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statsrådetTill och chefen för
Utbildningsdepartementet

Genom beslut den 24 februari 1994 bemyndigade regeringen det ansvari-
statsrådet Beatrice Ask tillkalla särskild utredare med uppdragattga en
planera låtaoch genomföra utvärderingatt folkbildningen.en av

Med stöd detta bemyndigande förordnades f.d. universitetskanslemav
Carl-Gustaf Andrén den 19 april 1994 särskild utredare ochsom samma
dag depaitementsrådet Lars Göransson och departementssekreteraren
Agneta Charpentier sekreterare. Vidare förordnades antalsom ett perso-

biträda utredningen bil.att se 2.experter Rauni Westin harner som va-
rit assistent utredningen.

Utredaren Statens utvärderingantog folkbildningennamnet 1996av
SUFO 96.

För genomföra utvärderingen har utredningenatt dels låtit SCB utföra
riksomfattande intervjuundersökning, dels uppdragit antal forska-en ett

utföra studier olika delar folkbildningsverksamheten.attre av av
Rapporterna från intervjuundersökningen och studierna har publicerats i

delbetänkanden: Folkbildning och vuxenstudier SOU 1995: 141,sex
Cirkelsamhället SOU 1996:47, Värden folkhägskolevärldeni SOU
1996:75, Kunskapssyn och samhällsnytta hantverkscirklari och hant-
verksutövande SOU 1996: 122, Folkbildningens institutioner SOU
1996:127 Tre studiecirklar SOUsamt 1996:154.rapporter om

Utredningen får härmed överlämna betänkandet Folkbildningen en-
utvärdering.

Uppdraget därmed avslutat.är

Lund och Stockholm i november 1996.

Carl-Gustaf Andrén

Lars Göransson
Agneta Charpentier
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Sammanfattning

varit genomföra utvärdering folkbildningenSUFOs uppdrag har att aven
för underlag för regeringens och riksdagens bedömningaratt omge av
statsbidraget till folkbildningen används i enlighet med de syften och vill-

uppdrag beskrivs i kap.kor fastställts. SUFOs och arbetssättsom
låtit utföra riksom-fullgöra uppdraget har SUFO dels SCBFör att en

fattande intervjuundersökning, dels anlitat antal forskare vid olika uni-ett
genomfört forskningsprojekt inom studieför-versitet och högskolor, som

verksamhetsområden. flesta projektenbundens och folkhögskolornas De
studieförbundens verksamhet, bl.a. därför statistisk ochattavser

vetenskaplig kunskap cirkelverksamhet och cirkeldeltagare mindreärom
folkhögskolornas verksamhet.omfattande motsvarande kunskaperän om

Delar utvärderingsarbetet har tidigare redovisats i delbetänkan-av sex
den. delbetänkande, Folkbildning och vuxenstudier SOU 1995: 141,Ett
innehåller frånresultat intervjuundersökningen. fem övriga delbetän-De

innehåller från eller ñera forskningsprojekten.kandena rapporter ett av
innehålletför i DelbetänkandenaForskarna själva rapporterna.ansvarar

folkhögskolevärldenheter Cirkelsamhället SOU 1996:47, Värden i
ochSOU 1996:75, Kunsskapssyn och samhällsnytta hantverkscirklari

hantverksutövande SOU 1996:122, Folkbildningens SOUinstitutioner
1996:127, studiecirklar: Studieförbundens rollTre isamt rapporter om
vuxenutbildningen, lär träjfas","man sig än tror attmer man genom

Rockmusik folkbildning SOU1996:154. Forskningrapportemasamt som
sammanfattas i kap. II.

Analyser och slutsatser

analyser och slutsatser finns i kap. III bygger forskningsrap-De som
på någraintervjuundersökningen andra aktuellaoch utvär-samtportema

deringsprojekt. Utredaren sekretariatet har i utvärderingsarbetetoch sam-
rått bestående fem forskare ochmed referensgrupp, aven

landstingsför-universitetslärare för kommun- ochsamt representanter
kulturrådbunden, Statens Inrikesdepartementet.och

Folkbildningsförordningen 1991:997 folkbildningsproposi-SFS och
då dettionen 1990/91:82 allmänt formulerade det gäller syftena medär
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dåstatliga bidraget och därför bara begränsad vägledning det gällerger
målförsöka fastställa graden uppfyllelse de gäller föratt stats-av av som

dåbidragen. Folkbildningen tillmäts betydelse det gällerdock be-stor att
dåfasta och utveckla demokratin i det svenska samhället och det gäller att

påverkaförbättra människors möjligheter sina livsvillkor. Samarbetetatt
med andra betonas liksom folkbildningens betydelse för folkrörelser och

förståelsenföreningar. Genom folkbildningen ochökar toleransen män-
viktigniskor emellan och den folkliga kulturen utvecklas. En uppgift för

folkbildningen bidra till utjämna utbildningsklyftor och därförär att att
skall eftersatta utbildningsmässigt, socialt och kultu-grupper som anses

förväntningarrellt prioriteras. Utvärderingen skall belysa samhälletsom
folkbildningen infrias i verkligheten och underlag för beslutytterst ge

framtida statliga tilldet stödet verksamheten.om
åldernintervjuundersökningen iEnligt har 75 svenskarnaprocent av

år någon gång18-75 deltagit i studiecirkel. 13 har deltagit iprocenten en
åtta gått långfolkhögskolekurs och svenskarna har igenomprocent av en

folkhögskolekurs. befolkningen deltagit i minstNära 40 harprocent av en
treårsperioden.studiecirkel under den 14 svenskarnasenaste procent av

tioårsperiodengenomgått åttahar studiecirklar under denän senastemer
åren.och/eller minst cirklar denna fö-under de Förtre senaste tre grupp

ingårefaller studiecirkeln i livsstil.att en
utjämna utbild-Förhoppningarna folkbildningen skall bidra tillatt att

utbildningningsklyftoma infrias emellertid inte. Liksom rekryterarannan
studieförbunden ñer deltagare med god utbildningsbakgrund med kortän
utbildning. deltar fler människor med kort utbildning i studie-Däremot

långacirklar folkhögskolekurser i vuxenutbildning. deoch Iän annan
folkhögskolekursema särskilt främst i deandelen kortutbildadeär stor,
allmänna, behörighetsgivande utbildningsplatserkurserna och de extra

har tillkommit arbetsmarknadsskäl.som av
de statliga beslutsdokumenten pekas särskiltI ett utpar grupper som

prioriterade för folkbildningen, vid sidan dem med kort utbildning,av
nämligen invandrare handikappade. Enligt undersökningen lyckasoch

någotstudieförbunden handikappade utsträckningrekrytera i större än
frånicke länderhandikappade. Däremot deltagandet bland invandrareär

såutanför Norden bara omkring hälften bland svenskar ochstort som
Pånordbor. folkhögskolorna andelen invandrare väsentligt istörre änär

Även förhållandevisstudiecirklama. handikappadeandelen elever är stor
där.

viktig för all vuxenutbildning de arbetslösa, enligtEn ärgrupp men un-
dersökningen deltar i studiecirklar i lika liten utsträckning dedessa som

många bå-arbetslösa,kortutbildade. Folkhögskoloma rekryterar däremot
påde i reguljära allmänna kurser och utbildningsplatser.extra
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Huvudvikten vid utvärderingen folkbildningen skall enligt besluts-av
dokumenten läggas vid deltagarnas erfarenheter detoch i den andanär

utvärderingsarbetet har bedrivits.som
framgårintervjuundersökningenAv de deltagit i studiecirklaratt som

har övervägande mycket positiva erfarenheter. Större delen deltagarnaav
de deltagit i studicirkel för öka sina kunskaper i ämnet.att attuppger

Många ocksåtalar studiecirklamas sociala funktion. Denna bild be-om
kräftas de djupstudier gjorts i övrigade olikarapporterna typerav som av

studiecirklar. Det sammanfattande intrycket studiecirkelnär ärattav en
lyckad studiefonn för för dem inte har trivts med denävenvuxna, som
traditionella skolans arbetsformer.

Nästan samtliga intervjuade hade deltagit i folkhögskolestudiersom
nöjda med studieforrnen och de förvärvade kunskaperna. Enligt djup-var

studien, Värden folkhögskolevärlden, folkhögskolan fråni tycks skilja sig
den vanliga skolan främst fårlugnare och elevernaett tempo attgenom

aktiva och lärarnas attityder och personligavara mer genom engagemang.
Folkhögskolorna tycks vanliga skolor läran-sätt än utgöraett annat en
de miljö med starktett engagemang.

Det viktigaste motivet för statligt stöd till folkbildningen alltidharett
varit den bidrar till demokratisk grundsyn och utveckling i samhäl-att en
let. de SUFOI initierade undersökningarna har det visat sig det in-attav

bara de studiecirklar kan in under rubriken samhällsve-ärte sorterassom
tenskap betydelse för samhällsklimatet och för kunskapenärsom av om
hur samhället fungerar. fråganMen kan möjligen ställa inte stu-man om
diecirkelverksamheten helhet verkar disciplinerande änsom mer sam-
hällsförändrande. folkhögskolorna bådeI rektorer och lärare detser som
självskrivet deras någonroll i utbildningen form demokra-äratt att ge av
tisk fostran. också mångaI intervjuerna förmedlar elever de under ti-att
den skolan faktiskt fått förståelsehar ökad tolerans och för andra lik-

ocksåökad ansvarskänsla och i vissa avseenden ökat isom engagemang
samhällsfrågor.

Folkbildningen förväntas främja förståelseinternationell och kulturell
och utveckling. Intervjuundersökningen lågtvisar deltagande iett stu-
diecirklar bland invandrare, i djupstudiema finns påbra exempel vadmen
studieförbunden kan för minska främlingsfientlighet och öka kul-göra att
turell internationell förståelse. Någraoch studieförbund ocksåhar ut-
vecklat kontakter med folkbildningsverksamhet Sådanai andra länder.
kontakter har ñera folkhögskolor sedan längre tid. Som tidigare sagtsen

förhållandevisandelen invandrare vid folkhögskolorna.är stor

Om folkbildningen skall bidra till demokratisk grundsyn hos deltagar-en
det viktigt studiecirklar och folkhögskolekurser i sittär arbetssättattna
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undersökningar bildendemokratiska värderingar. I SUFOspräglas ärav
mångtydig. Tydligtfolkbildningens verklighet idealethur ärmotsvararav

folkhögskolekurser allmänt del-deltagarna i studiecirklar och attatt anser
traditionell utbildning. Mentagarinflytandet väsentligt där iär större än

många anordnarensamtidigt uttalar intervjuade det i praktiken äratt som
folkhögskolan har for-viktiga sakerna. det gällerbestämmer de Närom

frågan förstelningdjupstudien ställt det inte finnsskarna bakom enom
demokratiska arbetsformer behöver för-och inte folkhögskolans enom

nyelse för väcka elevernas intresse.att
framhålls studieförbunden ochfolkbildningI propositionen attom

framträdande roll i kulturlivet och det in-folkhögskoloma intar äratten
kulturområdetinom harfolkbildningen amatörverksamhetenom som

folkhögskolomastudieförbunden ochkunnat utvecklas bäst. Detta ettger
utvecklingen den folkliga kulturen. Densärskilt för största äm-avansvar

Ävenestetiska. folkhögsko-inom studiecirklarna denärnesgruppen
långa,omfattande, särskilt i deloma den estetiska verksamheten sär-är

antalanordnar studieförbundenskilda kursema. Dessutom ett stort
framförs inför publik och folkhögskolomakulturprogram ävensom

