jag"Jag att
ändå så märkerlite.det för Mentyckerjag äratt manatttrott trots

påmedhängerpå TVattdatorerde har ettnär ett manprogram om
såförstår liteochlyssnaförsökerNusätt. att grannmanannat man

mycket. Merhar lärt mig äntyckernöjd. jagJagkänner sigman
Hanshade hoppats"jag

individen berikasockså erfarenheteralla dekompetensIndividuell avser
socialtmindre elleritill störrekan kommamed och nytta ett sam-som

manhang.

harfrån Chilegammal gubbehjälpahunnithar"Jag att somen



176 Del AnalysII. undersökningsmaterialet SOU 1996: 154av

svårt med språket med hans dator Jag visade honom hur han skul-
" Donaldgöra

"F. duNär med din familj, med dina landsmän...händerär det att
du berättar för de dina erfarenheter från studiecirkeln och vadom

härni gör

Javisst. gångVarje träffas,vi och det ofta, hemmaantingen el-är
ler på våravi erfarenheten alltidVi jämförel-gatan pratar görom

mellan Land 27Y och Sverige och det eller detsägerser att om
fanns i Land Y så hade kunnatvi eller så... skratt.göra T ex

vi, återvändersäg till Land Y, och för-att regimensamma grupp,
stås bra, då jag kanär vi de bästa sakerna för vårtgöratror att
land med vår erfarenhet från Sverige. Om du kunde överföra sam-

situation råder här till Land Y och med tanke påma som att
Land Y rikt land skulle det bliär mycket lättare förett männis-
korna bli bättre och bättre på alla områden" Mafudatt

Medborgerlig kompetens

Med medborgerlig kompetens uppfattas den totala beredskap individen
utvecklar social praktik, kunskaper och erfarenheter för orien-genom att

sig i det offentliga livet och för effektivttera och självständigt tillva-att
sina intressen. Detta åinbegriper sidanrata anpassningsa-egna ena en

spekt till samhällets och regelsystem åoch andra sidan tendensnorm- en
förändra desamma.att

" harJag lärt mig hur viktigt det följa reglerna skratt.är Jagatt
har lärt mig alltså tiden ska fyllas hurnär in,massa som en massa
det ska göras...fast vad harjag inte lärt varför,mig för detån är år

kaningen varför... " Verasägasom
"För början såi visste ingenting. Då ochsigsatteman man ner

funderade vad skulleöver Men vadsåga. juvetman nu man man
håller på med. harVi ju i princip gjort plan. Så juvetupp en man
vad ska diskutera kommer dit.när Det gjorde al-juman man man
drigförr/.n/

kanNu ju med det nåt och avbrytaär ochmöteman stortvara om
tala vad tycker fel. Förut bara ochår lyssna ochom sattman man
titta" Knut

27Beteckningen Land Y används istället för det faktiska för undvikanamnet att
identifieringen.
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påarbetet på kommunen"Jag ju sätt.ett annattror att man ser
Dåarbetssätt kanskefår inblick deras jag.iMan troren annan

det blev detförstår vad händer och sker. Att inte sommer somman
blev. /.../

Och fåmed försöka bidragen.kommer fortsättaJa vi att attnog
åldersgränsen" Madeleneden härbort

samhälle har kunskap hurblir lättare leva"Det iatt ett omom man
regler finns reglervad det för oskrivna Detdet fungerar, ärär som

invandrare känneralla svenskar känner till.oskrivna, Men visom
med samhällskun-det viktigttill dem. Detinte ärär som

skap Ludmilla"

Föreningskompetens

förmågaåsyftas engageradsocialtMed föreningskompetens personsen
på vanlig med-ställs antingenleva till de krav äratt man ensom en,upp

referensförtroendevald politiker. Individenslem i idrottsklubb elleren en
utfalletpersonliga vinningenfallet inte primärt deni det här är utanegna

Effekter lik-medlemskollektivet eller allmänheten.gärningar förav ens
påträffar de probleminitierade cir-vi naturliga orsaker hosnande dessa av

klarnas deltagare.

såna saker ochpolitiker kan härväldigt viktigt som"Det viär att
våra blandinformera väljarehar funderat kring dem. Vi ska an-

frågor faktiskt,alltid så väldigt enklanat...och det inteär utan man
information.så kan lämna riktigmåste demsig in isätta att man
såpolitiker;tycker det allra viktigaste jag in-Det jag är vetsom sen

någonpersonligen har nytta" Lenajagte om
Ochmålet försöka tillbaks, boccia.SM i"Det justörsta attvar

tillbaksSå mål blir försöka SMdet lyckades med. nästa attnu
också.bort detcurling. har tydligenDe tagiti

något för dig personligencirkeln betyttF Har mer
vadkanske har läst Detdet ManNej jag inte. ärvet mer man
skabok och läggerbrukar sigMan ju närgöra. tar man sovaen

såna frånoch då blir det alltid här SIS U " Knutju

också taktiskt syfteutnyttjas istudiecirkeln i förening kanMen attrenten
för Annorlundasocialisationsbetingelser medlemmarna.skapa bättre ut-

föreningens/klubbens överlev-studiecirkeln förtryckt blir instrumentett
nad:
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så"Det skulle lägga eller gåvi tillnästan över vänsternattvar ner
för alla så ledsna på tyckteVi allt blä. Menattvar sossarna. var nu
har läst vad stårvi för egentligenvi Tora

Social kompetens

En de väldokumenterade effekter studiecirkeln har för denmestav som
enskilde deltagaren det sociala samhörighetskänslanär och deumgänget,
sociala kontaktnäten kan bildas ingåeller kansom som man
Studiecirkeln socialt fårsammanhang där medborgarna möjlighetär ett

skapa eller utöka sitt sociala nätverk eller organisationskapital.att

"Ja för detmig jobbade med de härjust jagstörsta ärnyttan att
människorna känner dem ochjag kommer hajagatt att att nytta av
det andra sammanhangi kanske jobbar medjagnär annat.
Men det viktiga den utökade kontakten med andra idrottsle-är nog
dare andra På nivå.i hög fyller andraDet funktioner försporter

cheftränare Råbymig ha det här kontaktnätet"i Jonasattsom
"Möjligen väl det då fåtthar antal kontakter,är att ettman nya per-

framförallt, naturligtvis kommer träffa då ochattsoner som man
då. Sånt alltid viktigt. kontaktnät harEns ökats" Göranär

får"Man samhörighet och hittar kompisar. fårOch pratanya man
sin situation" AnnMargretom

samhällsinriktadEn studiecirkel kan i föreningssammanhang utnyttjas
mjukt inskolningsinstrument medlemmar i kollektivetsettsom av nya

verksamhet skapandet vi-anda:genom av

många kännerinte varandra. har braDet /.../är varitnya som
känner samhörighet. /.../ demKommit närmareman mer som man

ska jobba med fyra år" Josefini

Studiemedvetenhet

Deltagande i studiecirkel ocksåkan stimulera nyfikenheten för vidareen
studier inom någotdet aktuella eller område. Möjligen kanämnet annat
detta utslag mognadsprocess och positiva erfaren-ettvara av en nyvunna
heter studera under annorlunda former vad vid. Detänatt ärav man van

såkan studiecirkelnsäven totala pedagogiska miljö erbjuderattvara
och den enskilde uppskattade betingelser för lärande. Ettgynnsamma av

lärande motiverande i sig och till vidare studier.ärsom sporrar
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har fått vilja lära Närnöjd. här kursen sig"Jag Denär atten mer.
kunde data"började så tyckte ingentingjag jagjag att om

Margareta

för tyckte aldrig sko-det roligt läsa det jag itycker"Nu jag är att
jättetråkigt"Då det Petralan. tyckte jag att var

Ingen effekt

någoni inte harutryck för deltagandetEndast deltagare har gett att getten
l på försaknade motivationeffekt. Delvis kan det bero denne ämnetatt

samhällskunskapscirkeln in-sig tvingad delta ikänt ävenatt sommen
gick i kurspaket.störreett

så denkommer ha"Jag inte jag rentatt stor nyttatror att per-av
fack-ganska engagerad mittsonligt, eftersom ijag ämnetär genom

allafalldetliga Det ingenting iär ettextra, mengerengagemang.
/.../intressant ämne.

känslansocialt liv, så har hafthar redan fast jag inteinnanJag ett
liv" Rolfeller behovet utöka socialamittattav

Sammanfattning

behållninghaftintryck alla harDeltagamas berättelser ett att storavger
deltagarnasstudierna och verksamhetensamhällsinriktadede att urav

framgång. till ökadevi däremot inte kännersynvikel Det ärär stor omen
också får i handling eller deeffekt sitt uttryckkunskaper upplevd omsom

dömaAvtill konkret socialtleder utsagoma attett synesengagemang.
till förän-studiecirklars aktiviteter ha lettvissa probleminitieradedock

viss förening.önskvärda fördringar är ensom
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diskussion och slut-Avslutande9
satser

skall ha syfte blStudieförbundens samhällsinriktade verksamhet attsom a
påverka livsvillkor och tillsammansmänniskors möjlighetstärka sinaatt

värderingar och idéerförändra förhållandena enligtmed andra egna
folkrörelsertill idéburet studiearbetestöd och stimulans iettsamt att ge
Innehålletslås ifolkbildningspropositionen.föreningar fast ioch Detta

koncentrerad form, samhälletsfonnuleringar uttrycker samtidigt, idessa
på enskilde medborgarenfolkbildningen och dess betydelse för densyn

ståttalltid idemokratin Folkbildningen har historisktför ioch settstort.
rådande för-politiska, ekonomiska och socialadialektisk relation tillen

hållanden förekommande idéströmningaroch verkat under inflytande av
genomgång utredningar vittnartidigare offentligai samhället. En omav

folkliga själv-frivilliga bildningsarbetets nära förbindelse med dendet
Grundantagandet har alltid varit upplysta medborgarestyrelsens idé. att

demokrati.garanti för välfungerandeär en en
de socialafolkbildningens historia sammanflätad medsvenskaDen är

överdrift kan folkbildningen uppfattas rö-rörelsemas historia. Utan som
civila samhällets pedagogiska instrument.relsemas bildningsrörelse; det

in-på med frivilliga organisationer vilka harbygger och samverkarDen
organisationsstrukturen. Samtidigt bidrartagit plats i den samhälleligaen

min-samhällsförvaltning via ellertill effektivt fungerandeden ett meren
från vilket dess uppgifter fram-tydligt forrnulerat "socialt kontraktdre

går. i vad föreskrivs i dettaVerksamheter därför inte inryms so-somsom
åtnjuter statligt stöd. Folkbildningen präglasciala kontrakt heller inget

organisatoriskt ideologiskt desin folkrörelseförankring ochgrund avav
fråga kvaliteter ideologi, demo-tillhörande folkrörelserna i somom

myndigheter och kommer-kratisk värdegrund oberoendesamt gentemot
huvuduppgift alltsedan det demokra-siella intressen. Folkbildningens har

medborgerlig bildning. med-genombrottet varit bibringa Dentiska att
hjälp inte minstbildningen har alltid förmedlats medborgerliga av sam-

Englund 1981 har i sina studier samhällskun-hällsinriktade ämnen. av
å förspäningsfält mellan sidan rollskapsämnet konstaterat ämnetsett ena

å samhällsförändrandesociala ordningen och, andra sidan,den ämnets
medinñytande.roll, medel för ökati termer av

Föremål studiecirklarnaför studie har varit de samhällsinriktadedenna
Överoch administrerar. 300 000studieförbunden män-arrangerarsom

åri studiecirklar studerar varjeniskor eller fem deltarnästan en av som
officiella statisti-samhällsvetenskapligt i studiecirkelform. I denämneett
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ken sammanförs dessa under Samhällsvetenskap,ämnen ämnesgruppen
information. Att anordna studiecirklar i samhällsinriktade uppfat-ämnen

prioriterad verksamhet för folkbildningen.tas vara en
vårSyftet utifrånmed undersökning någrahar varit studieförbunds-att

avdelningars samhällscirklar nå förståelseförsöka ökad för den peda-en
gogiska i just dessa studiecirklar.processen

i

Bland de intervjuade cirkeldeltagama i föreliggande studie finns flera ar-
betslösa, invandrare och ungdomar jämfört allamed dem studerar ettsom
samhällsämne i studiecirklar. Alla dessa brukar räknas till kate-grupper
gorin många gångerresurssvaga" eftersom de saknar reella möjligheter

påverka sin situation. målenDe statliga för folkbildningenatt utsatta ut-
pekar just dessa prioriterade för den statligt finansieradegrupper som
bildningsverksamheten. Gruppen invandrare och hur studieförbunds-

förhålleravdelningarna sig till den har försökt uppmärksammaatt mer
ingående. långt ifrånDet vi kan konstatera alla avdelningar kunnnatär att
för någonden undersökta perioden redovisa speciell verksamhet för den-

sådan genomgåendeDär verksamhet framskymtaräger ettna grupp. rum
någontyder individer tillhör "ar-mönster attsom som av grupperna

betslösa bådeeller invandrare eller och deltar i samhällscirklar som
finansieras med särskilda medel. Ofta anordnas den aktuella cirkeln

beståendedel i studiepaket flera cirklar i olikastörre ämnen.ettsom en av
Cirklarna ingåri regel avgiftsfria inte i studieförbundens ordinarieärsom
cirkelutbud tillkommer ad hoc-satsningar i samarbete medutan ut-som
omstående finansiärer. finansiärerDessa kan arbetsmarknads-t ex vara
myndigheter, kommuner eller andra organisationer. Vi kan här inte uttala

fenomenets utbredning eller karaktär det vi haft möj-harutöveross om
lighet studera.att

Behovet bildningsinsatser bland exempelvis arbetslösa och invan-av
drare existerar och i takt med de ökade kraven den svenskaväxer ar-

frånbetsmarknaden. FolkbildningsrådetUppgifter visar drygt 5att pro-
18 769 cirklar samtliga studiecirklar under 1994/95 anordna-cent av-

des arbetsmarknadsanpassade utbildningar för arbetslösa och finan-som
sierades med särskilda anslag. En omständighet Folkbild-är attannan
ningsrådet i sin budget medel i form förstärkningsbidrag föravsätter av
deltagare med funktionshinder språkligaoch deltagare med och sociala
handikapp. Vi överhängande fara i förekomsten tillfälliga anslagser en av
för specialinriktad studieverksamhet bland prioriterade eftersomgrupper

påverkadessa anslag riskerar studieförbundens verksamhet vad gälleratt
förståsjust dessa Detsamma gäller de sk förstärk-öronmärktagrupper.

vårningsbidragen. påEnligt uppfattning dessakan felak-resursposter ett



185Del DiskussionIII.SOU 1996: 154

prioriteradetillinriktas ärverksamhetsignaleratigt sätt att gruppersom
folkbildningsverksamhetenfrån övrigadennågonting och skildänannat

kanmedel tillförs. Detupprätthållas särskildaendastden kan näroch att
föröronmärkanödvändigtdettolkassamtidigt attatt resurservoresom

folkbildningen. Förföruppdragdettaprioriterade är ettatttrotsgrupper
priori-rekryteraalltid lyckasstudieförbundensighar visat nästandet att

fåttharverksamhet detill sin närterade extra resurser.grupper
föredra elleranslagöronmärktahuruvidaställning till ärUtan attatt ta

Ärfråga: det verkli-med följandevårtvi avsluta dettavill resonemang
särskilda medel förmåste anslåstatsmakternanödvändigt stu-attattgen

förverksamhetanordnauppdragtillskall leva sittdieförbunden attupp
prioriterade grupper

ochbildningsförbundenmedsamverkarMånga invandrarföreningar
undersökning harI dennasina medlemmar.studiecirklar förblanordnar a

sådan cirkelverksamhet. Intestuderahaft möjlighetvi inte närmareatt
innehåll.ochomfattningverksamhetsdennavi uttalakanheller omoss

underströk vikteninvandrarbakgrundmeddeltagareSamtliga intervjuade
olika socialaumgås svenskar imedmöjlighetinvandrare attatt gesav

förening-svenskastudiecirklar ochblandadeSärskildsammanhang.
samlade in-Detmötesplatsef.exempelutmärktanämndes somar
bakgrundetniskmed ärcirkeldeltagarefrån medsamtalentrycket annan

skäl,personligastudiecirklar primärti intedeltardessa avatt personer
befogadnödvändighet. Enintresse,inneboende frittdvs yttreutan avav

åtgärdsspiraf.ifråga har hamnatdessaär enom
vissa problembehäftad medövrigtförMålgruppsdiskussionen är av

problemproblematisk. Etthanteringpraktiskadessetisk görnatur som
studieförbun-målgruppemarekryteringen ärbelysadet gällernär att av

avdel-debakgrund. Ingenregistrera deltagarnasobenägenhetdens att av
någon helstvidvårt har velat kännasformulärbesvaradeningar somsom

bakgrund.cirkeldeltagarnasregistreringformell av
cir-deltagit iantingenvår undersökning hariingickungdomarDe som

deföreningenarrangeradescirkeleller iför arbetslösaklar varavsomen
vittgående det be-slutsatserdra allförmedlemmar Utanaktiva att av

få i folk-in ungdomarverkar detunderlaget sättgränsade attettsom om
iaktivitetersinadelbedriverföreningarviabildningen är stor avensom

studiecirklar.form av
i

fö-föroch kunskapkunskap för anpassningmellanspänningsfältEtt
syftetvåra samtal med deltagarnaidentifiera i närvi kunnaträndring har

samhällscirkelnaktuellai denmed deltagandet togs upp.
målet denrörande förenkätsvarStudieförbundsavdelningamas sam-
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hällsinriktade cirkelverksamheten innehåller dels profiV-inriktningen
dels kärna. Som proñlerat tolkas mål överensstäm-en ettgemensam som

med de bakomliggande rörelsemas ideologiska profil och priorite-mer
ringar. Gemensamma målde alla avdelningarär i sinasom uppger svar
och vilka uteslutande handlar öka individens kunskaperattom om sam-
hället för starkare medborgarroll. Medlems- och samverkande organi-en
sationers studieverksamhet består uteslutande studiecirklar medav sam-
hällsvetenskapligt innehåll till dessa organisationers bild-anpassat
ningsbehov och ideologiska inriktning. Just dessa stårstudiecirklar för
majoriteten de studerade avdelningamas redovisade samhällsinriktadeav
cirklar medan riktas till allmänheten. Det typiska i sammanhangetresten

Studieförbundet har rollenär samordnare verksamheten nå-att utanav av
inflytande innehålletsig eller arbetssättet i dessagot studiecirklar.vare

Studieförbundet kan efterfrågasdet ställanär med material och cir-upp
kelledarutbildning. För övrigt det föreningenär cirkeln,som arrangerar

definierar studiecirkelns pedagogiska praxis och verksamhetenssom
profil. Detta bekräftas både cirkeldeltagarnas och cirkelledamasav svar.

Den övervägande delen de intervjuade de inte kände tillattav uppgav
fanns någondet skillnad mellan de olika studieförbunden. Oftaom upp-

fattar deltagarna studieförbundens profil fråga visst ämnesut-som en om
bud och aldrig bärare viss ideologi. bästaI fall nöjde de sig medsom av

påpeka det aktuella bildningsförbundets organisatoriskaatt anknytning
till vissa rörelser.

En omständighet vi kunnat konstatera utgångspunktmed frånannan
vårt material långt ifrån allaär medlems- eller samverkande förening-att

i visst studieförbund bedriver studiecirkelverksamhet förmed-ettar som
las via Långtstudieförbundet. under hälften avdelnings föreningarav en
har fungerande samarbete med studieförbundet fråga.iett Ett antagande

antingen existerar dessaär föreningar "stämpelföreningar"att ochsom
därmed inaktiva såellerär existerar inget självklart samarbete mellan
bildningsförbundet och föreningarde i dess medlemsregister.upptassom
Om den organiserade folkbildningen skall lyckas leva till sittupp upp-
drag "ge stöd och stimulans" föreningslivet återståratt hel delen ar-
bete från folkbildningsorganisationernasgöra sida i föreningslivet.att

frånUndantaget ovanstående studieförbundet SISUärresonemang som
uteslutandenästan bedriver sin bildningsverksamhet bland idrottsrörel-

organisationer.sens
Vi har inte haft möjlighet något djupare studiumgöra ämnesinne-att av

hållet i de samhällsinriktade studiecirklarna avdelningarna har redo-som
visat i enkäten. En ytlig betraktelse ämnesbeteckningama mål-samtav

tyder det förekommer i princip slags samhälls-attgrupperna tre
vetenskapliga cirkelinriktningar.
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föreningscirklar och behandlarcirkeltypenförstaDen ämnenutgörs av
och kompetens.föreningars behov kunskaperdirekt anknyter till avsom

förening elleraktiva medlemmar i sini dessa cirklarDeltagarna är orga-
förtroendeuppdrag inom denna.nisation och innehar ofta olika

tillbestår cirklarna. Dessa vänder sigde kDen andra öppnatypen av s
uppfylla behov orienteringoch syftar tillden breda allmänheten att ett av

samhällsfrågor.kring aktuella
syftar med-samhällsinriktade studiecirklar tilltredjeDen atttypen av

medborgerlig bildning tillsamhällsorientering ochgrundläggandedela
språkligt kulturelltsocialt, och svaga personer.

i

i all studiecirkelverksamhet denkarakteristiska dragetDet är ärattmest
studera iföreskriva hur skallfrivillig. heller kanfri och Inte enman man

vårthandling, i fall liktydigtutförastudiecirkel. Intresset äratt somen
innehåll, kan denstudiecirkel med samhällsinriktatmed delta iatt varaen

sin upprin-rad faktorer antingen kan haeffektensammantagna en somav
frånockså behov och motivkomma inrei viss social miljö ellernelse en

artikulerade.medvetna, eller mindreeller mindrekan mersom vara mer
aldrig och individmotiv framträder hosEtt nästan utanensamt en samma

olika behov. bild harsamling motiv för tillfredställa Dennaatt av-som en
motivangivelser för delta iintervjuade deltagarnastecknat sig i de att en

cirkel.sarnhällsinriktad
någotpåstå existerar i "soci-originellt individen intefögaDet är attatt

olika sociala ochkraft sin personlighet ochvakuum. Ialt av egen
samspel ställerförpliktelser deltar varje individ imedborgerliga ett som

Även föremål för förän-för detta samspelömsesidiga krav. reglerna är
tillstånd relationer till sin omgivningfungerar individensdring. normalaI

sådant föreskriverutifrån intemaliserade Ett nonnsystemnormsystem.
till studie-för anknytaoch fel och vadvad är,är rätt attsomsom

införfrivilligt. Individen ställs dessutomcirkelverksamheten, fritt och
påtvingar omständig-fall dock deständiga valsituationer. I yttreextrema

individen tvingas tillnödval. Med detta valheterna renmenas som av
någontingvilja syssla med Iskulleöverlevnad gärna annat.atttrots man

hamna. fram-nödval kan arbetslösa riskera Dettasituationer attt exav
arbetslösa. Om demed de cirkeldeltagarekom tydligt i samtalen som var

vilja arbeta.välja skulle de först och främstreell möjlighethade atten
får i studiecirkelomständighet deltagandetbakgrund dennaMot enav

Studie-innebörd för olika individer.annorlunda karaktär och olikaen
självförvål-då kompensation för ickei praktikencirkeln fungerar som en

självbilden. Omvad det innebär för denlad sysslolöshet, med allt egna
kompensatorisk sysselsätt-cirkeln tillnödvalssituationen förvandlar en
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ning utesluter inte detta cirkel kan upplevas möjlighet;att samma som en
möjlighet till personlig utveckling, till kunskaper, insikter och fär-en nya

digheter till sociala relationer och till intressen. Intervjuadesamt nya nya
deltagare, motiv, har med tydlig förtjusning framhävt de positivaoavsett
erfarenheter cirkelstudiema inneburit för deras vidkommande. Försom
några deltagarna aldrig tidigare hade studerat i studiecirkelfonnav som
har det visat sig studiecirkeln har blivit lämpligt forum för fortsattatt ett
förkovran. frånDet intrycket utgångspunktanalysen medsammantagna
från deltagarnas motiv och effekterupplevda cirkelverksamhetenär att
kan framgång. Vad vi inte de erfa-ärstor vetanses vara en om nyvunna

frånrenheterna studiecirkeln förmågahar stärkt individens aktivtatt ar-
påverka förhållandenbeta för sociala till fördet bättre sig själv och föratt

andra.

i

Ett syftena föreliggandemed undersökning har varit studera deattav
samhällsinriktade såsomcirklamas inre liv" det gestaltas i deltagarnas
berättelser. påMed avseende hur involverade deltagarna i studiecir-är
kelns uppkomst, planering genomförandeoch framträder i renodlad-

tvåform skilda cirkeltyper/modeller: vi har valt kallaatten som pro--
bleminitierad och utbudsbaserad. Kännetecknande för den problemi-en
nitierade modellen den uppkommer med anledning upplevtär att ettav
behov orsakat faktiskt problem vilket deltagarna berörs direkt el-ettav av

Utifrånler indirekt. det problemet utformas cirkelarbetetgemensamma
och inriktad förändring de faktorer orsakar problemet.är av som
Vanligen tillhör deltagarna organiserat kollektiv där studiecirkelfor-ett

används lämplig handlingstrategi. Det ligger därför i sakensmen som en
bliralla delaktiga i analysen kollektivets behov och genomfö-attnatur av

sådanarandet de beslut fattas. Exempel beslut faställaär att ettav som
visst arbetssätt i studiearbetet eller välja kurslitteratur. Eftersom studie-
cirklarna ingår naturlig del i föreningarnas verksamhet uppfattassom en

medlemsåtagande.ofta deltagandet ettsom
Att cirkelledare i påprobleminitierad cirkel ställer krav ledare-vara en

genskaper bygger gedigna erfarenheter visst verksamhetsom-som av
råde, förmågaorganisatorisk förmåga kommunicera. Studie-samt att

regel innehar ledande position,utsergruppen som en person, som en
inom föreningen initierat påminnercirkeln. Dennes roll iblandsom enom
mötesordförandes. Eftersom det förekommer cirkelsammankomstemaatt

i anslutning till ordinarie föreningsaktiviteteräger nära t sty-rum som ex
relsesammanträden kan det hända mellan dem flyter in igränsernaatt va-
randra. Ett antagande rörande de probleminitierade cirklama med an-
knytning till föreningslivet kan gällande former för interaktionenattvara
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cirkelsammankomstema. detinom föreningen omplanteras i Men även
förhållandet studiecirkelns interaktionsmön-giltigt;kan attmotsatta vara

påverkar föreningslivetsomplanteras ochoch umgängeskulturster ar-
till handsantagande ligger detbetsformer. Om detta nära sät-attsantvore

föreningslivetsstudiecirkelpedagogik ochlikhetstecken mellanta
föreningslivetsfolkbildningens ochsammanträdesteknik. bevisEtt att

varandra finner vi iarbetsformer ömsesidigt har inspirerat gemensamma
vilken föreskriverkommit utkristalliseras i kodtraditioner har attsom en

frivilligt och demokratisktoch reglerar fritt, umgänge.ett
utbudsbaserade cirkelmodellen denKännetecknande för den är att upp-

på studieförbunden. Cirkelutbudet resultatinitiativkommer är ett avav
allmänheten ellerförbunden de bildningsbehovde analyser gör somav

"ställföreträ-studieförbunden spelar härbestämda ha.antas engrupper
bildningsönskemål erbju-enskildesdande roll och tolkar den attgenom

innehåll inriktningar. Varje enskild medborgareda cirklar med olika och
cirkel studieförbundenhar i princip möjlighet anmäla sig tillatt en som

på redan fast-Individens beslut delta byggermarknadsför öppet. ettatt
mål deltagare i deni annonseringen cirkeln. Somställt beskrivssom av

på tidiga-individen olika förväntningar beroendecirkel har valt harman
eller studier överhuvudtaget. Förutomerfarenheter studiecirklar enre av

påställs det krav ledarens professionellafungerande social gemenskap
förmåga.fråga pedagogisk Ledarens rolli ämneskunnighet ochstatus om

då inte enbart förmed-central i de utbudsbaserade cirklarna, ochär som
ambassadör för de ideal och för-vissa kunskaperlare ävenutanav som

stårhållningssätt överlag för. Detstudieförbundet och folkbildningen
och studieförbundenshandlar cirkelledarens folkbildarkompetens"om

folkbildningens organisa-profil primärt angelägenhet förvilket är en
frånFrån utbudsbaserade cirklar fram-tioner. intervjuerna med deltagare

varit tilldeltagarinñytandet i cirkelns alla faser har begränsatkom att pe-
rifera och samtalet mellan deltagare och ledareaspekter äratt assy-

besitter formellutsedd studieförbundet ochmetriskt. Ledaren är av
i tolkningsföreträde och medmakt ofta uttrycks rätt atttermer avsom

fördela ordet i gruppen.
probleminitierade cirkelmodellen uppvisar denJämfört med den ut-

flexibilitet i planeringen arbetsformema.budsbaserade mindre aven
grundläggande skillnadBeträffande cirkelledarrollen kan konstateras en

övrigthänförs till dennes bakgrund och relation till deltagarna. Försom
i de flesta delta-bilden cirkelledarrollen samstämmigden upplevdaär av

idégiva-varit diskussionssamordnare,berättelser. Ledaren hargarnas en
emellertid inte interaktions-och intresseväckare. Detta utesluter attre

med denmellan ledaren och deltagarna har mycketmönstret gemensamt
förnekas vissalärar-elev-interaktionen. Det kan intetraditionella män-att
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niskor söker sig till studiecirklar för någonde vill bli undervisadeatt av
på område.specialistär ettsom

Ö

Tiden fram till första sammankomsten präglas informelltett samta-av
lande vilket individen försöker förankra sitt beslut deltagandegenom om
i studiecirkeln till sin omedelbara privata livssfär. aktivitetDenna är ge-

bådeför dem i egenskap medlemmar skall delta i för-mensam som av en
eningscirkel och dem anmäler sig till cirkel helt privat. Iöppensom en
cirkelsammankomsten förs samtalet i eller mindre tydligt struktu-en mer
rerad offentlighet styrd regler och konventioner i syfte skapa ochattav
omskapa den sociala verkligheten. Den typiska arbetsformen för de sam-
hällsinriktade studiecirklarna har visat sig åter-den tidsbestämdavara
kommande sammankomsten. Analysen arbetssättet har gjorts med ut-av
gångspunkt i dels inlärningsfaktorer, dvs faktorer kring vilka studie-
arbetet utformas, dels lärandeaktiviteter vilka pedagogiskadetgenom
stoffet bearbetas och lärs in arbetssätt. Som inlämingsfaktorer har iden-
tifierats cirkelledaren, det tryckta studiematerialet, studiekamraterna, fö-
reläsningen, studiebesöket biblioteket.samt

Studiematerialet i form kursbok förekommer i alla studiecir-nästanav
bådeklar och har haft funktionen faktafönnedlare och diskussionsun-av

derlag. framkom inteDet klart i intervjuerna "boken har använtsom
medvetet reflekterande blott bland andra. Snararesättett textsom en ver-

kar det kursboken uppfattas normgivande för det den be-som om som
handlar. vissa fallI kursboken slags kring vilketutgör ett nav samman-
komstema utformas. Det boken definierar cirkelns kursplan, antalär som
träffar föreskriveroch inlärningsaktiviteter. Ju pedagogisktäven mer
upplagt studiematerialet desto blir ñxeringen vid detta. Medär större pe-

innehålletdagogiskt organiseras i relation till sammankom-menas om
innehållerlängd, det instuderings- diskussionsfrågorochstemas samtom

sådant stårdet förutsätter bestämda arbetssätt. Ett studiematerial medom
andra ord för cirkelarbetets inramning. En skillnad tycker dockoss
märka deltagarinitierade och studieförbundsinitierade cirklar jämförsnär

förhållandetbeträffande till kursboken. De förra tycks ñexiblavara mer
på så i mindre utsträckning bunden till studierna-visstsätt äratt ettman
terial. Flexibiliteten kan uttryckas i benägenhet välja andraäven större att

sådanaarbetsformer de Som identifierades i intervjumaterialetän gängse.
studiebesök, föreläsningar jsamverkan med andra studiecir-öppna samt

ifrågor.klar behandlar Detta förekommer dock i myck-som gemensamma
begränsad omfattning. Ett konstaterande i sammanhanget den totalaäret

frånvaron elektroniska/audiovisuella läromedel i cirkelarbetet, medav
undantag, naturliga förskäl, datacirklarna.av
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Vid betraktelse finner den konkreta utformningennärmare atten man
cirkelarbetet har varit underställd vissa ramfaktorer, antal stu-tav som ex

tillgångdietimmar sammankomst, till studielokal och begrän-ävenper
sade vilka minskar pedagogiska handlingsutrymme.resurser, gruppens

visar fördelarTrots detta det sig studiecirkelns ligger i dessatt aven
självständighet den formella utbildningens centralt fastställdagentemot

förhållandestudieplaner och regelverk. studiecirkelnDetta görannat
sårbarmindre avhängig studiegruppensyttreav ramar men mer av sam-

förmågalade kreativitet till fungerande alternativ.och
Studiekamraterna för de flesta omistligdeltagarna ochutgör en resurs

Frånvaronderas erfarenheterkunskaper och värderas högt. konkurrensav
betyg och kunskapskontroll skapar samarbetsklimat har sinettom som

grund i ömsesidig respekt och mottaglighet för bidrag till detvarandras
kunskapssökandet. på grund får ledarens rollJust dettagemensamma av

annorlunda innehåll den traditionella kunskapsförmedlarens medänett
till Att deltagarna ledaren medstuderanderollsanningen.ensamrätt ger en

like bland likar kan gissningsvis särskilt framträdande dragetten vara- -
ämnesinnehålletför de samhällsinriktade cirklama där bygger olika

antaganden verkligheten vilket förutsätter personliga ställningstagan-om
den.

i

Människan iinvolverad lärandeprocess hela livet igenom.är vararen som
på svårfångadDenna grund sin komplexitet företeelse. Iärprocess av en

de undersökta studiecirklarna dominerar det fokuserade samtalet i form
målinriktade, tidsbestämda och strukturerade diskussioner i studie-av

interaktion. Men det förekommer, fast i mycket mindre ut-gruppens
ocksåsträckning, andra arbetssätt i lärandesyfte, dock verkarsom vara

frågaberoende vilken studiecirkel det in-Dettaär ärtypmera av av om.
smådividuella redovisningar visst samarbete i kringämne,ettav grupper

uppgift under cirkelsammankomsten aldrig mellanmenen samman-
komstema konfrontationer med verkligheten. Gruppen ställssamt
då frågorinför verkliga situationer vanligen anknyter till behandladesom
under sammankomstema. intervjuade därutöver självstudierDe uppger

påoch besök biblioteket andra "kunskapa". självstudier isätt attsom
meningen inläsning visst material hemma inför sammankomstenettav
ingår inte i de undersökta deltagarnas studierutiner. Inte heller utnyttjas

påbiblioteket i cirklama medvetet i lärandearbetet. detta in-Trotssättett
framträdandebiblioteket plats i deltagarnas föreställningsvärldtar en som

självklar för självbildning.en resurs
Samtalet lärandeaktivitet i de samhällsinriktade studiecirklarna ärsom

förhärskandeden metoden. Dess dominerande ställning troligenär äm-
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fråga.fokusnesbunden och har tydlig ofta När underla-en gemensam
för samtalet förmedling fakta kännetecknas interaktionenärget ettavav

fråga-svarsmönster. utgår från erfarenhe-fall samtalet deltagarnasI annat
både innehålloch uppfattningar och blir därmed reflekterande till ochter

Beroende det pedagogiska stoffunderlagets kanstruktur. ursprung
studiematerialbaserat, ledarbaserat,samtalet karakteriseras som pro-

frånblembaserat deltagarbaserat. Dessa samtalstyper skiljer sigsamt va-
randra i ytterligare avseende. studiecirklar kunskapsinriktadeI ärett som
handlar samtalet och utbyta information. I de cirklaratt presenteraom

påinriktade handling avslutas samtalet alltid avrundning-medärsom en
utifrån framförda fatta beslut konkretai avsikt synpunkter,att, omspass

åtgärder skall utföra.gruppen

Slutord

handling för-Vuxnas val studera i studiecirkel medvetenäratt somen en
livserfaren-bakgrund individens totala sociala situation ochetas mot av

heter. inte enbart vilka behov individen har för lära sig deDetta attanger
ändamålsenligafärdigheter bedöms utvecklande ochkunskaper och som

i samhälleligt bestämmer handlingsutrymmetvidare sammanhang. Deett
individen sitt förfogande föroch de möjligheter har till attsom agera.

forum för avhängigt deValet studiecirkeln lärandet torde varaav som
föreställningarmotiv individen har med sina studier och de hyserman om

cirkelns arbetssätt. Arbetssättet förväntas den lärstilen.motsvara egna
utmålar formDeltagarnas berättelser studiecirkeln pedagogisksom en

institutionella for-med i vissa avseenden unika drag jämfört med andra
Studiecirkeln liten social delarär numerärt sett, grupp som sam-mer. en,

intresse. fria och frivilliga karaktär, prestationstryck och be-Dess utanma
utgå frånden lämpad i praktiken deltagarnastygshets, gör attmer

ocksåförutsättningar och behov. Studiecirkeln i intervjuerna präglassägs
"lättsam stämning och smidighet i uppläggningen studie-av en en av

arbetet. studiecirkeln underlägsen kompetensgivandeDär ut-uppges vara
bildningar i studiernas intensitet vilket dock kompenserasär av gruppge-

lindivider med kortmenskapen och det demokratiska samtalsklimatet. För
tillutbildning uppfattas cirkelns pedagogiska miljö inkörsportsom en

vidare formella studier.
ontologiskt axiom människan lär sig dels anpassning-Det är ett att av

till sin drivkraft utveckla sig själv och förändra sinamiljön, dels atten av
aktivitetlivsbetingelser. Hela denna meningsskapandeär somprocess en

på tillbygger ständiga tolkningar världen och individens relationav av
Studiecirkeln samhällsinriktade studiecirkeln omvandlasdenna. den --
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socialakonstruktion denmeningsfullvilkendå inomtill avenarenaen
kontextbestämdalltid inomskerlärandetTyverkligheten äger enrum.

studiecirklar.Så iockandra.interaktion medsammanhang ivissaoch i
såsomStudiecirkeln,samhällsinriktadedenSammanfattningsvis kan

samtaletdäroffentligtvidstudie, liknasi denna torgframträderden ett
i dettadeltabetingar. Attlivetoffentligafrågor detfokuserar sam-som

kommitStudiecirkeln harstudiecirkel.imöjligtblirvillkortal lika en
med andraImötesplatser.offentliga mötetandra tidersdelvis ersättaatt

erfarenheter,dehjälpMedproblem.kollektivabearbetasochbelyses av
samtaletundervarandrabrytsvärdeperspektivoch motkunskaper som
meningskapatillvaronsig iorienteramänniskor attförsöker engenom

bak-problemlösningar. Motförfinna formereventuelltoch gemensamma
studiecirkeln utgöravslutningsvis,vårt material kan, sägas attgrund av

mellanskärningspunktförs isamtaletvilkeninomoffentlighet enyttreen
offentliga.och detpersonligadet
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Bilaga

BILAGA. Sammanställning undersökta avdelningars samhällsinriktade studiecirklarav
i urval efter målgrupp,rubrik, medarrangör och antal deltagare för perioden 1992-1995.

Cirkelns rubrik Målgrupp Antal Män Kvin- Studie
deltagare förbundnor

1992/93
Paris Pensionärer 25 15 10 Mbsk

storstads-
förort

Minnesträning Senildementa 10 5 5 J-
Din kommun Dinär Moderater 6 6 -"--EG Jaeller Nej Personalen 4 4 --- -Kandidatskolan Moderataförtroendevalda 17 11 6 --
Sverige i Europa Moderater i Storstadsföron 10 4 -"-
Föreningskunskap Kören 12 12 Mbsk--

medelstor
stads-
kommun

Gör tidning Uppgift saknas 4 4en -"--Jatill EU Moderaterna 17 9 8 -"-
Kommunikationsteknik Allmänheten 12 9 3 --
Datautbildning Allmänheten 8 8 -"--Jägarskolan Allmänheten 10 8 2 -"-
Bättre tider Idrottsklubbsaktiva 12 9 3 SISU-

centralort
i glesbygd

Temakvällar Idrottsklubbsfunktionärer 10 9 1 -"-
Samla laget Fottbollsaktiva 7 l 6 --
Utveckla ungdoms-
hockeyn Styrelsen 10 9 l -"-
Snöskoterledare-stegl Ledare 5 5 -"--"Rygghälsaför Dig" Motionärer 13 13 -"--Hole in one" Golfaktiva 7 7 -"--Kick off" Fotboll Aktiva ungdomar 9 9 --- -Vår trygghet Sjukhusanställda 8 8 ABF--

centralort
i glesbygd

Bli äldre i - Pensionärer 10 4 6 -"
"3 rättvisa Handelsanställda 6x 6 ---Sverigeoch EG Allmänhet 7 5 2 --
Nycklar till arbetsmiljön LO-medlemmar 9 7 2 J-
Ãdelreformen PensionärerPRO 12 6 6 --
Datorn ochjobben Allmänhet 8 4 4 J-
Kommunalpolitik S-ledamöter 9 8 1 -"-
Barns utvecklasrätt Daghemspersonalatt 14 14 ---

Kommunal avd.-
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Kvin- StudieAntal MänMålgrupprubrikCirkelns
förbunddeltagare nor

SV-55ByborKomposteramera
norrlands-
kommun
--3 25UtvecklingsstördaI samhället

5 --9 4FolkpartisterI Europa
--1111Vår SkogsägareLRFskogägarätt att -
-"-210CenterpartisterKommunalpolitik

7 --7CenterkvinnorNorrbottenKvinnoliv i -
12 -"-214SPF-föreningenFinn Finland
7 --7tjeerUngaTjejboken -
6 -"-8 2bostadsföreningHSBFöreningskunskap

1993/94
17 Mbsk30 13PensionärerWien
6 --612ModeraterEG-kunskap

6 --6Din ModeraterDin kommun är -
6 --18 12ModeraterI Europa
5 --10förtroendevalda 15ModerataKandidatskolan

4 --4nämndemänArgumentationsteknik Moderata -
Åland/Litteratur 5 Mbsk-5Vävcirkeldeltagama -

medelstor
stads-
kommun

6 -"-6KörenFöreningskunskap -
kommunalaDet

8 J-20 12Moderaternanämndearbetet
--5 510Landskap/Småland Röda Korset

3 6 --9LärareDatautbildning
--3 316 lAllmänhetenKustskeppare

8 4 -"-12ArbetslösaDatautbildning
3 -"-16 13AllmänhetenAktiekunskap
2 SISU-1012Ledare"Planering"

centralort
glesbygdi

99Balettföreningstyrelseni föreningNy -
55LedareFotbollsskolan -
44Valberedningenpersonal/Ansvar för -

ledare
6 5 lU-spelareFöräldrar tillEn cup

5 38Styrelseni HIFklubbSe Dinom
5 ABF-12 7styrelsenfram- Folkets husStrategioch

centralorttidsvisioner
i glesbygd

5 l6FMLS-medlemmarFöreningskunskap
58 3AlmänhetenDATA-fortsättning

1313DaghemspersonalVåra ö-årigar --
KommunalsektionenPå till skolanväg
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Cirkelns rubrik Målgrupp Antal Män Kvin- Studie
deltagare förbundnor

På färd framtiden Kommunalanställda 8mot 3 5
Sverige och EG PensionärerPRO 9 4 5
Kyrkopolitik S-medlemmar 17 5 12
Deklaration Metallanställda Metall 8 8 -DATA 4 Metallanställda Metallsteg 8 8 -Ny i förening Utvecklingsstörda 6 2 4 SV-

norrlands-
kommun

Lokal handLprogram Centerpartister 7 3 4 -"-
Presenterapolitiken Centerpartister 9 7 2 --
Presenterapolitiken Folkpartister 9 5 4 --
Kvinna vågarDu Centerkvinnor 8 8 -"--Kulturvård i skogen Skogsägarna 14 12 2 J-
Föreningskunskap SPF:sstyrelse 4 2 2 --
EU Centerpartister 7 6 l -"-

1994/95
Mervetare Kvinnor 4 4 Mbsk-Din kommun Din Moderataär nämndemän 6 6 -"--SamhällskunskapI lnvandrarkvinnor/ 8 8 -"--
Invandrarkunskap Svenskakvinnor
Föreningskunskap Kören 10 10 Mbsk--

medelstor
stads-
kommun

Konsthistoria Allmänheten 10 10 J--Landskap/Åland Vävcirkeldeltagarna 5 5 J--Guideutbildning Guideföreningen 8 8 -"--Kina Allmänheten 14 7 7 -"-
Datautbildning Allmänheten 8 5 3 -"-
Yrkesskeppare Allmänheten 5 3 2 -"-
Föreningsutveckling Ishockeyklubbsstyrelse 10 9 1 SISU-

centralen
i glesbygd

Sponsorboken Marknadsföringsboken 4 4 J-Att alpina AK:s arrangörsgrupp 6 6arrangera -"--tävlingar
Sätt framtiden på SK:s styrelse 7 7 --dagordningen"
Idé blir verklighet DK:s musikutvgrupp 5 2 3 --
Generation2000 Balettföreningensdansråd 10 10 -"--Idrotten och skatten Balettföreningens 4 4 ---

ekonomisektion
fångaAtt buskryttare Ridklubbens U-sektions- 4 4 -"--

medlemmar
Korpen 20-hundra Styrelsenmot 7 4 3 -"-
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Målgrupp Antal Kvin- StudieMänCirkelns rubrik
förbunddeltagare nor

15 ABF-Kommunalanställda 15Arbetsglädje
centralorteffektivitetoch
i glesbygd

Koop.medlemmarEG och maten
Konsum

Utvärdering kom- S-lokalpolitikerav
Skolplanmunens

KommunalanställdaLöneavtalet
Föreningskunskap LO-styrelse

AllmänhetenDATA 1steg
Praktisk samhälls- Allmänheten
kunskap

styrelseStyrelsenssamordnade ABFzs
arbetsuppgifter

-i HSB:s styrelseStyrelsen arbete
SV-SPF:sstyrelseFöreningskunskap
norrlands-
kommun

politiken Centerpartister llPresentera
SPF:sstyrelse 15Synen äldre dar

LRF 10Alla tiders skog Skogsägare
Byns utveckling Bybor

människor BrottsofferjourensAtt stödja
medlemmari kris

gård LantbrukareDin i EU
kvinnorKänslor Arbetslösa

efterfrågades frågeformuläruppgifter i B".har inte alla avdelningar lämnat deTyvärr som
redovisasin samhällsinriktadeför detaljeradcirkelvis framställning valde delIstället attenen

missförstånd vad formuläret ef-ämnesvis. utesluta eventuelltcirkelverksamhet Utan att ett om
arbetetorsakentill den uteblivna informationen har varit det tidskrävandeterlyste jagantar att

avdelningarnasarkiv.i bland gamla listor iletaatt
samhälls-i medelstor stadskommunredovisadesinaABF-avdelningarna i storstadsförortoch

målgrupper. I tabellencirklar för aktuella perioderna i dockde ämnesgrupper, utan att ange
samhällscirklar ABF-avdelning-exempel, sammanställning denedanvisas, ett av somsom en

angivit.i storstadsförortharen



200 Bilaga SOU 1996: 154

Sammanställning ABF-avdelningens i storstadsförort samhällscirklar under periodenav
1992-1995.

Antal cirklar
Ämne 92/93 93/94 94/95

Arbetsmiljö 2 3 3
Avtalsfrågor 1 16-

frågorFackliga 10 6 3
Arbetsliv l l-
Företagsdemokrati 4 - -
Info, media 6 2 -
Juridik 1 - -
Folkrörelser l 2-
Föreningskunskap 10 10 9

frågoLEUlnternat. 49 27 19
frågorKommunala 5 6 6

Politiska ideologier 6 5 -
Invandrarnaoch valet 7- -
Handikappfrågor 3 2 1
Övr. sociala 5ämnen 10 13
Samhällskunskap 2 3 4
Miljövård 14 12 14
Arbetslivsorientering 5 1 -
Svensktsamhällsliv 5- -
Deklaration 2 1 -
Totalt 124 91 103
Antal totalttimmar 3.873 3.468 3.329
Timmar cirkel 31,2 38,1 32,3per
Antal deltagare 935 667 768
Kvinnor 509 334 449
Deltagare cirkel 7,5 7,3 7,5per

En avdelning SISU i medelstorstadskommun valde, istället för denbegärdadetalj-annan - -
redovisningen sina samhällscirklar underde verksamhetsåren, skicka endastsenasteav att en
sammanställning studiecirklar riktade till invandrare 94/95.under Dessacirklarav gruppen
arrangerades endaidrottsförening och antydan vad innehöllde kanav en en om man exem-

fåpelvis följande rubriker: "Att ñykting", Svenska sederoch bruk", "Att leva medav vara
islam, Tillsammans i det svenskasamhället".
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Förord

studie utförd inom för denredovisningDenna ärrapport en ramenen av
SUFO 96 Dir 1994: 12. Studienutvärderingen folkbildningenstatliga av

verksamhet förkvalitativ undersökning studieförbundens öppnaär aven
vilkaStudien syftar till fördjupa kunskapen läro-populärmusik. att om

ingår studieförbundenrockspelandet beroende hur hari avprocesser som
deltagarna, rockbanden, upple-organiserat musikverksamheten och hur

studieförbundens regi.musicerandet i studiecirkel iver en
utvärdering folkbildningensjälvständig del iProjektet är statens aven.

Utbildnings-övriga projekt underlag tilloch tillsammans medutgör ett
påbörjadesProjektet februari 1995 ochdepartementets utvärdering. l av-

slutades i augusti 1996.
Charpentier och Göransson förvill tack till Agneta LarsJag ett stortge

referensgruppen för de lärorikastöd. vill tackaderas insatser och Jag även
gång dåstudiens ochsynpunkter de har underdiskussioner och gettsom

professor Säljö för aldrig sinande intellektuell skärpa.speciellt Roger en

1996.Stockholm, augusti

ÖhlundThomas
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Författaren

Öhlund,Thomas 1959. Fil. Lic och doktorand vid institutionen för
Socialt Umeåarbete, Universitet. Innehavare HSFRs doktorandtjänst iav
ungdomskultur 1990-1993. Ungdomsforskare, utredare och sakkunnig
vid Ungdomsstyrelsen fd. Statens ungdomsråd 1993-1996. Arbetar som
konsult hålleroch slutföra sin avhandling ungdomar med soci-att om
ala problem, deras kulturer och med socialarbetare i bokenmöte Norma-
liseringspraktiker deti moderna samhället. Har sedan mitten 1980-ta-av

ungdomarlet forskat med inriktning på ungdomskultur, rockmusikom
och sociala problem. Publicerat rad artiklar inom dessa forskningsfält.en
1988 publicerades Rockbandet kultur och läroprocess hos kamrat-en-

tonåren lic.i avh.. Fungerat redaktör för antologiernagrupp yngre som
Ungdomsforskning kritik, reflektioner och framtida möjligheter 1994-
och Krokig till forskareF fritid, massmedia,väg skola ochvuxen yra om-
arbete 1996. Projektledare och utredare för regeringsuppdrag redo-ett
visat i Svensk ungdomsforskning inriktning, ochrapporten organisation-
finansiering Dnr 39-284/95.
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Inledning

Studier visarvardagsliv.ungdomarsviktig roll ispelarPopulärmusik en
mycketår starkt eller16-25 haråldersgruppeni90 ettöver procentatt

de 71ställaskan1993. DettaBjurströmmusikintresse emotstarkt pro-
mycketdesvaradeåldersgruppiungdomarna att varcent somsammaav

särskiljer sigMusikintressetochidrottintresseradeganskaeller sport.av
mellan könen.fördelatjämntfrån idrottsintresset attäven varagenom

domineras allt-idrottsföreningarimedlemskapinklusiveIdottsintresset,
1994.pojkar Nilsson,jämt av

jämntrelativtdettamusikutövande ävengäller ungdomars ärdetNär
flickor-19svarade1993BjurströmIfördelat mellan könen. procent av

något Iinstrument.speladedepojkarna20och att annanenprocent avna
44flickoma56svarade1989Trondman motutfördstudie procent avav

gällervadSkillnadernainstrument.speladedepojkarna ettattprocent av
tillhänsynemellertidmusikutövande närstörreungdomars är tar so-man

organise-spelandetoch hurspelas ärbakgrund, vadcio-ekonomisk som
akade-ochtjänstemäntillbarnmusikutövareandelen ärDen störstarat.

utsträckningmusik iFlickor större1994. ävenmiker Nilsson, utövar
frånfrämstregi. Pojkar,i musikskolansorganiserade former,under tex

spontana formerunderutsträckningspelar i högrearbetarklass,
Även könsspecifikt eftersominstrumentvalet trum-Nilsson,1994. ärav

flickor.föredraspianomedanpojkarfrämst attraherargitarroch avmor
i dettaglömmas bortska inteungdomarSångintresset bland samman-

delsånggrupp harellermed i körungdomarAndelen ärhang. enensom
ñickaktivitet, he-sångutövningförstakarakteristika. För det ärviktiga en

sångaktivitet.kontinuerligdeltar ipojkargånger flickorflerfem än en
attraherafrämstsångintressetorganiseradedetandra verkardetFör ung-

1993.l5-års åldern SCB,frånår förunderflickordomar att avtaunga

samhälletmodernai detungdomstiden

till1800-taletmittensedandramatisktförändratsUngdomstiden har av
genomförandefolkskolansskolreformer,radGenoml990-talet. texen

98skola därtill dagens1962genomförande procentgrundskolans1842,
institutiona-ungdomarshargår gymnasiet, uppväxteleveralla t.o.rn.av

arbetsmarknadenkontakt meddirektaungdomarssamtidigtliserats som
kanungdomartillförändring har lettgått förlorad. Dennahar att ses som
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social kategori nivåstrukturell delar hel rad livs-en egen som en en
villkor i det moderna samhället. Ungdomstidens ihopkoppling med skol-
tid och barndomens parallella ihopkoppling med förskola har lett tilläven

pedagogisering och formalisering människors Nyauppväxt.en av unga
yrkesgrupper har under 1900-talet vuxit fram för arbeta med ungdo-att

till exempel lärare, fritidsledare, kvarterspoliser och socialkurativamar,
yrkesgrupper. I och med dessa intåg i fostrandet män-gruppers av unga
niskor har tidigare traditionella fostringspraktiker professio-ersatts ettav
nellt och vetenskapligt närmande till fostran. Under hela 1900-talet har en
socialisationskunskap sammankopplats med vetenskapliga teorier och

frånmetoder rad akademiska discipliner psykologi, social-psyko-t.ex.en
logi och sociologi från pragmatiska disciplinersamt pedagogikmera som
och socialt arbete. I och med vetenskapligt tänkande har kommitatt ett att

arbetet med ungdomar kan hävdaäven ungdomstidengenomsyra attman
har vetenskapliggjorts.

ungdomskulturernas framväxt

Ungdomskulturer har funnits så länge begreppet ungdom Ianvänts.som
bondesamhället utvecklades ungdomskulturer bland drängar och pigor
och generationsskillnaden synliggjordes bl.a. under lördagsdansen. De
pojkar från den borgerliga klassen fick studera utvecklade likasåsom
ungdomskulturer dåoch utifrån deras specifika sociala position. Alltefter-

fler ungdomar omfattades skolsystemet blev detta viktig soci-som av en
bas för utvecklandet ungdomskulturer.av
Det emellertid först underär 1950-talet ungdomstiden blev allmänsom

för människor kön och social-klass skoltidens för-oavsettunga genom
längning och levnadsförhållandena förbättrades.att I och med dessa för-
ändringar uppstod vad brukaräven betecknas de modernasom som ung-
domskulturema. Kännetecken för dessa ungdomskulturer den starkavar
bindningen till olika populännusikaliska och expressiva stilexpe-genrer
riment. I de olika ungdomskulturema har ungdomar symbolisk ni-en
vå bearbetat förändringar i det moderna samhället. Förändrade relationer
mellan könen, vissa ungdomars sociala utsatthet och missgynnade grup-

position i skolan har blivit föremål för ritualiserade bearbetningar in-pers
ungdomskulturemaom

Internationell forskning behandlat ungdomskulturers eller subkulturerssom
tillkomst Cohen 1972/är 1980 Willis 1977/ 1983,tex 1990 och Hebdige
1979, 1988 Hall Jefferson 1976.samt
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tonårsmarknad helaframspeciell över1950-taletmedochI växte en
hadekommersialiseradesungdomliga ävendetGenomvästvärlden. att

område förän-på ochungdomarnasinmarknadens, trättsystem,ett annat
betydelseuppväxtförhållanden. Populärkulturenslivsvillkor ochdrade

skivindustrins ochstärktsytterligaresedanungdomar har eter-för genom
ochkabel-digital-teknik ochminstspelar inteexpansion, härmediemas

viktig roll.satellit-TV en
måstesamhälletmodernaförstå i detungdomars uppväxtFör manatt

påverkan inflytandeochmarknadensochidag analysera statens ung-
förenings-sig medallieratSverige haruppväxtvillkor. Idomars staten

allianstonårskulturen. Enkommersiellaorganisationslivet denoch mot
föreningslösaföreningsaktiva ochmellanuppdelninghar skapat ensom

1900-sedan underharungdomsgruppenuppdelningungdomar. Denna av
ungdomsarbetet.förebyggandeutgångspunkt för detviktigtalet varit en

sigriktatfolkbildning haridrottsrörelsen ochOrganisationer, motsom
fos-utanför deförut fannsden fria tidverkat förharungdomar att som

till fritid.och blivitorganiseratsharinstitutionernatrande

identitetsarbeteungdomars

problemfylldbeskrivasidentitet kansökande efterUngdomars ensomen
å föräldrar,från sidanintentionerochdär kravkomplexoch enaprocess,

tonårs-ochpopulärkulturenå sidanandraföreningsliv ochochskola
1986,Ziehe,Många blandforskaresamtidigt.marknaden existerar annat

Öhlund, i detuppväxtvillkorungdomars19881988,Fomäs, attmenar
friställ-kulturellförstås bakgrundmåstesamhälletmoderna mot av en

erode-traditionertidigareinnebärfriställningKulturellningsprocess. att
individu-följerområden. dettaMedallainom livetsförsvinneroch enrar

föransvarigpersonligtindividen blirenskildadär denaliseringsprocess
identi-till ungdomarslettmodemiseringen harkulturellasitt liv. Den att

föränderligkomplex ochkarakteriseraskantetsarbete process.som en
traditionenseller däringa givnakultur däriAtt växa svar gesupp en

enskildaproblem denslagsexisterar skaparlängretrygghet inte somnya
möjlighetersamtidigtuppkommermåste detlösa. Menindividen ge-nya

"gör-känslaDennaförutbestämt.längrelivsprojektet inte är avattnom
för-nivå lättareochsubjektivindividuellt ärupplevs attbarhet en

socialgruppvilkenberoendeandravissa ungdomarförverkliga än
tillhör.man

Mass-kulturen.modernafått betydelsefull roll i denMassmedia har en
symbol-impulsgivare ochkulturellmedia kan sägas utgöra arena somen
uppfat-traditioner inte längreocherfarenheterföräldrarsförmedlare när
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giltiga eller relevanta. Den moderna kulturentas erbjuder människansom
rad "element" används för tematisera och kommentera denatten som eg-
identiteten. Mediernas roll förmedlare omvärldskunskap harna som av

lett till vi drar mängd erfarenheterstörre förmedlatatt ochetten se-
kundärt Individer harsätt. dessa skapat reflexivt för-ettgenom processer
hållningssätt den identiteten, relationer förhållandeoch igentemot egna
till omgivningen. Vi kan alla självreferenser problematisera, te-genom
matisera och förändra allt fler livsområden. Olika områden krop-som

utseendet, och kommunikation relationer har blivit disponi-samtpen,
bla och därigenom möjliga förändra. Dessa kulturella lederatt processer
dels till möjlighet förändra livsområdenolika ingetatten attgenom upp-
levs ödesbestämt längre, och svårighetdels till föratt ansvareten genom
olika förändringar har lagts den enskilda individen.

fritidens betydelse under ungdomars uppväxt

Fritidens betydelse för ungdomars identitet har ökat i takt med att ung-
domstiden har förlängts. Den har samtidigt differentierats så fritidssti-att
larna har kommit bli individualiserade samtidigt olikaatt som grupper av
ungdomar använder sina fritidsvanor till frånsärskilja sig andraatt grup-

Olika fritidsvanor skapar olika livsstilar och livsprojekt hos olikaper.
ungdomar. Fritiden har därmed blivit där olikagrupper av en arena grup-

kulturella inriktningar får betydelse för deras kommande vuxeniden-pers
titeterf

I dagens moderna samhället kan särskilt olika fritidsvanortre typer av
utkristalliseras. Den traditionella formen fritid för ungdomar har underav
1900-talet varit inriktad fysisk aktivitet inom idrottsrörelsen.mot
Ungdomars aktiva medlemskap inom idottsrörelsen ökade till i början av
1990-talet för sedan minska Sedan 1970-talet haratt ungdomars intres-

och utövande estetiska verksamheter ökat markant. Det till den-se ärav
ungdomar studieförbundens verksamhet riktar sig. Denna grupp av se-

utvecklingen fritidsvanor kannaste ökat intressesägas förutgöra ettav
symboliska fritidsaktiviteter. Denna form fritidssysselsättning har ökatav
sedan 1980-talet och datorintresseradeutgörs ungdomar mestadelsav
pojkar och ungdomar under fritiden skapar symboliska världarsom som
de kan kontrollera och uttrycka till exempel spela fritidsroll-attgenom
spelt

2Nilsson 1996.
3Nilsson 1993.