Två SUFOs projekt direkt inriktadeanordnas ofta kulturprogram. ärav
dels hantverkscirklar,estetiska verksamheten. Det gällerstudera denatt

rockmusikcirklar.dels
många till-tillfredsställer olika behov. DenDe estetiska cirklarna stora

för ofta nöjda med verksamhe-strömningen bevis deltagarnaär ärett att
ändå ifrågasättaanledning all verk-SUFO det finns attattten. omanser

får fallhåller statsbidrag. I vissakvalitet motiverar densamhet atten som
tillhandahålla materiella för-studieförbundens roll begränsas tilltycks att

sig sina fritidsintressenför deltagarna skall kunnautsättningar ägnaatt
därför tydligare skerCirkelarrangörema böreller tillverka prylar. än nu

vilka syften cirklarna har. När det gällerklargöra för sig själva och andra
sin traditonelltfortsätter spelafolkhögskoloma det angeläget deär attatt

kulturella funktioner börviktiga roll för kulturen, samtidigt ut-nyasom
vecklas.

till idéburet studie-Folkbildningen förväntas stöd och stimulans ettge
hälftenföreningar. Alla studieförbund ocharbete i folkrörelser och änmer

och andraorganisatoriska band till folkrörelserfolkhögskoloma harav
Även landstingsägda folkhögskoloma harideella föreningar. de ett om-

respektive regioner. Enfattande med föreningslivet i sinasamarbete stor
organisationer imedlemsutbildningar idel funktionärs- och äger rumav

folkrö-Folkbildningen delstudiecirklar och folkhögskolor. är aven
viktigafylla sinviktig förutsättning för de skall kunnarelsema och atten

samhället.funktion i det svenska
djupstudiemaintervjuundersökningen ochbildDen är attsom ges av
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mycket omfattandepå planet förekommerallt det lokaladet framför ett
del före-föreningar ochfolkbildning ochsamarbete mellan att stor aven

folkhögskolekur-studiecirklar ellerbedrivsverksamheterningarnas som
måttligtförefaller däremotledningarMedlemsorganisationemasser.

fåtthar därförFolkbildningens företrädarefolkbildningen.intresserade av
i viktigafolkbildningsideologi,utvecklautrymme attstort somen egen

folkhögskolor ochför studieförbund ochavseenden är sta-somgemensam
mål för statsbidragen.också beslutetgjort till sin i dethar senasteten om

framhålls studieförbund och folk-statliga beslutsdokumentendeI att
skallmålen verksamhet och dessaför sinhögskolor själva skall sätta att

folkhögskoloma.studieförbunden ochsig mellan de olikaskilja
särskild kvalitet.viktig och betecknasProñleringen som enanses

några djupstudiema visar deltagarnaIntervjuundersökningen och attav
ochstudiecirklarnaanordnarsig särskilt mycketinte bryr om vem som

och folk-för studieförbundenbör tankeställarekurserna. Detta vara en
intäkt förSUFOs mening, tilldock inte, enligthögskoloma. Detta bör tas

mål för skullefastställa profilerade verksamhetenmedarbetetatt att vara
för varje studieför-Målen profilen skapar identitetochmeningslöst. en

förankringen iidentiteten försvagasfolkhögskola, och denbund och utan
för verksamheten.samhället och respekten

bedömningar och förslagSammanfattande

någraframförsammanfattande bedömningar ochIV SUFOI kap. gör
förslag.

väl vadomfattningen folkbildningenDen totala motsvara statenansesav
svårighetenmedvetenbidragsgivningen. SUFOkan förvänta sig är omav

ändåde prioriteradeöka deltagandet inom attatt grupperna, men anser
höja deltagandet blandansträngningarnastudieförbunden bör öka att

måldokumenten börarbetslösa. de statligakortutbildade, invandrare och I
prioriteradtillförasarbetslösa grupp.som en

sina studier ochmed resultateti allt väsentligt nöjdaDeltagarna är av
något folk-inte tvivelhuvud Detmed verksamheten äröver atttaget. om

kunskapsni-bildnings- ochmycket för den allmännabildningen betyder
värdevån viktigtför kulturlivet i Sverige. Ettbland liksom annatvuxna

studiecirklarnavardagslivet framför alltligger i sociala nätverk idet som
måstebåde studieförbund och folkhögskolorinomVerksamhetenutgör.

ibefästande och utvecklingbetydelse för demokratinsha denanses
i de statligapersonliga utvecklingSverige och för deltagarnas angessom

måldokumenten.
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påpekanden.SUFO dock vissa döma det materialAtt fram-gör av som
kommit bör såvälstudieförbunden syftet med kvalitetenöver ochse som
ambitionsnivån i vissa hantverkscirklar för försäkra sig deatt attom upp-

bådefyller mål. ocksåde och Det tycks finnas anledning förstatensegna
folkhögskoloma eleverna möjligheterpröva vägar utövaatt att attnya ge

verkligt inflytande innehållkursernas och uppläggning.överett
Studieförbunden ocksåbör tydligare sinmarkera ideologiska profil och
klargöra denna för deltagarna.

detNär gäller kommande utvärderingar folkbildningen SUFOav anser
andra former kommitténs bör prövas.Vad bör eftersträvasän äratt som en

fastare organisation långsiktigthar möjlighet arbeta denänattsom mer
låstatid direktivoch kommittén. skulleDet för successi-utrymmeav ge

beslut forskningsprojekt tid förmed bättre planering projektenva om av
möjlighet utnyttja kunskap för projekt ellersamt att att startavunnen nya

frågorsig aktualiseras i samhället.ta an som
SUFO lämnar vidare förslag till ingåantal studier bör iett som en

kommande utvärdering:
områdenIntervjuundersökningen bör följas lämpliga för attupp

dåklarlägga förändringar det gäller deltagandet i vuxenutbildning ochev.
folkbildning.

Analysema folkbildningens effekter bör fördjupas, beträffandet.ex.av
det lokala kulturlivet, den lokala politiska beslutsprocessen, kvalitén i lo-
kala föreningslivet.

Folkbildningens effekter för deltagarna bör undersökas, folk-vadt.ex.
högskolestudier leder till, läroprocessema i rockcirklar ellersamt om an-

påverkarungdomsverksamhet observerbart deltagarnassättettnan
framtid.

påverkasHur folkhögskolornas verksamhet det antalet arbets-storaav
lösa elever

påverkarI vilken utsträckning folkbildningens interna utvärderingar
beslut framtida verksamhetom

Folkbildningsrådets verksamhet bör följas och utvärderas fortlö-upp
pande.



Kapitel I 15SOU 1996: 159

Kommitténs uppdrag och arbeteI

Utredningsuppdraget1

för studieförbund och folkhög-förändringar statsbidragssystemetDe av
1990/91:i kraft den 1 juli 1991 1990/91:82, bet.skolor trädde prop.som

övergång från tillregelstyrningUbU 18, rskr. 1990/912358 innebär en
målstyming folkbildningen. de verksamhetsan-statsbidragen till Förav

såvälnivåer reglering hurinnebär detta minskadsvariga alla av
påbedrivs ökade krav redovisa och utvärderaverksamheten att re-som

och effekterna verksamheten.sultaten av
Folkbildningsrådet, till uppgiftfolkbildningens harär eget organ,som

folkhögskolornastatsbidraget mellan studieförbunden ochfördelaatt en-
Rådetstatsbidrag till folkbildningen.ligt förordningen 1991:977 om

också verksamhet bedrivs med stödskall följa och utvärdera den somupp
årtredje utvärderingstatsbidrag. skallDärutöver görastaten vart enav

från själv för.frikopplad den folkbildningen skallär svarasomsom
År med uppgift klargöra vilka1992 tillsattes utredare närmareatten

utgångspunkter tillämpas i den statliga utvärde-och principer skallsom
iChristina överlämnaderingen folkbildningen. Utredaren, Rogestam,av

Frågor folkbildningen SOU 1993:64.juni 1993 betänkandet för
sammanställning remissyn-remissbehandlades ochBetänkandet aven

årstill 1994 budget-ñnns i Utbildningsdepartementets bilagapunkterna
1993/942100 Bil. 9 288.proposition prop. s.

februari särskild utredare skulle plane-Regeringen beslöt i 1994 att en
låta folkbildningen dir. 1994:12.och genomföra utvärderingra en av

till regeringen den 1Resultatet utvärderingen skulle redovisas senastav
novemberseptember 1996. datum har ändrats till den 1Detta senare

våren universitetskanslem1994 förordnades förre1996. Senare under
särskilde utredaren. UtredningensCarl Gustaf Andrén denatt namnvara

till1996, vilket har förkortatsStatens utvärdering folkbildningenär av
utvärderingspro-SUFO 96. Till sitt förfogande för finansiera antalatt ett

jekt fick kostnadsram 5 250 000 kr.utredaren en om
kommittédirektivenUtvärderingen skall enligt

statsbi-underlag för regeringens och riksdagens bedömningar omge av-
villkordraget till folkbildningen i enlighet med de syften ochanvänds
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har fastställts,som
i första hand verksamhet bedrivs efter den julil 1994,avse som-

utifrånfrämst syfta till deltagarsperspektiv belysa kvalitativaatt ett as--
pekter i verksamheter bedrivs studieförbund och folkhögskolorsom av
med stöd statsbidrag,av

i sammanfattande innehålladokument skallpresenteras ett som en sam--
lad ingåttanalys och bedömning de delar har i utvärderingen.av som

Utvärderingen skall i princip endast verksamhet bedrivsavse som en-
ligt förordningen 1991:977 statsbidrag till folkbildningen och bör iom
första sådanhand inriktas reguljär verksamhet, dvs. verksamhet som
genomförs med ordinarie statsbidrag.

på frågeställningarExempel fåintresse belystaattsom anges vara av
och övervägda deltagarnas förväntningar delta i studie- ellerär att en
kulturaktivitet och det värde de i efterhand tillmäter denna aktivitet t.ex.-
i form vidareutbildning eller i övrigt förändrad livssituation samtav en -
vilken betydelse statsbidragets storlek kan bedömas för deltagandeha i
olika slags folkbildningsverksamhet.

2 Folkbildningen

Enligt förordningen statsbidrag till folkbildningen SFS 1991:977om
kan statsbidrag lämnas folkhögskolortill och studieförbund. Syftet med

till folkbildningen påver-stöd möjliggöra för människorärstatens att att
ka sin livssituation och skapa för delta i samhällsutveck-attengagemang
lingen. Verksamheter syftar till utjämna utbildningsklyftor ochattsom
höja utbildningsnivån i samhället skall prioriteras liksom verksamheter

anordnas för utbildningsmässigt, socialt eller kulturellt eftersattasom
fårStatsbidrag inte användas till verksamheter med kommersi-grupper.

ellt syfte.
Statsbidraget årentill folkbildningen har omfattatunder de senaste un-

gefär år.2,5 miljarder kr Därav har 500 000 milj.kr varit avseddaper ca
för påinsatser med inriktning arbetslösa.

Studieförbund och studiecirklar

Särskilda villkor för statsbidrag till studieförbund studiecirkelverk-är att
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ba-studier skallbedrivnaplanmässigt utgöramedsamhet gemensamma,
kulturaktivitetstudiecirkel ellerdet i varjeochför verksamheten attsen

studieförbundsavdel-lokalgodkändledarefinnasskall är av ensomen
ning.