Fine4 1983, Nissen 1993.



samhället 213modernadetUngdomars iDel1996: 154 uppväxtSOU

verk-rationellt planeradorganiserad ochutvecklingFritidens mot en
den sidandock barasedan 1960-talet. Detvarit stark ärsamhet har avena

ungdomarorganiserats, harfritiden harParallellt medutveckling.dess att
vuxensamhällets kon-utanförökadhafti ungdomskulturer samvaroen

identitetsarbetet. Dessaanvänds isymbolerpopulärkulturensdärtroll
brukarochföreningslösakallas för debrukardeungdomar är somsom

in-ungdomardel deavsky.eller Envuxenvärldensväcka stor somavoro
från dennamusikverksamhet kommergår studieförbundensi grupp.

förintressetdet ökadeblandhandlarmusikintresseUngdomars annat om
kanoch emotionerautenticitettecken därsymboler ochicke-verbala ut-

språkliggjorda.blitryckas och
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Undersökningen2

musikverksamhet gjordesstudieförbundensanalyserakunnaFör att en
intervju-baseras bland1995. Denempirisk undersökning under annat

från studieförbunden,och utvärderingar deskriftliga dokument treer,
varitintervjuade harMedborgarskolan och ABF. DeStudiefrämjandet,

distriktsnivåriks- ochkulturverksamhetenför musik- elleransvariga
på Tryckeriet och Frys-musikhusenmusikhandläggareansvarigasamt

skrivas deför sedanIntervjuerna har bandatshuset bilaga l.se ut,att
kring desamtalvill de har utvecklatsvarit tematiska, dethar säga som

frågeställningar bildar.undersökningensolika teman som
rockmusik och dess läro-forskningI ävenpresenterasrapporten om

ungdomskul-på uppväxtvillkor ochperspektiv ungdomarsEttprocesser.
musikens bety-bakgrund fritidens ochför överpresenteras attturer ge en

samhället.i det modernadelse
verksamheten be-exemplifiera hurtänktempiriska urvaletDet är att

fånga studieförbundensambitiondessutomdrivs och utgör att egenen
därmed inteinriktning. Studien skamusikverksarnhetensbild ses somav

regi,studieförbundensmusikverksamhetema iutvärdering utanaven
rockspelande ungdomar-mellan dekvalitativ analys hur mötetavsom en

folkbildningsmässiga inslagvilkastudieförbunden kanoch ut, somsena
förstås.rockspelandet kan Jagfinns iläroprocesserfinns hur desamt som

de läroprocesseroch tydliggjortlyft fram, illustrerathar därför medvetet
där-koncentrerasingår organisering. Rapportenspelandet och dessisom

problemvilkainblandades läroprocesser,ungdomarnas och demed
organiseringennuvarandeföljer med den änoch möjligheter snararesom

omfång.verksamhetensförsöka beskrivai detaljatt

syfte

folkbildnings-undersöka och analyserasyftar kvalitativtStudien till att
populärmusik,avseende improviseradstudiecirkelverksamhetförbundens

utvärderaringår deltagarnai rockspelandet hurde läroprocesser samtsom
studie-studien undersöksbanddagböcker Isin hobby i form etc.avegen

fos-vill vilkafolkbildningsideologiska perspektiv, detförbundens säga
mål finns i verksamheten. Detbildningsmässiga äventrande och ärsom

musikcirklar-används ipedagogiska metodervikt beskriva deatt somav
harpåverkar cirkeldeltagama. Jaghoshur de läroprocessernasamtna
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valt belysa de musikansvarigas relation tilläven rockbanden och vil-att
ken funktion cirkelledaren förhar cirkelns arbete. Slutligen syftar under-
sökningen till tydliggöra den organiserade rockmusikens läroprocesseratt
och hur ingårdessa i ungdomars identitetsskapande processer.



2Del

Forskning om

rockmusik
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3 Rockmusik adolescens och-
modernitet

I boken Under Rocken Musikens roll 3 band 1988i undersöksunga-
olika rockband forskarna Lindberg.Fomäs, Semhede och Fokus itre av

denna studie söka efter och analysera senmodema uttryck och be-är att
hov synliggörs i musikutövandet och ungdomarnas gemenskap i tresom
informella olikaDe estetiska uttryck i musik och tex-grupper. gruppemas

förhållandeanalyseras i till socio-ekonomisk bakgrund och sub-ter som
jektiva uttryck för narcissistiska behov under adolescensen i en senmo-
dem kultur. kommer dock i framställningJag min att presentera

utgångspunkterundersökningens teoretiska det moderna samhälletom
och läroprocesser kopplade till musikutövandet.ärsom

påperspektiv samhälletsett modernisering

Det moderna samhället indelas ikan olika fält bildar villkor ochyttresom
våragriper in i livsvillkor. fältetI mellan och kapital och människorsstat

vardagsliv familj, karnratgrupp, etc verkar rad olika institutioner.en
Institutionema, till exempel arbete, media, fritidsorganisationer och sko-

skapar olika handlingsutrymmen för individer i relation till de regler
och former, och möjligheter, krav och existerar. Igränser resurser som en

återfinnsdimension olika kommunikativa verksamheter eller prak-annan
ocksåtiker differentieratshar modemiseringen. kommu-Desom genom

nikativa huvudaspekterna frågorhandlar den objektiva världen,yttreom
har med frågorsanningen och den sociala världen,göra,attsom om nor-

mativ riktighet frågoroch rättfärdighet, den subjektiva världen,samt om
autenticitet och uppriktighet.

Det existerar dynamik mellan de olika fälten i det moderna samhäl-en
let. Ett problem och kapitalets inflytande andraär överstatens stora om-
råden. utifrånTillvaron riskerar inriktas effektivitet tendens tillatt mot en

målrationalitet.teknokratisering och ensidig Risken finns därmed att
kommunikativt handlande, nödvändigt för kulturens, samhälletsärsom

fortbestånd,och individernas hotas det instrumentella fömuftets do-av
Frånminans. utgår byrå-krav, regler styrformeroch hotarstaten attsom

livsområden. Frånkratisera olika handlingsfält utgåroch marknaden ten-
denser till kommersialisering livsområden. påallt ñer Ett exempelav
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områdedetta inom denna den moderna populärkulturen ochärrapports
populärmusiken.

uppstårDet därmed friktion och konflikter mellan det moderna sam-
hällets olika fält och individers och mikrogruppers vardagslivsystem,

målrationalitetenoch mellan den instrumentella och de olika kommuni-
kativa behov individer i sitthar vardagsliv.

Ungdomar och lär sig hantera dessa dynamiska ochväxer attupp
många gånger motstridiga livsvillkor. har institutio-Det utvecklats raden

i det moderna samhället har till uppgift fostra förberedaochattner som
den människan inför vuxenlivet, skola, det organiserade förenings-unga

arbetsmarknadsåtgärderlivet, och exempelvis för ungdomar.
Ungdomar träder in i de olika institutionella fälten handlande sub-som

jekt, någonpojke eller flicka, siglär läsa eller spelaratt ettsom som som
instrument. Ungdomarna fungerar dock samtidigt förobjekt olikasom yr-
kesgruppers rationalitet, elever, konsumenter eller cirkeldelta-som som
gare.

skolgången frånDen förlängda inbegrep ungdomar socialaallasom
skikt tillsammans med den framväxande masskulturen 1950- ochunder
60-talen bildar grunden för den moderna ungdomskulturen. Det i olikaär
ungdomskulturer ungdomar kan bearbeta, och/eller försva-som svara

olika sociala och kulturella förändringar i samhället. Ungdoms-ra
kulturema kan symboliska försök till bearbeta socialatt utsattses som en
position, förändringar i könsrelationer eller förändringar inom skola och
arbetsmarknad. Ungdomskulturema ritualiserar, symboliskt plan,ett
kulturella och klassmässiga motsättningar skär igenom ungdomsge-som
nerationen och har därmed starkt inflytande hur ungdomars gäng-ett
konstellationer Gruppen mikrokulturen väsentlig delutgörut.ser en- -

den sociala umgåsvärld. I kamratgruppen med demav unges man som
många gångerhar valt och vill tillhöra och i utsträckningstörre änman

många gångermed sina föräldrar. under fritiden ochDet vuxenin-är utan
jämnåriga fårblandning gänglivet Gängetlevs. och de kamraternasom

därmed emotionell förbetydelse individen. I gänglivet experi-storen
individerna olika identiteter,med attityder och värderingar.menterar

övergångsmediumGruppen ihar det senmodema samhället blivit därett
frånfrigörelsearbetetmycket barndom och föräldrar och identitets-av

bildningen Gruppen och fungerartrygghetäger även ettrum. ger som
från tvåskydd krav föräldrar och skola. Gruppen har därmedgentemot

ifrågasättandesociala funktioner, dels plattform för sökande, ochsom en
kritik, dels gränssättande instans där medlemskapet kräver olikasom en
former inordning och till och med begränsar individens utrymme.av

Ungdomars identitetsprocesser kännetecknas i det senmodema sam-
hället föreställning görbarhet, identitet inte gi-när är naturenav en om av
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något måste Det inte giveterövras. görbartvet utan ochär ärsom attsom
detta sker den enskilda individensär Görbarhetshorisonten täckeransvar.
in de allra flesta livsområden i det senmoderna samhället, det möjligtär

tänka sig förändra karrär och ubildningsaltemativ,att relationer elleratt
den och identiteten. I det senmodema samhället har detegna personen
samhälleliga vetandet in i människors vardagsliv på såträngt och sätt

tillgångenökat till distanserande självreferenser vilket har lett till ökaden
reflexivitet. tvångetDet kulturella till åreñexivitet har sidan lett tillena

former för självförståelse åoch andra sidan minskat möjligheternanya att
primära erfarenhetergöra världen redan känd innanär den upplevs.-

Utbudet livsstilar media och populärkultur identi-desamtav genom
tetsförslag föräldrar och skola levererar ungdomar ställs införgör attsom

svårt måsteval. De ñnna balans i sitt identitetsarbeteett mellan bild-en
explosionerna i det inre och den sociala världens realiteter. Det ñnns där-
med tendens till individualisering, frånuppbrott familjens livsstil,etten
och till individen blir personligt ansvarig för sinaatt och till-resurser
kortakommanden.

De olika kulturella tendensema görbarhet, reflexivitettre och individu-
alisering bildar utgångspunktoch för de villkor identitets-en ram en som
arbetet har verka under inte tidigare handlingsmönsternär längreatt är
giltiga. Hur försvarar dåoch sig ungdomar de senmodemamotsvarar
villkoren Ungdomar för den delenäven söker eftermen vuxna en- -
närhet och intimitet balans till de olika och institutioner-systemenssom

rationalitet. Denna orientering autentiska uttryck ochmotnas anonyma
intimicitet kallas den tyske ungdomsforskaren Thomas Ziehe för sub-av
jektiveringf I orienteringsförsök försöker hanteraett detannat man mo-
derna samhällets snabba och föränderliga karaktär orientera sigattgenom

visshet då mångaoch gånger ahistorisk sådanmot försvar tillen som- -
den meningsförlust kan dåupplevas allting förändras. Detta kultu-som
rella orienteringsförsök kallas Ziehe för ontologisering och gäller fam-av
förallt nyandliga och fundamentalistiska grupperingarf Ett tredje oriente-
ringsförsök kanske framförallt inkluderar ungdomar i estetiskasom
verksamheter, kallar Ziehe för pOtensieringF Här eftersträvas laddningen

vardagen med intensitet, estetiserande självframställning och in-av ett
för datorteknikens symboliska universumtresse

5Ziehe 1986.
° Ziehe 1986.
7Ziehe 1986.

Jfr.3 Nissen 1993.
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identitetsarbetefunktion i ungdomarsrockmusikens

utifrån olika källor ellerbeskrivasidentitetsprocess kanUngdomars tre
råmaterialspråkligt-socialaråmaterial, subjektiva. Dessaobjektiva, och

så resul-sökandets form ochvarje aktivitetoch används i gångsmöts att
varjekombinationen. Dettaden totala gäng ärbestäms gör atttat enav

förutsättning för identitetsprocessema.eller mindre unikmer
geografiska ochunder olikakamratgruppema leverGängen, eller so-

förLivsvillkor vadlivsvillkor.cio-ekonomiska gräns ärsätter somen
handlingsmöjligheter.medde förser ungdomarnagörbart samtidigt som

tillrockmusik handlargäller spelarObjektiva villkor det gängnär som
tillgång musikalisk handled-rep-lokaler, utrustning ochtillexempel om

inför publik.möjligheter uppträdaspelandening organiserat attsamt en
vilkamellan olika ungdomar,objektiva skillnaderDet finns därmed gör

sina in-förverkligamöjlighetervissa har lättare andraän större attatt --
sina behov.tillfredställaochtressen

från utnyttjar olika kommu-medelklassenStudier visar ungdomaratt
utsträckning barn tillfritidsaktiviteter iorganiseradenala och änstörre

verkarStudieförbundens musikverksamhetarbetaryrkenfföräldrar med
gjort det möjligt för ungdomarviktig roll de hardock spela attgenomen

föreningslivet hablir aktiva i det organiseradevanligtvis inte att ensom
fritidssyssla.

i ungdomars identitetsar-språkligt- källorsocialaDe är resursersom
nivåer, handlingsdispositionertvå de ochbete verkar dels somnormer

språkoch detteckenvärld, det symbolsystemvi bär dels denmed oss,
koncentrera fram-kommer nedanoch används Jag attoss.som omger av

teckensystem.kan relateras till rockensställningen till de aspekter som
språkliga symboler diskursiva,definns skillnad mellanDet ärsomen

inskrän-påtvingar våra föreställningar linearitettalet somensom genom
Å presentativa,konstnärliga symbolerandra sidanker det betecknade. är

diskursivasådana otillgängliga för detupplevelserde artikulerar ärsom
stårspråket ispråket. dominerar det verbalasamhälletI det moderna som

till vis-rationalitet vilket ledermakt, offentlighet ochförbindelse med att
inne-symboliserade. Symbolereller aldrig blirupplevelser bortträngssa

driftsmässiga,rationellabåde expressiva, ochfattar kommunikativa och
modernainnehållsliga Rockmusiken har i detoch formella aspekter. sam-

icke-språkligsådana symbolermedierande fält därhället blivit ett av-

förhållande 1993.diskuteras i Nilssonojämlika° Detta tex
Öhlund språk-sociologiskt förankradför diskussion hurSe i 1992° en om en

förståelsen identitet och makt.grund förfilosofi kan utgöra aven
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karaktär kan komma till uttryck. Symbolerna inom rockmusiken bygger-
pådock "ofullbordade symboler vilket skänker musikspråket grund-en

läggande ambivalens. Detta tycks dock underlätta kontakten med djupare
och underliggande känslonivåer. Rockens symboler i denna meningär
något det språketsverbalaän linjära rationalitet.annat Rockmusik trots-

det fråganär massproduceradatt kan därmed uttryckaom en vara ge--
behov hos människor och samtidigt kritisera härskande ratio-mensamma

nalitets- och socialisationsforrner. Detta möjliggörs rockens förmågaav
föra livsområden splittrasatt i det moderna vardagslivet, desamman som

individuella och känslomässiga det sociala fömuftsmässiga.ochsamt
Musikens olika nivåer beat, sound, sångkomp och soloprestatio-samt-

bildar komplext nätverk påett symboliskt plan sammanförner ettsom-
och bearbetar olika erfarenheter gjorda i den moderna kulturen.
Rockmusik därmed formär kollektiv kommunikation fören av som sam-

människor och den plattform förutgör konstnärlig kommunika-man en
tion i utsträckningstörre andra konstarterän för ungdomar arbetar-ur
klassen, för de ungdomar saknar ñnkulturellt kapital och ärsom
orienterade kollektiva sociala relationer och kulturer.mot

läroprocesser i rockmusiken

Läroprocessema i rockbandet skiljer sig frånstarkt skolans pedagogiska
aktiviteter. I rockbandet bearbetas och förändras den individuella och den
kollektiva identiteten skapandet och sökandet i musiken. Rock-genom
bandet likväl skolan fält där individerär socialiseras in i vis-ettsom- -

färdigheter och kunskaper, och livsstilar uttryckssätt.sa samtnormer
Socialisationen, den dels leder till socialitet förmåganprocess som att
klara sociala relationer och kompetenser tillhör vuxenlivet, delsav som
leder till individualitet en unik identitet baseras på olika läropro-som
cesser." Det ingen särskildär verksamhet aspekttyp utanav snarare en av
mänskligt liv i vardagen. Läroprocesser alltid individuellaär och kollek-
tiva, individer någotlär sig ingå i eller tillhöra kanatt Deattav en grupp.
vidare antingen obligatoriska i skola eller frivilliga baserade på fri-vara
tidsintressen och dessutom antingen institutionaliserade ellervara spon-

och infonnella. Att spela rockmusiktana kan frivillig och in-ses som en
formell fonn för lärande, medan skolan exempliñerar det institutiona-
liserade och formaliserade lärandet. Vidare kan läroprocesser slutnavara

" I kapitel kommernästa jag koncentrera mig beskriva olikaatt läropro-att
kan finnas i rockbands informella kultur.ettcesser som
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läromål ochmål angivnaspecifikt medinriktadeeller ettöppna, motvara
föränderliga ochlärandeeller är,slutna, utanstudieplaner gängenssom

därmedhari kamratgruppRockspelandetslutmål öppna.angivetett en
skolan.annorlunda läroprocesser än

lärandeolika typer av

lärande. Enrad olikatilllederrockmusik i typspelaAtt typer avengrupp
frånsig in-riktarlärandetAspektervärlden.denlärandeär yttreett avom

samhälleli-deochobjektiva livsvillkorendeochdividerna motgruppen
någotdärinförlivning, görshandlarLärande yttreinstitutionerna. omga

läroaspektförstadennafärdigheter,kunskaper ochinre typtill avmen
lärandeinförlivninghandförstahandlar inte i ettutan omsnarare omom

förSpecifiktvärlden.denförhållningssättbilder och yttregentemot mu-
instrumentoch hanterabegripaaspektdennahandlarsicerandet attom

kunska-musiken,aktiviteterfå kunskaperuttrycksmedel,och runtatt om
studiecirkelekonomi,elekronik, hanterai etc.attper

spelaGenomdelaspekter.iindelaslärotyp kanförsta attDenna tre mu-
ochspela inspela instrument,färdigheter,får praktiskasik ettattman

organiserade for-då speciellt underochmusik,ljudteknik. spelaAttsköta
bandetssig skötaförmågor. lärMantill administrativa attleder ävenmer,

fårManför spelningar.kontakter ävenochmarknadsföringekonomi,
kognitiva be-får medvetna,utvecklar ochinsikter;kunskapsmässiga man

någottill kunskaperlederaspektting. Dennaför saker och sna-omgrepp
förenings-sig begreppläraskillnadkunnande, det är attän omett enrare

kunnandeadministrativtellerpraktisktoch haarbete ett omatt
och skrivandelyssnandeständigtStudieförbundet. Ett texter engerav

verklighe-den socialaaspekterangelägnaolikaomvärldskunskap där
beskrivs.ten

intersubjektivtoch förutsätterberoendeVissa läroprocesser ettär av
område de-både och inre,måste blinågotförhållande, ettyttre somsom

handlar dendel läroprocessemalärande själva. Dennadelas ge-omavav
gruppnivå ochåterfinnsochsociala världen mot om-enmensamma

Även riktarnivå läroprocesserdennapubliken.givningen och somav
in iSemhedeochLindbergdelar Fomäs,delade världen, tredensig mot

teck-symboler,defärdigheterspråkligaRockspelandet näraspekter. ger
får intersub-siganvändergruppmedlemmamaoch enavgenrer somen

tillalternativa läroprocesserbegreppetdiskuterajagkapitel komer2 I nästa att
annorlunda läroprocesser.skillnad mot
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språklig konst-ochbådehandlingkommunikativVarjegiltighet.jektiv
referens-mindreeller gemensamtförutsättersymbolisknärligt ett mer

soci-i dengiltigadefungera ärkan baraSpråkliga symboler omsystem.
nivån,intersubjektivadeninre. Detindividernas äriochvärldenala

för-språksystemsymboler,olikauttryckatolka ochförmågan somatt
från kulturensoch iindivideriinternaliserasSpråkenverkligas. gruppen

består s.k.oftaLärandetuttrycksformer. ettochstilarutbudtotala avav
musikaliskasig olikaoch lärsigtillägnarrockbandendvsbricolage, gen-

infor-betydelser. Denskapaförblandassymbolerolikadär att nyarer
vilketförhandla normsystembehovskaparmella attett omavgruppen

förmågor. Detill normativadärmedledergälla. Läroprocessenskasom
med-dessmåste delasrockbandetiutvecklasochregler avsomnormer

ska hanterade hurtydliggörellervisarinteraktionGenomlemmar. man
iGruppgemenskapen,utföras.samarbete skahurellerkonflikter somett

vik-karaktär, ärsymbiotiskförefaller attoftarockband gruppenavvara
handlarrelationsförmågor. Dettilllederindividen,enskildadentigare än

läraeller felsig vadlära är rätt utan attaspekt,dennainte, i att somom
individer.andratillrelaterarsig hur man

denlärande inreihandlari läroprocessenaspekten etttredjeDen om
drivkrafter. Genomochbehov attkänslor,privatalärandevärlden, ett om

insikterfår reflexivaindividermedvärldensocialadela den mangruppen
position,socialasinsjälvkännedomfårManidentiteten.den omegnaom

i prövaGenomoch tid.etnicitetålder, attbetydelse,könets grupport, en
kännalärkänslor,framsläppaåsikter ochideal och manatt egnagenom

språkliga ni-verbalttill denenbartsig interiktarSjälvkännedomälv.sig
symbolerungdomskultursvilkenstilen,också visuellatill denvån utan

meningskapahandlarMusiken ävenoch uttolkar. attanvänder omman
identiteter.subjektivanågot medlemmarnasbetydelseroch säger omsom

ska-idealbildningsförmåga,förGrupprocessen även manutrymme enger
identitetenmål för den attochönskeföreställningar an-genomegnapar

idol-språk, idoler. Genomviabilder och ettsociokulturellasigvända av
Genomideal.sinaindivider attprojiceraroch/elleruttryckerskap egna

expressi-individensutvecklasmusicerandet, ävenuttrycks ikänsloregna
nivå medbåde socialsig dock ettriktarExpressivitenförmåga. mot enva

uppleverindividendäridentitet,subjektivspråk ochsocialtgemensamt en
avseende fungerai dettaRockbandet kanimpulser.tillstånd ochinre som

viakänslorsubjektivautforskakanindividernadärtrygghetsocial mu-en
uppnådärmedspråklig ochform ettskallför desymbolersikens att enges

sig till dessarelateraraspektermusikaliskaerkännande. Desocialt ex-som
sound. Genomklangfärgochpuls beatvolym,handlingarpressiva är

vilkauttrycksformer ärexpressivaolikautforskassång- spelsättocholika
bandet.inomreñexivaföremål för processer



226 Del II. Forskning rockmusik SOU 1996:om 154

Lärandets olika aspekter sammanfattas i Fomäs 1988 på följande sätt:

Modell över lärandets olika aspekter:

Världar Beståndsdelar Typer lärandeav
Objektiv Natur Praktiskt färdig-
yttre heter

Samhälle Administrativt
organisation

Begrepp Kognitivt kunskaper
Social Språk Språkligt stil
delad Normer N onnativt moral

Grupper Relationellt
tillhörighet

Subj ektiv Identitet Reflexivt själv-
inre kännedom

Ideal Idealbildande
motivation

Drifter Expressivt ut-
levelse

I den sociala praktiken alla aspekterär läroprocessen eller mindreav mer
inbegripna i varandra och kan inte frånsärskiljas varandra. Rockspe-
landet berör därmed många livsområden och knyter dem isamman en
verksamhetsfonn där delad och inre värld,yttre, tanke och känsla, kun-
skapsinläming och utlevelse tillsammans bidrar till läroprocessema.
Rockspelandet därmed följande kvalifikationer:ger

Det kompetenser både för musiklivets fält och för livet iger övrigt.
Musicerandet för in i musikfältet, regler ochgrupperna vars proces-

krav och leder till läroprocesser förmedlarser, mellanresurser, som
individerna och samhället i övrigt. Att lära sig kompromissa, hän-ta

till andra, hantera grupprelationer, uppskjuta behovstillfredstäl-syn
lelse, leva känslor, leka med olikaut stilar och språk, utveckla sin
flexibilitet och identitet allt detta förbereder för a personligaosv, re-
lationer i framtida familj den familjebaserade intim- ochen repro-
duktionssfären, b utbildning och framtida yrkesval den skol- och
arbetsbaserade sfären, och c kulturliv, skapande och rekreation
den fritids- och mediebaserade sfären för konsumtion och este-
tik."3

3 Fomäs mñ. 1988 Citat 256.
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Iäropro-alternativRockmusik4 som
kommunikationochcess

Öhlund band be-heavy-metalstuderarRockbandet, 1988 ettI boken,
beskri-för studienår. Fokus äråldern 14-17i attstående pojkarfemav

informelladeninbegripna iärde läroprocesseranalyseraoch somva
nivåerolikaradåterfinnsrockspelande. Läroprocessema engruppens
musi-siglärpojkarnakognitiva,Deprojektet. äri det engemensamma

själ-utanföranvändaskankunskaperfår generellaochkalisk somgenre
iheavy-metalinomspelarpojkarnaGenomspelandet. genrenattva

hårdrock-kulturen.iinplacerasdespeed-metal, kangränstraktema mot
specifika kultursdennaanvändande justaktivtföljerMed detta ett av

ski-exempelvismassmedier,Användandetstilelement.ochsymboler av
utvecklandetmedihopkopplatintimtrockvideos,och är ung-enavvor

rockbandetipojkarnautvecklarPå dettadomskulturell stil. sätt grupp-en
både föräldrardemtillskrivsdenannorlundaidentitet änär avsomsom

i densociala,dessutomskola. Läroprocessema äroch samvarongenom
regler ellerformellapojkarnatvingasgruppenkulturen utaninformella

läro-socialakonñikter. Dessaoch lösahanterasamarbetaledare samtatt
förhål-ialternativa läroprocesseranalyserasbeskrivs och somprocesser

föräldragenerationen.äldreoch denskolanlande till

kulturgruppens

replokal. Rummetbandets äråterfinnsfritidsgårdensI unge-ett rumav
tidigarebandetsvidbilderPå finnsfär 4 5 tagnaX väggarna upp-meter.

rödochakustikplattorfungerar storäggkartongerträdanden, ensomsom
favoritgrupp. Rummet ärbandetsMAIDEN,föreställande IRONaffisch

På lig-golvetsånganläggning.litenochfullt instrument, trummor enav
ochtextbladsönderspelademed strängar, tom-tillsammansgitarrernager

Rockbandstudien.sammanfattningkapitel baserasFöljande aven
två band medpåverkarfritidsgårdens kulturutforskas hur19945 I Economou

den in-fokuserasRockbandsstudienMedanolikartatprojekt sätt.olika ett
utökat iperspektivetrockspelandetunder ärläroprocesserfonnella gruppens
socialisa-fritidsgårdens lokalaoch analyserabeskrivatillstudieEconomous att

utförligttionsprocess sätt.ett
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coca-cola burkar. I denna miljö tillbringar de 10 tillma 15 timmarca av
sin fritid varje vecka. Stämningen under repetitionema på någotär sätt
ordnat kaotisk. Det alltid något påär gång, antingen diskuterar vil-man
ka låtar ska spelas, den föreslagna låten bra dålig.ellersom ärom
Kommunikationen ofta skrikigär och fragmentariserad någonattgenom
i bandet alltid spelar sitt intrument låtarna.mellan

Gruppens informella kultur kan beskrivas rad olika teman.genom en
En första iakttagelse den kamratorienteradär äratt och i enkö-stort sett
nad. Det bara bandmedlemär har fast förhållande. Gruppen kanen isom
den meningen grabbprojekfett med förberedandeses som men en
funktion inför medmötet det andra könet.

Repetitionema kan beskrivas helhet där själva spelandet blan-som en
das med snack vad har hänt under skoldagen, vilka tjejerom som som var
på helgens diskotek och drömmar kommande framtid musi-om en som
ker. Samvaron i den informella kulturen skiljer sig frånstarkt verksam-
heter där träffas för utföra väldeñnierat arbeteatt ett ska ledaman tillsom

i förväg bestämt mål.ett Samtidigt skapar sin musik, isom gruppen en
melodiös heavy-metal stil, fungerar repen sammanfattningsom en av
motstridiga sociala erfarenheter gjorda under dagens lopp. Detta gör att
lärandet hela tiden pendlar mellan lära sig saker, låt, gåatt attnya en ny
tillbaka till minnen och "slappa". Läroprocessen i ban-gemensamma att
det bygger å sidan på progressionsprincip, den enskildeena ochatten

Åhelhet ska bli bättre musiker.gruppen andra sidansom existerarsom en
regressionsprincip, de enskilda individerna kanatt vila psykisktut genom

tillbaka till tidigareatt och positiva minnen.gemensamma
Själva spelandet bygger demokratisk princip, den för tillfäl-en som

let någothar komma medatt fungerautrymme ledare.attges som
Ledarskapet kan med andra ord karakteriseras tillfälligt auktoritets-som
grundat.

Att det möjligt för bandetär ha sådan kulturell profilatt beror påen att
och spelandet företeelseär i Densamvaron värderationellär inuet.en

den meningen spelandet främst haratt värde i sig. Givetvis existerarett
drömmen bandet slåska igenom iatt framtiden. Men Målet tillåtsom
inte upplevelsen häratt strypa och nu.