Studieförbund

studieförbund:f.n. elvañnnsDet
märksBland medlemmarnabildningsförbund ABF.Arbetarnas -

konsumentkooperationen, hy-arbetarrörelsen,inomfrämst organisationer
handikapporganisa-också organisationerandraresgäströrelsen sommen

invandrarorganisationer.tioner och
frikyrk-olikamedlemmarharStudieförbundet FSFrikyrkliga som- -

invandrarkyrkor.organisationer ochliga
de fem s.k. kurs-sammanslutningFolkuniversitetet FU är aven- -

LundGöteborg,Uppsala,i Stockholm,vid universitetenverksamheterna
Umeå.och

KFUK-KFUMsmedlemmarstudieförbund harKFUK-KFUMs som
Fosterlandsstiftelsen.Evangeliskariksförbund och

medlemmarMbsk harMedborgarskolanStudieförbundet or-som--
organisatio-andrasamlingspartiet och vissaModerataganisationer inom

Seniorer.Förbundet AktivaUngdom ochAktivner som
har bildatsbildningsverksamhet NBVNykterhetsrörelsens genom- -

nykterhetsrörelsen.studieförbund inomsammanslagning treav
hälsoorganisationer.ochnykterhetsorganisationerMedlemmar är

mil-ochfrämst frilufts-medlemmarSfr harStudiefrämjandet- som-
jöorganisationer.

medlemmarstudieförbund SISU haridrottsrörelsensSvenska som--
ochriksidrottsförbundSverigesanslutna tillspecialidrottsförbund ärsom

verksamhet.bedriver idrottsligideella föreningartill dem anslutna som
blandfrämstmedlemmarSKS harkyrkliga studieförbundSveriges --

också organisationerbland andraorganisationerKyrkansSvenska men
Sveriges Unglottor.Scoutförbundet ochSvenskaKyrkan,Katolskasom

organisatio-medlemmarSV harStudieförbundet Vuxenskolan som--
Riksförbund,LantbrukamasFolkpartietCenterpartiet ochinom samtner

organisationer.andradiverseFörbundet Vi Unga samt
medlemmarTBV harbildningsverksamhetTjänstemännens som--

fackförbund för tjänstemän.olika
nivåer: riksförbund,påorganiseradestudieförbundenflestaDe ettär tre

har ba-och TBVlokalavdelningar. FS, NBVdistriktsnivå antaloch etten
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två nivåer, riks- och lokalnivå. Folkuniversitetet är,ra en en som ovan
påorganiserat frånskiljer sig de övrigasätt studieförbun-sagts, ett som

den.

Studiecirklar och kulturprogram

Läsåret 1994/95 anordnades enligt studieförbundens uppgifter till
Folkbildningsrådet 340 000 studiecirklar medän 2,9 miljonernästanmer
deltagare inte personer. I genomsnitt hade studiecirkel 8,4 deltagareen
och omfattade 35,6 studietimmar.

ABF det Studieförbundet med 30största samtli-nästan procentvar av
studiecirklar följt Studieförbundet Vuxenskolan med 17ga procentav

och Studiefrämjandet med 10 procent.
Störst antal cirklar anordnades inom estetiska huvudämnesgruppen

med 135 000 cirklar följtän samhällsvetenskap med knappt 72mer av
000 cirklar. Studiecirkeldeltagandet varierade mycket mellan olika kom-

I genomsnitt det i hela riket 328 invånare.deltagare l 000muner. var per
I Dorotea det 984 deltagare, i Salem endast 92.1var men

Deltagarkostnaden för studiecirkel varierar mellan och mel-ämnenen
lan Som exempel kan 30-timmarscirkel påi engelskanämnasorter. att en
ABF i Dorotea kostar 350 kr exkl. kurslitteratur. En 20-timmarskurs i
engelska Folkuniversitetet i Stockholm kostar 970 kr exkl. Påmaterial.
Studieförbundet Vuxenskolan i Dorotea kostar vävkurs 33 timmaren om

då200 kr, cirkelledaren Påinte betalt. studieförbund itarmen samma
Stockholm kostar vävkurs 60 timmar med fasta vävstolar 2 550 kr.en om
Dyrast i Dorotea datacirklarna. 30-timmarscirkelEnär ABF kostar
650 kr. Nybörjarkurser i data TBV i Södertälje 30 timmar kostar 2om
700 kr exkl. studiematerial. De cirklar föreningar anordnar för sinasom
medlemmar i samarbete med studieförbund i allmänhet kostnadsfriaär
för deltagarna.

Studieförbunden kan anordna kulturprogram,även verksam-ärsom en
het eller produktion framförs eller redovisas inför publik. 1994/95som
arrangerades omkring 142 000 kulturprogram studieförbunden medav

14,2 milj. deltagare inästan publiken. 39 alla kulturprogramprocent av
anordnats studieförbunden sånggällde och musik och 30som procentav

föreläsningar. Vuxenskolan anordnade flest kulturprogram, 25var procent
samtliga följt ABF med 21 och Studiefrämjandetprocentav program, av

med 13 procent.

1 Statistiska meddelanden: Studieförbund 1994/95 KU 10 SM 9501.
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folkbildningsverksam-s.k. övrigvidare anordnaStudieförbunden kan
organisatoriska ochuppfyller deintegruppverksamhethet, dvs. pe-som

Syftetstudiecirkelverksamhet.för är prövadagogiska kraven att nya
verksamhet.studieförbundensutvecklaverksamhetsformer för att

sådana med00031 nästangenomfördes1994/95 än arrangemangmer
deltagare.15genomsnitt hadedeltagare. I472 000 arrangemangen

uppgifterenligtfinansierades,verksamhetStudieförbundens lokala
statsbidrag, 16,4Folkbildningsrådet 1994/95, till 31,3från för procent av

frånintäkter deltagama25,6bidrag,kommunala procentprocent avav
intäkter.bidrag ochövrigaoch 26,7 procent av

Folkhögskolor

Även statsbi-förordningenstatsbidrag enligtuppbärfolkhögskoloma om
ochfolkbildarerollFolkhögskolomastill folkbildningen.drag är att vara
ochockså folkrörelseinriktadegenomförauppgiftmedvuxenutbildare att

utbildningar.kulturinriktade
bundenfolkhögskolan intefrån skolforrnerandraTill skillnad är av

självfolkhögskola bestämmervarjeläroplaner,centralt fastställda utan
kunskapsmässigaochideologiskatill skolansverksamhet med hänsynsin

inriktning.
skolan skall hafolkhögskolorstatsbidrag tillvillkor förSärskilda är att

folkhögskolor,för Herakanansvarig styrelse, attgemensamvarasomen
grundskole- ellersaknarför demavsedda främstallmänna kurser, som

verksamhe-årligen minst 15skallgymnasieutbildning, utgöra procent av
så till form och arbetssättdenskall anordnasundervisningen attten, att

ochoffentliga skolväsendetfrån i detanordnastydligt skiljer sig den som
avgiftsfri.undervisningen skallhögskolan, samt att vara

brettkännetecknasbehörighetsgivande kursernaDe allmänna, ettav
studietidendelenPå s.k. särskilda kursernaämnesval. de ägnas större av

harämnesområde. och särskilda kursernaDe allmännaspecielltett en
kurserkortaFolkhögskolan anordnarkursdagar.längd minst 15 ävenom

1-14 kursdagar.om
dvs.88 rörelseskolor,folkhögskolomastatsunderstödda136 ärAv de

organisationerstödföreningar och andradrivs folkrörelser,skolor avsom
svenskatrossamfund ochnykterhetsrörelsen, friaarbetarrörelsen,t.ex.

folk-folkhögskolor. Flertaletdriver 48landstingochkyrkan. Kommuner
skolortiotalintematplatser. Ettmindre antalellerhögskolor har störreett

intematplatser.dagfolkhögskolorrenodladeär utan
genomgång-studier. Efterför högrebehörighetFolkhögskolan kan ge
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allmän kurs kan få intyg grundskolnivåbehörighet elleren man om
allmän behörighet för studier vid universitet eller högskola. Man kan ock-
så få särskild behörighet i enskilda ämnen.

Antalet kursdeltagare läsåretunder 1994/95 Påtotalt 206 738. devar
långa allmänna kurserna gick 11 741 långaelever och de särskilda kur-

81311 elever. Under 1994/95 gick dessutom långa13 594 eleverserna
kurser finansierades via anslag till arbetsmarknadsanpassadeextrasom
utbildningar. Folkhögskolans långa kurser omfattade därmed sammanlagt
37 148 deltagare. De korta kurserna hade 154 300 kursdeltagare under
läsåret. Under 1994/95 hade folkhögskolorna slutligen 11 235 deltagare

uppdragsutbildningar.
såvälAndelen kvinnor vari de allmänna särskilda kurserna drygtsom

60 I de korta kurserna någotandelen kvinnor lägre. De kort-procent. var
tidsutbildade de hade tidigare utbildning motsvarande högst 2-som en
årig gymnasieutbildning uppgick till 70 eleverna. Andelenprocent av
handikappade totalt 10 På långade studerande. de kurser-procentvar av

andelen handikappade 22 invandrareAntalet föddaprocent. utomna var
Norden och inflyttade till Sverige under årende fem 6 584.senaste var
På långade kurserna andelen invandrare 13 procent.var

Majoriteteten på långadeltagarna år.de kurserna Påunder 30 deav var
särskilda kurserna drygt på70 och de allmänna kurserna näst-procentvar

60 år. Påunder 30 de allmänna kurserna 30procent nästan procentan var
deltagarna mellan 30 åroch 45 år. Påoch 40 under 25 de sär-procentav

skilda kurserna hälften årdeltagarna underän 25var mer av
Fördelningen folkhögskolornas intäkter olika för folkhögsko-utav ser

lor drivs folkrörelser folkhögskoloroch drivs landsting.som av som av
Folkbildningsrådet har genomfört enkätundersökning bud-en som avser
getåret 1991/92 för rörelseskoloma och 1991 för landstingsskoloma.
Statsbidraget stod för 48 intäkterna rörelseskoloma och 41procent av

landstingsskoloma. Huvudmannabidraget finansieradeprocent
tvårörelseskoloma bara påverksamheten och landstingssko-procent av

loma 37 Rörelseskoloma fick i stället 13 sina intäkterprocent. procent av
från landstingen. 13 respektive 12 intäkterna frånhärrörde ele-procent av

avgifter för kost och logi, läromedel på20 rörelse-procentvernas m.m.
skolorna påoch nio landstingsskoloma bestod konferensintäk-procent av

uppdragsintäkter och övriga intäkter.ter,

2 Statistiska meddelanden: Folkhögskolan 1993/94 1994/95och U 22 SM 9601
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målstyrningårs utvärderingförändring:1991 -

budgetåretutgången 1990/91i och medskeddeSom sagts en ge-avovan
till folkbildningen.för statsbidragförändring villkorennomgripande av

fast-upphörde och i ställetstatsbidragengällde förregler tidigareDe som
mål skalloch motivövergripanderegeringenriksdagen ochställde som

folkbildningen.för den samladebevilja statsbidraggrund förligga till att
folk-fast skallregeringen läggerochriksdagendeInom gränser som

organisationochadministrationför fördelning,självbildningen ta ansvar
verksamheten.utvärderinguppföljning ochförstatsbidraget samt avav

folkbildningsråd bildades 1991uppgifter fullgöresDessa ett avsomav
intresseorganisationRörelsefolkhögskolornasFolkbildningsförbundet,

Landstingsförbundet.och
folkbildning-stöd tillmål förskall gällaövergripandeDe statenssom

mel-klart skillnadenunderströksriksdagsbeslutetangivits Iharen ovan.
målen ankommermål för statsbidragen. Detochfolkbildningenslan egna

sina verksam-själva beslutafolkhögskolorstudieförbund och att om
folkbildningensärskild kvalitet hoshetsmål, och det attvara enanges

deideologi mellanåt, skillnader imål avspeglarskiljer sig dedessa att
målen för statsbidragenangiviti sinhuvudmännen. Staten harolika tur

med studieförbun-mål i samspelgällerfolkbildningen, och dessatill -
fårmål- delför all verksamhetfolkhögskolomasdens och avsomegna

bidragen.
statsbidragssystemriksdagens beslutregeringens ochEnligt nyttom

utvärdering nödvän-uppföljning ochsamladfolkbildningenför är enen
utvärderinguppföljning ochDenden statliga budgetprocessen.dig del av

dendärför relateras tillregering skallriksdag ochintresse förär avsom
Folkbildningsrådet följa ochförutsättsstatliga bidragsgivningen. ut-upp

rådetsStaten delstatsbidrag.sker medvärdera den verksamhet tar avsom
också bedöm-anslagsframställningama,bedömning i gör en egenmen

viktigdärvidbedömning ärning materialet. Den gör ut-staten ensomav
också för-resurstilldelning. kanDengångspunkt beslut framtidaför om

sinfastställt förmålrevidering deanleda statensomaven
bidragsgivning.

frågor Iställanaturligt främstbedömning detI t.ex.är attstatens som
målgrupper rekryteratsprioriteradeutsträckning har deltagarevilken ur

förmått formerolikautsträckning har anordnarnavilkenI avanpassa
ämnesområden aktivi-ochbehov Vilkahandikappadesfolkbildning till

utsträckningföremål stöd vilkenför statligt Ihand varithar i förstateter
öppenhetfår bidrag visatstatligtanordnarehar de mot grup-nyanusom

oönskadämnesområden harVilkaoch gränser satt motuppmanper
tillfrågor redovisasliknande förutsättsochverksamhet Svar dessa

Folkbildningsrådet.staten av
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Enligt regeringens och riksdagens beslut skall bedrivaävenstaten ett
utvärderingsarbete helt frikopplat från det folkbildningenärsom som
själv skall för. fördjupadeDenna utvärdering skall enligt beslutetsvara
ske regelbundet regeringen lägger tidsbegränsade uppdragatt utgenom

till särskild utredare eller till forskningsinstitution.t.ex. en en

Folkbildningsrådet

l samband med dels Skolöverstyrelsens nedläggning, dels förändringen
villkoren för och administrationen statsbidragen till folkbildningav av
regeringen initiativ till informella samtal Rörelsefolkhögskolomasmedtog

intressorganisation RIO, Folkbildningsförbundet FBF och
Utbildningsdepartementet hur bidragsfördelningen till studieförbundom
och folkhögskolor bäst skulle organiseras. Efter tid anslöt sigen
Landstingsförbundet till dessa samtal. Som resultat dessa samtalett av
bildades Folkbildningsrådet vårenunder 1991 FBF, Landstingsförbundetav
och RIO.

Enligt rådetsstadgarna uppgift ...för medlemmarnas räkningär att
fullgöra det regering och riksdag kräver för utgåstatsbidrag skaattsom
till den verksamhet bedrivs studieförbund och folkhögskolor.som av
Folkbildningsrådet kan vidare för andra uppgifter medlem-svara som

rådetuppdrar handläggaattmarna
förordningenI statsbidrag till folkbildningen 1991:977 föreskrivsom

de uppgifter förutsätter rådet skall fullgöra:staten attsom
Folkbildningsrådet skall fåbesluta vilka skall statsbidrag enligtsom

förordningen och fördela tillgängliga medel mellan dem.
Folkbildningsrådet årskall varje lämna anslagsframställning tillen

rådetregeringen, varvid skall följa de föreskrifter och anvisningar som re-
geringen meddelar.

Rådet skall kontinuerligt följa och utvärdera verksamheten i för-upp
hållande till de syften för statsbidraget deoch villkor fö-som anges som
reskrivits för statsbidrag utgå.skallatt

Rådet skall lämna sådanaregeringen sakuppgifter verksamhetenom
sådanoch verksarnhetsredovisning behövs för uppföljning och ut-som

värdering, i enlighet med föreskrifterde och anvisningar regeringensom
meddelar.

arbetsuppgifterDe de stiftande medlemsorganisationema hartresom
ålagt Folkbildningsrådet årenshar under lopp vuxit i omfattning. Enligt
verksamhetsplanen för 1995/96 omfattar följande områden:de

Utbildningspolitisk bevakning, remisser och utredningar;-
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utvecklingsfrågor,Forsknings- bidrag till lokala projektoch samt sam--
forskning folkbildning;verkan mellan och

Samordning folkbildningens internationella kontakter;av-
frågorExtern information i folkbildningen;rörsom-

rådgivninginformation, d.v.s. och information till studieförbundIntern-
folkhögskolor;och

Centrala informationsinsatser folkhögskolomas kursutbudom m.m. ge--
Folkhögskolornas informationstjänst.nom

Frågor3 för folkbildningen förslag utvär-om-
deringsmetod

Enligt regeringens och riksdagens beslut skall regelbundet ombe-staten
fristående Folkbildningsrådetssörja utvärderingar folkbildningen. ochav

utvärderingar tillsammans underlag för beslututgörastatens statensavses
målenbidrag till folkbildningen föroch eventuell revideringom om av

den statliga bidragsgivningen.
I princip skall utvärderingama hur folkbildningen lever tillavse upp

målen för statsbidraget. Riksdagsbeslutet statsbidragen grundar sigom
ocksåemellertid folkbildningen vissa egenskaperhaatt anses som mo-

tiverar verksamheten skall stödjas med statsbidrag. Utvärderingarnaatt
ocksåbör därför folkbildningen besitter de egenskaper an-avse om som

motiv för statsbidraget.ges som
Vidare det regeringen och riksdagen bestämmer vilka motivär som

målskall ligga till för beslut statsbidrag och vilkagrund ett nyttsom om
ocksåskall gälla för fortsatta Utvärderingama bör därför in-bidrag.som

nefatta andra omständigheter betydelse för detkan bedömassom vara av
kommande statliga vid sidan motiv ochbeslutet de ligger deäven om av
mål förgäller de nuvarande bidragsreglema.som

FrågorbetänkandetI för folkbildningen SOU 1993:64 har särskilden
utredare föreslagit principer och metoder för den statliga utvärderingen

folkbildningen för perioden 1994/95- 1996/97.av
Eftersom stöd folkbildningen i sin helhet bör den statligastatens avser

ocksåutvärderingen sikte för olika anord-helheten. Ansvaret deta att
fullgör sina uppgifter ligger hos deras huvudmän och hos dem själ-narna

Det samordnade för följa och utvärdera derasansvaret att presta-va. upp
Folkbildningsrådet.tioner ligger hos särskilde utredarens förslagDen

således folkbildningen i sin helhet.avser
FolkbildningsrådetsAv ekonomiska skäl har förslaget stämts motav

Folkbildningsrådetsutvärderingsplaner. Eftersom och utvärde-statens
utgångspunkterringar har olika inte principiellt felaktigt dedet omvore
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avsåg företeelser. Utredaren dock användsattsamma anser resurserna
bättre områdenutvärdering inte utvärderasstatensom avser som av
Folkbildningsrådet.

Utvärderingen skall sådanenligt utredaren endast verksamhetavse
stöds statsbidrag enligt reglerna i SFS 1991:977, d.v.s. vadsom av som

kan kallas det obundna statsbidraget. Andra statliga bidrag förseddaär
med särskilda regler och syftar till tillgodose speciella ändamål.att
Verksamhet bedrivs sådanamed stöd bidrag bör därför utvärderassom av
i ordning.annan

Utredarens förslag till utvärderingsorrrråden åstadkommaattavser en
kvalitativ utvärdering folkbildningen, prestationernas effekter ochav av
kvalitet. Eftersom det existerande statistiska materialet folkbildning-om

relativt omfattande föreslås i betänkandet den statligaär utvärde-atten
ringen i påhuvudsak bör inriktas antal fördjupningsstudier.ett

Denna kvalitativa utvärdering bör enligt förslaget
i första hand verksamheten och deltagarnas uppfattning denna,avse om-
utgå från deltagarens perspektiv,-
syfta till underlag för framtida beslut stödet till folk-att staten ettge om-

bildningen och till målenkontrollera för stödet uppfylls verk-att att av
samheten,

genomföras statlig kommitté eller enmansutredare, samtav en-
till sitt förfogande få kostnadsram 5-6 n1ilj.kr. motsvarandeen om en-

promille anslagen till treårsperiod.statsbidragen underav en
Utifrån utgångspunkterdessa lämnar utredaren förslag delarom av

folkbildningen bör undersökas och metoder för insamling data isom av
de olika fallen. Genomförandet de olika delprojekten bör enligt utred-av
ningsförslaget fristående forskare och institutioner.göras De olika del-av
projekten hållasbör emellertid och kontinuerliga diskussionersamman
bör föras åtarmed dem så långtsig genomförandet, för möjligtattsom
säkerställa underlaget blir relevant för utvärderingen. Resultaten böratt
vidare sammanställas och för i helhetsbe-sammanvägas att utmynna en
dömning folkbildningens förhållande målentill för statsbidragen.av

föreslårUtredaren därför antingen kommitté elleratt enmansut-en en
tillgångredare med till referensgrupp får för utvärderingen.ansvareten

Eftersom den statliga utvärderingen intresse för lands-är ävenstortav
tingen och kommunerna, i deras egenskap offentliga bidragsgi-storaav

bör företrädare för dessa organisationer insyn iävenvare, ges
utvärderingsarbetatet.