Det finns två kulturella drag värdaär särskilt belysas. För detattsom
första kan spelandet sägas alternativ traditionell karriärvägvara en men
för frångrabbar arbetarklassen. Kulturellt innebär den omformu-att man
lerar samhällets ideologi lyckas. Istället föratt skolan,om att satsa sat-

på musiken eller idrotten. För det andrasar bandkulturenman utgör ett
forum där rad viktiga frågor gällande ungdomarnas framtid bearbetas.en
Ska de i framtiden göra andra vill, eventuella skivbolag, eller ska desom
bestämma själva vad de ska spela Denna frågeställning handlar på ett
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Ska deellersvika sinaskall rötterunderliggande plan sommanom
självasigför andra ellerarbetaarbetskraftvuxen

viktigast.helhetGruppen ärkollektivt projekt.Rockgruppen är ett som
spela för,någon formell ledare0rd intemed andrafinns attDet man spe-

isamtligainnebärformell ledareAvsaknandet attför bandet.lar enav
med-ñnns detlåt. Givetvisskapelseprocessenvidmedbandet är enav

denandraauktoritethar äni bandetlemmar somansesmenmersom
ojämlikhetermusikaliskavarandrasmedlemmarnasjälvklar, accepterar

möj-strå stacken. Dettatillåts tillförmåga sittdraefteralladärför deatt
del förviktigbandmedlem i ärsäkertliggörs ettatt ensommangenom

helheten.
år undersök-halvti och närmedlemmarhaftBandet har ettettsamma

rockband. Enlång tid förganska tro-gjordes, ungtningen ettatt varaen
Medlem-varandra.valtharmedlemmarbandetsdetorsak tilllig är att

musikalisktintekamratskap ochhar bestämtsi bandetskapet avgenom
problemskapasäkerturvalsprincip kommerkunnande. Denna att om

framtiden.ivarieraspelskickligheten kommer att mer

repetitionerna

lång intensivlåt, ochin"ska repai bandetNär startar pro-enen nyman
påkommittvå hargitarristernågon bandets ettOftast detär somavcess.

i bandet,övrigaför dedetFörstverskomp. tematpresenteras se-nytt nya
ochfelmed allalåten tillsammans,spela igenomförsökerdan man
Dåform.låtens strukturgånger börjarEfter att tatveksamheter. ett par
huroch diskuterarmedAllatillblivande ärverkligabörjar den processen.

eventuellarefräng ellerdet skaochlåta partieri olika närdet ska vara
bråk hurkritik ochbli mycketkan dethär fasenUnder den"stick. om

sällandetberättarBandmedlemmama ärspela.eller borde attspelarman
dethänder, glömsdetvarandra. Närförbannadeblirallvarde

detyder använ-iKonñikthanteringenbort. attganska snart grupppen
konflikter. Förstmedhandskasmanlig fonntraditionelltsigder attav en

tillhändelsenomformuleratill sistfördesedan glömmerblir de attarga,
roligt minne.gammaltett

kvällvarjelåten densound förbandet har repeterasNär ettenats om
sång-det endasttidentid. Under den ärtill fyra veckorskanskeunder tre

förän-Dennaochbåde melodistämmaförändrarhela tiden text.aren som
Omspeciella dagen.mår denjusthur hanmedi samklangoftastdring är

motivcentralabehandlarTexternaellerkanskeglad ellerhan tröttär arg.
bandettolkningMinoch kärlek. ärfrihetmanlighet, attfrån rocklyriken,

viktiga käns-uttryckerochbehandlarindirekt planetttexternagenom
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lomässiga funderingar pojkar i åldernden här svårthar uttrycka isom att
Sångemas0rd. innehåll kan alltid försvaras de just baraärattgenom

sånger.
Efter det bandet har gjort uppträdandeatt med sinett brukarrepertoar,

de "spola" de flesta låtarna för tillgöra uppträdandeatt nästaav nya om
kanske månader. Uppträdandet har emellertid viktig funktion försex en

informella kultur. Det är spela för publik fårgruppens bandetattgenom
chans bedöma den individuella ochatt gruppmässigaen utvecklingen ge-

publikens feedback. Uppträdandena fungerar ritualise-nom även som en
ring kulturen. Tidigare uppträdanden hållpunkterblir i bandetsav histo-
ria. För det spcglingenär i andra, i det här fallet publiken,genom
bandet erhåller kollektiv kunskap sin förändring och utveckling.en om

relation till ungdomskulturen

Det flitiga spelandet och den ständiga med de övriga isamvaron gruppen
skapar återskaparoch social identitet hårdrockare. Till deten yttresom

detta den klädstil gruppmedlemmarna använder sigsyns Desom av.
har långtsamtliga hår, ibland "våfilas. Slitna jeans, högskaftadesom
gymnastikskor, t-shirt-linnen och ibland tajta byxdressar ocksåhör till.
Bandmedlemmama använder sig frånäven symboler det kvinnligaav
området, kajal-penna vid uppträdanden, måna sittär utseende. Dettaom
kan förstås försök bandet breddaett de symboler ingåratt isom av som

manlig könsidentitet.en
Stilen emellertid inte given,är den förändras och stiliseras allt eftersom

impulser och idéer dyker Viktiga idégivare hårdrocka-andranya ärupp.
på skolan, rockvideos, skivomslag och olika afñscher. Medre andra 0rd

kan hårdrockstilbandetssäga ständigtatt skapas återskapas.ochman Det
förhållandethär tyder hårdrocken har förmedlats viaatt diffusions-en

medier och andra ungdomar. Denna innebärprocess genom attprocess
hårdrockkulturen nåtthar bandet efter del ursprungliga betydelseratt en
har avskalats. Bandet avkodar istället hårdrocken utifrån de symboler

de upplever deras verklighet. Dessa kulturellamot inslagsom svara om-
forrnuleras sedan i sin till kommentarer och kommunikationtur med an-
dra betydelsefulla punkter i pojkarnas tillvaro. Skolan kritiseras indi-
rekt hårdrockskulturenvia i flera avseenden, bandmedlemmarna är
kritiska de elever vill duktigamot i skolan. De änglama, deärsom vara

mammas lillaär pojke, de inte någrahar kompisar försom desom att
alltid påstuderar fritiden.

Gruppen har relation till dennära kommersiella ungdomskulturen.en
Olika symboler och produkter används för förstärka och utvecklaatt
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hårdrocksvideossig skivor ochhårdrocksidentiteten. Bandet använder av
låtar. kognitiva sidan läran-denolika Förutomsig spelaför lära attatt av

visuella in-subjektiva syften. Genom denradde fördet används även en
de skaoch hurlära sig hur de kankanformationen ut agerasegruppen

Även hårdrockens avkodaslivsstil kanattityder ochuppträdanden.under
frågaihåg det inteviktigt kommaemellertid ärdetta Det är attsätt. att

skapar ungdomarnaungdomarna. Tvärtommanipulationpassiv avenom
verklighet, skolan.på sin lokalaoch försvarbetydelser motsvarsomegna

skolaföräldrar ochrelation till

några kon-förhållande föräldrarna visar intetillBandmedlemmarnas
musikvalungdomarna och derasaspektentydligañikter. Den är attmest

det braFöräldrarna tyckergenerationskonñikten.synliggör äratt att ung-
förstår intesamtidigt denågot fritiden",hardomarna göraatt men

visar i det avseendetskrik. MusikenHårdrock för demmusiken. är mest
något förstår någotkan ochungdomarnamöjliggörs,hur frigörelsen som

ungdomarnaförstår. i relationenfinns flera sakerDetinte föräldrarna -
själva spelatföräldrarna harFleravärdaföräldrarna är notera.att avsom

uttryckameningen kan valetI denband oftast papporna.eller spelar i att
med pojkarnasidentiñkationendelmusikensig pappor.avvara engenom

Påmusik.de spelarupplevelsedöljs bakomDen sortsatt en annanaven
kul-betydelsenivå fråga inte föräldrarnassigkan somommanen annan

har introduce-Bandets medlemmaridentiñkationsobjekt minskar.turella
hårdrocken sinaoch sedanungdomskulturen först punkentillrats av--

och media.bröder, kompisaräldre
såvardag det inte kon-bandmedlemmarnastillhörGenom skolan äratt

rockbandet och rockban-intekritiserad: Skolanblirstigt den äratt som
frånskiljer sig starkti skolanskolan. Läroprocessendet inteär som

påverkar vad ska läras.ochbestämmerlärarendet är somsomgruppens,
där läropro-svårt med rockbandets,konkurreraläroformen harDen att

bandet. Skolansutgår från enskilda grabbarna idetidenhelacessen
från rockbandetockså grupparbeten. Ibandetsskiljer siggrupparbeten

självklar del i helheten.har alla en
kritikbandmedlemmamasaspektytterligarefinns dockDet avaven

samhället skolanlångt bildallvarligare. Denskolan är pre-somavsom
från si-grabbarna hardåligt erfarenhetermed deöverenstämmersenterar

aggressivitetochmanlighetHårdrockskulturen med dessliv. uppror,na
konfliktmedelklasskultur. Dennadold kritik lärarnasblir till ut-aven
lektionernaunderdär grabbarna slöaråterkommande konñikterimynnar

klippa sig.få ochgrabbarnaförsökeroch där lärarna att t.ex.
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Hårdrockskulturen, informell kultur,är har naturligtvis småsom en
möjligheter intrång i skolansgöra formella kultur.att Det underär raster-

hårdrocksmusiken ekar i uppehållsrummets högtalare,na som som en
symbol för det bara gårtillfälligt kuva.attsom

Musiken, eller de positiva värden rockbandet de enskildasnarare ger
påverkarungdomarna dem mycket i åsikterderas kommande yrkes-om

val. Alla i bandet drömmer bli professionella musiker. Om inte detattom
lyckas vill de arbeta inom yrken ingår i musikens område. El-telesom
linjen gymnasiet kan sådana arbeten. Som sista alternativ finns dege
vanliga yrkena, de yrken bandets medlemmar försöker ifrån.komma
Deras tankar det kommande yrkeslivet visar hur viktig musikkulturenom

för deras identitet.är Samtidigt visar pådet vad grabbarna indirekt försö-
ker kritisera, de den kommande arbetarklassen.äratt

alternativt lärande

Rockbandets kultur viktig komponentutgör i ungdomarnas socialisa-en
tionsprocess. Bandets kultur därmed alternativtutgör lärandeett om sam-
hället och därigenom lärande dem själva. Det alternativa inslagetett iom
läroprocessen det faktumutgörs medlemmarna sigattav tar ett utrymme

självständiggöra tolkningatt samhället. En tolkning ären av som annor-
lunda vad skola, föräldrarän musikindustrinäven tillskriver dem.men
Att band innebär samtidigtstarta projekt:ett vi band.att starta ärett ett
Den kollektiva gemenskapen och de enskilda individernas behov i detta
projekt inrymmer både trygghet och förutsättning för reñexiva ochen en
tematiserande möjligheter i ungdomarnas identitetsarbete. Den informel-
la kulturen viktig plattform för den enskilda individens kunskaps-ger en
inhämtning sig själv.om
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ochFolkbiIdningsperspektivet5
musikverk-organiseringen av

samheten

förbundsnivåstudieförbunden och deraskapitel kommer deI detta tre
verk-redovisas hurperspektiv rockmusik Här ävenatt presenteras.

folkbildande och pedagogiska metoderutformad och vilkasamheten är
används.som

Medborgarskolan

årmusikansvarig i fyra riks-Freidenfelt har arbetatTotte änmersom
nivå. ingår marknadsföra musikverksamheten avdelnings-I arbetet att

distriktsnivå samhällsnyttanbl.a. försöka visaoch attatt genomgenom
ocksåkanungdomars musikutövning. HanMedborgarskolan satsar er-

återkommande rocktävling ochMedborgarskolansbjuda deltagande i ut-
samlingsskivor.givning av

olika beroende denMedborgarskolans musikverksamhet utser om
avdelningar, landsorten eller ibedrivs i eller mindre större stä-större

beroende konsulenterna och hand-Musikverksamheten dockder. är attav
i allmänhet och musik iläggarna intresserade ungdomarär av synner-av

musikverksam-för den relativit dyrahet ekonomiskasamt att resurser
finns:heten

ochhandläggare förbifinns sina intressen"Det sersom ser egna
vårmed musikverksamheten organisationsamhällsnyttan i

rep-lokalema i hela landet.Medborgarskolan har kö till de ñesta Detta
volymen underberoende Medborgarskolan inte har ökatkan attavvara

åren.de senaste
ochmusikverksamhet kontrolleradFreidenfelt dagens äratt mermenar

nivå ti-adekvat idag jämfört medde pedagogiska kraven äratt en mer
då till detta de ekonomis-digare det betydligt slappare. Orsaken ärvar

nedskärningar har drabbat musiken:ka som

tidi-band utsträckningoch ansluter likainte i stortar mot som
på ekonomiska villkoren."och det beror de stramaregare

hade exemplar1980-talet krävdes det varje deltagareUnder ettatt eget av
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studiematerialet. Nuförtiden tillgångkrävs varje har tillatt ett stu-grupp
diematerial. Denna tendens, studiematerial blir sällsynt, kommeratt mer

fortsätta:att

kan"Man folk läsa.inte tvinga "att

påDagens studiecirklar baseras deltagarnas behov, vilket musik-gör att
måsteverksamheten ñexibel. Ett exempel detta harär attvara man

sånginstruktionsvideo såltproducerat har i 700 exemplar ochen som som
efterfrågad.flitigt påProduktionen baserade sig iakttaget behov hosär ett
sångarebandens få hjälp sången.med utvecklaatt att

När band musikcirkel Medborgarskolan bidrag tillett startar etten ger
rep-lokalens så fårhyra och ibland till banden möjlighetatt atten resa en
uppträda Friedenfelt det viktigtärort. att att uppmuntraannan anser
banden för uppträda och andra musikspelande ungdomar.mötaatt attresa

Medborgarskolan anordnar rikstäckande rocktävling och festivalen en
år. Motivet till rocktävlingen banden:ärvartannat att uppmuntra

"Viktigt helhet, ochmaterial skapande".att uppmuntra eget

Det ypperlig och viktig form folkbildning några 17-åringarär nären av
igång och spelar tillsammans, Freidenfelt:sätter säger

"Stödet kan hjälpa gå vidare. mångahjälper kommaViatt atten
förbi de svåra åren. får nåtDe hänga liv på. Folk-sittatt upp
bildning lärdom varandra idéer utvecklaär att ta att testa attav
med andra

mångaMusikindustrin gånger sig gårdet bra för svensktäran närtar
musikliv. Det dock studieförbunden har grundlagt detta si-är som genom

lokaler och bidrag till musikinstrument. De flesta de kän-na resurser, av
da någotmusikerna har slags någotrelation till studieförbund. Mötet med

hårtmusikbranschen kan dock och kyligt för ungdomarna:vara

"Ungdomarna kritiserar ofta skivbranschen för dess bristande in-
eller påpositiva inskickade demos.negativatresse att ge svar

Personliga omdömen saknas

Freidenfelt tycker därför det viktigt studieförbunden förberederäratt att
banden hur musikbranschen fungerar. Medborgarskolan har enda-en
garskurs musikbranschen behandlar avtal och rättigheter etc:om som

"Genom branschen blir och professionell och står förviatt mer mer
folkbildningen, måste ungdomarna redo den verklig-mötaattvara
heten. har detDär förändrats, tidigare rockspelandetvar mer av en
lek, idag många band alla inriktadegivetvis inteär mot attmen- -
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hardockviktigaaldrig, detdet leder ärnåt.bll Vart attvet manman
märkertycker jagviktigaste.det Jagunder Det attkul attärvägen.

lyckasså,inriktade jag,7-åringarJdagens attär trornog mer

musikverk-deltar iså ungdomarnabredidagMusikbranschen är att som
olikakunskaper inomanvända sinakan kommaframtidensamheten i att

såPåungdomskultur.medier ellerkultur,inriktadearbetsfält är motsom
kommandetillgrundenmusikcirkel blideltagandet i ettkan yr-sätt en

kesval.

musikochfolkbildning

från tillvarierarfolkbildningstanken ämneämneFreidenfelt attmenar
handlar detrockmusikgälleråldersgrupper. detNärolikaoch bland om

skapa isamverka ochitillsammanskunna fungera att grupp,att en grupp,
in-mål. utvecklasAttjobbanåt Ochskapa mot ettatt somgemensamt.att

fungera-gruppsamarbetetfrån inteutbildningexempel närdivider. Ett en
förvidarenågra ungdomarhjälpaindirekt kunde attledarnade och att

fungerandeutvecklade kundesammanhang därfinna ett samar-nyttett
följande:bete är

medvetnamedlemmar intebandetssåg"Vid kurs jag omatt varen
musiken Deidéerhade, olikadede roller ettetc. somvaromsom

de männis-hadekursdagenEfter förstasamhälle i miniatyr unga
devilkaunderbandetoch diskuterakorna suttit natten, personer

komramtidsvision. Demål de hade. Fville, vilkavad dom somvar;
tyckte dettillsammans. Jagfortsättaskulletill defram inte att varatt

bättrefungeradekonstellationerdehittadeför sedanbra somnya

Medborgar-på sitt arbetehan imånga exempel hurFreidenfelt har
musikengage-sitti ochungdomarhur växerskolan kunnat genomse

kanvinstersocialahandlar deexempelNedan är somett omsommang.
musiken:känslor viauttryckasigfås lära attattgenom

hurmärktjobbat harhar jagårenhalvt jagfyra och"På de ett som
individen Iochbådeutvecklatsband harmånga enormt gruppsom

gång-förstaingentingverkligenkille, handetfanns saengruppen
dendå hansår ochEfter fyraträffade dem. attjag pappasaerna

kom-har lärt siggåva till hangudshar varithär attoss,gruppen
känsloregis-vill, hansVad hankänslor.uttrycka sinamunicera, att
Och det kan-uttrycka sig.kunde hanberikats. gitarrhar Via sinter

måsteutvecklingsådansociala uttrycket. Entill dethjälpteske ge
samhällsvinst".en
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rockbandsutbildningarna

Utbildningama bygger ledarna hellre ska kunna nå ungdomarna,att att
ha kontakt med ungdomsvärlden, främstän kända musiker.att vara
Utbildningen börjar med ungdomarna får presentation vilkaatt ge en av
de vilka musikstilar deär, gillar. Detta utbildningsledarna möjlighetger

gårvilkastämma kursen och bedöma vadatt de kan tänkasav som vara
intresserade lära sig. Utbildningamas trådröda dockatt ärav gmppemas

låtar.material och Detta sångpass,med musik-egna ettvarvas pass om
branschen avtal, rättigheter, STIM och skivbolagsrelationer. Kunskap

hur demo-inspelningar ocksågör viktigt efterfrågatär och in-om ettman
slag i utbildningarna.

Under spelmomenten går ledarna in och synpunkter bandennärger
spelar låtar,sina hur de kan alternativt spelsätt, kan basenettegna prova
spela med detta sätt Banden låtabrukar mycket bättretrummorna ef-

den andra dagen. Utbildningama ökar dessutomter bandens aktivitet ef-
teråt, de fungerar injektion. Som har det varit omkringmestsom en
40-45 utbildningarna. tvåDe utbildningsdagama avslutaspersoner
med konsert videofilmas så banden kan sig själva deatt nären som se

på Scenframställan viktigt inslag iär dagens musikspe-ettagerar scenen.
lande.

Medborgarskolan har bandledarutbildning,även där ledaren istartat en
fårrockband utbildning i hur leder band, mål,ett job-sätterettman upp

bar med rep-tider och hur för bandet framåt, både musikaliskt ochman
organisatoriskt.

Deltagare i musikcirklama många gångervärvas Medborgarskolanav
instrumentlärare och till och med datalärare idagsom attsom genom man

arbetar med datorer vid inspelningar och därigenom lär sig hanteraatt
dessa. flerårigEfter kontakt känner Studieförbundet till killarna och de-en

kunskaper.ras

musikverksamhetens låga status

Freidenfelt musikverksamheten klarar sig i konkurrensatt medmenar an-
dra utgår frånämnen folkbildningsmässiga aspekter. Musikensom man
låga handlar dels rockmusiken förändras snabbt,status dels detatt ärom

generationsfråga:en

F ördomarna jinns kvar okunskap och det fortfaran-ärgenom nog
de generationsfråga: poulärmusikens snabba förändring-en genom

nar.
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musiken skul-vilketspråk prioriterathar ämne,Medborgarskolan ettsom
inslagförebyggandemusikverksamhetenssvårt bli. Dettaha trotsatt

fritid.konstruktiv Attmöjlighet tillerbjudsungdomarnaatt enengenom
effekterpositivafritidkonstruktiviungdomar ävengerenengagera

samhället:

utbildningsgaranti,får samhälletstudieförbunden"Genom stu-en
till utveckling. Detmedverkauppgiftendieförbunden sig atttar an

tillantidrog-projekt ochocksåmusikhandlar barainte utan omom
miljökunskapmedoch

kulturelltutvecklandetmusicerande ochmed ungdomarsArbetet ettav
förändrade bi-folkbildande arbetet. Dei detspråk måste uppvärderas

rockmusiken:missgynnardeltagartimmarvad gällerdragsreglema

antal deltagartimmarspråk högreläser"En ettstor gergrupp som
ungdomsmu-harpå missgynnarfem Detrockgruppän personer.en

siken

studieförbun-rockmusikenekonomiskaökningDen gavsomresurserav
till-medel harinneburit dessadock inte80-talen harunder 70- ochden att

Freidenfelt:enligtfungerade,Rockmusikenmusikverksamheten.kommit

denorganisationernaden imjölkkossa"Som statusutan att som
borde ha

samtidigtmusikhus i landeti olikaverksamhetMedborgarskolan har sin
registreradstudiecirkeloch har sini lokalerband spelardel egnasom en
med ABFMedborgarskolanKungälv samarbetarStudieförbundet. Ihos

verksamhe-ochoch samarbetetmusikhusfå kostnaderna iför ettatt ner
bra.fungerarten

med-för ungdomar harbetydelsemusikensinserKommuner storasom
isådant exempel musikhusetEttstödja verksamheten. ärverkat till att

Medborgarskolan,drivsñyghangarombyggdTäby är som avensom
till 80hyransubventionerarkommunenmedan procent.upp

rockmusikochungdomskultur

måste flexibla ochblistudieförbundenFreidenfelt även att mermenar
ochvad gällerutvecklingmusikbranschens sät-medförsöka hänga genre

populärmusik:produceraspela ochatttet

ungdomskul-intemed deltagartimmar"Systemet uppmuntrar nya
med da-arbetartechno därtill exempelmusikgenrer;ochturer man
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och midi-projekt och kanske eller två Dessatorer är partners.en
ungdomar kan på höjd gåsin olika midi-kurser hos studieförbun-
den n

.
Ungdomarnas har förändratsuppväxt det idag finnsäven att ettgenom
flertal ungdomskulturer med sin speciella populärrnusikaliska genre.
Under spelandet i rep-lokalema dock inte frånungdomar olikamöts ung-
domskultulturer så ofta. Bandutbildningama medverkar dock till att star-

dialog mellan ungdomar tillhör olika ungdomskulturer:ta en som

"När banden håller på och spelar för själva såsig det ganskaär
skott mellan dem de spelar olika Undervattentäta i ut-om genres.

bildningarna blir det de lyssnar på varandra och utbyter erfa-att
renheter. förekommer ocksåDet ungdomar spelar olikaiatt som
band spelar olikaäven genres

musikhandläggarnas arbetsuppgifter

Musikhandläggama tvåhar funktioner. De ska med bandenstämma av
vad de själva vill och därmed förutsättningar förgöra banden kun-attge

spela och utvecklas. Den andra funktionen erbjuda bandenär attna ut-
bildningar. Bandutvecklingskursen återkommande kurs förän-är en som
dras efter de behov deltagarna innehåller sångpasshar. Den ochsom
undervisning hur låtar. Medborgarskolan har idag inomgör sinman or-
ganisation kunskap hur bedriver musikcirklar och utbild-storen om man
ningar. Freidenfelt det hans uppgift tillär musik-att att tamenar vara
handläggarnas kunskaper och sprida dessa vidare.att

rocktävlingen

Rocktävlingen, On Stage, där Medborgarskolan samarbetar med SIDA är
bra projekt, enligt Freidenfelt. I anslutning till tävlingen anordnas till-ett

ställningar där andra kan lyftas fram:teman

"Där kör rocktävlingenvi har haft rock-caféervi innan där dis-vi
kuteratfrämlingsskap och samhälletmotsättningar i och vad andra
folkslag kan tillföra både musikaliskt och socialt".

Intresset för medverka i rocktävlingen varierar dock tid, vid vis-att över
Årettider det fåhett medverka, kommaär och spela ochatt utsa synas.

efteråt kan det svalt. Genom rocktävlingen försöker dock Med-vara
borgarskolan medverka till olika fålokala band ska chans kom-att atten
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tävlingsfonnenjustintressantdockspela.och Det attär noteraattutma
få inför publik.spelamöjlighetenmedkopplats ihophar att

rockfestival

från helabandfestival därMedborgarskolanår anordnarVartannat en
i Vasa-anordnadesfestivalenoch spelar. Denkommerlandet senaste

band.med 30kulturfestivalochStockholmparken i var en
studieförbundenblir feliblanddetdock tyckaFreidenfelt kan attatt

medhjälpäldre behöverblivit liteharbandspeltillfállen. Deordnar som
studiecirkelnivån:påinte fastnaförvidarekomma attatt

medFå hjälpställen.på befintligakommaskulle hellre att"De ut
tänktharsamlingsskiva jagskamarknadsföra Wsig. ut somge en

demförsöka hjälpaordna spelningar,försökaförskicka attattrunt
ochfastnar intebandmånga tyvärrvidare. Jagkomma atttror

studieförbundentilllängrekommer än

skivbolagmedborgarskolans

skivbolag.Ungdom harAktivochMedborgarskolan gemensamtett
denetablerad musik,främst1980-taletUnder ut ursprung-menmangav

hjälpaproduktioner ochbilligabandhjälpa göraliga tanken attattvar
skivbolagsavtal. Manbehövde hadedistributionenmeddem ettattutan

Örebro.ifinnsstudiooch dessskivbolagetaktiveraförsöker somnu
samlings-med producerai färdframgickFreidenfelt attär, enovan,som

bolaget:skiva

tillkassetterfick 200bana ochtill 1200 ingick"Jag sam-ut en
lingsskiva

de skallför bandenviktigarealltblivit göraDemo-inspelningar har att om
ställen.på kommersiellaoch spelaeller kommauppmärksammadebli ut

inspelningscirklargårigång ochband kommerflerdärförDet är som
innefattarInspelningscirkelnbandcirkeln.tillkomplementidag. De är ett

digitalinspelning:både analog och

ochmusikhurljudkedja,följalär sig"De att arrangerarmanen
musik".blandarhur man
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framtidens musikverksamhet

De erfarenheter Freidenfelt har gjort verksam vid Medborgar-som som
skolans musikverksamhet har honom åsikterrad vad be-gett en om som
höver förändras i framtiden. Dessa förändringar gäller generellt för mu-
sikverksamheten i alla studieförbund. Han tycker populärmusikenatt
borde den den förtjänar inom studieförbunden.status som

"Man borde dessinse värde

Freidenfelt studiecirkeln har bra efter musicerandetsatt anpassatsanser
specifika karaktär. Problemet handlar statsmakterna tillsam-attmer om

med studieförbunden borde prioritera ungdomsarbetet:mans

"Inse ungdomsuttryck, känslor och upplevelser borde få högreatt
företeelse. Lägga till ochstatus prioriterasom mer resurser

Rockmusik dock intimt förknippadär med larmoch vilket bara äruppror
den sidan varför ungdomar väljer spela i band. Om flerena attav vuxna
förstod ocksåungdomar spelar för melodiemasatt och harrnoniernas

mångaskull kunde fördomar motverkas:

"Jag brukar band låter bra med melodier och körer, ochta ett som
spela i på jobbet det kanske sitter 20-25 handläggare.närstereon

påLyssna den här låten, Så folksitter och diggar till. Fan, det skul-
kunnaju radiomusik, det braju låterFan, banden såärvara

här Nä allainte del låter så här. Jag försöker skapamen en ett
bättre klimat".

Morgondagens musikverksamhet borde också hänsyn till hur tjejersta
musicerande särskiljer frånsig pojkars för kunna öka i framtiden:att

"Det önskvärt få in tjejband till verksamheten.attvore mer
Skillnaden detär inte förprimäraär tjejer. Tjejeratt gruppen ver-
kar dock kunna, de fungerar i skapanär rikare uttrycketten grupp,

pojkar Killar ofta påän bli bra på sitt instrument ochsatsar att att
briljera, kunna spela snabbt".att

Freidenfelt uttrycker rädsla för musikverksamheten inteatten anses vara
lika viktig fritidssysselsättning idrotten::en som

" Dagens bidragssystem lyckatinte idrottsrörelsen fårär om mer
Omfördelningen försvårar studieförbundens viktiga rollresurser

för ungdomar idrottar.inte Vi skulle kunna bandtasom emot mer
hade flervi skulleVi kunna hjälpa dem på heltom resurser ett an-

Men alla skrikersätt. handlarDet omför-nat om mer pengar. om
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också. Kanskestudieförbundenoch inomdelningar prioriteringar
arbetslöshetstider. Detdessamakthavarna ärtryck från istörreett

på härdensamhälletlivförsäkring förbra ty-att satsa resurseren
verksamhetavpen

ungdomsmusikfolkbildningsrådet prioriterardärför önskvärtDet är att
dessför ökastudieförbundeninom status.att

ungdoms-ungdomskultur ochbestämma"Statsmakterna kan ju att
studieförbundenkakandel inommusik ska ha större aven

Ungdom kommeroch AktivMedborgarskolanrädd attFriedenfelt är att
tilloch debidragssystemetdetfå medminskade attgenomnyaresurser

musikverksamhetensinte har ökatfrån studieförbundandraskillnad vo-
lym.

tvingats arbetahargjortdockekonomiska läget harDet att mannya
godo:kanformer vilketunderprojekt ochmed vara avnyamer

utbildningarfestivaler,projekt, vissarbeta i"Nytt typär att aven
skolor förprojekt gick vi iläromaterial.speciella Ifram utettatt ta

och stöderbjöd replokalerochspelafler tjejer attatt

organisatoriskt skötasmusikverksamhetenframtiden bordeI resurs-av en
avlastaoch därigenommusikverksamhetenförkan ansvarasomperson

distriktsnivåochpå avdelnings-konsulentema

distrikt skulle hapåönskemål varjehafthar"Jag attett en re-man
alla rockgrupper.handmusik. Ochkan tog omsomsomsursperson

samtidigt vi inteoch kontinuitetfår dels kompetensenDå somman
musikslang".lexikonskulle behöva att ut ett omge

Studiefrämjandet

verksamhet.StudiefrämjandetsinomenskildaMusik det ämnetstörstaär
musi-Mirjaarbetade EräpurogenomförandeundersökningensVid som

Karin Ekermanochriksförbundet,på Studiefrämjandet,kansvarig som
30musik för drygtverksamhetsår svarade1991/92Underkulturansvarig.

också förenligaMusikcirklamaverksamhetsvolymen. somprocent sesav
Musikcirk-används.kriterierfolkbildningsriktlinjer ochmed de som

år. vis-åldersgruppen 14-30 Inomibestår ungdomarlamas deltagare av
10-13deltagarerockcirklar för ännudistrikt ävenstartar yngremansa

fårrockcirklamaGenommusikledare.kunnigaår, handleds avsom
signormalt intemed ungdomarkontaktStudiefrämjandet engagerarsom

verksamheter.studieförbundenseller ifritidssysslaorganiseradi en
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Deltagarna i musikverksamheten till del pojkarär och medmänstor unga
föräldrar i arbetaryrken. Genom rockspelandet dessa ungdomar, delsges

meningsfylld fritid, dels möjlighet utveckla sig kanatten attgenom man
använda sig sina erfarenheter och kunskaper i denav grupprocess som
skapas i musikspelandet. Studiefrämjandet lyfter fram rockcir-även att
kelns arbetsmetoder demokratiska,är alla medlemmarnas kun-attgenom
skaper behövs för skapa bra slutresultat för helhet.att ett gruppen som

Rockmusikens influenser från olika kulturer frånoch olika oli-genrer
ka ungdoms- och subkulturer medverkar till skapa förstå-kulturellatt en
else de integreras i musiken. Enligt Studiefrämjandet sökeratt siggenom

deltagarna iäven musikcirklama vidare till andra kulturella verksamheter,
till exempel till videoproduktion och Musikbanden sigteater. engagerar
också många gånger i lokala kulturföreningar och deltar eller anordnar lo-
kala kulturarrangemang. Inom Studiefrämjandet har det gjorts speciella
projekt för underlätta för flickor och ungdomar med invandrarbak-att
grund delta i förbundets musikverksamhet.att

De musikansvarigas/musikhandläggamas anställningsformer varierar
från fasta anställningar, till projektanställningar och timanställningar.
Enligt Studiefrämjandet kunskapsnivånär hos de musikansvariga hög,

de ofta eller har varit musikerär samtidigt de fungerarattgenom som
folkbildare. De musikansvariga har oregelbundna tider i sitt arbetesom

Ävenmed musikcirklar, cirkelledareutbildningar och seminarier. arbets-
uppgifter ligger utanför tjänstebeskrivningen kan ingå,sägassom genom

de också fungerar vuxenförebilder föratt ungdomarna. Viktiga in-som
slag i den. musikansvariges arbetsuppgifter finnas till hands ochär att
fånga rockbandens behov, förse dem med studiematerialupp samt att ge
tips och inspiration till vidare kunskapssökande. Musikverksamhetensett
grund musikhandläggarnasutgörs kontakter med och lyhördhet förav
musikcirklarnas behov uppkommer pågåendei det samarbetet. Desom
musikansvarigas arbetsuppgifter kan ibland innefatta rad olika del-en
uppgifter, de kan fungera musikaliska handledare sek-ävensom men som
tionsledare och administratörer. En alltför hög grad olika arbetsupp-av
gifter kan ibland verka uppsplittrande och fjärma musikhandläggaren från
den handledande kontakten med musikcirkläma.

musikcirkeln

Musikcirklama utifrånstöd deras behov till utvecklingettges som upp-
står i spelandet, samtidigt Studiefrämjandet har studiematerialsom som
kan användas vid behov. påKraven musikcirklarna handlar dels att taom

lånadeför instrument hållaoch i lokalen, dels musikcir-ansvar snyggt att
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cirkelrapportenStudieförbundet fungerar,kontakter attkelns gentemot
studieorganisatören.medhåller kontaktcirkelledarenfrämstochsköts att

alltidhandlarStudieförbundetönskemål nästantill attRockbandens om
speltillfällenfå tillchansoch kunnalokalifå möjlighet attrepeteraatt en
kulturarran-regionalalokala ochanordnarStudiefrämjandetpublik.inför

Ettbehov.tillgodose dettaspeltillfällen ocherbjudaför kunnaattgemang
utbytesspel-medsamarbetarmusiksektioner ävenllertal att arrangera
Studiefräm-på andra Ispelafår chansså banden orter.ningar attatt en

oli-mellansamordnasockså musikfestivalerregijandets somarrangeras
gångerStudiefrämjandet har ävendistrikt.lokalavdelningar och ettka par

rock-1000, vilkenRock tillmusikfestival,rikstäckande gerarrangerat en
tillförhållanden medprofessionellaunderuppträdabanden chans att mer

ljud och ljus.braexempel ett
1980-taletsedankraftigtsjunkitstudiematerial harAnvändandet av

återan-Studiematerialbort.gmndmaterialregelnsedanspecielltoch togs
bokenSamtidigtbesparingssyfte.iutsträckningivänds störreäven som

ökatmusikinstruktionsvideorharkraftigt,minskatstudiematerial harsom
formstudiematerial harvideonmöjligtomfattning. Deti är att ensom

användsStudiematerialbättre.och deltagarnarockcirklarnasom passar
uppstår. underharDetkunskapsbehovspeciellakomplementofta närsom

frånspeciallitteratursiganvändaökningskett1990-talet att avaven
studiematerial. Ihand inteförstai ärEngland ochUSA ochfrämst som

flexiblabehövamusikcirklarnastudiematerial tillframtiden kommer vara
ochutvecklingmusikaliskavseendebehovrockbandsolikaför mötaatt

handlarstudiematerialinriktning. Ett även gemensam-gruppensomsom
tradi-till dekomplementframtideninförbehövsutveckling mersomma

Depå enskilda instrument.kunskapsutvecklingpåbaserastionella som
studiematerialutarbetatNaturiamedhar tillsammans ettmusikansvariga

från musikcirklarna.finnserfarenheterdesigbaserar somsom
musikcirklar-ideltagarnaförinspelningarmöjlighetfinns göraDet att

Inspelnings-musiksektioner.Studiefrämjandetsallra flestai de avna
porta-bandspelare porta-studios tillprofessionellafrånvarierartekniken

detregiStudiefrämjandets även utIinspelningsbandspelare.bel ges
musikverk-frånmedCD-skivorochsamlingsskivor, kassetter grupper

dokumenterakunnamöjlighetenStudiefrämjandet attsamheten. attanser
rockgruppema.förlärande ochkälla tillviktigmusiksin är sporreenen

rockvideo.sinrockbandförvanligare göraalltblivit attharDet egen
möjlighetbanddärför sinaerbjuder startaattavdelningarantalEtt stort

handled-underñlmarochbildmanusskriverdärvideocirklar egnaman
videostudios.ining
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musikcirkelledarutbildningar

Studiefrämjandet har obligatoriska musikcirkelledarutbildningar. De ut-
antingengörs endagarsträffar eller helgkurser. Ansvariga för utbild-av

ningarna och kursledare musikhandläggarna. Någraär musikavdelningar
erbjuder fördjupandeäven fortsättningskurs. Det dock vanligareären att
cirkelledarutbildningen kompletteras med workshops, seminarier och in-
strument-clinics demonstration olika speltekniker. Cirkelledarutbild-av
ningen kan relativt olika vad gäller kvalité och inriktning, vilketvara gör

Studiefrämjandet diskuteraratt skapa generell modell för cir-att en mer
kelledarutbildningarna.

Jag har hämtat exempel musikcirkelledarutbildningett en som ge-
nomfördes Laxå.i Utbildningens består inledningsvisprogram av pre-
sentationer, gruppövningar och diskussioner. Efter deltagarna haratt pre-

sig för varandrasenterat gruppövning hur fåstartar kanen om man en
arbeta bra. Underatt nästa programpunkt diskuteras folkbildninggrupp

där deltagarna får skriva sina tankar följande begrepp: förkovran,ner om
demokratisk och folkbildning studiecirkel för sedan diskuterasamt att

åsikteroch byta med varandra. Nästföljande uppgift grupparbeteär ett
där deltagarna ska fingera de medlemmar iär band ochatt ska väljaett ut

basist bland fem sökande. En de ñngerade basistema kan kom-en ny av
i fråga utifrån de kriterier ingår i uppgifterna bandets behov.ma som om

Utbildningen avslutas ingåendemed spelpass rytmik därett afrikanskom
och olika spelsätt lärsrytm ut.

Det årligtanordnas musikforum riksnivå förett musikhandläggama.
Men utbildningaräven lokal och nivåregional Musikhand-arrangeras.
läggama de har starkt behov vidareutvecklingatt ett ochuppger attav av
få andra inommöta verksamhetsområdet för kunna dela med sig ochatt
lära sig varandras erfarenheter. Ett påexempel rikstäckande musik-av en
träff genomfördes i Umeå under hösten 1995. Under 2,5 dagar träffades
26 musikhandläggare från hela landet för dels studera musikverksam-att
heten dels förkovra sig inom sitt verksamhetsområde.orten, Frågor om
etik och folkbildning bildade viktig grund under träffen för förhopp-en
ningen kunna utarbetaatt musikhandläggamasom en gemensam syn
dagliga arbete. Under dagarna möjligheteräven till konkretettgavs mer
lärande hårddiskinspelningar. Kee Marcello tidigare medlem iom
Europe berättade hur detäven leva ochär med musiken.att av
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samarbetsorganisationkulturföreningarnasochmusik-
MKS

ide-samarbetsorganisation,kulturföreningarnas ärmusik- ochMKS, en
handi förstaår Organisationen1990.bildades ärriksorganisationell som

levandestödjahuvudsakliga inriktningkulturorganisation är attvarsen
utbytesspelningar.ochtuméersamarbetarföreningarolikamusik där om

med-ochfolkbildningenfrivilligastödja den ärförMKS arbetar att en
erbjuder tillsam-OrganisationenStudiefrämjandet.lemsorganisation i

ochclinics i gitarrochi PA-teknikkurserStudiefrämjandetmedmans
myndighets-medsöka bidrag,föreningarhjälperDe även atttrummor.

kontakter, etc.

förbundetinomkulturdebatten

och kulturverksam-musik-pågick intensiv debatt1995 detUnder omen
fråga de estetiskaharviktig ämne-Studiefrämjandet. En rörtheten inom

hälftenområdet för cirkaestetiskaförbundet. Detinomstatus svararnas
musikverksamhetenStudieförbundet, ochverksamheten inom svararav

också deStudiefrämjandettredjedel. Inomför attän es-mananserenmer
söker sig till dem:många ungdomarviktigatetiska cirklama är attgenom

handlarbakom, detliggerexistentiella frågor"Det är stora som
rörelse".hel socialdetutveckling, jupersonlig är enom

därmedöka ochkommerdetta intresseförbundetInom att attatttror man
också fortsättnings-estetiskastudieförbundenstill ämnentillströmningen
klararstudieförbundenöka. Och det emotvis kommer att taäratt som av

Studiefrämjandet diskuterasområde. Inom ävendettainomungdomarna
Manmusikverksamheten.gällerdetskallorganisationenhur närutse

samti-lokalavdelningamamellanvariationerfinnsdetupplever storaatt
Musikhand-saknas.utbildningsresurserochsamordnings-digt som

utförs.på Manfå det arbetefeedbackarbetarläggarna attutan sersom
tillgångmusikkunskaperoch derasmusikhandläggamadock storsom en

vi-kunnaför banden göraMöjlighetStudiefrämjandet.för attrepetera,att
kvalitet.högverksamhetenstudioinspelningarochdeo- enger

sittproñlämnen itilloch kulturgjortStudiefrämjandet har även natur
förbunds-motioner tilldetFrån distrikt kommer ävenidéprogam. ett par

år Studiefrämjandet.iKulturens1997 tillskall görastämman att man
år enligtheltkultur under ärtill fokuseraMotiven ettatt

påinnemånga distriktStockholm äri ettStudiefrämjandet sam-somav
linje:ma
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"Även kulturverksamheten både formi cirkelverksamhetom av-
det skinom estetområdet och kulturprogram olika slag sedanav -

länge haft mycket omfattning Studiefrämjandeti har destoren nya
styrdokumenten enligt mångas uppfattning efterlängtad le-gett en

åtgitimitet den kulturverksamhet bedriver vi attman anser
det dags också handlingiär visa vad detta innebärattnu

Studiefrämjandet kan kulturens år också visa vilket viktigtettgenom
kultur- och tillika folkbildningsarbete inom förbundet:görssom

"På lokala, regionala och årsmötencentrala och konferenser kan
kulturinslag läggas frånin, den verksamheten.gärna Manegna
kan också lokalt, regionalt eller centralt ordna kulturaftnar och kul-
turdebatter och därigenom påvisa den roll kulturverksamheten
spelar bara förinte Studiefrämjandet, för hela folkbildningenutan
och vårt samhällei

Förbundsstyrelsens yttrande motionen positiv.över De lyfte ävenvar
fram idéprogrammet "Natur och kultur förening,i bas förutgörsom en
studieförbundets verksamhet. Förbundsstyrelsen kultu-äventror att ett

år kan bli mäktig manifestation hela Studiefrämjandet ställerrens en om
Man vill därför förankra idén inom organisationen innan något be-upp.

slutas. Förbundsstyrelsen föreslår dock följande till förbundstämman att
besluta om:

"att uppdra åt förbundsstyrelsen utreda förutsättningarna föratt
låta år 1997 bli "Kulturens år" för hela Studiefrämjandet.att ett

Förbundsstyrelsen föreslår tillägg till förbundetsäven stategiska planett
efter motioner inför förbundstämman behandlatatt ett ungdomarspar
kulturverksamhet:

"Studiefrämjandet har omfattande kulturverksamhet oftaen av-
hög kvalitet med musik, också med media, konsthant-teatermen-
verk. Speciellt i mellan ungdomar och kultur harmötet Studie-
främjandet och erfarenhet; detta område harett gott stornamn en
med åren också blivit något specialitet mångaför avdelningar.av en
På två områden behöver Studiefrämjandet stärka verksamheten:
dels så alla avdelningar kan arbeta med ungdomar och kultur,att

Citat frånmotion Studiefrämjandet i Stockholm till förbundsstämmanur
9-10 december 1995.

Citat7 motion från Studiefrämjandet i Stockholm till förbundstämman 9-10ur
december 1995.
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så bredden på verksamheten musik, mediadels ökarviatt teater;
angeläget, förtillräckligt bred kulturverksamhet delsetc. En är att

vår på handmarkera helhetssyn begreppet kultur, förstaisom
till-handlar människors levnadssätt, dels för bara skainteattom

fredsställa de välartikulerades behov".mest

StudiefrämjandetMed detta tillägg grund vill förbundsstyrelsen attsom
mål erbjudaska varje enskild avdelning ska ha kompetensha att attsom

sådanbred kulturverksamhet eller börja bygga verk-ungdomar atten upp
från årsamhet och med 1998.

sitt 1995 i fortsätt-Förbundstämman beslutade under kulturmöte att
Studiefrämjandet.ningen ska proñlämne inom Detta innebärett attvara

Studiefrämjandet lyfter fram kultur tillhör de viktiga verksam-att en av
hetsforrnema inom förbundet. har tillsatt arbetsgrupp förMan även atten

år 1997.planera kulturens under

ABF

områdenABF har organiserat alla estetiska under tak vilket görsamma
ansvarsområde ochrockmusiken tillhör knypplingenatt samma som

porslinsmålningen. Marianne Högmark nytillsatt under 1995är an-som
påkulturområdetsvarig för inom ABF förbundet. De estetiska verksam-

dåheterna mycket inom och inte enbart cirkelverk-ABF,är stora genom
samhet. kulturarrangör i vidare mening. ABF sigMan är även en ser

ocksåsjälva inte enbart studieförbund bildningsför-ett ettutansom som
bund och arbetarrörelsens kulturorganisation. Kultur och har varitär en
viktig del arbete. finns dock tudelad kultursyn inom ABF.ABFs Detav en

utgår frånfinns perspektiv arbetarrörelsens kamp för lika vill-Det ett som
kor uttrycksbaserat haroch synsätt sett:ett mer som

sånger alltså uttryck"Betydelsen berättelser och människor;omav
för människor människors situationer".om

organisation människor möjlighe-ABF vill fungera som en som ger unga
på fåför sig själva ochuttrycka sig detta kunskapsättter att att omen

samhället, enligt Högmark:

människa har tillföra, nånting och"Att rätt att attman som ung ge
ochhar rättighet uttrycka tillitsig visa sin sinatt att attman en

nåt fak-tilltro till människa faktiskt har andra ochattatt en ge oss
värdiga uttrycka självtiskt sigär att

viktig folkbildningsuppgift kunna erbjuda ungdomar möj-Det är atten



250 Del StudieförbundensIII. musikverksamhet SOU 1996: 154

ligheter få dåuttrycka sig och speciellt de missgynnade oli-äratt som av
ka anledningar. Det under ungdomstiden behovet formulera sigär äratt
stort:

"Är mellan år så15-20 har oerhört vågabehovett attman man av
och själv uttryckasig välja livet,sig, ivägprata attse som person,

ställningta

På nivåkonkret handlar folkbildning kunna utvecklas tillsam-atten om
i vilket i synnerhet in rockspelandet:mans en grupp passar

"Att tillsammans och bära detatt ansvaret, att ut-vara en grupp
vecklas tillsammans, lära spela, komponera. självasig Det juäratt
folkbildningstanken, människor gåräratt ettman par som samman
och utvecklas utifrån förutsättningar utifrånsina och sinegna egen
nyfikenhet och vilja till ytterligaresig kunskaper och kanskeatt ta
omforma bilasin

frånABFs grundideologi, hämtad arbetarrörelsens grundsyn skaatt man
kämpa för rättvisa, jämlikhet och solidaritet, direkt tillämpligär unga

från missgynnade hem vill uttrycka sig rockmusik:män som genom

"Även arbetargrabbar ska uttrycka Få ståsig. och uttrycka vad
händer dem vardagen. ojämlikheten påi För det kulturel-som

la området den mycket och framförallt fårdetär ärstor, stor man
med från hemmet har betydelse.sig "enorm

måsteStudieförbundens verksamhet dock grunda sig i genuint intres-ett
för ungdomars rockspelande. någraAtt använda sig kultur för andrase av

syften, rockbandens medlemmar ska slussas in i riktiga cirk-att senare
lar", inte försvarbart. finns mål nåDet självklart i sig pojkarär ochett att

från såsocial bakgrund inte låterde lätt sig ak-män gör attunga en som
tiveras i organiserade ocksåverksamheter. Rockmusik kan utgöraanses

manlig form expressiv kommunikation Marianne:sägeren av

"Det viktigt nå de och det finns in-är männenatt attunga en
gångsväg bildningsförbund.i Det bra det finnsärett att ett ut-
tryck manligt, grabbigt. Och hoppas skall kun-jagär attsom man

utveckla det och kunna nå framjust till berättelsernana om
människor kanske blir uttrycktaintesom annars

Unga deltar inte i lika utsträckning välutbildade kvinnor imän stor som
kulturlivet. bådeMen rockmusiken spela och lyssna deras kul-äratt- -

språk.turella Det har motståndtidigare funnits fördomarochäven mot
rockspelandet:
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har funnits mycket fördomar"Det ju kring rockmusik, den inteatt
har bra, jint.det viktigt slå vaktvarit inte varit Det detäratt att om
rockmusiken

Det har förts debatt rockmusikens plats inom folkbildningenäven en om
i tidskriften Fönstret. Diskussionen handlade ifall banden bara uteom var
efter ABFs och och ifall efterABF deutepengar resurser var resurser

tillkommer verksamhetens omfattning. Det framlades dock isom genom
debatten rad starka skäl för räkna musikcirklarna folkbildningatten som

och ovanligt dynamisk sådan.och demokratisk diskussionenIsom en-
beskrevs hur fungeraABF kan pedagogisk för rockban-även som resurs

sådens spelande, målen fårde folkbildningsmässiga genomslag iatt
verksamheten.

på hållTidigare och vissa idag inte rockmusik likaäven anses som- -
bra eller fint andra kulturella uttrycksmedel, Högmark:som menar

"Det exempelvis högre publicera bok skivaär änstatus att en en
och bättre litteratur bra rocklyrik.poesi Det handlaränanses som

olika påuttrycka sigsätt attom

utgångspunktspelandet för lärandetsom

utgår frånABF spelandet i musikverksamheten istället för börja medatt
timplaner hållningenoch cirkeltid. pedagogiskaDen omnämns attsom
utgå från "verklighetsprincipen. spela musikAtt handlar kvalitet, attom

uppnå något,vilja och inte kvantiteter:om

"Vad vill åstadkomma och någonjag sedan slags utvärdering.göra
åstadkomVad vad hände såvi, framtiden kan mycket väljag se

får hänsyn till den uppstår iännu störreatt taman en process som
rockband eller det skeri mellan delta-ett teatergrupp,en om som

pedagogiskt arbeteEtt kan helt annorlundaju änut attgarna. se
kommer med böcker kanDet erbjudergängett attman vara man

andra tillfällen till förkovran, till möjligheter fördjupa sig i sittatt
till utrustning".ämne,

ABFs kulturansvarige tycker verksamheten i Göteborg braäratt ett ex-
mångaempel bland andra. De musikansvariga sigser som en resurs-

utgår frånska hjälpa banden utvecklas. inte i förstaMan handatt attsom
måstekontrollant eller bandens cirklar uppfylla byråkratis-vissaattvara

ka kriterier:

"Utan på det bor bandet påoch det självita vara som som man
kan de så måsteFör här rockbanden hänsyni domta attge. man
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bästa fall så hittar bravill pryl, ochsin sin grej, igöra vux-man en
någonkontakt medmänniska kan detta, kangöra manen som

slå dockstudieförbund kanbanden drömmer igenom. EttDe attunga om
plantskola tillstödja musikverksamheteninte detta att som engenom se

å inte förstöramusikindustrin. Studieförbunden kan andra sidan heller
ungdomarnas drömmar:

vad skahar"Den drömmen go-när är ung, om mansom man man
behövervad det ska bli det.med liv och Man intesitt som vux-avra

stå på och tjafsa med dom ochenvärld och peka ungdomen säga att
gå uppfyllelse. sanslöst viktigtdet där kommer aldrig Deti är attatt

människors drömmar skafå ha kan krävadrömmar, inte attman
eller rätlinjiga".korrektavara

skulle aldrig haför delen institutionsteatrama,Musikindustrin, och den
sådan ochinte för kommunala musikskolanhög kvalitet det stu-voreom

bådeAmatörspelandet musik ochdieförbundens kulturverksamhet. tea--
människors kulturaktivitet, delsviktig grund, dels förärter som enen-

studie-delen kulturen. Ettför seriösare och professionellagrund den av
sig sig självaförbund till för de vill uttrycka sig och läradockär omsom

rockband.samtidigt sig samarbeta och spela i Attde lär ettatt mansom
slår pedagogisktblir äldre kan användas iinte igenom när ett sam-man

manhang:

blevviktiga alla dom 99 stjärnor,"Det inteär procent mensom
nånting förhoppningsvis kan kännafått med ochhar sig somsom

uttrycka och det finnsfinns möjlighet fördet mig mig attattatt en
kulturella uttryck".tillit kunna del andrasstörre att taen av

framhålla ideologiska skillnader mellan de oli-vill dock det finnsABF att
Skillnaderna kanstudieförbunden, vilket visar sig i bildningsarbetet.ka

svårt musikhus.och samarbetadetgör att att starta gemensammagenom
småför till kun-mindre lokalavdelningama harDet deär attresursersom

kan därigenom bliresurskrävande verksamheter. Landsortenbedrivana
kreativa och nyskapande.tvingade till att vara

på erbjuda detalltid kunnaDen tekniska utvecklingen och kravet att
får haverksamhetens grundelementallra dock inte bort attsenaste ta en-

lokal för kunna spela tillsammans.att
musik.spelahandlar idag inte enbartMusikverksamhet attom

både videoinspelningar lika-studios, analogt och digitalt,Inspelningar i är
fåttså in CD-skivor.distrikt har band spelaviktiga inslag. Hos vissa även

gjort musik idag itekniska utvecklingen inom musiken harDen att stor ut-
fårfråga verksamhet. Genom musikensträckning multi-mediaär om en
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därmed ungdomar normalt inte kommer i kontakt med data chanssom en
leka sådanasig fram till kunskaper. Högmarkatt exempel:ettger

"Jag pratade med ABF Sala.i Och hon berättade dom-tant atten
rockbanden brukade komma då och då på eftermiddagen ochupp
låna hennes dator för skriva in sina Det alldelesjuäratt texter ett
ypperligt avdramatisera datorer".sätt att

I Stockholm har ABF förutom musikverksamhet inspel-ävenstoren
ningsmöjligheter i påstudio Fryshuset. I anslutning till den musik-en
verksamheten finns samarbete mednära musiklinje folkhög-ett en en
skola vilket musikspelandet kangör leda till utbildning inomatt en
folkrörelsens regi.

Istället för idag bygga särskilda musikhus såelleratt replokalersom att
rockmusiken isoleras från övriga verksamheter, borde i framtidenman
skapa kulturhus där har samlat alla estetiska verksamheter:man

"Det skulle fruktbart hade hus med olika ABF-ettvara om man
verksamheter, det bara fannsinte rockmusik, det ocksåatt utan att
fanns foto, måleri, skrivarverkstäder. Så fick kommateater, att man

kontakti med andra uttryckssätt"

Framtidens informationssamhälle kommer kräva språkförstå-att storen
else och kunskap olika kulturer. Kunskaper bl.a. fåskanom som genom
musiken:

"Oavsett hur framtiden kommer bli så kommer detatt att vara oer-
hört viktigt hur kan uttrycka så den språkligasig, övningenattman
och hitta och uttryck för det det otroligtatt ärnyanser man menar,
viktigt".

Kopplat till musikverksamheten finns bandens behov till spelningar. Att
bara chans fåtill publik, kan inverkarepetera möta menligtutan att en
bandets möjligheter bådeutvecklas, musikaliskt och samarbe-att ettsom
tande kollektiv. De olika studieförbunden och ABF har försökt anord-att

spelningar och rockbandstävlingaräven för banden i musikverksam-na
heterna:

har"ABF tidigare haft rockstafetten, har haft rocktävlingar,man
det har lokalt också. Det ju själva tävlandetinteär detärman som
viktigaste. Det ska hellre kunna ställe där kan prö-ettvara man

på, där också förhoppningsvis kan få publikmöta ävenva man en
amatörrockareärom man

Förbundsexpeditionen kan likaså fungera spindel i där oli-nätettsom en
ka avdelningar och distrikt kan ha utbyte mellan olika rockband:
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musikverksamhe-lederoch för domför bandenbra"Det är som
nten .

musik-medarbetarmusikledamadet viktigtInför framtiden är att som
så inspirera ochorkarutveckling demöjlighet tillverksamheten attattges

musik:uttrycka sigvillde ungdomartillta genomsomvara

utvecklingoch musikalisktill pedagogiskmöjlighetdet finns"Att
och ock-rockmusikverksamhetenhåller det och lederför dom isom

viktigtfrån vår sida tyckervadså vidiskussion är att upp-omen
mantra".
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6 Musikverksamhetens utformning

förraI kapitlet presenterades studieförbundens folkbildningsideologiska
perspektiv på och organisering rockmusiken. Arbetet med rockbandenav
utförs musikansvariga inom de olika studieförbunden. Deav är samman-

yrkesgrupp medtaget kunskap rockspelandetsstoren specifikaen om
Hur dåhar rockspelandet organiserats i studieförbundensprocesser. regi

Jag kommer nedan Studiefrämjandetsatt presentera musikhus, Trycke-
riet, och ABF och Fryshusets musikverksamhet. Dessa verksamheter ger

bra bild hur rockmusikverksamheten har kommiten bliav att en genom-
tänkt Verksamhetsinriktning hos de olika studieförbunden. Det samti-är
digt påexempel distrikt ochstörre avdelningaratt har de resurser som
krävs för bedriva seriös och folkbildningsmässigatt musikverksamhet,en
något mindre och därmed ofta resursfattigare avdelningar på småsom or-

har svårt åstadkomma.ter Somatt exempel hur det kanett utse
landsorten fungerar frånexemplet Medborgarskolan i Umeå.centrala

Medborgarskolan

fåFör påexempel hur musikverksamhetenatt ett kan utanför stor-vara
stadsområdet har Medborgarskolan Umeåi undersökts. Materialet visar

förutsättningarna ochatt Verksamhetsinriktning kan skilja sig mellan
mindre avdelningars prioriteringar och de istörre storstäderna. Till skill-

frånnad Studiefrämjandet som har verksamhet i Umeå harstoren
Medborgarskolan idag någoninte speciellt omfattande musikverksamhet.
Verksamheten har minskat till inkludera 3 musikgrupperatt under verk-
samhetsåret 1995/96, från under tidigare år ha varit betydligtatt större.
Under verksamhetsåret 1991/92 hade 33 musikcirklar, verksamhets-man
året 1992/93 fanns det 12 musikgrupper, årunder 1993/94 20 ochgrupper

årunder 1994/95 återfinns det 10 band i musikcirkelverksamheten.
Variationen och den nedgången påberor Medborgarskolan harsenare att
varit skära pånedtvungen verksamhetenatt kostnadsskäl samtidigtav

har prioriterat verksamhet dåochsom speciellt språkkurser.man annan
Medborgarskolan hade tidigare musikhus i område i Umeåett ochett
anställd musikhandläggare arbetade med musikcirklama,en sköttesom

huset och administrerade verksamheten. I musikhuset fans det plats för
omkring 10 rockband. Varje medlem betalade 100 kronor månad i lo-per
kalhyra. Verksamhetens kostnader ökade dock grund hyresökning-av
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loka-och isolerabehövdeutrustning. Närinköpoch renoveramanavar
sål-Mani musikhuset.verksamhetennedläggalerna atttvungenmanvar

rockbandDeladeshusetinspelningsutrustningen närde somäven ner.
rep-loka-sinaordnatsjälvanedläggningen hareftermusikcirklarhafthar

många.såintetill deskäl ärler. Detta är attett
lo-delarbandmed HeramusikhusdockErfarenheterna är att stora som

ochSchemaläggningproblem.organisatoriska attinnebärsamtidigtkal
håller sig tillbandenintesvårt planeravisar sigutrustning t.ex.dela att om

på vidare-igång satsademusikhuset atttiderna. Närplaneradede manvar
iblandochstudiecirkelledamamedMötenmusikhandläggama.utbilda

vilka kravtalaförmellanrumockså med jämnahöllsbanden attmed om
studieförbundet.kan krävavad deochmusikcirklamaställs avsom

cirkelverksamheten.iinslagcirkelledamaförHelgkurser är även ett
instruktionerklarastudiecirkelvillrockbandDe omstarta gesensom

distriktet icentralakonsulent,Lillemor,dem,krävs sägervad avsom
Umeå:

sedannåt ochförstudiecirkelvad ärfår instruktioner"De enom
kandetochutvärderasverksamheteninformationfår de attattom

verksamhetenkontrolleraochkomma en

utveckling:kopplat tilldockmusikcirkelnMålet med är gruppens

något medhänderdetmusikcirkelmed"Målet är att gruppen,en
utvecklasdomatt

ochinkommagång bereddacirkelnsunderMusikhandläggarna attär
hjälp:de behöverbandenhjälpa när

lästde hademikrofonteknik förmedhjälpband bad"Ett omatt
studiematerialdet i ett

detsiganvändabanden skallinnebär stu-styrningfinnsDet att avsomen
träffasenbartoch intesigså förkovrardefinnsdiematerial ävenattsom

tillsammans:för spelaatt

förkovra sig.tiden kanhelaså dematerialhaska"Man attett
vidå intespela, och jag ärvillbarafinns atttrorDet somgrupper

studieförbundnågotforum, interätt

kontak-håller idemusik,spelarsjälva ärMusikhandläggama, somsom
teorilektionerdemutvecklingderasoch följerbandenmed samt gerten

be-studiematerial. Yngreexempelvis tipshjälp,eller grupperomannan
rockbandutsträckninghjälp i änderasnaturliga skäl störrehöver somav

nå-eller ipå porta-studiosinspelningarBandenmedlemmar. görhar äldre
musikcirklar.redovisa sinaförinspelningsstudio i staden attgon
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då företrädelsevisdock angeläget ungdomar, ochDet att ta emotanses
pojkar och de vill cirkelverksamhet. En anledning ärmän, när startaunga

förebyggande verksamhet.musikspelandet kan Näratt ses som en ung-
något påmöjlighet syssla med konstruktivt fritiden min-domar bereds att

på på och helger. brotts-skar deras behov kvällar Detatt ute stanvaraav
rådet Umeå studieförbunden ochförebyggande i brukar sammankalla

politiker vid för diskutera ungdomarnas situation. Att ungdo-möten att
målska erbjudas konstruktiv fritid framträdande medkunna är ettmar en

verksamheten.
på återigenfinns försöka skulle kunnaDet planer hitta husatt ett som

finnafungera bas för musikverksamheten. Ett problem med att nyasom
måste sålokaler för musikverksamheten de i avskildhetär att attvara mu-

siken inte Anledningen till skulle vilja byggaomgivningen.stör att man
de rockmusik viktigmusikverksamheten igen spelarär äratt som enupp

målgrupp för studieförbunden:

någon föreningsvana"Det ofta pojkar harju inteär som som spe-
rockmusik".lar

årUnder tidigare musikverksamheten betydligt anordnadenär störrevar
för konserterna kunde fyra till fem lo-spelningar rockbanden. Underman

få chans spela inför publik. fungerade under kvällenkala band Deatt som
påförband publiktill professionellt och känt band detta drogsättett som

till fickspelningen. I tidigare rocktävling, där banden skicka in band-en
från Umeå tjejbandinspelningar till jury, fick med ett senareen man som

åka påSverigeñnalen ski-och fick turné i England spela insamtvann en
va.