Direktiven följer i utredarens förslag.stort
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SUFOs arbetssätt4

Referensgrupp

förfogandeutredaren till sittlämpligtdirektiven kunde detEnligt attvara
samråd, ochför klargörareferensgrupper förhade särskilda attt.ex. pre-

delprojekt ellerfölja utvärderingensyftet med utvärderingen,cisera av
Utredarendelprojekt.resultaten olikasamlade bedömningargöra av av

sådan till utvärderingen.referensgrupphar valt knytaatt en
ingått universitetslärarefem forskare ochharreferensgruppenI som

naturvetenskapliga ochhumanistiska,företräder beteendevetenskapliga,
Furuland ochdiscipliner: professorema Larssamhällsvetenskapliga

universitetslektoremaO. JonssonSäljö, docenten JanRoger samt
Landstingsförbundet har företrättsRolf Paulsson.Micheletti ochMichele

sektions-kommunförbundetoch Svenskautredaren Marta Olsson avav
kulturråd avdelnings-harViirrnan. Statenschefen Ants representerats av

tidigareoch InrikesdepartementetGudrun Wikströmdirektören
kanslirådet Kent Ivarsson.Civildepartementet av

föremål utvärderingen har den inteförfolkbildningenEftersom är va-
har dockinformella kontakternareferensgruppen.rit direkt företrädd i De

ochsekretariatSUFOs utredare ochfrämst mellanvarit livliga,
för studie-företrädareFolkbildningsrådets företrädare, medävenmen

folkhögskolor.förbund och

Utvärderingsprojekt

detutvärderingen skall läggasföreskrivs sättI direktiven att somupp
tid och deför denFrågor folkbildningen. Inomföreslagits i för ramen

så heltäckandeskallgivits uppdragetförutsättningarekonomiska ensom
skall vi-Utvärderingenmöjligt eftersträvas.bild folkbildningen somav

folkbildningen.aspekter hosbelysa kvalitativadare syfta till att
Deltagarperspektivet skall betonas.

sammanfattande do-iutvärderingen skallResultaten ettpresenterasav
bedömninginnehålla samlade analys ochutredarenskument skall avsom

fast-villkor harde syften ochfolkbildningen statenmotsvarar somom
utvärderingen anled-finnerutredarenställt för statsbidragen. Om att ger

målennuvarandeförändringar depreciseringar ellerning övervägaatt av
enligt direktiven,med statsbidrag bör,för verksamhet bedrivsden som

förslag till detta redovisas.
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I principbetänkandet, i remissyttrandena det i direktiven tillöver samt
utredningen formuleras frågorantal bör ställas och besvarasett som un-
der den frågastatliga utvärderingen. långsiktigaEn central gäller den be-
hållningen deltagande i folkbildningens verksamheter. En förutsätt-av
ning fåför uppfattning någotdetta äratt att veten om man om
deltagarnas förväntningar på verksamheten. frågorAndra bör ställassom
gäller allmänhetens inställning till folkbildningen och deltagandet i annan

fåvuxenutbildning. Syftet frågandels perspektiv deltagarnasär att om
förväntningar påreda inställningen till folkbildning hos dematt tagenom

inte fåhar deltagit, dels uppfattning studieförbundens ochattsom en om
folkhögskolomas förutsättningar rekrytera deltagare främst de pri-att ur
oriterade grupperna.

Utredningen har valt försöka frågorbesvara dessa med hjälp delsatt av
riksomfattande intervjuundersökning, dels forsknings-antalstor etten

projekt har genomförts påantingen forskargrupper högskoleinsti-som av
tutioner eller i fall enskilda forskare.ett par av

Intervjuundersökningen, har fokuserats deltagarnas uppfattningsom
folkbildningsverksamheten och allmänhetens inställning till verk-om

samheten, har genomförts tillsammans Centralbyrån.med Statistiska
Rapporten undersökningsresultaten, Folkbildning och vuxenstudier,om
har skrivits ledamöterna i SUFOs referensgrupp, O.Jan Jonssonav en av
och doktoranden Michael Gähler. Kostnaden för intervjuundersök-av
ningen och sammanlagt drygt miljon kronor.rapporten var en

Vid valet högskoleinstitutioner för utredningens projekt har ambi-av
tionen varit sprida dessa landet till fler universitet och högskolor,överatt
för därmed sprida kunskapen intressetoch för folkbildningen inomatt om
forskarvärlden. ocksåDetta har lyckats: universitets- och högskolein-sex

mångastitutioner lika på olika inblandade i SUFOsär sättorter pro-
jekt.

flestaDe projekten studieförbundens verksamhet. En anledningavser
till detta studiecirklar-na berör betydligt flerär människor folkhög-änatt
skolomas viktigarekurser. En anledning emellertid den statistiskaär att
och vetenskapliga kunskapen cirkelverksamheten och i synnerhetom om
cirkeldeltagarna mindre omfattande motsvarande kunskaperär än om
folkhögskolomas verksamhet.

Folkbildningsverksamhetens betydelse för samhället övergripan-är en
fråga.de konkret frågorMer kan ställa verksamhetens betydelseman om

för kommun. Vad skulle hända cirkelverksamhetentror t.ex.omen man
inte fanns i kommunen någraI utvärderingsprojekten har olikaett ty-av

kommuner valts för djupstudier, i glesbygd, mellanstorutper av en en
kommun och förort i storstadsområde. Rapporten heteretten
Cirkelsamhället och projektet har genomförts doktoranden Evaav
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fil.dr Ann-Marie Laginder, professor Staffan uni-Andersson, Larsson och
förversitetslektor Gunnar Sundgren. Kostnaden projektet samman-var

1,2 milj.kr.lagt nästan
frågorAndra bör ställas gäller studieförbundens och folkhögsko-som

målförverkliga fonnulerats, dels folk-lomas arbete med deatt som av
bildningsorganisationema dels I projekten, Folkbildningstaten. ettav av

frågorbehandlas dessa specifikt doktoranden Alvarinstitution, avsom
målfrågomai alla projekt in i eller mindreSvensson, kommer störremen

eftersom för folkbildningen.utsträckning de centralaär
målFolkbildningsrådets roll det gäller implementeringen denär somav

och för folkbildningen har undersökts fil. dr Lenauppsatts av av
olkbildningsrådet myndighets ställeLindgren. Rapporten heter F

innehållet folkhögskole-och arbetssättet i studiecirklarnaHur ser resp.
ut det gäller studiecirklarna har utredningen intresserat sigkurserna När

främst samhällsinriktade estetiska cirklama.för de och de
börDemokratiaspekten central i folkbildningsarbetet och denär sär-vara

skilt viktig i de samhällsinriktade studiecirklarna. Doktoranden Petros
Gougoulakis, under vetenskaplig ledning universitetslektorema Lenaav

Höghielm, undersökt dessa studiecirklar.Borgström och Robert har
träffas".Rapporten heter "man lär sig än tror attmer man genom

estetiska omfattar den totalacirkelverksamheten delDen storen av
verksamheten. Ibland har tvivel framförts möjligheten och ambitionen

bestårgenomföra verksamhet inte i enbart färdighetsträning el-att en som
föremåller enbart förfärdigande för bruk eller försäljning.egetav

Universitetslektor Louise Waldén fil. dr Andersson haroch Yvonne ge-
nomfört och samhällsnytta hant-studie heter Kunskapssyn isomen

Öhlundlic. gjortverkscirklar och hantverksutövande. Fil. Thomas har en
studie Rockmusik folkbildning.av som

projektStudiet folkhögskoloma har samlats till störreett som ge-av
Umeå.pånomförts forskargrupp pedagogiska institutionen iav en

heter Värden folkhögskolevärlden har skrivits ñl. drRapporten isom av
Ragnhild Nitzler, doktoranden Landström, ñl. dr M.Inger Inger

högskoleadjunkt Ulrika Eriksson. Forskarna djupstu-Andersson och har
derat olikatio folkhögskolor hela landet,över typerrepresenterarsom av

uppfattningrörelseskolor och landstingsskolor. Deltagamas verksam-om
huvudfråga,heten liksom deras bakgrund och motiv följaär att enen

ocksåfolkhögskolekurs, forskarna har studerat folkhögskolomas sättmen
måluppfylla pedagogiska valet in-de deras arbete,att samtsatts, avsom

nehåll n1il-i kursema. Kostnaden för folkhögskoleprojektet nästan envar
jon kr.
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Folkbildningsrådets projekt

avståttSUFO frånhar, främst resursskäl, studera vissa företeelserattav
inom folkbildningen, Folkbildningsrådetdärför har tagit initiativ tillatt

områden.studier inom dessa
Studieförbunden vidanordnar sidan studiecirklar kulturpro-ävenav

Folkbildningsrådet igångse avsnitt 1.2. har projektsatt ettgram ovan
heter Bildningskultur Folklig kultur kulturverksamhetOm studi-isom -

eförbund och folkhögskola. Inom för detta projekt kommer ävenramen
kulturprogrammen studeras. Projektet, leds ñl.dr Birgittaatt som av
Ekman vid Mälardalens högskola, beräknas slutfört 1998.vara
Kulturprojektets syfte är

beskriva omfattning och inriktning den kulturverksamhet fö-att av som-
rekommer inom folkhögskola och studieförbund;

jämföra kulturverksamheten 1990/91, 1991/92 och 1994/95 med denatt-
kulturverksamhet förekom 1980/81,198l/82 och 1984/85;som

i regionalt/lokalt förståperspektiv söka förklara och kulturverk-att ett-
på lokalsamhällsnivå;samhetens betydelse och funktion organisations- och

förståi medborgarperspektiv förklarasöka och kulturverksamhe-att ett-
betydelse och funktion individ/deltagamivå.tens

Folkbildningsrådet har vidare initierat och finansierat studie denen av
pedagogiska i studiecirkeln, Lärande studiecirklar. Projektet,iprocessen

leds universitetslektorerna Lena Borgström och Robert Höghielmsom av
vid vå-Lärarhögskolan i Stockholm, skall enligt planerna slutrapporteras

huvudfrågor:1997. Studien omfattar Vad det för slags kunskapärtreren
deltagandet i studiecirkel ger Hur förvärvas kunskaperna Varför lär

frågadet lär En central hur det pedagogiska klimatet for-ärman man
i studiecirkeln. I samband med detta aktualiseras rad faktorermas en som

har avgörande inflytande, rarnfaktorer, ledaren, gruppdynamik,ett t.ex.
deltagarförväntningar, deltagarinñytande.

målgruppemaEn de prioriterade folkbildningenför deltagareärav
Vårenmed funktionshinder. Folkbildningsrådet1994 beslutade avsät-att

medel för studier rörande folkbildningens arbete med dessa deltagare.ta
SUFO frånavstod därför genomföra särskild studie folkbild-att en av
ningsarbetet med funktionshindrade.

på påFil. lic. DahlgrenHans Göteborgs universitet genomförde
Folkbildningsrådets uppdrag studie omfattar samtliga studieför-en som
bundsavdelningar i kommuner 44 folkhögskolor. Enligtsamtsex rappor-

framgår det tydligtten3 det i de städerna, Lund, Stockholmär störreatt

3 Folkbildningen och deltagare med funktionshinder, 1995:09 och 10,rapport nr
Institutionen för pedagogik, Göteborgs universitet
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Umeå, månoch i viss Arvika, möjligheten fritttill valsamt stu-som av
dieförbund på,glesbygden finns inteI mycket välja detär störst. att om

något.överhuvud finns Statistiken inom studieförbunden och
Folkbildningsrådet visar det främst studieförbundäratt ett par som ge-
nomför förverksamhet och med deltagare med funktionshinder.

Några Folkbildningsrådets projekt har slutförts och be-rapporternaav
skrivs kortfattat i avsnitt II.2. Det projektet omfattande och stude-ärena

delvis företeelser SUFOs intervjuundersökning och vissarar samma som
SUFOs projekt. Rapporten, har skrivits ñldr Lena Lindgren,av som av

målheter Kan filthatt stärka demokratin Om och ideal i folkbildning4.en
Det andra projektet, har genomförts och fil.dr Perrapporteratssom av
Hartman, begränsat i tid och omfattning. syftar till beskri-Detär attmer

någrastudiearbetet i folkrörelseanknutna föreningar5.va

Uppläggningen SUFOs5 betänkandeav

Redovisningen SUFOs arbete med den statliga utvärderingen folk-av av
bildningen publiceras i sammanlagt delbetänkanden och slutbe-ettsex
tänkande. Ett delbetänkande, Folkbildning och vuxenstudier SOU
1995: innehåller från141, resultat den intervjuundersökning kortfat-som

beskrivits fem övriga innehållerDe delbetänkandenatat rapporterovan.
från eller flera de forskningsprojekt också omtalatsen av som ovan.
Forskarna innehålletsjälva för i dessa delbetänkanden. De heteransvarar
Cirkelsamhället SOU 1996:47, Värden folkhögskolevärldeni SOU
1996:75, Kunskapssyn och samhällsnytta hantverkscirklar och hant-i
verksutövande SOU 1996:122, Folkbildningens SOUinstitutioner
1996:127 studiecirklarTre SOU 1996: 154.samt rapporter om

kap.I nedan finns sammanfattningar forskningsprojekten ochav rap-
från intervjundersökningen. Dessa sammanfattningar har skrivitsporten

forskarna innehålletoch de för på desättav ansvarar samma som ansva-
för sina forskningsrapporter.rar

De analyser och slutsatser finns i kap. III bygger i utsträck-storsom
ning forskningsrapportema och resultaten i intervjuundersökningen.
Även forskningsresultaten från Folkbildningsrådetsvissa utvärde-av
ringsprojekt ligger till grund för de analyser och slutsatser redovisassom
i detta betänkande.