Från påsedet studieförbunden fick "en med pengar och ñck störreatt
frihet prioritera olika verksamheter, har i utsträckning be-störreatt man
hövt för de estetiska verksamheternas betydelse. Det dockärargumentera
de traditionellt kvinnliga cirklarna, exempelvis knypplingmer som man
har behövt för. Musikverksamheten har inte kritiseratsargumentera
riktigt sätt.samma

intervjuformulär och arbetsplan

Umeå intervjufonnulär för musik-Medborgarskolan i använder sig ettav
utifrån uppställdacirklar och arbetsplan. Studiecirkeln utvärderas deen

mål bandet.som angavs av
innehåller frågor.Intervjuformuläret relativt omfattande och 32 olikaär

första handlar rock-Formuläret kan indelas i olika Detteman. temat om
bandets historia, hur det bildades, utbyte medlemmar och hur länge detav
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många gångerhar funnits, hur i veckan medlemmarna träffas hursamt
fungerar. frågortycker Det andra behandlar röran-att tematman gruppen

de relationen mellan rockbandet och Medborgarskolan, hur det kom sig
de började musikcirkel hos Medborgarskolan, hur upplevtatt som man

kontakten med Studieförbundet och den borde annorlunda.om vara
frågorUnder det tredje ställs hur repetitionema och musiceran-temat om

det i bandet, låtar, eller vilka vadgör görutser om man egna vem som
någotoch använder studiematerial. fjärdeDet behandlartematom man

målrockbandets framtidsplaner, vilka har med sin verksamhet,man om
någonhar budskap med musiken och bandet tillhör speciellettman om

medlemmarna har speciella idoler eller favoriter. fem-Detsamtgenre om
och sista i intervjuformuläret behandlar professiona-gradente temat av

lism såoch vilka utvecklingsplaner banden har, och i fall hur oftaom man
spelar vilka slags spelningar hafthar och hur vill arbeta vi-ute, man man

på.dare vad skulle vilja ändrasamt man
Alla band musikcirkel skriver arbetsplan. Den ärstartar ut-som en en

såformad målrockbandet tvingas reflektera vilket syfte ochöveratt man
uppnåvill På såunder den aktuella cirkeln. kan arbetsplanensätt använ-

das till i efterhand utvärdera de och det lärande skettatt processer som
gång. mål/syfte,under cirkelns Arbetsplanen innehålldelas in i cirkelns

teori/praktik, material böcker/övrigt, samverkan med andra cirklar, fö-
Medborgarskolan/Övriga,reläsare inom miljö lokaletc. stu-samt om

diebesök eller verksamhet till för cirkeln.ärannan gagn
studiecirkelnNär slut det meningen banden skall utvärderaär är att

utifråndenna den arbetsplan de skrev vid dess början. Ett banden ut-av
värderade sin cirkel följande sätt:

"Vi har lyckats bra och speciellt med det musikaliska samspelet
mål/syftel. har ambitionsnivåW hittat alla ien som passar grup-

kan hållaDet viktigt för ihop musikgrupp samspelattpen. vara en
och kommunikation mellan deltagarna . material använderDet vi

våra låtarskrivna tycker mkt. brasom vi an-är äross av egna
vändande Påmaterial fritid har mån tid skrivitövrig iviav av
vårt material för vårunder cirkeltid få åt spela be-ägnaatt attoss
skrivning arbetet cirkeln vill fortsättai . Vi arbetagärna attav som

diskuterat hur vill fortsätta arbetetvi vi cirkeln .igör nu

preliminärEn tolkning studieförbunden siganvänder arbetsplannär enav
utgår från studiecirkeln bandens utveckling detän är attsom snarare egna

finns risk bandens reñexiva lärande sin utveckling kom-atten om egen
i skymundan.mer
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Tryckeriet imusikhusetStudiefrämjandet,
Sundbyberg

Tryckerieti Sundbyberg. NärmusikhusStudiefrämjandetsTryckeriet är
lånen.föri borgenår Sundbybergs kommunsedan gickbyggdes för tio

lånen betalda ochIdagverksamhetendelñnansierade ärDe tag.ett
alla kostnader.står verksamheten ochför helaStudiefrämjandet

Musikhusetfyrtiotal band.rep-lokaler och är öppetfinns 14husetI ett
och kanfår sin rep-lokalnyckel tillBanden10.00-22.30 varje dag.kl. en

subventionerasLokalyrani lokalen.instrument kvarsina privataha ge-
850:-/månad.studiecirkeln och ärnom

varjeinte bemannattidlås eftersom tryckerietmed ärLokalerna stängs
ochtvå Mats Lodénmusikhandläggare,På tryckeriet arbetarkväll.

Fredrik Bergström.
åldrar. finnslokalernaolika Isamling band ibrokigTryckeriet hyser en

deathmetal,trash- ochspelar speed-,tonåringar företrädelsevis sägersom
Fredrik:

musiktalabrukarganska Man"De intressanta.är ge-som enom
utanför det ochstårföreteelse. De är nästannästan enmensam

nåtintresserademusikvärlden. Dom intesubkultur i är annat.av
någon braoch hitoch workshops viclinicsdet anordnasNär tar

"grej.intresserade. De sindemusiker inte görär egen

hårdrock-inomutvecklingendenband,Dessa senasterepresenterarsom
börjat omdeñnieraharmusikalisk subkulturkan utgörasägas somenen

populärmusiken:

och och harmonier,taktegentligentalar inte"I trash rytmomman
ochkraft energier Deolika formerhandlar sa-det avomsnarare

utlopp".så mycket de har inom sig,de fårju ettutatt somger

anord-tryckerietungdomar ochsnabbt blandform närDenna växernya
detmånga åhörare. Fredrik tyckerdettrash-metal galor kommer attnar

hårdrockkulturen och tyckerinomungdomarnamycket attmötaattger
hårdrockkulturensvågar förbigår demdet bra mötaatt upp-semanom

stilattribut:seendeväckande

trashgalor.anordna Närattdet roligaste"Det göraär att man
desnubbama,livsfarligapå dem de De ärtittar värstaut. menser

djävla Ja, vitill demsnälla. kanså djävla Man säga pappa;som en
dom. Härså dom Javisstlokalerna, jag.dricker öl sägeringen i tar

ochvill river ingen-och vad vi röjerfår stage-diva nini gör men
ting
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En band spelar åldernoch medlemmarna i 18-30ärannan grupp covers
år. Dessa band beståkan ibland kamratgäng fortsätter träf-ett attav som
fas de har blivit äldre för gång inär veckan sociala skäl fastatt repa en av
de har yrkeskarriärer och familjer det deras tid.tar mestasom upp av

frånMan har Tryckeriets sida gjort försök stödja invandrarband,att
bland afrikanska, många gångervilka inte har instrument ochannat egna
därför kräver extra resurser.

Genom speciellt tjejprojekt har idag också flickor och kvinnorett man
ålderni år15-40 spelar i olika band se nedan.som

Fredrik Bergström har arbetat årsammanlagt under nio med läraatt ut
musik till ungdomar. Han arbetar musikalisk fackman på halvtid.som
Fredrik ocksåtrumslagare och musikerär och oftaär och spelar.är ute
Under intervjun berättar han arbeta med ungdomarna ochsättetatt att
musikcirklama har förändrats årensmycket under lopp:

"När började påjag Studiefrämjandet hade olika obligatoriskavi
studiematerial deltagarna jick välja använda studie-i sinattsom
cirkel. Det obligatoriskt till alla deltagarna cirkeln och tillivar

bok fannsvarje det kassett. Det Ochju deten var enorma summor
speciellt mångaju inte använde det. fannssig Detvar som av

egentligen pedagogikingen det, barai tanke."tjusigen

Idag baseras studiecirklama på bandens sökande efter musikaliskeget
kunskap och frivillighet. Musikhandläggarens uppgift enligt Fredrik:är

"Vår uppgift och stimulera banden självaär att uppmuntra att ta
reda på vad de vill lära sig. Grupperna kan skaffaäven eget mate-
rial de tycker bra och så betalar Studiefräm-ärsom genom oss
jandet för det. En skillnad förrvi utsträckningiär störreattannan
gick och hjälpte bandenin praktiskt rep-lokalerna. Idagirent ar-
betar banden självständigt. Arbetet idag bygger mycket på att man
har personlig relation med bandenen

Det ekonomiska läget idag annorlunda tidigare, ñnnsär dels det rr1in-mot
dre dels har statsbidragen förändrats:pengar;

"På år har detnio hänt mycket för studieförbunden generellt. Om
på det dåtittar idag, kunde tälja guld med kniv, det fannsman man

jättemycket Statsbidragen annorlunda. blir stödetNuärpengar
mindre för år medan mångavarje saker blir dyrare

Den ekonomiska situationen fåpersonalen försöker verksamhetengör att
fungera så bra möjligt tid och försökaatt utan att ut-som men resurser

veckla densamma:
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år. baravårt musikhus har funnits Skaska i tio vi"Vad göra,man
gåhar eller ska halåta jinnas den form vi visionerdet vii attsom

påmed och hitta projektvidare nya

tjej-projektet

år tjej-projekt bygg-för och halvt sedanTryckeriet startade ett ettett som
hand-och fungeradepå tjejer speladede det bara skulleatt somvara som

få dels för bred-ñer flickor intresserade spela,ledare, dels för attattatt av
vokalist.ofta fungeravalet funktion i bandda är attett somsomav

få förflickor börja spela instrumentledstjämaProjektets attettatt attvar
isedan börja spela grupp.

ñick-skulle förTryckeriets lokal ochProjektet tilldelades största vara
nybörjare.or som var

kalladehade på frysen ochpå vad tidigare"Det variantär manen
haftdå på hartill skolor; främst Wför Electra. gick gymnasiet.Vi ut

bilda-halvt år på alla Tjejernakurser under och instrument.ett ett
började lära spelaband de sigde sedan när attegna

enligtflickor vad gäller musikspelandetSkillnader mellan pojkar och är,
flickor samtidigt desocialt förFredrik, spelandet fungeraratt sommera

bildats bandtjejprojektet har dettill helheten. Genomlyssnar som re-mer
på Tryckeiiet.par

läroprocesser i rockmusiken

förstås utifrån olikhetermåste enskilda individersMusikens läroprocesser
vik-Musik handlar dock allabetyder för dem.och vad spelandet ärattom

låt helhet därberoendeVarje spelastiga för slutresultatet. är av ensom
viktigt idärför specielltmed sitt kunnande. Detvarje medlem bidrar är

fungerar:imusikcirklar samarbetetatt gruppen

handlarbetydelse.har Det"Att fungera go-i attstor omengrupp
ambitioner;det ska fungera. Olikalilla bandet försin grej i attra

olika förmusiken betyderoch inställningarförutsättningar gör att
former lärande".och därmed olikaolika människor avger
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stöd ochatt till bandenuppmuntrange

bestårFredriks arbetsuppgifter olika slags påservice till bandenattav ge
Tryckeriet. Han har individuella lektioner i och slagverkstek-även trurn-
nik. En servicefunktion hjälpa nybörjare musikaliskt,är att atten annan
hjälpa och lära hur inspelningar porta-studio. Fredrikgörut man en
håller på lånadekoll den utrustningen hel fungerarochär ävenatt som
vaktmästare i lokalerna:

"Det handlar mycket tillgänglig. Det kan nästanattom vara vara
vad helst".som

också ingårFredrik det i hans roll det utanför hansäratt trots attmenar -
gåarbetsuppgifter någotoch lyssna band spelarnäratt ute:-

bor själv"Jag Sundbyberg och hari tele-jag mittutan att gett ut
fonnummer så alla det. Och det på och Ibland kännsärvet gott ont.
det har 24-timmars jour".som om man

Fredrik har märkt han blir förebild för vissa ungdomarna:ävenatt av

"Som musikhandläggare får olika slags relationer till deman yng-
killarna, del reserverade medan hos fårandra godärre en man en

kontakt. Det händer och med dessa sakersitteratt pratarman om
arbete och livet allmänt sett".rörsom

påPersonalen bådeTryckeriet vill banden ska sköta studiecirkeln ochatt
samarbetet med de andra banden i rep-lokalen självständigt. dockDe är
beredda in och medverka till konflikter löses detta behövs:att näratt

"Huset dagar veckan och de banden får kommasju iär öppet tre
hur de ska fördela rep-tillfällena. lägger baraJag migöverens om

det skulle råka bli nåt bråk".i om

Fredrik ocksåmärker det börjar går dågnissla i band och in ochnär ett
försöker hjälpa till. Genom personalens närhet till banden upptäcks

åtgärdasogentligheter snabbt och kan innan de har hunnit bli allvarliga:

gång"En hade bandvi hängde Svenska flaggor medett som upp
nåt djävla hakkors. kastadeJag dem direkt.inte allaJagut nerrev

och förklaradegrejerna vad gällde här. gång-Det endaärsom nog
har blivit på nån".jagen arg

gångEn blev det exempelvis konflikt två svenska band deladenären rep-
lokal med afrikanskt band inte pratade svenska. Förnästanett som
Fredrik handlade få tvådet försöka olika kulturer mötas:att att
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gå be-bra. kunde ochlite gnissel. Man in jag"Det Det rättvarvar
här.det bästa kan lösa dethövde bara där. niJag juärsa, omvara

påså fram till lösningdär och kunde de snacka sigJag satt pro-en
blemet".

personalen fungerarmed banden i musikhusetDet arbetet görnära att
behållasamtidigt de kanoch musikaliska förebilder ensomsom vuxna

erfarenheter hanungdomsvärlden. Fredrik använder sig deinsyn i somav
årens medlopp, dels i det konkreta arbetethar gjort musiker undersom

och de kontakter han har i musikbran-banden, dels den insyngenom
schen.

gånger i finns mindreñesta banden till veckan. DetDe tre enrepar en
lång finnsrep-lokalema den inte speciellt detkö till är attgenom enmen

ak-i har inte band intenaturlig omsättning Dessutom ärettsystemet. som
råd lokal:tivt betala föratt tomen

också be-ofta bandspricker Hyran inte"Hur inte gör attett man
håller behövslokalen den inteom

och utbildningarwork-shops

work-shopsjämna mellanrum clinics ochTryckeriet anordnar med samt
består musik-bransch-seminarium. Seminariet föreläsningarett omav

frågor frågorfrån generella till juridiskabranschen och handlar alltom
skivkontrakt.om

genomförs efter behov. tillhör personalens arbets-Utbildningar Det
intresserade olikauppgifter bandmedlemmamagöra att ut-att av

bildningar.
sig Bark, gitarrist blaTryckeriet brukar använda Janne spe-av en som

långa erfaren-musikseminarier. Genom hanslar med Ulf Lundell, i sina
på frå-förutom lära musik,het inom musikbranschen kan han att ut svara

vanligt seminarieledarna brukar lyssnamusikbranschen. Det är attgor om
låtarna.på vad de tycker Bandenbanden och synpunkter och upp-omge

rådfår erfarna musiker hur de ska spela ochskattar de och tipsatt ar-av
låtar.sinarangera

lånasPå också till banden vidTryckeriet ñnns videokameror utsom
redigeringsstudio det fölltänkt installerabehov. Man hade även menen

deekonomiska Videokameroma används till filma bandenskäl. närattav
användasseminarierna ñlmas för kunna ochuppträder. De olika att ses

såläromedel den önskar.som av som
i Stockholm förTryckeriet har periodvis samarbete med Tre Backarett

föränd-speltillfällen. Enligt Fredrik har musikspelandets kulturordnaatt
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så mycket dagens band kräver påspela galorrats änatt attpass unga mer
anordnade studieförbunden någonoch inte attraherar publik iav som

utsträckning:större

"Det funkar längre hainte klassiska studieförbundsspelningar,att
hyr folketshus och sånganläggninglPA Det ju ing-att ärettman
går dit och lyssnar kanMan spelning förinte göraen som en sa-

kens skull och för döva dåligasitt samveteatt

Ett bra exempel lyckat i maj 1996 anord-närett arrangemang var man
nade jubileumsspelning för tolv påTryckeriets band krogen Lorry ien av
Sundbyberg:

"Varje band fick spela låt. ordnadesin Vi bra PA och ljusettvar
och tejpade med 16-kanals mobil studio. I september kommeren
det på CD dokumentation fem hundra tilliut tusensom en exemp-
lar. Det djävligt kulär

Musikhuset har social funktion för de spelande ungdomarna atten genom
de kan och lära känna varandra i cafeterian. frånmötas Medlemmar olika
band kan lära känna varandra i cafeterian spel-men genom gemensamma
ningar skapas tillfälle för stådem påoch och höra de övriga ban-ett att se
den. påDe band olika dagar chans träffa varandra.attsom repar ges en

Tryckeriet har ingen inspelningsstudio. Studiefrämjandets andraegen
påmusikhus Roslagsgatan har pådock bygga studio.satsat att en

Tryckeriets band kan boka tid i den och för bra pris. Tryckeriet kanett
emellertid erbjuda porta-inspelningar för demos. ocksåFredrik kan hjäl-

band hitta studios för inspelningar sina branschkontakter.attpa genom
Tryckeriet anordnar seminarier ibland med andra distrikt och byter

band, så de lokala fårbanden chans spela i andra städer.att atten

material till musikcirklarna

Det finns beredskap och studiematerial till de band i behovären som av
Pådetta. Tryckeriet finns tjugotal instruktionsvideos banden kanett som

låna. Studiefrämjandet stödjer ekonomiskt de band hittar böc-även som
ker de har användning dåför. Det kan frånsig allt studie-rörasom om
material låt-till köpa och harmoniböcker med kända band. De allraatt
flesta banden dock sin musik ochgör intresserade semi-äregen mer av
narier i första hand. Andra band intresserade personalen sinaär attav ger

påsynpunkter låter:hur det

del"En band vill kommer och lyssnar och feed-inatt man ger
back".
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läsåretUnder 1995/96 har anordnat rad seminarier blandman en om an-
slagverk:nat

"Själv har jag skolad funk,i och fusion hitjazz tagitärsom en
trumslagare, brutaltrummis för kan påvisa spelaatt atten man

annorlunda mig. Han läser inga brasätt än ärett noter men en
trumslagare

Sångseminariema populära och På sång-vänder sig till allaär spelar.som
seminarierna frånkommer därmed alla frånbandet till skillnad gitarrse-

dåminariema, bara de spelar gitarr kommer:som

då"Det kan bli lite gitarr-tävling under seminariet".

Det bra med musikverksamheten den självklarär och denär äratt attsom
tillgänglig för helst. Det blev tydligt förär Fredrik hannär stu-vem som

derade och spelade musik i New York:

"När berättade vårtjag hur musikhus fungerade detom var som en
utopisk dröm för dom. det perspektivet vårtI musikhus bra,ju viär
har lokaler och och alla vill kan kommautrustning hit. el-Förrsom
ler kommer här".insenare man

På Tryckeriet anordnas musikledarutbildningen obligatorisk.ären som
hållerMats i den och den handlar inte bara vilka skyldigheter bandenom

har ocksåhar studiecirkel vilka rättigheternär har tillutanman om man
olika i formstöd studiematerial, spelstöd och hjälp.av annan

utbildning för musikhandläggarna

Musikhandläggama erbjuds vidarutbildning, dels inomgemensamma
Studiefrämjandet intedock Fredriks arbete speciellt mycket, delsrörsom
kurser kan fortbildande vad gäller handleda band iattsom ses som mu-
sikcirklar.

frånAlla musikhandläggarna hela landet inom Studiefrämjandet bru-
kar gång år:träffas en per

"Musiktrafama lärorika, får hur andra distrikt ochär man se mu-
sikhus har ordnat verksamhet ochsin vilka har brase som resur-

7ser .
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inför framtiden

Fredrik det borde utvecklas ñer alternativ för band har kom-attanser som
så långtmit förstå-i sin utveckling de kan behöva teoretiskattpass mera

else sitt spelande:av

"Att lära organiserad form borde utvecklas för desig i harmer som
behov det, slags friskola för musik kul utveckla. Enattav en vore
utbildning har lärare själva spelar utesom som

ocksåHan det dags beslutsfattarna inser musikspelan-äratt att attmenar
det har blivit fritidsintressevanligt och hos ungdomar. bordeDetett stort

ytterligare uppväxtå-grund dess betydelse understorages resurser av
ren:

"Ungdomars musikintresse fluga har kommit föringenär utan att
Samtidigt det fortfarande på fritidsva-traditionellastanna. satsas

idrotten, har hängt med ungdomarnas föränd-inte it.ex.nor man
rade fritidsvanor".

ABFs musikverksamhet i Fryshuset

Hans Lindgren rockmusikansvarig för Stockholm studierek-ABF, ochär
rockmusikerlinjen samarbete mellan ABF, Fryshuset ochärtor ettsom

Birka folkhögskola. förHan det samarbete mellan Fryshuset, däransvarar
han medlem i dess styrelse, och ABF har funnits sedan 1984.är som
Dessutom han direktör för ABFs och Fryshusets bolag,är gemensamma
Heatwave recording, teknik och studio och producerarägersom som en
del material. Utöver detta han för tillfället ordförande i Scan-bit,är ett
nordiskt samarbete nedan.se

ABF och Fryshuset har väl fungerande musikverksamhet haren som
funnit årensväl avvägd form under lopp. dess-Verksamhetenen gynnas

förstått ungdomsårenFryshuset har musikens vikt ochunderutom attav
därför årligen.stödjer den med miljoner1,5 Trots studieförbundensatt

bådemusikverksamheter har utvecklats volym- och kvalitetsmässigt bor-
de musiken stödjas påbättre ABF i Stockholm har skurit bi-sätt.ett
dragen till rockbanden Hasse Lindgren:säger

på"Man fortfarande lite rockmusiken studieförbunden.inomsatsar
Man använder rockmusiken mjölkkosom en

Ungdomars musikspelande missgynnas starkt förreglernaäven att stu-av
diecirklar utgå frånhar ändrats till deltagartimmar, Hasse:att menar



Del Studieförbundens musikverksamhet 267SOU 1996: 154 III.

får stryk har börjat räkna deltagar-"Rockmusiken närta attman
återgångcirkel. till detdet Dettimmar i varjeär äratt engenom

SÖ det. finatänkande hade ansvarade för Detnär när manman
SÖifrån folkbildningsrådet sån kvalita-gick och till häratt envar

tilloch kunskapsinlärande verksamhet, faktiskt kunde kommativ
stånd räknade deltagare resultat, vad det betyderintenär utanman
för människan

riskerar studieförbunden iDet nuvarande bidragssystemet större ut-att
utföras isträckning inriktar sig verksamheter kanmot stora grupper:som

till vill ha datacirklar eller språkcirklaridag tillbakaär att man
där får plats 20 deltagare därför det konkurren-iatt ger merman

mellan studieförbundensen

verklighetsprincipen

med bidragssystemet förändrades och avreglerades ochI samband att
SÖ,folkbildningsrâdet från började iABFs musik-övertog ansvaret man

utgå utifrån helhetsperspektivverksamhet läroprocessen hosatt ett en
finns utanförmänniskor i studiecirkel. Ett lärande även rep-grupp en som

lokalen och själva studiecirkeltiden. Cirkeldeltagama har möjlighet att
nåtförskriva antingen eller träffas sätt göranär repeterar attupp man

något i anknytning till studiecirkeln för föra vidare. Genomatt processen
läroprocessen existerar utanför cirkelsituationen och musi-även attatt

kens kreativa och skapande inte kan till gälla under lek-styras attprocess
tvåfårtionstid begränsningarna bort bara kvällar i veck-atttogs man repa

under lektionsstimmar:trean

försöker hela tiden ungdomarna medvetna det"Vi göra ärattom
går någotläroprocess de och det härigenom åratt somen som

måste hela livet. Lärandeprocessen för bli musikergöra attman
pågår hela livet".

utgår ifrån villDenna form för musikcirklarna vad deltagarna lärasom
sig ungdomarna själva och leder kunskapsprocessen samti-gör, att styr

utifråndigt kan kontrollera cirkeln sköts bandens planering:ABF attsom

fick ungdomarna och försöka bli medvetnasigsättaatt omner
och uttrycka vad de ville lära och vad de skulle utveckla.sig När
banden lämnar bandplaneringen kan de få tillbaka den förin att ut-

så måste formulera gång tillveckla den, de tänka och sigatt en

vilket scenframställan inteFryshuset saknar idag gör äratt en na-en scen,
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turlig i cirkeln.del Detta kommer dock förändras de lokalernanäratt nya
dåblir färdiga. Hans Lindgren hoppas ABF kan samla alla bandatt som

finns i innerstaden för skapa reell mötesplats. Han planeraratt att star-en
rockklubb det huset klart för musikerna möjlighe-när ärta atten nya ge

eftermötaster att repen:

skapar ställe där kan trajfas efter På stäl-"Att vi detett man repen.
let ska band, frånABFs band landet internationellaävenegna men
band bådekunna uppträda. semi-professionella ochDär amatörer,
professionella musiker ska kunna mötas

Hans arbetar för uppvärdera rockmusiken tillsammans med den kvinn-att
liga musikhandläggaren träffar de olika banden kontinuerligt. I dettasom

ingår fåarbete studieförbunden inse vikten denna verk-att att typav av
långsiktigt på åstad-samhet och har perspektiv vad villatt ettman man

frågorkomma. Ett skäl till dessa viktiga, musikens funktion iär äratt att
dagens mediesamhälle blir allt viktigare.

måste ocksåStudieförbunden i allt utsträckning utbilda destörre unga
hårdamusikerna till klara med den musikbranschen:mötetatt av

"Jag ABF tycker bra jobb medjag viär göratt ett-are genom mu-
siken delar ideologin ska låta ungdomar-jag inte inteattmen man

slå hård. mås-sikta Branschen Ungdomarnaigenom. årmot attna
på måstelära känna verkligheten. Branschensig ävente attgenom

lära betala tillbaka till musikerna och varför till studie-sig inteatt
förbunden

musikcirkelutbildningarna

ABF har krav banden ska delta i de musikcirkel- och bandutbild-attsom
ningar erbjuds. erbjuder olikaMan idag utbildningar. Stegtre sorterssom

någonför cirkelledare förl bandets eller utvald i bandetär tarsom ansvar
föra informationen tillbaka till övriga bandmedlemmar. Under kursenatt

får fårde träffa andra musiker, vilket ofta injektion. Deltagarnaär en en
lära sig hur porta-inspelningar och undervisas hörsel-även görman om

låtskador. ytterligare ihop musi-Ett med okändaär sättaattmoment en
ker.

då påI 2 hela bandet med och fokuseras utbildningenärsteg grupp-
dåGruppen ska förberedd in i studio och spelaattprocessen. vara en

in:

står för kunnig tekniker jobbar och producerar Och deten som
gäller färdig eller färdig, hin-lärinte sig inteatt attvara man man
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det bra ochtvå låtar på åtta Ochkanske timmar. göraänner mer
hinna med mixaatt

utbildningen,på försöker riktaföreläsningsform där ABF3 byggerSteg
eller de intressera-intresserade PA-kunskap,till de ärärtex somavsom

marknadsföringsfrågor.sångteknik ellerde av
utifrånensamblematerialhåller på produceraABF även ett nyttatt er-

för det gamlarockmusikerlinjen iställetgjordafarenheterna ärsom
Rockskolan.studiematerialet,

ungdomskulturmusik och

tillhö-andra ungdomarmusikverksamheten ochdelta iGenom mötaatt
sinbli medvetnakan ungdomarnakulturer Fryshusetrande andra om

står för. insikt ochden Dennatillhörighet och vadungdomskulturella
studieförbun-själva dra, den kan intemåste ungdomarnakunskap dock

bara bidra till:bestämmaden över utan

själv ochbehovet definiera sinmåste medvetna sigbli attom
tillska kunna relateragrupptillhörighet för att gruppenmanegen

behöver den fasenden. Ungdomaroch sedan kunna lämna

rockmusikochfolkbildning

musikcirklamafolkbildningsmässiga meddetLindgren är attattanser
kunskap ochgår samlas för sökatilltillbaka attursprunget, manmanman

inte. grund-har bok eller Detdet tillsammans ärgör oavsett om man en
träffas.förläggande, det behövs attresurser

viktig folkbildan-gehörsspelstarka betoningMusikcirklamas ärav en
de aspekt:

på gehör ska-musikden åsikten lärahar sig"Jag är sättettatt som
dekontakt medhar sitt instrumentmusiker änstörre somsompar

musikgehörsmässighandlargår Det intevia noter. oav-om genre,
det folkbild-Och därmednutida folkmusiken.den ärårsett genre

från människors behovframsprungetningsmässigt, Det är attav
och uttrycka sig".musicera

ungdo-organiserasfolkbildningsaspekt spelandetytterligareEn är att av
någotstår traditionellt inomdärigenom förRockmusikensjälva.marna

folkbildningen.
måste och för allgenreindelningenframtiden lämnaI mu-ansvaraman
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sik det populärmusikaliska såfältet förändras snabbt,attgenom anser
Hasse. Technomusiker spelar till exempel inte i band jobbar iutan pro-
jekt:

måste bli flexibla framtiden. måstei Vi det händerinse attmer
mycket saker med rockmusikennya

scan-bit

SCAN-BIT funnitshar år.samnordiskt projekt under sju Genomettsom
projektet har frånmusiker de nordiska fåttländerna ihop underrepa en
vecka för sedan uppträda under Roskilde-festivalen. Samarbetet medatt
Roskildefestivalen år.varade under 4-5 Idag har förändrat denna idéman
till skickar nordiska musiker till år.olika länder varje Under 1996att man

påspelar Island under Måletveckas tid. skapa mel-är möteatt ettman en
lan nordiska musiker och skapa kontaktnät.ett

Musikcirkelverksamheten i Fryshuset

Musikverksamheten har integrerats efter sina villkor, exempelvis används
i liten påtvingadutsträckning litteratur. Läroprocessen kopplad tillär
musikspelandet utifrånoch helhetsperspektiv fårdär bandet plane-ettses

och redovisa sin aktivitet och utveckling terminsvis. ABF i Stockholmra
såanvänder sig kallade banddagböcker för ändamåldetta se nedan.av

ABF utvärderade sin musikverksamhet verksamhetsåretunder
då1992/93. Totalt från årspelade 310 uppåt15 och i 66 oli-personer ca

ka band. åldernDe allra flesta år,i 22-25 medan de riktigt de ivar unga,
åldern år fåtal.15-18 bara utgjorde Männen dominerar musikverk-ett
samheten Av det totala antalet deltagare 260 och 50 kvin-stort. mänvar

Beräknat i andel 84 och kvinnornas andel 16.männensprocentnor. var
så mångaAtt rockspelare äldre kan tolkas studieförbundensär attsom

såverksamhet dels upplevs positiv väljer fortsätta sittatt attman engage-
inom dess regi, dels banden studieförbundens verksam-attmang genom

het möjlighet kunna fortsätta med sitt spelande och utvecklaattges en
detta kontinuerlig fritidssyssla och hobby.som en
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Ãldrar musikverksamhetendeltagarna iFigur hos
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utvärdering 1992/93.Källa: ABFs

ochi form instrumentRockverksamhet kräver rad utrust-resurser, aven
lokal där kan Nästanviktigaste dock haning. Det är repetera.att en man

tvårep-lokal med ellerverksamhet delaralla band inom ABFs treett, an-
problemgivetvis del problem. Dedra band. Detta skapar uppgessomen

Problemlån lov förstörelse.grejorföljande: städningen,är utanav -
etc." tolkar dekommunikationen mellan banden, Jagmed reptider, upp-

lärande. Att deladel bandens socialaräknade problemen rep-som en av
rep-tidersamarbetatill lära siglokal innebär tvingad att attatt omvara

olik-andra bandsfinns i lokalen, respekteraall den utrustningoch attsom
ocksåBandenungdomskulturell stil.vad gäller ochheter attuppgergenre

i310 svaradefungerar bra, 270samarbetet mellan banden ut-personerav
bra.samarbetetvärderingen äratt

band, 185delar lokal med minst 2 andraflesta cirkeldeltagarnaDe per-
tvåingår med andra band.i band delar lokaldeatt ett somuppgersoner

replokal med band.de delade95 ett annatattpersoner uppgav
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ingårFigur Antal i band delar lokalpersoner som som
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Källa: ABFs utvärdering 1992/93.

ñesta,De 181 de spelade i bandatt ett repeterarpersoner, uppgav som un-
två gångergefär vecka. Medan 72 spelade i bandper personer som repe-

gång vecka och 43 ingick i band repeteradeterar treen per personer som
gånger vecka.per

Figur Antal medlemmar i band och antalet repetioner veckaper
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Källa: ABFs utvärdering 1992/93.
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tvåin i olikapå kan delassynpunkter verksamhetenCirkeldeltagarnas
odelat positi-musikverksamhetenSynpunkter är nästanrörsomgrupper.

kritiseras.användsmedan lokalerna somva
för musikverksamhetproblemoch kan ärlokalernaAtt är ett gan-vara

de lokalerspeciella kravMusikverksamhet ställervanligt.ska an-som
musikvolymen inteoavhängigt krav störförsta ochvänds. Ett är att

så utrustning,och facilitetergrannhusen. Ett ärär stora attannat att rum
många place-musikhus inteHuroch förstärkare ärPA-anläggning ryms.

fabriker lokalerindustriområden eller i nedlagda Dessai olikarade pas-
frånpå avskildhet bo-grund sinå musikverksamhetsidan för avenasar

Å tillräckliga toaletterutrustade medde sällanandra sidanendehus. är
avsides, ökarbelägnamusikhusenordentlig Omeller med även ärvärme.

inbrottsrisken.dessutom
266odelat positiv,på informationABFsBandens synpunkter nästanär

dålig.dentyckerbra medan 31tycker den ärär attatt personerpersoner
musikverksamhet be-idå bandens deltagande ABFsde olikaHur kan
från blues,allt rock ochrad musikstilar,skrivas De representerar en

hårdrock trash-och death- ochlatin tillafro ochsoul/funk över reggae,
från tillganska sällaninför publik48 spelademetal. Alla utom personer

gångermånga inte speciellt inkomst-gång Spelningamavecka. ären per
få 227överhuvudtaget kommaförbringande sätt ut.attutan ett personer

då de bokarproduktionsbolaghjälpsvarade de skulle vilja ha ettatt av
sådaninte hade behovdespelningar och tuméer Av ettetc. av ensom
ordnade braantingen menadefanns bandhjälp själva attatt varsom

därför de inte spelarbehov hjälpeller inte hadespelningar ute.attett av
uppträder inför publik. Detde aldrigOmkring 50 attpersoner uppgav

många bandens medlemmarhosambition eller drömfinns dock attaven
betraktade sigslå 161igenom. Av delyckas, att som ama-sompersoner

målsättning blide hade100svarade omkring atttörer, att se-personer en
bandmed-figur 4 hurprofessionella. Nedan visas iellermiprofessionella

målsättning införde haroch vilkensinlemmama statusegenser
framtiden.
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Figur påMedlemmars bandet är amatörer, semi-professionella eller professio-syn om
målsättningnella vilkenoch harman

180 , Vi betraktarI oss som:
160

har målsättningenIV: att
140 4
120

100

80

60

40

20

0
semi-amatörer professionella

professionella
Källa: ABFs utvärdering 1992/93.

Av alla cirkeldeltagare, 310 stycken, tyckte bara 5 ABFs in-attpersoner
förande verklighetsprincipen mycket den tidigare re-sämre ånav var
gelprincipen. ocksåBanden mycket positiva tillär kraven de skaatt

skriftlig och musikalisk redovisning ochgöra utvärdering sinaen en av
cirklar. gåABFs krav cirkelledaren ska ledarutbildning upplev-att en

ocksådes positivt. ungdomarDe har hunnit cirkelledarutbild-som
ningen, spridithar sina kunskaperna tillbaka till de bandmed-nya egna
lemmarna. Ett konkret resultat ledaren påutbildatsär spela inatt att en
porta-studio, vilket kommer det bandet tillgodo.egna

banddagboken banden sitt lärandeom-

fårAlla band skriva i sk banddagbok där bandets olika aktiviteteren un-
der vecka beskrivs. De banddagböcker redovisas nedan är etten som ur-

frånval musikverksamhet påABFs verksamhetsåretFryshuset under
1994/1995. Genom böckerna översiktlig bild bandetsöver ter-ges en
minsvisa lärande samtidigt medlemmarna tvingas reflektera lä-översom

Det givetvis påskiftande kvalite dessa banddagböcker,ärroprocessen.
från vissa skrivs bandets cirkelledare, till de diskuteras igenomatt attav

bandmedlemmarna. En del skrivna för hand och fåordigakanskeärav
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Mångalaserutskrifter. dagböck-dator och harskrivnamedan andra är
repetioner, anting-bandensunderbärande vadhar görstema somer som

skerrepetionstillfälle eller vadvarjeochredovisas ettvart somaven
vissmånad. grund medRepetionernasveckovis eller under är, enen

låtar,sigpå tillsammans, läraolika spelasjälvklarhet sätt attatt an-nya
dessutomdel bandeneller andras. Enegenkomponerade ägnartingen av

låtar, försöker kan-i olika andraolika detaljerinmycket tid till tränaatt
eller i vilket groo-körsången i vilkenellerske träna utprova genre,upp

inlåt Vidare tidska spelassärskildve ägnas att repetera en re-en
sällan kanskeantingen spelarspelningartill kommande utepertoar man

må-gång i veckan eller iofta,gång år ellereller termin ex, enen per
banddagböckemaspråkliga finns iskillnaderdeAtt dömanaden. somav

ingår i verksamheten. Ibakgrunder hos desocialaolikakan somman ana
kringlig-förknippad med andraintimtspelandetbeskrivs hurböckerna är

till exempel olikakringkunskaper,utvecklaraktiviteter där bandengande
inspelningsstu-både och ikassettbandspelareinspelningar, medslags en

inspelningstekni-digitalaintroducerasstudieo-inspelningarGenomdio.
spela inredskap. En delblirvilket datorn ävenker attgör ettatt provar

medan andraför inhämta kunskapvideosrockvideos, andra attser
förståelsefå för musi-ökad teoretiskföri musikböckerband läser att en

populärmu-med inriktningverksamhetStudieförbundenscerandet. mot
kanmultimediala kunskaperviktigaradsik sina utövare som an-enger

områden.andravändas inom

utvärderingaroch bandensstudiecirkeln

skiftarRepetitionernasingen homogenrepaAtt är artrepetera process.
Spelandetsolika repetitioner.mellanolika band ochmellan även process

något ochlära sigprogression,skiftar mellan strävan nytt,attmot regres-
fåoch känna trygghet.psykologisk meningivilasion, behovet att ut en

på följande rationellaspelandebörjade terminens sätt:Ett band

snacklåtar och lite"Planeringstraf hemma hos Mats: terminens
hadet hela skallvilket stukom

sina repetitioner:planeringsträffen började bandetEfter förstaden

upptåg. theoch Passmycketmed improvisationerförsta"Ett rep
Svårtlångsammareblandprövades iPeas atttempo.annatom,

riktigt braidénriktigt är noggang, men

blåsinstrument, vilketanvänderdär görspelar iBandet attmangenreen
blåsarrangemangenmed skriva nedrepetitionerde noterattvarvar
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pålyssna låtarpotentiella kunna med i Undersamt att att ta repertoaren.
terminen sedan bandet med repetitioner och notskrivning.varvar
Instrumenteringen förändras, pådragspel låtardel i sö-man provar en
kandet efter sound. Under terminen slutarrätt medlem-en av gruppens

vilket bandet eller mindre tvingas låtarna:gör attmar, mer arrangera om

"Peters avhopp måste tänka på fåvi fylligt soundgör att att ett
hela tiden.

bandetNär skriver sin utvärdering studiecirkeln har bandet lyckatsner av
någotvända medlems avhopp till positivt för sin utveckling:en

"Terminen lite svår början, vilket beroddei på Peter hoppa-attvar
de svårtDet tänka spelandet,i han lämnaderätt att ettav. var om

efter tyckerviss sig, Samtidigtjag. det väl fart, sånärtomrum tog
fick hela bandet lite liv efter detta. Det gällde litenytt att satsa ext-

och det tyckte gjordejag viattra

Bandet i utvärderingen hur repetitionema har fungeratäven "ar-tar upp
betsmässigt och hur de sociala relationerna har utvecklats. De skriver

vad de vill påbli bättre tilläven studiecirkel:nästaom

"Våra hemma hos varandra har bådebra, socialtmöten varit och
arbetsmässigt; fåtthar hel delvi gjort kring notskrivandet ochen

överhuvud W har haft någrainte egentligaarrangemanget taget.
spelningar; måsteoch detta fixa tillvi dettermin,nästa sporrar

allt så mycket pårätttrots repen

Hos band i fungerar delmålrepetitionemaett annat en annan genre som
spelning de ska ha längre fram under terminen:mot en som

"F eb: Repade material införin spelning skulle skenytt en som un-
der mars.
Mars: repade och samlade allt material under tak. Försökteett att

efektjizllhitta någon för få lugnnämnare attgemensam en men
klang inför spelningen.

April: Efter spelningen brukar alltid luften gå bandet.ur
SkillnadenMaj: känslor börjatvissa form. bliBörjarär att att ta en

del så sägaattav oss

Redovisningen påterminen tyder spelningen inför publikatt attav en-
chans sig mycket laddad. Syftet med repetitionemaäratt ärexponera -

förbereda spelningen. Efter denna känsla det kol-nästanatt attges en av
lektiva projektet, bandet, inleder depressiv fas. Självkänslan och denen

förståelsen bandets musik har dock stärkts och musikens emotio-egna av
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kollektivtinnehåll förtydligats. Musicerandetsnella att ettvaraprocess
emotionelltbåde musikaliskttekniskt ochutvecklas ärprojekt, samtatt

studiecirkelterminen skrivs:utvärderingbandetstydligt när av

går detutvecklas hela tiden. Naturligtkänns"Det attsom gruppen
framåt".rörelsealltid känslakonjunktur, av enmen ensom en

kommersi-hobbyspelandet, spelarYtterligare band har lämnat uteett
Påfår terminen. den härskivkontrakt underochella spelningar även ett

uttrycksspelandetnivån ñnns seriositet nästangör ettatt ar-somen som
bete:

haftvårtermin, harhar lossnat denna videt"Man kan säga att en
repandet hela tidenfått skivkontrakt. Därför harochdel spelningar

del-har blivit ejfektiva,näraliggande projekt. Vitillanpassats mer
måstefrån funkapå spelningarberoendevis sompressen

få så möjligt och byggereffektivaRepetitionema försöker ensomman
repetitio-någon får ställer inmedlem förhinderhelhetsprincip, manom

skivinspelningarspeltillfällen ochBanddagboken räknas allaI uppnen.
professionella de-inträde i denbandets begynnandebevisett mersom

också begynnandelyckats skapaharlen musikbranschen. De pu-enav
på följandeterminenblik. Utvärderingen sätt:utav ser

fåttgått har baramed Vifantastiskt nöjda terminen inte"Vi är som
också bättre spela,vår musik blivit viigång förintresse attutanett

Framtiden ljusskivinspelningen.studionlärde i seross massor
inriktar på diversevår andra ochspelar ERinnärmastut, oss

sommarenfestivaler under

består fun-och spelandetbandetvanligaste dockDet amatörerär attatt av
studiecir-traditionellaföljer detbandenhobby. Ett meravgerar som en

haft. första handlarkelspråket träffar de har Denskriver deoch artonom
upplägget:om

ochdiskuterade uppläggetkursplaneringen ochgick igenom
materialet".musikaliskadet

analytiskamusicerandet medstudiecirkelträffama blandasolikaUnder de
låt. använderspecifik Bandetspela varjediskussioner hur skaom man

låtarna och för hörabedöma de olikainspelningar försig attäven attav
Användandet andrabytasoch/eller partier bordevissa delar ut. av me-om

komplement.studioinspelningar, viktigtdia, främst band- äräven ettmen
låts hel-olika delar och desspendla mellankan därmedLäroprocessen en

utgår från låtmaterial de harband detexempel hurhet. Här är ettett
analytiskt:för sedan arbetaterminen börjarnär att mer
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började spela ihop med hjälp bejintligtatt material.oss av
Provade olika "groover" och arrangemang

Utifrån denna första inventering används bandinspelningar för fördju-att
kunskapen och för olika alternativa lösningar låtarnaatt hurpa prova

ska spelas:

"Vi spelade in olika varianter låtarna på DAT digital inspel-av
ningsteknik med två mickar taket,i lyssnade, diskuterade framoss
till de bästa versionerna

När bandet hade diskuterat fram lämplig version låten, användsen av en
portastudio ånyoför spela in:att

"Spelade påin portastudiontrajj9. Gjorde pålägg på inspelning-
enhräjj 10. Lyssnade igenom inspelningen bit för bit, ochnoga,
diskuterade resultatet vad bordevi ändra på tráijjfllom

När bandet har sin artonde och sista träff diskuterar de terminen gåttsom
och skriver i sin utvärdering följande:

"Vi tycker vi i har funnit bra form jobba på,att stort sett atten men
del kan effektivare. Framföralltgöras vill jobbavien ännu mer

med bandspelare, eftersom det lättare analyseraär diskuteraatt
musiken lyssnar på dennär spela samtidigt. börViutan attman
också jobba med kompositioner börVi också studeramer nya
körarrangemang mer".

Bandets inställning till spelandet kan analyseras inriktat motsom en ana-
lytiskt diskuterande där försöker utvecklas effek-process attman genom
tivisera musicerandet dels via hjälpmedel och dels utvecklasattgenom
musikaliskt.

De band spelar covers, spelar låtarandra bands ofta så-kändasom -
dana har delvis annorlunda läroprocess de skapar sinänen som egen-
musik. Cover-banden sådock inte många,är troligen beroende deatt
lite äldre studiecirkelmedlemmama har såblivit bra de finner till-att mer
fredsställelse i möjlighetenutpröva skapa sinatt musik. Attatt egen spe-

andras musik innebär dock konkret lärande hur olikaett om genrer spe-
las låtaroch hur kan byggas Det därför inteär ovanligt i principattupp.
alla band spelar någon gång bara förän eller hatränacovers att attom-
kul. Band har på bygga sinsatsat harattsom repertoarupp covers
dock möjligheter påspela fester och dansmusiker.att Attagera som spe-

musik Ãrkan i till innebära lå-motsats osäkerhet.störreegen covers en
bra Hur ska låtaden denten färdignär Läroprocessenär när man spe-

lar material blir därmed både ocheget öppnare osäkrare gång:samma
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vår harpå material därFebruari har lite gitarrist" vi nosat nytt
all-försökt detnågra låtar har in,skrivit äratt repetera mensom

många allapå viljor,håller med dettid känsligt ärnär eget,man
väldigt spännandebestämma. detvill med Men är attatt sevara
original gå efterharvad det blir det. Här ju inget utanattmanav

skatill och bestämma vad detmåste verkligen tänka sig varaman
för sound etc.

låtar impro-antingen frammusik komponeras, kanNär växa genomegen
någon i bandetjamm eller, i citatvisationer att pre-ovan, genomsom

låt i ellermindre klar sedan omvandlaseller ettsenterar mersomen mer
vanligaste tillväga-detta detmindre strukturerat arbete. Det ärär som

tagandegångssättet. Låtskrivningsprocessen därmed liknas vidkan ett
former.grupparbetsliknandeoch givande under

musik.spelaprövande börjarValet instrument är när attmer manav
bandet behöverför sedan kanske bytaPojkar börjar ofta med gitarr att om

lärtde flesta, de till del harbasist. banden blir äldre harNär trots att enen
på hittat instrument kännssig vissa andra instrument,knep rätt.ett som

bred-instrument förviktigt andra slagsDet kan dock attattvara prova
förståelsen. Sången käpphäst ochkan dockda den musikaliska vara en -

då privat och skyddadfrämst band. sjungahos Att nästanäryngre en
vågavissa undviker detta. Attform exponering gör att provaav som

i läro-individuellt och bandmässigt inslagsjunga dock viktigtär ettatt
processen:

så på andrabandet så tuffa börjar instru-"Nu vissa iär nosaman
lead-sång, sångerskan spelaGitarristen sjunger testar attment. en

på ochdet hänger "stöt-... gällergitarr Här gängetatt resten av
så pedagogiskt det lättar" oj

termin,två eller underminst kvällar veckabandNär ett mer enrepar per
håll vadhelt andrautvecklar musikenkan det änstarta en process som

planerat:bandmedlemmarna har

låtarägnades åt försökadelen denna in"Första termin att repaav
Ålund stilpå Låtarna funk-latinisingjort sequenser. varsom

låta sångerskorna ochsig bandet förförsta försök bestämmerI detta att
låtarnaför har in:bli vilande tills grundernatrumslagaren repeterats

på bandet bleveftersom kravetfungerade konceptet"Desvärre inte
istället stack musiken och börja-efterlikna maskin. ivägMenatt en

tillde utvecklas groove-jam".

definiera och musikenpendlande mellan försöka bestämmaBandets att
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låtaoch improviserandet föra musiken dit den vill föremål föräratt re-
ñektion vid bandets utvärdering terminen:av

har hela tidenVi pendlat mellan improvisation och fastare arran-
För undvika oändligt trevande eller "rätt" metodatt ettgemang.
musiken har bestämt försökavi bejaka jammandetmötaatt att

Dessa gjorde på fårsequenser sedan "upptäcka själv"siggroove
med alla bandmedlemmari andra och Måletmötet improvisationer.

skapa pendling mellan stadig svängande puls ochär att etten en
lag. den balansen fungerar gåruniversum När ivi inutan stu-

dion

sammanhållandeRepertoaren bildar kitt för band. innebärDetett ett att
måstenystartade band all energi skapa dennasatsa att gemensamma

erfarenhetsbas. låtarbyterAtt bandet och hela kanut rent repertoarenav
tolkas någotdet projektet har utvecklats tillatt annatsom gemensamma

behöver uttryckas annorlunda. Musicerandet helaärsom en process som
tiden sound där repetitioner ochsträvar nytänkandemot ett gemensamt
blandas. huvudmålNär detta första har uppfyllts förvandlas tilldet ett
delmål de musikaliska fortsätter utvecklas och bandetnär attprocesserna
vill försöka inkorperera eller annorlunda uttrycksätt i spelandet.nya

frånNedan följer citat band i början arbetar intensivtett ett nystartat som
för etablera uttryckssätt,att ett gemensamt repertoar:en egen

två låtarna."Mars Vi de förstain April ochVirepar arrangerar
låtar,ytterligare 7 alla skapade ovanståendein musikal:-repar av

Vi del inspelningar påopretantiösa vanlig bandspelare igörter. en
replokalen. Maj Ytterligare 3 låtar uppstår. Våra låtar spelas
på 4-kanalig bandspelare replokalen.i Dessa relativt "välar-ären
rangerade dvs nöjda dem." med Och fram fin-vi är emot attser

spelningar för få ventilera dem".attna

Bandet konstitueras, påblir till riktigt, först uppträder införnär man pu-
blik de enskilda individerna, och denattgenom gruppen gemensamma
musiken och bedöms vid publikkontakten.exponeras

I dagens cirkelverksamhet inteanvänds teoriböcker i utsträck-samma
ning då1980-talet, påunder kursmaterialet kom brevett posten.som som
Dock det inte ovanligt det kastades in i förhörn samlaatt ett attvar
damm eller i frågorbästa fall användas uppslagsböcker för specifikasom
och behov. Borttagandet de obligatoriska studieböckema" har gjortav

såmusikspelandet inte längre skolliknande förut och bar;-äratt attsom
dens läroprocesser utgår frånoch utveckling det konkreta spelandet. En
del band har dock behov kunna ytterligareett att ett steg attgenom
sig till förståelsedels musikteoretisk sitt musicerande. Studie-egeten av
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dendessa bandstödjaberedskap kunnaidagförbunden har att genomen
musikansvariga.definns blandkompetens som

återigen blir kon-banddagbok därnågra utdragNedan följer manur en
lärandemusikaliskatill sittinställningrationellafunderad den egetöver

många Hobby-band:finns blandsom

låtar och ef-våragå vidare medska kunnahurhar vipratat om
teoretisktill behöverfram vikom vi attett tag gemensamter en

bokanvändabestämt fördärför hargrund. Det är att avenoss
ville följaKjellpopharmonikIngelf heter "JazzSten som

harskulletyckte viuppläggning och Magnusbokens att repa som
Tillpå problem.använda boken vioch barabrukat stöttenärgöra

vad kun-låt och viskulletill ikom fram vislut vi tagetatt ta seen
låtenförstå hurhjälpakundeboken ärde hitta i att upp-osssom

harmoniskt. "byggd

intresseradfår denläsa detoch i bandet ärBandet att avenenas om var
utifrån ganskalåten Bandet märkerdetta.sedan kommentera attoch snart

frånavvikerharmoniläradelbåde hel äventillämparde menav popensen
påfunddeldet. Enmedvetnastandardlösningama utan att egnaomvara

återfinna i boken:omskrivnalåtarna bandetkundeanvänds i ävensom

ofta andraoch väljermycket ledtoner änspelar"Peter toner
harmoniskapåverkar denhur detfunderadebasen. Vigrundtonen i

boktrinusgångar Ingelfs s.hittade ioch avsnittupplevelsen ett om
vårtså påboken direktkunde tillämpakul108. viDet att ma-var

terial

medlem-också beslutarformaliseraslärandeBandets när att en avman
"studie-fungeraharmonilära, skaintresseradär mest somavmarna, som

några repetitioner:undercirkelledare"

bokenläsaintresseradKjell den"Eftersom attmest avsom varvar
Kjellså tyckteharmoniskt viförstå vad detoch är gör attrent

gånger repeteradeFöljande vistudiecirkelledare.litekunde vara
hade läst.utifrån vad hanKjell kommentarervåra låtar och gav

egentligenanvändbar bokenhurblev lite diskussionerDet varom
visadeKjellellerspelar varken jazzeftersom ju intevi pop, men

några sammankomsterEftergick använda.bra denganska attatt
dra-hade medharmoniska förloppetdetuppenbartdet rätt attvar
på-trummorna/slagverketochmusikenmatiken i ävengöra attatt

verkades dettaav

gågna bokenterminenockså denvid utvärderingenskriverBandet attav
förståelse musikspelandet:få förökadhar hjälpt dem att en
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"På det hela nöjda med detvi harvi gjort. märksär Dettaget
på någon fäller kommentar skulle kim-närmest attrepen en om

byta ackord eller lägga sekvens för höja dramati-ett attna om en
ken eller skapa stämningen

Band kan identifiera sig med idolbandäven tillhörande specifiken genre
eller subkultur. En dimension i denna skriva in sig iär attprocess geri-

eller språk.subkulturens tillvägagångssättEtt vanligt försökaärrens att
få fram sound och attityd idolerna, låta sig influeras. Deattsamma som
band tydligt eller subkulturelltär inriktade har strävansom motgenre en

uppleva sig och upplevas autentiska inom sin elleratt kulturatt genre :

2w3 dagar/vecka. spelar någonW form punkindierock,repar av
och vår främsta inspirationskälla väl Dinosaur JR. spelarär Vi
bara material, inga kanskeVi har 15-20 låtar j5sägeget covers.

kan påvi spela begäran, färdiggjordasom

Alla band rådhar inte köpa de instrument och den utrustning deatt som
behöver. då lånaDe kan och med det band de delar replokalsamsas som
med:

lånar det vår vårautrustning vår replokalsvänner,mesta av av
andra band. Våra kompisar kompisbandet lokalen har fbr-i

ack ack harVi inga pågrejer Vi band el-tat ut, väntar nästaegna
ler Ochgrejer. ska städa replokalenvi snart".egna

Rockgruppen WOOD

Jag har valt hur rockgruppen WOOD sitt rockspc-att presentera ser
lande och musikcirklama. påspelarDe Fryshuset och har studiecirkelen
iABFs regi. Genom bandets åldernmedlemmar i år24-28 har deäratt en
kunskap och erfarenhet de ñesta band inte har. De har därmedsom yngre
kommit lite längre karriärstegen och kan bild hur det är attge en av va-

semi-professionell musiker. Intervjun gjordes med bandets gitarrist,ra
Emil, och klaviaturspelaren, Jocke, i deras påreplokal Fryshuset somma-

1996 samtidigt de påhöll färdigställa demo-inspelningattren som en
istället för lediga och iatt sommarvärmen.utevara

Rockgruppen WOOD spelar rockbaserad mångamusik med influ-en
påverkar dem i olika riktningar. Inñuenserna frånfrämst 70-ärenser som

talet och Beatles, Jimi Hendrix,nämns är Frank Marino, Yesnamn som
och Queen. Bandet har fem medlemmar. Sättningen bas, kla-är trummor,
viatur sång.och gitarr Bandet i nuvarandeär sättning ochsamt nystartat
har funnits månader.under sju Medlemmarna har erfarenhet haattav spe-
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band harsjälvdött. I dettaharellermånga band förrilat mansenaresom
framarbetatillvägagå grundligt reperto-tänkt att en egenatt genommer

offentligt.spelabörjarstå för innanbandet kanalla i mansomar
ochprinciperdemokratiskaefterskall fungerabandetGrundidéen är att

på inspelainriktar sigRockgruppennågon ledare. ävenformell attutan
eventuelltförskivbolagtill olikaskickasskademo-kassetter ettsom

skivkontrakt.framtida
finnsbild det allvartydlig närBandmedlemmarna mansomomenger

ståkanallatillframska kommademokratiski repertoar somengruppen
för:

uppbyggnadenoerhört grundlig imycket bättre"Det är att avvara
stå allt vadkan förverkligen gör.Så att manrepertoaren. man

eller textmässigt".musikaliskagäller detdetOavsett om

låtar ti-har den förstaenergiallWOOD göraGenom attsatsaratt egna
medallaviktigtsamtidigt detkreativ ärvarit ärtillsammansden attsom

skapelseprocessen:i

något helt iutvecklas tillkanhur idéDet intressant annatär en
slutskedet".

viktigtspecielltinfluenser detolikamedlemmar harbandets ärGenom att
harlåta. Slutproduktenlåser för hur det skasigoch intealla är öppnaatt

bandetsfrån vilketnågot alla i bandetmed gördärmed att gemensamma
fördjupas.förtydligas ochprojekt

Bandetlokaler.gånger/vecka fryshusetsiungefär 3WOOD repeterar
dåheltidsjobb ochsaknardådagtid medlemmarnaofta underrepeterar

långa.till 10 timmarblikan repetitionema upp
såpå halvtidsarbeteklara sigtänka sigi framtiden attJocke kan ettatt

på:spela musikfritidfår tillräckligt medhan att

gäller".musikendet"För är som

funge-två vilket de tyckerandra bandmedreplokalenRockbandet delar
bra:rar

domkännerviktigtlokal, detdelafunkar bra"Det är attatt man
vågaroch läm-tiderkanmed sådelar att samsas ommansom man

grejernana
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börja spelaatt musik

Under högstadiet började Emil spela gitarr och bilda olika band medatt
kamraterna. Han kommer ursprungligen från Lycksele och detattmenar
inte såfanns mycket där integöra idrottade. Han minns fort-att om man
farande första gången han försökte spela instrument:ett

"Det egentligen svårtår egentligen börjadesäga näratt attman
spela musik. Jag och spelade akustisk redan på fritidsgitarrsatt

kunna spelautan att

Jocke frånkommer Stockholm och spelar klaviatur i bandet berättarsom
sin musikaliska bakgrund:om

"Jag Gubben påNoah piano jag fyra eller år;femnärtog ut ett var
det inte min villegrej, jag spela det lite tujâfa-trummor,men var var

Så höll påjag med det till 15-16 år".jagre. var

Spelandet minskade tonårenunder han dansade klassisk balettattgenom
vid Operan:

"Det del tid såmin hade såjag mycketinte tid tilltog stor av att
spela. Samtidigt kände måstejag. Jag spela. kännsDet inte rätt att
hålla på så här Jag började med keyboard eftersom ville skrivajag
musik, låtar".göra

Jocke spelade för sig själv hemma i sin lägenhet. Han sökte sedan in till
rockmusikerlinjen drivs i samarbete med Fryshuset och Birka folk-som
högskola. ett-årigaHan gick den utbildningen läsåretunder 1994-95.