4 Carlsson Bokförlag 1996
5 Hartman Studier i förening, Linköpings universitet 1996
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bidragit medutredningsarbetethar under helaReferensgruppen syn-
för denockså för slutsatserna. Ansvaretligger till grundpunkter som

betänkande ligger dockpubliceras i dettaanalys och de slutsatser som
utredaren.helt hos
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Underlaget för utvärderingen

Il. Rapporterna1

I detta avsnitt sammanfattningar frånpresenteras rapporternaav
forskningsprojekten frånoch SUFOs intervjuundersökning. Sam-
manfattningama har skrivits forskarna också för inne-av som ansvarar
hållet, på det gällersätt när rapporterna.samma som

Folkbildning och vuxenstudier. Rekrytering, om-
fattning, erfarenheter

Jan 0. Jonsson och Michael Gählerav

Huvuddelen de analyser genomförts i delbetänkandetav som
Folkbildning och vuxenstudier SOU 1995:141 baseras inter-en
vjuundersökning gjord påSCB uppdrag SUFO 96, kallad Fritidav av
och fritidsstudier. Intervjupersonerna tillfrågades sitt deltagande iom
vuxenutbildning generellt och i folkbildning studiecirklar och folkhög--
skolor speciellt. frågornaEn del utvärderande karaktär,stor av var av-
eftersom bärande syfte studera hur deltagarnaett upplevde olikaattvar
studiefonner. Intervjuerna genomfördes under februari 1995 via telefon
med slumpvis urval 3.000 svenskar, år,ett 18-75 plus regio-ettav vuxna
nalt tilläggsurval 1.000 Bortfallet 20.1 vilketprocentpersoner. var
medför i riksurvalet totalt 2.435 medverkade.att Av dessa be-personer
svarade 185 7.6% reducerad intervjublankett, främst grunden av
språksvårigheter. Vissa analyser också gjorda på de såär kallade
Levnadsnivåundersökningama LNU vid Institutet för social forskning.

Delbetånkandet redogör för huvudresultaten den empiriska studien,av
också beskrivs ingående i bilagor. Betänkandet sammanfattassom mer
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folkbildning.vuxenutbildning ochfrågorsjunedan omsom svar
rekryteringsprinciper ochingår diskussionsdel berördettaUtöver somen

metodfrågor.kravnivåer-ideologier, samt

vuxenutbildningenharomfattningVilken

Cirka 75för svenskarna.fritidsverksamhetbetydandeVuxenstudier är en
gått studiecirkel ochnågon gångår18-75 harmellandemprocent enav

indi-1.3 miljoner1.2 tilleller cirka20lite drygtberäknarvi procent,att
de-övervägandeår 1995.under Densådan utbildningaktiva ivider, var

sporadiskt,deltar baragång gått studiecirkelnågonlen dem ensomav
och för 5reguljärstudiecirkelaktivitetenför 10 runtärprocent pro-men

fritiden.domineratycks den i det närmastecent
antalsmässigt,studieformendominerandeheltdenStudiecirklarna är

denockså 25vanliga. Drygtstudier procentflera andra ärtyper avavmen
hargått 20gång facklig kurs,någonbefolkningen har procentenvuxna

gångnågonhar10ochkomvuxutbildning stu-deltagit i än procentmer
gått högsko-respektivegått folkhögskolekurser,brevskola e.d.,derat i en

sådan vuxenutbildningocksåvi räknarOmfritiden.leutbildning som
främstberorDettatalen mycketblir de totala större.frivilligalltidinte är

be-arbetsgivarenarrangerade ärintemutbildningochkurser enatt av
genomgår någonanställdahälften deverksamhet:tydande närmare av

går utbildningkalenderår cirka 18ochunderkurs procentett ensorts
gång deltagit inågon15Därtill kommersju dagar.längre procentän att

arbetsmarknadsutbildning.
ojämntutbildningstillfällenså totala antalet ärdetdetSjälvklart är att

inte alls.mycket, andraofta ochMånga studerarbefolkningen.fördelat i
någondeltagit ialdrig harungefär 14Våra tyderresultat procentatt

gångnågon enstakadeltagitAndelen baravuxenutbildning.form somav
någondeltagit ialdrig26Exempelvis har cirkamycket procentstörre.är

sådan deunderdeltagit iintestudiecirklar, ochvuxenutbildning utöver en
årendestudera ärtillåren. Inskränker vi senastetio treattsenaste oss

mel-svensktredjed.v.s.35andel drygt änmotsvarande procent, varmer
under devuxenstudier allsnågongenomgått formår18-75 har intelan av

utbildning,branschintemdå ellerinte företags-åren räknarvitre senaste
arbetsmarknadsutbildning.ingårdäremot

folkbildningochvuxenutbildningaktivadet iVilka ärär som
detvisarvuxenutbildning ihögaktiva idemvi studerar stortNär ärsom

deltarsned. Kvinnorsocialtsåväl könsmässigtrekryteringensig äratt som



33Kapitel 21996: 159SOU

lågut-högutbildadetjänstemän arbetare, och änmän, änän mermermer
och dehuvudstadsbor mindre aktiva andrabildade. Därutöver änär som

förskoleåldem likaså. exempelvisSkillnadernaihar barn är ärrätt stora,
för med postgynmasialhögaktiv det tredubblaoddset ut-att personervara

förgymnasial skolning kortare niojämfört med medbildning änpersoner
ålder, samhälls-år vi hänsyn till, d.v.s. kontrollerar för, kön,även när tar

skillnadsysselsättningsstatus och farniljetyp. Motsvarandeklass, ortstyp,
tvåtjänstemän ungefär till med-okvaliñcerade arbetare ochmellan är ett,

oddshar ungefär 50 högrekvinnor än män.procentsan
snedrekrytering-den sociala och utbildningsmässigaOmfattningen av

svår eftersom vi inte i vilken utsträckningdock bestämmaär vetatten
förändrat sin sociala position ochvuxenstudiema lett till deltagarnaatt

utbildningsnivå. klassi-gjort detta kommerhöjt sin allmänna De attsom
vil-position därmed förväxlar vi beskrivningliceras i sin och överennya

vuxenutbildning med bild vilkarekryteras tillka överengrupper som en
sådan. problem kan kom-faktiskt har erfarit Detta baramansomgrupper

fördjupade studier med longitudinelltillrätta med ansats.genom enma
rekryteringen till studieförbundens cirklar finnervi specialstuderarNär

till vuxenutbildning i berorvi den märkbart jämnare Dettaänär stort.att
någon påpåtroligen förkunskapskraven knappast utesluter samt attatt

därför utbildningenkostnaderna försumbara, till del koncen-ärär stor att
gårkvällstid och därmed kombinera med yrkesarbete. Detrerad till att

frånvisserligen oftare tjänstemannaklassema,högaktiva kommerärsom
för vuxenutbildning generellt och detderas försteg mindreär änmen

lågutbildade.finns i ingen skillnad mellan hög- och Däremot ärstort sett
kvinnors benägenhetkvinnodominansen högre i studiecirklar att vara-

någotStockholmhögaktiva hela 80 högre ochän mäns ärär procent -
underrepresenterat.mer

ämnesområde.studiecirklar varierar dock rekryteringen med NärFör
uppdelning mellan cirklar förmedlar allmän med-vi enkelgör somen

bildning främst samhällsinriktade och dem byg-borgerlig ämnen som
visar det sig rekryteringen tillestetisk-kulturell verksamhet, attger

ämnesområdet socialt framför allt tjänstemän ochförra skevaredet är -
estetisk-kulturella cirklarna dominerasjordbrukare De rättöverväger.

utbildning.kvinnor med medelhög Arbetarekraftigt samt av personerav
samhällsklass oftare deltar i estetisk-kulturell i all-den enda änär som

studieverksamhet vi definierat dessa. Undermän-medborgerlig som an-
direkt stärker individerstagandet det de cirklarnaäratt som mersenare

bidra till ökapolitiska kan studiecirkelverksamheten attresurser,
farhågai bemärkelsen denna skall dock inte överdri-klassklyftoma den

delbetänkandet.jfr. diskussionen i avsnitt 111.2 ivas,

16-13292
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Vilken har människor allmänhet på vuxenutbildning och folkbild-isyn
ning

framstårVärdet vuxenutbildning högt i medborgarnas ögon.av som
år påståendenNärmare hälften mellan 18 och 75 instämmer iav vuxna

sådan utbildning skulle kunna till i jobbet bidra tillatt nytta samtom vara
ökade kunskaper miljö fåoch samhälle. detDäremot är rättom som me-

frågor,vuxenstudier skulle leda till ökat i politiskaatt ettnar engagemang
eller till rikare fritid. hindrar inteDet givetvis vuxenstudier kan haatten
sådana konsekvenser.

Den instrumentella vuxenutbildning i tycks inte gällastortsynen
studiecirklar i utsträckning: 60 inärmare procent attsamma menar man
dessa cirklar studerar har fritiden. Iämnen öv-mest nyttasom man av

mångarigt intressantdet 40 instämmer iöver procentär att notera att
påståendet deltagarna bestämmer cirkelledarna hur skallänatt mer man
arbeta, andelen högre bland icke-deltagarna. Här kanärattmen man an-

schablonbilden studiecirkeln deltagarstyrd verksamhetta att av ensom
måhända fast frånhar grund i verkligheten, erfarenheternaatt atten men

ändå något påminnerdeltaga justerar denna bild studierna än vän-mer-
vanlig undervisning.tat om

åsiktofta omfattad cirkelledarnaEn har bristande kunskaper iär att
nivån någotabsolutaMen 45 procent knappast starkt be-ämnet. utgör

någon mångalägg för utbredd inkompetens. Dels cirklararrangeras av
står nivådär alla deltagare vilket i linje medär stu-grupper samma

utomståendediecirkeltraditionen inte skall lära sig auktori-att man av en
dels hävdar 90 faktiskt cirkelledarens kunskaper itet, denattprocent se-

någotcirkeln de genomgick tillräckliga. möjligenDet ärnaste var
åsiktenoroväckande cirkelledamas bristande kunskaper delasatt om av

flera jämförti deltagare, med icke-deltagare.gruppen
folkhögskolorna såda-När det gäller betonar särskilt de deltagit isom

studier skolan lägger vikt vid personlighetsutveckling vidstörre änattna
faktakunskaper. allmänna uppfattningen folkhögskolee-Den är attannars

sådanaleverna till del har misslyckats i den vanliga skolan,är stor attsom
lärarna engagerade möjligen mindre objektivaär samt attmer men- -
skolorna har ganska tydlig politisk eller religiös inriktning.en

såAllmänhetens bild inte förvrängd den förstorar folk-är sätt att
högskolomas det de studerat vid dessa skolorsärart, tvärtom är som som
främst lyfter fram skillnaderna vanligaden skolan.gentemot

folkbildning vilkaDeltagare deras erfarenheter studieri sinaär av-
såvälbedrivit folkhögskolestudier mycket positiva till studie-De ärsom
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formen arbetsfonner och Vissa bedömare skulle möjligen blilärare.som
hälften deltagit i längre folkhög-bekymrade endast allaöver att av som