Emil och Jocke har börjat etablera musikeridentitetatt änen snarare en
ungdomskulturell eller sådan.genrebetonad De talar detgärna ärattom
viktigt få uttrycka sig musik:att genom

"Det finns inget bättre musik. Vi har glidit påär in rocksi-ånsom
dan eftersom det själv. "är närmast en

repet spela tillsammansatt-

Varje repetition börjar med uppvärmning, uppvärmningsjam,ett genom
trumslagam med "groove.att startar ett

Tillkomsten låtar för det någonmed i bandet of-startar mesta attav
gitarristen har första idétast under repetition ochpresenterasen som en-
övriga i bandet hjälper till utveckla. När sedan detaljer skaattsom repe-
in, spelas och fåtal låttakter i förteras sedan diskute-ett attupprepas en
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låtardock sällan bandet bara repar och in olikaDet är nöterattras. ge-
låtskapandede fortfarande i kreativ och Därförärattnom en process.

på fåkoncentreras repetitionema och ihop olika delar iatt arrangera en
låt. påhjälpmedel inspelningarSom används bandkassett flitigt:

"Då kan höra och hem bandet förvi äventararrangemangen man
lyssna det".igenomatt

Inspelningar används kontinuerligt bandet hjälpmedel denär görav som
låtar fåsina för klart bestämma försig olika ochatt texter, arrangemang

vilken instrumentering fungerar bäst. Medlemmarna spelar inävensom
sina idéer i hemmet spelas för de övriga medlemmarnanya som upp un-
der repetitionema. Genom spela in idéer, glöms inte dessa och de kanatt
ibland plockas fram vid tillfälle.ett senare

Målet WOODmed uttrycks via autenticitetskriterium, dvs bandetsett
stå låtarnamedlemmar vill kunna för innan de kommaär att utmogna

och spela. De siktar längre de drömmer framtidaäven att ettgenom om
skivkontrakt:

målet"Första känna nöjd själv och kunna ståsig för det viär att
och förhoppningsvis kunna nånting. Påuttrycka längre siktgör är

det komma och spela, spela skiva.inatt ut en

hållerBandet spela in demokassett ska skicka till oli-att en som man
ka skivbolag. såDe arbetar intensivt med denna och försöker vara no-

små fåmöjligt. Bandet chanserna skivbolagärvet att att ettgranna som
också någotdemo. De deras 70-tals rock inte föräratt vet attnappa en

hitlistoma, på hållerde den stil de utveckla.tror attmen som
låtarRockbandet har idag 10 klara eller kommer bli detär attsom som

under den tiden:närmaste

så"Och har jäkla idéer låtar, ändåvi nästan ären massa som men
svårtinte. Det ibland det blir för mycket idéer. Man inteär när vet

hur låtarska pussla ihop det. blir bäst de baraDe ärman som som
eftermiddag klaragöratar atten

Engelska uttrycksmedel upplevs naturligt bandets medlem-som som av
de med anglosaxisk rockmusik och deäratt attmar genom uppvuxna

tycker påengelska deras musikstil bättre svenska. sjungaAttänatt passar
hållerocksåengelska innebär drömmen internationell kar-att man om en

riär vid liv:

på"Texterna engelska och skrivs till delensjöngs Göranstörsta av
bandet. har och föri W jätteambitioner medsjunger i sig ingasom

våra ifrånBara de originella och kommer de cha-är värstatexter:
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fånga jättesvårtblonerna för det medstämning. Men äratt tex-en
på påsvenska begränsad.Om sjunger Sjungerärter. man man man

nåengelska kan vilket land helst"man som

fryshusets musikverksamhet

Fryshuset erbjuder möjligheter till kontakter med andra musiker. Det hin-
der de blir inbjudna till "jamma" med andra band i deras lo-även att att

tvåkaler. Jocke spelar förutom med WOOD i andra ellertex grupper
projekt han uttrycker sig. dessa andra spelarIsom grupper man covers,

låtar från fåkända andra band. Cover-band har mycket lättare spel-att
ningar band spelar material.än egetsom

750z-lmånad,Replokalen kostar vilket överkomlig förär en summa
rådbandet. Om de skulle ha med lokal skulle fördelen deatten egen vara

vill skulle inreda helt efterkan spela de och de kunna dennär att egen
på påsmak. Bandet dock det fungerar bra frysen grund denatt avanser

goda stämningen och de har fria händer, vilket de tycker fun-attgenom
bra. Genom lokalerna inte speciellt ljudisolerade, händer detärattgerar

sågverketandra band eller medstörs äratt man av av som granne
Fryshuset:

"Det kan lite störande ibland. Detjinns band matar trum-vara som
också.till förbannelse. kan och väl folkMan "störas störmor man

ocksårep-lokaler kritiseras inte specielltFryshusets de ärattgenom re-
noverade:

nedgångethuset motverkar kreativ"Att processär en

påalla populärmusikaliska finns representeradeTrots nästanatt genres
umgåsFryshuset, blir det bandets medlemmar med dem äratt som ner

eller mindre likasinnade i sitt musikval. har utvecklats nätverkDet ett av
musiker med ungefär likadant musikintresse och musikstil. FryshusetAtt

ocksåligger fördel.centralt storuppges vara en
dåFryshusets flyttning till positivt och särskiltBandet lokalerser nya

på.chans och Emildet blir där band uppträda Jockeattom en scen ges en
också studieförbundentycker borde kunna hjälpa band i deras situa-att

påfåtion komma och chans ordna riktiga spelningaratt ut atten mera
klubbar, och olika festivaler.restauranger
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rockmusikerlinjen

på någon årEmil började Fryshuset ha rep-lokal föratt utan att tre se-
sådan. började lära känna olika och blev han kvar.Han sättpersoner

på åretEmil började rockmusikerlinjen efter. Antagningen till rockmusi-
fårkerlinjen skriñig anmälansker och uppspelning. Mangenom en av

låt fjolår-välja och kompas kompisar eller linjensav egnaen egen av
blueslåt,selever. Alla ska spela instrument, vid uppspel-även oavsetten

ningen teori-prov. Teori-provet dock inte avgörande förgöra ärettsamt
bestårantagning. Utbildningen sedan spela i teorilektionerattav grupp,

lära sig förspela piano bruks-behov. Till detta kommer instru-samt att
mentundervisning del övriga saker midi-kunskap ochsamt en som scen-
framställan.

årVarje utbildas tjugo elever, fyra instrumentering, vilketpersoner per
tvåkan spela i olika konstellationer. Utbildningens terminergör att man

gå frånigenom rockhistorien fram1950-talet och till nutid.utgörs attav
få låtar frånMan kan antingen bli tilldelad eller själv välja 1950-talet och

in dessa. Blocket examineras sedan spel-görrepetera attgenom man en
låta såning Fryshuset där försöker autentiskt möjligt för attman som

ska lära sig Sedan eleverna möjlighet meduppträdaattman genren. ges
låtarna påde inrepeterade Under dessa uppträdanden elever-ute stan. ges

låtarna.möjlighet lägga till sin stil i olika Utbildningensdeattna egen
sista block material in:är göratt eget repeterarman som man

"Genom fick chans utveckla vår stil har kunnatvi viatt att ut-egen
våraveckla musikaliska personligheten blir det bara plagi-Annars
dåoch utvecklas Jockeinte, sägerat man

musikaliskaDet uttrycket samtidigt uttryck för personligheten:är ett

har svårt förklara varför musik så viktigt, det handlar"Jag äratt
uttrycka personlighet".sinattom

gårHuvuddelen undervisningen vid rockmusikerlinjen spelaut attav
tillsammans i grupp:

också"Det den enda lära spela rockmusiksigär vägen att attnog
på, Emilsäger

På rockmusikerlinjen undervisas eleverna hur musikbranschenäven om
fungerar. De har idag bättre kunskap hur STIM fungerar vadsamten om

påska tänka ifall skriver under skivkontrakt. Rockmusi-ettman man
kerlinjen anordnar work-shops och clinics.även

" lärorikt hur olika band och kända musiker byggerDet är att se
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låtar. Vilken individuell stil de har. Alla har knep,sina sina sa-upp
Jockeger

Genom Fryshusets finns olikastorlek det stämningar och möjligheter att
andra musiker. Emil och Jocke har dock sin bas bland dem harmöta som

gått rockmusikerlinjen finns Fryshuset, vilket de trivsgör attsom
mycket bra och inte vill lämna verksamheten än ett tag.

musikcirkeln

Bandmedlemmama beskriver musikcirkeln i praktiskt perspektiv närett
de berättar hur den startades:

"Cirkeln besöker påmusikavdelningenstartas attgenom man
Fryshuset och anmäler söker rep-lokal, de kollar detatt man om
finns någonstans. påplats fyllde sedan personuppgifter allaVi i i
studiecirkeln

Så fort fickde rep-lokal började rockbandets arbete med spela ihopatt
låtar. någonoch sina Spelar det roll för bandet de har studi-göra attegna

ecirkeln hos ABF

någon sån"Nej, koll har direkt. hur skill-inte Jag intevet storman
hosnad det olika studieförbund. ganska krasst på detManär ser

där fördelen har subventionerad hyra, liksom.Den ärstora att man
speciella studiematerial, EmilDet ingaår säger

För rockbandet fungerar studiecirkeln främstmöjlighet attsom en genom
tillgång Bådeden dem till överkomlig hyra i rep-lokal. Jockeger en en

och Emil har seriös attityd och konkreta drömmar hur de ska kunnaen
komma och spela med bandet.ut

jobbar djur för ochkomma och spela haatt ut utan attsom
såVi oerhört glada det billig hyra. kostarDetär ärattpengar pass

månad1500:- hyra plats rep-lokal medi inte äratt en per om man
ocksåstudiecirkel och halva har hari priset Vien om man en.

tillgång till porta-studio har musikcirkel ochatten genom repar
på Fryshuset".

gång halvåretJocke bandets cirkelledare och lämnar in iär rapporten en
hur mycket de har utnyttjat lokalen timmar reptillfälleantalsamtom per

för visa studiecirkeln fungerar. Studiecirklarna brukar redovi-ävenatt att
i form ocksåbandinspelning. Bandet skriver banddagboksas av en som

cirkelredovisning:
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där-skriverblir litedrag. Detsvårt, det blir i"Det attär stora man
skaför att man

möj-detmusikcirkelför ha ärintresseför bandets attGrunden att geren
rep-lokal:får iplatsspelalighet attatt enengenom man

Påspela.för kunnagrunden, sättsjälva"Replokalen är att samma
bo och kän-nånstansför halägenhetbehöver attattatt ensom man

trygg".signa

års tycker da-tid ochunder fleramusikcirklarhaftJocke har attEmil och
materi-skriñigtsiganvänderutsträckningmindrestudiecirklar i avgens

båda tycker bra.Vilketal. är
också hos ABF:gitarrlärareundervisarEmil som

ele-Rockskolan,studiematerialet,användscirkelnden"I tex som
skaDelsvärdelöst.det litetyckermåste köpa. Jag är att manverna

bokens kännsdärföroch och delsmaterialtillbunden attettvara
skeptisk. Detlitegammal.bli Jagden börjatförlegad ärattgenom

kunnastudiematerial skavill hafrivilligt,ska ett manmanomvara
välja

skillnad dettillmusikvideosvisacirklar medavslutar sina motEmil att
tråkiga studiematerialet:

studiemedelroligtganska"Det är ett

spelningarom

intefå spelningarcover-bandförlättareBandet det är attvet att om man
specielltheller intefinnsmaterial. Detmedskivahar egetutgett en

möjlighetband.oetablerade Enför ärStockholm attmånga spelställen i
närhet.i Stockholmsstäderspeltillfällen i andraordnaförsöka

inför publik.speladetviktigtbeskriver hur ärBandmedlemmama att
förså det intemycketinte attraheraskulleRockspelandet voreompass

publik:få uppträda införmöjligheten att

det primä-funkar.allting Detobeskrivbart, är"Det toppen,är om
sjuktganskaför folk. Detoch lirastå på ärmålet att scenenra

roddandereplokalen, alltnedtid läggs iall denegentligen, som
så fårochkanskespela timmaförmed utrustning ettatt parmanen

Ettmed all utrustning mitt iså tillbakaOchhundralappar. natten.
detfår. Menförhållande till de är värtsånt djävla slit i manpengar

Emilbåde Jocke ochtyckerdet
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folkbildningRockmusik7 som

samhälletsdet modernaförändrats underuppväxtvillkor harUngdomars
vardags-ingår populärkultur imedier ochsamhälledagensframväxt. I

med lyssna el-tid antingentillbringar mycketungdomarochkulturen, att
årtiondena ungdomarshardemusik. Under ävensjälva spelaler senaste

inriktadtraditionella fritidssysslanförändrats. Till denfritidsvanor mer
sigverksamheter vuxitockså symboliskaestetiska ochidrott har star-mot

i utsträckningi samhälletinstitutionStudieförbunden denka. är storsom
fritid, detta gäl-estetiskt inriktadharde ungdomarhar engagerat som en

pojkama/ungdomama.musikintresseradeför dei synnerhetler
studie-integrerad del iblivit ochharRockmusikverksamheten storen

musikverksamhetenvisar dockUndersökningenarbete.förbundens att
hos Med-Studiefrämjandet och ABFtillåtits sig hos änhar störreväxa

skulle kun-verksamhetenstudieförbundenborgarskolan. De säger atttre
till de all-eftersom de har köerfanns,ytterligare ñerväxa resurseromna

i landet.flesta musikhusenra
rockmusikenförståelse arbete medoch pedagogiskaStudieförbundens

verksam-folkbildande del iingå naturlig ochidagkan sägasäven ensom
obliga-årens pedagogisering medöverdrivnainledandeefter deheterna

studiematerial.toriska
kvalitativtingående studieförbunden visar idagi studienDe an-upp en

på pedagogisk tankebyggermusikverksamhet,norlunda attomensom
Musikcir-kunskapssökande.bandensistödja och fungera resurssom en

intressen. Deutgå från behov ochbandensidagkeln kan sägas mu-egna
föl-därmed sättsikansvariga fungerar näraettresurspersoner somsom

stödja och hjälpa tillbereddaoch hela tidenutvecklingjer bandens är att
studiemate-skjuts riktning. Detideltagarnas läroprocessför rättatt enge

fåför ökadoch intresseefter bandens behovfinns användsrial att ensom
därmedStudiematerial kanförståelse musicerandet.för sägasteoretisk ut-

tvång. obligato-Minskningen detkomplement ängöra ettett avsnarare
undersökning 1989får stöd i Erikssonsstudiematerialetriska även en-

riskerar förstörateknisk musikcirkelalltför teoretisk ochvilkenligt atten
till skill-autodidaktiska karaktärtradition ochpopulärmusikens muntliga

skolademetoderfrån jazzmusiker och detraditionnad den mu-somsom
uppslagsverkdockStudiematerial användssigsiker använder somav.

behov till detta. Stu-banden finnerbredvidläsningsmaterialoch när ett
musikverk-för ungdomarsformdiecirkelns tradition och utrymmeger

undervisning intepå institutionaliserad gör.samhet sättett som annan
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Genom rockmusiken har studieförbunden kommit i kontakt medäven
ungdomar, företrädelsevis pojkar frånoch arbetarhem,mänunga som
många gånger saknar naturlig relation till organiserade fritidssyssel-en
sättningar eller till studieförbundens verksamheter. Inom studieförbunden
finns det kompetens hos musikhandläggama dessastor att ta emoten
ungdomar, tjäna vuxenförebilder, de har pedagogisk kun-att ävensom en
skap hur rockspelandets folkbildande inslag ska tillvara ochtas ut-om
nyttjas.

ocksåDet har under 1990-talet rad tjejprojekt för ökastartats atten
flickors deltagande i musikverksamheten. Detta arbete bör fortsättnings-
vis stöd och intensifieras för verksamheten jämställd.göraett attges mer
Flickors behov uttrycka sig musikaliskt kan dock delvisattav vara an-
norlunda och kräver därför rad andra kompetenser hos studieförbun-en
den i allmänhet och bland musikansvariga i synnerhet. Inför framtiden
kommer det viktigt i utsträckning utnyttja äldre kvinn-störreatt attvara
liga musiker handledare för de ñickoma.som yngre

Estetiska då dåverksamheter blir föremåloch för debatt där derasen
ifrågasätts. Att spela rockmusik i individer rad korn-nytta en grupp ger en

och färdigheter de kan använda sig utanför spelandet ochpetenser som av
i sitt framtida Bådeliv. svensk och internationell ungdomskulturforsknirg
har sedan 1980-talet utforskat och intresserat sig för de läroprocesser sorn
existerar i ungdomskulturer och specifikt i musikspelandet. Kopp-även
lingen mellan adolescens, modemitet och socialt vuxenblivande hos

Öhlundrockgrupper utforskat 1988, Fomäs m.fl.är 1988. I Econo-av
två1994 speglas olika socialisationsprocess utifrånbands bandetsmou

interna projekt fritidsgårdensoch den kontext kultur skapar. I Sernhece
1984 beskrivs de positiva erfarenheter erhölls inomnärsom man soc;-
altjänsten använde sig rockmusikspelande social metodik förav som ung-
domar med sociala problem. Studieförbundens organisering musik-av
spelande visar dock rockmusik kan organiseras till viss gradatt utenen

den musikaliska kvaliteten gåbehöver förlorad. Detta skrivsatt som en
kritik den tidigare forskningens tendens autenticitetsstämpla rocli-mot att

utifrånspelandet idealiserande utgångspunkter. Ungdomskulturforsl-
ningens inriktning rockspelandets läroprocesser i sin lindaär ännumot
och därförkan inte med livslångasäkerhet vilket det lärandetsägaman
är. Studierna visar dock pårockspelandet inte sker för individenatt en

nivå.ytlig påLäroprocessen sker djupt nivå.subjektiv Det är ävenen av

8 I Fomäs mfl. 1990 diskuteras emellertid vilka reflexiva ska-processer som
pades i mellan ungdomarna i rockbanden forskarnamötet och i samband med
undersökningen.
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få uttryckabehovverkar hapojkaradolescenta attettvikt att avatt notera
fungerakaninformelli sägassubjektivitetochautenticitet grupp somen

färdigheterviktiga socialaMusicerandetlivmodersocial gerensom
massmedier. Dessakunskaperminstoch intevuxenblivandetinför om

modernavår medialiseradeviktigare iblir alltviktiga ochkunskaper är
ochsubkulturelltsigtillägnaingå rockband innebäriAtt ettkultur. attett

språkliggöra emotionersigspråk lärasamtidigt,universiellt attsamt att
interaktion.på möjliggörsubjektivitetoch sättett som

ochrelationerhanterasig ungdomarrockmusik lärspelaGenom attatt
ökadtillMusicerandet lederdessa. ävenoch lösarelationsproblem att en

språk människorochförstå kulturellafrämmandeochmöjlighet mötaatt
sociala klasser.ochfrån etniskaskilda grupper

identitetsprocessergenerelladärmed tillmedverkarMusicerandet att
vuxenidenti-bearbetasuttryck ochtilltonåren kommakanunder mot en
och sinsig självareflekterakunnabehov överUngdomars att om-tet. av

samhällsför-med dei ochverksamheter har ökatestetiskavärld genom
och dehar fritidensamhälletmodernainträffat. I detharändringar som

identitetsskapandebli viktigakommitutförsaktiviteter att processer.som
familj,ochskola, arbetemedtillsammansfritid, ettsamhälledagensI är
möjlighethastakas Attlivssprojektlivsstilar ochområde identitet,där ut.

i detta iden-expressiv, viktigafå sig,uttrycka ärtill att processeratt vara
titetsarbete.

därskämingspunktexisterar istudieförbundeniRockverksamheten en
fritid, detåstadkomma organiseradstudieförbund försökerochstat en

självklarochungdomar rättarbete blandförebyggandehandlar ett enom
språk. dockverkarDetpopulärmusikensfå siguttrycka somatt genom

fått stark konkurrensidag harförebyggande tankarnade enbart avenom
musi-deuppväxttiden hosroll underförståelse för musikensgenuinen

kon-samtidigt erbjudaochmusikspelandetorganiserakansvariga. Att en
ock-verkarpositivt värde. Detnågot sig haristruktiv fritid är ettsom
frånutgårutsträckningcirklarna iiverksamheten störreså som om

behovfrån studieförbundensoch inte attrockbandens läropocesser av
redovi-studiecirklarisäkert,finnskontrollera. Undantag även sommen

reflexivtfördeltagarnameningtraditionell etti utrymmegesmersas en
utvecklingen.denlärande egnaom

vilket hosfrån bandens läroprocesser,utgår deltillMusikcirklarna stor
inriktningpedagogiskaverklighetsprincipen. DennabenämnsABF som

tvångetförsta harpå detrad punkter. Förmusikcirklamautvecklathar en
studie-användsIdagminskatstudiematerial avsevärt.använda sigatt av

1984.med ZieheJfr.
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material främst till de band efterfrågar kunskaperextraresursersom som
antingen specifik karaktär eller där fåvill ökad teoretisk för-av man en

ståelse för musikutövandet. Minskningen boken studiematerialav som
har säkerligen underlättat andra former för inhämta frånkunskap vi-att
deo och specialtidsskrifter. Genom bandets stårspelande i fokus föratt
cirkelns genomförande har olika former banddagböcker införts. I des-av

får banden skriva ned vad händer under repetitionema och utvär-sa som
dera cirkeln utifrån målde de vid dess början. Dessa for-sattesom upp

för dokumentera musikcirkeln har lett till idag har införtatt attmer man
helhetsprincip för musikcirklamas läroprocess. Det hel terminsären en

läroprocess fokus för utvärderingen. Dokumentationenär detsom av eg-
spelandet deoch olika skeenden inträffar gångunder cirkelnsna som

hjälper deltagarna fåtill kunna reflexiväven kunskap sittatt egeten om
lärande.

Andra medier, porta-inspelningar, studieoinspelningar och videoin-
spelningar datoranvändning har kommit bli viktiga inslag isamt att stu-
diecirklama. Musikcirklama kan därför eller mindre multi-ses som mer
mediala fårDeltagarna därmed kunskaper de musikaliska.utöver
Deltagare i påbörjatmusikcirklar har cirklar områdeninomäven andra av

behov områdenlära sig i anslutning till musiken.ett att nya
Rockspelandet inte bara musikaliska fårkunskaper. Man praktiskager

såsomfärdigheter spela instrument och sköta studiecirkelatt ett samten
administrativa färdigheter. Språket både det verbala och expressiva- -
utvecklas. Att samarbeta i informell ökad relationskom-en grupp ger en

och hantera och konflikter i den socialapetens att normer samvaron.
Bandmedlemmarna får på nivåsocialäven möjligheter mötaatten ung-
domar i andra kulturer och kan därmed bli medvetna den kultu-om egna

uttryck och vad andra ungdomars kulturella stårinriktning för.rens
Möten mellan ungdomar i olika kulturer förståelsekan ökad förge en
människor utanför den kulturens gränser.egna

Musikspelandet positiva konsekvenser föräven identiteten,ger genom
de reñexiva inslag finns i musicerandet. Motivation och idealbild-som
ning ñnns aspekter i lärandet där idoler och musikhandläggaret.ex.som
kan fungera förebilder och därmed medverka till utveckling.som
Musikspelandet leder till förmågaindividers tilläven expressivitetatt ut-

förmågavecklas, viktig i identitetsarbetet. språkligGenomären som ex-
pressivitet ej endast verbal kan ungdomar reflektera sinöver egen

2 I Kulturutredningen saknas diskussion hur studieförbundenstyvärr en om
musikcirklar har inslag multimediaäven och massmedier vilket borde göraav
dem intressanta för de särskilda satsningar föreslår.utredningensom
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valtde harinför deäkthet sätt attautenticitet,upplevaföridentitet att en
ungdomarrockmusikåterigen,detLåt skrivapå. migsiguttrycka ger

vuxenblivandet.underlättaridentitetskapatillmöjligheter att somen
al-harstudieförbundeni demusikverksamhetemaföransvariga treDe

förändrade bi-hur detmissnöjesittuttryckt övermindreellerla mer
harrockbandenGenomungdomsmusiken. attmissgynnardragssystemet

antalfärrestudiecirklarfår dessatill4oftast ettfåtal medlemmar,ett
viktigtDetspråkcirklar kan är stats-attvaddeltagartimmar än generera.

införproblemdettauppmärksammarFolkbildningsrådetochmakten
skolsi-vidinte liknashelstskastudiecirklarFolkbildandeframtiden. en

mindrebyggalektionsundervisningoch grupps ge-tuation utan en
tillRockmusikcirklama ävenutövaskunskapsinhämtning.mensamma

25-årsåldem. Därmedtillochungdomardelen uppstörsta vuxnaungaav
Kanskesyfte.förebyggandesocialiserande ochviktigtcirklarnahar ett

ochviktasungdomarsigriktarstudiecirklar mot anses varaborde som
riktarcirklardearbetestudieförbundens änförbetydelsefulla sommer

Rockmusikensstark deltagargrupp.ekonomisktochsig mot vuxenen
studi-också hossamhälletibaralåga inteoch utanposition status,svaga

erfoderligainteförgrundtillsäkerligenligger att resursereförbunden,
aktivitetsform.dennatilldelatshar

landsortenolikafungerarmusikverksamhetenpåtyderMycket att
respektiveavdelningarmindreochblandstorstäderna störreioch samt
bådatillhörundersökningingår i denna stor-musikhusdistrikt. De som

musik-ABFsmedbrarelativtdärmedharochstadsregionen resurser.
givet-finnsfrån DetFryshuset.medstödsverksamhet extraresursert.ex.
ordnaAttstäder.mindreimusikhusfungerandevälochvis bra

kul-defördelarradharmusikhusimusikverksamheten större genomen
tillvägagångssätt ärmöjliggörs. Dettakontakterochturella möten som

borde kan-kostnadskäl. Detpå landsortenförverkligasvåraredock att av
isamarbetastäderi mindre ettstudieförbundolika attförmöjligtske vara

verksamhetenestetiskadär denkulturhuss.k.skapaellermusikhus att
samarbetar.ochryms

inställningpragmatiskharså rockbandenverkar även attDet envara
Detmusikcirkel hos.sinväljerdestudieförbund startaatttill vilket som

formspela imöjligheterbandeterbjudakan attstudieförbund av ensom
fåkunnamöjlighetenungdomareftersöks. För är attreplokal detär som

ellerdesällan hardeeftersomviktreplokali största resurserplats aven
hand. Dettadettaordnakrävsförutsättningarekonomiska att egensom
oväsentligt.rockbandenmed ärarbetestudieförbundensinnebär inte att

möjlighe-rockbandenerbjudaFörhållandet tvärtom, attär genomsnarare
arbetekvalificeratpedagogisktindirektmöjliggörsmusikspela ettattter

banden.kanmusikhandläggarepåverkanoch denstöddet gegenom
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kurserDe erbjuds till banden, både de obligatoriskaär ochsom desom
syftar till förkovran på olika områden inom musiken, innehållersom vik-

tiga lärostoff för rockspelande ungdomar. Förutom ungdomarnaatt ges
möjligheter lära sig bättre och/elleratt djupare nivåatt spela sinen
musik kunskapäven musikbranschen till kursdeltagarna.ges Dagensom
musikområde såhar idag till den bådegrad professionaliserats och kom-
mersialiserats studieförbunden bordeatt det sitt självklarase som ansvar

förbereda och insikt huratt musikbranschen fungerar förge om att un-
derlätta ungdomars kontakter med densamma.

Genom studieförbunden erbjuderatt ungdomar och möj-unga vuxna
ligheten uttrycka sig via musiken föratt språldiggöra samtiden skeratt
dels viktigt socialiserande arbeteett och dels viktigt kulturellt arbete.ett
Musicerandet kulturelltär skapande särskildett vikt för de ungdomarav

i dagensväxer medialiserade moderna kultur.som upp
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