ñck utbildningensskolekurser de med och bestämmaatt upp-anger vara
Även folkbildningside-läggning. det gäller studiecirklama förefallernär

alet deltagarstyming inte riktigt med verkligheten.överensstämmaattom
någrabör betona Fritidsstudieundersökningen inte räcker till förVi att

våradeltagarstyming,säkra slutsatser graden resultat stöds avom av men
undersökning Lindgren 1995.en av
Cirka 12 dem deltagit i studiecirklar uttrycker tvivelprocent av som

utbildningsinslaget i deundervisningen mest prataröver attanser man
så mångaoch inte bedriver planmässiga studier. Därutöver menar som

påfjärde deltagare cirkelledarna kunde ställt högre krav deltagar-attvar
medan inga studietakten eller kraven för högtnästan attna, menar var

mångaförställda. Sammantaget resultaten visst fog hävdaatt att stu-ger
på låg nivådiecirklar ligger alltför och det kunskapsmässiga utby-atten

mångaför deltagare varit för litet. vi betänker studiecirkelverk-Närtet
så fåromfattning inte konstigt vi dettasamhetens detär attenorma

många för-resultat i cirklar det sannolikt mycket variation iär storen-
kravnivåkunskap bland deltagarna. Avvägningen mellan och rekryte-

ringsstrategier diskuteras i delbetänkandet.

Vilka det deltar vuxenutbildninginte iär som

någonaldrigDe deltagit i form vuxenstudier cirka l4 iprocentsom av
vårt finnerurval vi delvis i de i analysen högaktivaövergrupper som

Såledesframstod underrepresenterade. de med arbetaryrken, lägreärsom
utbildning, boende i Storstockholm oftare icke-aktiva andra. Enänsamt
viktig skillnad dock olikheterna mellan samhällsklasser, utbild-är att
ningskategorier och det gäller icke-aktivitetär större när än närortstyper

på pådet gäller hög aktivitet. tyder barriärenDet prövaatt att vuxenstu-
bakgrundsförhållandendier beroende intensiteten i studiein-är änmer av

bland dem väl brutit denna barriär.tresset som
finnsDet andra skillnader mellan analyserna högaktivaäven re-av

spektive icke-aktiva. Kvinnor ofta högaktiva i gradär ärmen samma som
ensamstående,icke-aktiva. Bland de äldre, liksom bland finner vimän

både påbenägenhet delta ofta och inte delta alls. kan beroDettaatt atten
på hälsotillstånddessa polariserade med avseende ochäratt grupper so-

utanförstående.cialt
framstårDet särskilt viktigt studera Vuxenutbildningens sprid-attsom

ning bland befolkningsgrupper olika skäl. Vi har därförär utsattasom av
ensamståendespecialstuderat handikappade, invandrare, mödrar, unga
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lågutbildade påarbetslösa. Generellt tyder resultatensamt sett att vuxen-
utbildningen nårverkligen dessa handikappade till och medärgrupper -
något oftare högaktiva andra. farhågaDet finns dock kvardröjandeän en

det gäller födda i utomnordiska länder. uppvisarnär De överlagpersoner
låg studieaktivitet, Våramed hög andel icke-aktiva. analyser kanen en

dock inte hänsyn till de varitha bosatta kortare tid i lan-ta att attgenom
jämnårigadet ocksåfödda i Sverige har haft mindre möjligheterän att

skaffa sig erfarenheter vuxenstudier.av
lågutbildade också lågUnga utmärks studieaktivitet, våraav en men

slutsatser där det inte finns någotanledning befaraär att att mer perma-
utanförstående. våraSammantaget vi resultat tillsammansnent attanser

ändåmed andra uppgifter såvälstarkt talar för utomnordiska invan-att
drares ungdomars studieaktivitet i cirklar och vuxenutbildningsom annan
borde utredas ytterligare. Detsamma gäller de arbetslösas deltagande,
främst långvarigti perspektiv nivånden höga arbetslösheten.av

Vilket samband finns det mellan aktivitet Vuxenstudier och andrai om-
råden samhällslivetinom

När vi deltagandet i studiecirklar/kurser fritidsintresse frå-ochettser som
det besläktat med andra dylika intressen, finner viär ettgar oss om

klart finns kulturellDet dimension innefattarmönster. en som vuxen-
studier, bokläsning, besök muséer/teatrar/konserter lutställningar, samt
körsång/trakterande musikinstrument. aktiva inomDe detärav som ena

Ävenområdet ocksåtenderar det inom de andra. vi elimine-näratt vara
samvariationen med samhällsklass, utbildning, mil. bak-ortstyp,rar

grundsfaktorer framträder detta Vuxenstudier därmedmönster. tangerar
det våraibland kallas ñnkultur, ocksåanalyser visar det in-attsom men

den privilegierade samhällsklassen eller de med den högstaärte mest ut-
bildningen oftast nivåndeltar, de ligger under.utansom som

ocksåMen vuxenstudieaktivitet har positivt samband med andra fri-ett
tidsaktiviteter kulturella, dessa samband och i vis-än även ärom svagare

fall inte statistiskt säkerställda. för finnsDetta talar det allmänattsa en
aktivitetsdimension. Vi kan därmed avfärda hypoteser det finnsattom ge-
nerellt verkande kompenserande mekanismer individergör att ten-som
derar antingen pådet eller det andra sin fritid. finnsAtt detgöraatt ettena
genomsnittligt positivt samband mellan olika aktiviteter utesluter dock
inte många ändåi fritidsaktiviteterandra för kanatt ettengagemang vara
alternativ till vuxenstudier.

På påtagligt,motsvarande för fritidsaktiviteter, fastän likaintesätt som
finns det generellt positivt samband mellan deltagande i organisa-ett
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poli-ioch aktivamedlemmarfrämstvuxenstudier, Detoch i ärtionslivet
föreningar t.ex.andraochpensionärsorganisationerföreningar,tiska
ofta deltar imån fackmedlemmari visshobbyföreningar, vux-samt som

in-aktiviteternaresultatet kantillanledningarnaenstudier. attEn varaav
studiecirklar.i formofta bedrivsorganisationerdessa avom

politis-medockså positivt sambandvuxenutbildning harAktivitet i ett
införhar talat mö-samhällsinriktad aktivitet. Deoch ettka somresurser

demyndighetsbeslut,överklagasig kunna samtuppleverde ettte, som
genomsnittikyrkofullmäktigevaletoch ärriksdags-iröstade senastesom

också indi-vi jämförgällerandra. närvuxenstudier Dettaiaktiva änmer
Vi harålder, kön tyvärrsamhällsklass,utbildning,medvider m.m.samma
samhällslivetdeltagande iformerdessamöjligheteringa avgöraatt avom

så ärdetvuxenstudier, eller ärbefordras att sompersonersnarareomav
ochockså kursersamhällsfrågor attraheras stu-intresseradeallmänt avav

formulera hypotesenanledningVåra dock attanalyserdiecirklar. attger
ökade politiskatillfaktiskt ledervuxenutbildning resurser.

vuxenutbildningdeltaskälen för inte iVilka är att

vivuxenutbildning Närdelta idå intefinnas fördetskäl kanVilka att
tycker videlta,hyser planerdeltagit ellerfrågar varkendem att osssom

forrnule-intresserelaterade skäl ävendominansklarkunna omavse en
också tids-ovanligtinte nämnaannorlunda. Detibland ärringarna attär

frågorviaobjektivttidsbrist sättvi sökerskäl, mätanär ett mermen -
det-stöd förvi ingetfinnerhushållsarbete Skiftarbeteocharbetstid,om -

mindreantal barnensamstående givet änmed ettdeltarhellerInteta.
förskoleåldemihar barnkvinnorsammanboende Däremot är sompar.
Vår slutsatshögaktiva.ofta ärmindrespeciellt demindre studieaktiva, är

detrestriktion,uppträder ärgenerellt intetidsskäl sett snarareenatt som
studier.fritidssysselsättningar änandraså prioriterarvissaatt

inställning tillnegativprincipiellthellertroligen inteDet är vuxen-en
in-icke-aktivadefrån deltaavhåller människor ävenstudier attsom -

posi-skulle havuxenutbildningpåståendenirelativt ofta attstämmer om
utbud kanockså osannolikt begränsatför dem. Deteffekter etttiva är att

intedem80eftersomicke-deltagande, närmare procentförklara somav
studiecirkel-ihelststudera vilketkan ämnedeltar att sommanmenar

fonn.
icke-del-förklaraheller kunnaintehandikapp tycksochArbetslöshet

fysisktnågra förvi beläggfinnerhellervuxenutbildning. Intei atttagande
del-påverka benägenhetenskulleansträngande arbetenpsykiskt atteller

osystematiskafå ochhittar baraoch vifritidenstudiecirklar/kurserita
några sådanahainnehållet skullei arbetetintellektuellapå dettecken att
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effekter. Slutligen har vi sökt huruvida ekonomiska faktorer spelartesta
in, finner i inget stöd för antagandet de icke-aktivastort sett attmen
skulle sådanadra sig för studera skäl. finns dockHär undantagatt av som
kan värda exempelvis tycks ekonomiska inverkaatt notera,vara resurser

studiedeltagandet hos med arbetaryrken.personer
Våra resultat innebär inte det inte finns stårmänniskor på-införatt som

tagliga studiehinder i form exempelvis sjukdom, handikapp, tidsbristav
småeller ekonomiska Resultaten talar dock feno-dessamot attresurser.

generella förklaringar sådet mångautgör i likaär sägaatt stortmen sett-
med dessa problem inte studerar. Slutsatsen därför inteärutan,som som

varenda människa har intresse vuxenutbildning också kan del-att som av
någradet inte finns enkelt identiñerbara studiehinder.ta, utan att

förIstället studiehinder, kan bero kostnader, tidsrestrik-antassom
tioner och begränsad sannolikhet lyckas i studierna, det troligenäratt
skillnader i de förväntade belöningarna förklarar varför vissa deltarsom

ståroch andra utanför vuxenutbildningen. innehållerDessa belöningar
två skilda dimensioner, egenvärdet utbildningen och belöning-externaav

Den snedrekrytering vi finner till studiecirklarnaäven dear. t.ex.som -
samhällsinriktade kan troligen till del förklaras sådannyttanatten av av-
utbildning i arbetet i genomsnitt högre för tjänstemän. Det framförär är
allt tjänstemän mellannivå lägre tjänstemän ofta deltar i fri-samt som
tidsstudier, kontrollerat för lång ålder,rad andra faktorer, däribland ut-en
bildningsnivå, arbetsvillkor och ekonomiska Till delstor tor-resurser. en
de dock skillnaderna i deltagande spegla olika intressen; utbudetmen om

kurser orienterat kvinnor ändåär och/eller medelklassen kant.ex. motav
studieförbunden påverka rekryteringen.

svårt påDet basis analysernaär studiehinder rekommenderaatt av av
några utbildningspolitiska åtgärder för bredda rekryteringen tillatt vux-
enutbildningen. någotDet har legat vårtutanför syfte specialstuderaatt
alla längre former vuxenutbildning längret.ex. komvuxutbildningar,av

det sannolikt snedrekryteringen sådanaförär utbildningar skulleattmen
åtgärdaskunna sänka kostnaderna. När det gäller deatt mest ut-genom

bredda vuxenstudiefonnema, framför allt studieförbundens cirkelverk-
samhet, finns någondet knappast åtgärd någenerell skulle demsom som
står utanför. Detta det troligt uppsökandegör verksamhet och riktadeatt
aktioner rimlig metod, den bådeär kan komplice-ävenen mer om vara

FÖVUX,rad, dyr och tidskrävande jfr försöken med beskrivna i
Boethius 1972.
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vuxenutbildningenroll iStudieförbundens re--
ULF-dataanalystiIIanslutningiflektioner aven

RubensonKjellav

levnadsförhållanden analy-ULFUndersökningSCB:shjälpMed avav
ochcirkelverksamhetstudieförbundensrekryteringen tillhurserades an-

Jämförelser1970-talet.sedan mittengestaltat sigvuxenutbildning avnan
underrapporteringvissvisatandra källor harochmellan ULF-data en

sådan karaktärFrågans utformning i ULFstudiecirklar. ärföri ULF av
studieförbundsdeltagit itroligtdet högst t.ex. ettär attatt personer som

hon/han i självauppfattatintekörsångsaktivitet föreningskurseller atten
finns anledningcirkeldeltagare. Detregistreradverket varit att antasom

ochmättillfállenaolikalikadan vid deunderrapporteringen attutsettatt
viktigtemellertidtid.jämförelse Det ärdärför möjligtdet övergöraär att

di-därför intestudiedeltagarsiffroma i denna äruppmärksamma attatt
iGählerochredovisas Jonssonjämförbara med demrekt avsom

erfarenheter.ochomfattningRekrytering,vuxenstudier.Folkbildning och
utbildningsnivå hu-betoningenochstigandealltmerBefolkningens av

ochstudiecirklarrekryteringen tilltilldiskuterades i relationmankapitalet
studi-deltagande imellanKopplingenvuxenutbildning.formerandra av
politi-ochföreningari folkrörelser,ecirkelverksamhet och engagemang

också rekryteringenbeaktagjordesförsökkortfattat. Ettken berördes att
perspektiv.utifrån longitudinelltett

kortfattatdiskuteradesanalysernaempiriskabakgrund till deSom en
varvidmålsättning utvecklatsochfolkbildningenshur särartsynen

konstaterades att:
förstärktsharrörelseanknytningbetoningen av-

också ifolkbildningenrörelseanknytning harbetoningökadtrots av-
påver-mål ochnå politiskaallmännautnyttjats förutsträckningökad att

folkrörelsernautanförnaturligtvis intressenkas härmed av
påverkatstarktskolväsendet harinom det allmännasituationen stats--

uppgiftpå folkbildningensmaktemas syn
policydoku-iambition betonasfördelningspolitiskafolkbildningens-

förverkliga dessaförvissa instrumentennedtoning attment trots av av
mål

för-central i denharutvecklingtill arbetslivetskopplingen setts som-
ambitionen.delningspolitiska
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I syfte teckna bakgrund till deltagandets utveckling granskadesatt en
också utvecklingen generella anslag till folkbildning och vuxenutbild-av
ning. Under den fördelningspolitiska perioden folkbildningen liksomvar

med utbildningsfonner,vuxenutbildning, jämfört andra mycketannan
studieförbundengynnad. Under 1980-talet anslagen till mindre änsteg

vuxenutbildningsanslaget i sin helhet och istället det den kommunalavar
vuxenutbildningen expanderade snabbast. Om 1970-taletsom var vuxen-

årtionde ökningenutbildningens och studieförbundens har under de se-
åren utbildningen.tio främst skett inom skolväsendet och den högrenaste

Studieförbundens möjlighet rekrytera har, förutom in-att utsatta grupper
också försvårats nedskärningar deskränkningar i generella anslag, av av

korta studiestöden under 1990-talet. 1995/96 statsbidragen till dessavar
lägre vid dess införande 1976/77. Rekryteringen tillstöd 40 änprocent

sålundastudiecirklar 1990-talet bör i ljuset studieförbun-under attses av
den förlorade sin prioriterade ställning. Följden härav möjligheter-är att

målenförverkliga de fördelningspolitiska försvagats.attna

samhörighet med folkbildningsrörelsen

nå-hälften den befolkningen sade sig 1991 inte kännaNästan av vuxna
folkbildningsrörelsen medan ungefär femte-gemenskap alls medgon en

samhörighet. Vid jämförelse mellan de oli-del upplevde mycket stark en
folketka rörelserna hamnar folkbildningsrörelsen i mitten. Svenska

kände samhörighet med i första hand idrottsrörelsen, miljörörelsen och
mån ocksåinternationella hjälprörelsen och i viss fackföreningsrörelsen

förhållandevis frikyr-och fredsrörelsen. ljummare tillDäremot var man
fack-ko-, nykterhets- och kvinnorörelsen. Med undantag för idrotts- och

föreningsrörelsen kvinnorna med de olika rörel-kände gemenskapstörre
på folkbildningens framtid oroandeMed tanke detär attserna.

utvecklad bland äldresamhörighetskänslan förefaller sämre änyngre per-
soner.

Folkbildningens vuxenutbildningenroll i

den differentiering skedde vuxenutbildningen i och medTrots som av
års1967 reform studieförbunden förbli dominerande kursar-kom att en

personalutbildningen sedanDen explosionsartade utvecklingenrangör. av
mitten 1980-talet orsakade emellertid dramatisk förändringav en av vux-
enutbildningens struktur. Utvecklingen den s.k. inforrnationsekono-mot

återspeglasarbetskraftens i för-min med ökade krav kompetens
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dominerandealltmerVuxenutbildningens struktur medändringarna i en
allt delinneburitpersonalutbildningen. Detta harroll för störreatt aven

inflytande ochdirektavuxenutbildningen ligger utanför styrsstatens av
harlönsamhetskriterier. Vidaremål, fall produktions- ochandra i detta ut-

folkbildning ochutnyttjandeuppdragsutbildning ochvecklingen avav
syften inneburit denarbetsmarknadspolitiskavuxenutbildning iallmän att

arbetsli-tillhandahållna vuxenutbildningen knutitssamhället närmareav
söka sig dit,Nedgången motiven förcirkelverksamheten, liksomi attvet.

kunskapsinhämtning ifrån kollektivistiskutvecklingkan enses som en
från självbildning till utbildningochindividuella formerriktning mot mer

yrkesutbildning.och

1975-1993i deltagarstrukturFörändringar

förändring i riktningdramatiskUnder perioden har det skett mot etten-
år äldre i studiecir-bland 60 ochrelativt deltagandeallt högre personer

klar.
genomgående litteraturenivadHelt i enlighet med ärrapporteratssom-

medhögskoleutbildade och lägst bland demdedeltagandet högst bland
emellertid intressantutbildning.förgymnasial Detendast är noteraatten

utbildningsnivå förbetydligt mindreskillnaden med avseende äratt
utbildningar, kur-för kompetensgivandestudieförbundens verksamhet än

vuxenutbildning totalt.arbetsgivaren elleranordnade avser
genomgående lantbru-domineratstill studiecirklar harAnslutningen av-

gånger så högfyradelta 1993 i detkare benägenhet närmasteatt varvars
ochskillnaden mellan tjänstemänEfterhand haricke facklärdas. ar-som

dessaförelåg signifikanta skillnader mellan1993 ingabetare avtagit och

grupper.
tvåstudiecirklar har varitsöka sig tillBenägenheten för kvinnor att ca-

anslag under 1990-gånger samband med sjunkandeIhögre än männens.
drabbades kvinnornacirkelverksamhetenvikande deltagande italet och

ståndkommit tillsålunda utjämning vilken harskett vissDet harvärst. en
kvinnor-grundökat sitt deltagandeinte männen utan attatt avgenom

också nå-varit betydligt kraftigare. Kvinnornaminskning övervägernas
absoluta skillnadernautbildning dei kompetensgivande ävengot va-om

arbetsgivaren harsmå. anordnaderit relativt Utvecklingen inom kurser av
förhållandet mellan könenfrån genusperspektiv varit positiv. 1975ett var

två gånger hö-studiecirklar d.v.s.till deltagande ii det omvändasättstort
förelåg intedet 1993successiv utjämningbland Eftermännen.gre en

någon skillnad mellan könen.statistiskt säkerställdlängre
medförelåg i studiecirkeldeltagandesäkerställda skillnaderingaDet-
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avseende etnisk bakgrund 1975, 1979 och 1986. Vid mätning-senaste
från1993, ökade skillnaden och utländska medborgare icke nordiskaen,

länder uppvisade signifikant lägre deltagande svenskfödda.änett

förhållandeDeltagande i till politisk, facklig och förening-
saktivitet

förelågDet tydligt samband mellan politisk aktivitetsgrad och delta-ett-
gande i studieförbundens cirklar. Ju aktiv sannolikhet förstörre attmer
delta i cirkel. De medlemmar och deltog aktivt i politisktetten som var
parti jämförelsehade, i med icke medlemmar, ungefär och halvtre en
gång så benägenhet delta i cirkel. Däremot finns intestor att en samma
tydliga relation mellan politisk aktivitetsgrad och deltagande vad gäller
andra former vuxenutbildning.av

fannsDet klar relation mellan facklig aktivitetsgrad och deltagandeen-
i kurser anordnade arbetsgivaren. Ju högre aktivitetsgrad störreav -
benägenhet delta i kurs anordnad arbetsgivaren. detDäremotatt en av var
enbart fackligtde aktiva jämfört med icke medlemmar, uppvi-mest som,

någotsade högre deltagande i cirkelverksamheten.ett
Personer, medlemmar i föreningar benägna söka sigattsom var var mer-

någontill studiecirkel. Detta gäller särskilt de med styrelseuppdrag.
Samma relation gäller för kurser anordnade arbetsgivaren, ävenav om

någotolikhetema sålundamindre. Det tycks ärvar som om personer som
ocksåallmänt aktiva i högre grad söker sig till vuxenutbildning. Samma

framkom beträffande relationen mellan fritidsaktiviteter och cir-mönster
keldeltagande. körsång,Personer ofta deltar i slöjdar eller samtsom syr
läser såböcker och tidskrifter hade ungefär dubbelt hög benägenhet att
söka sig till studiecirkel jämfört med dem aldrig sig des-ägnaren som

och liknande aktiviteter.sa

återkommandeJämlikhet i utbildningsperspektivett

I försök utifrån återkommandebeakta rekryteringen utbild-ett att ett
ningsperspektiv beståendeutnyttjades panel drygt 4000 individeren av

först återintervjuades i anslutning till iULF-79 och sedan ULF-som
86/87. Härigenom kunde vi följa deltagande under periodenpersoners
1979-86/87.

En mindre 16 hade deltagit vid samtliga tillfällen med-procent,grupp,
35 aldrig deltagit. Resultaten visar med all tydlighet delta-procent attan

gande föder framgårdeltagande. Vidare tidigare del-även närattsenare
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vidslår ålder, och klass igenomutbildningsbakgrundtagande beaktas se-
ytterligare förstärks.tidigare ojämlikhetervaltillfällen varigenomnare

på cirkelverksamhetstudieförbundenssamband med satsningenI un-
emellanåtrefonnperiod hävdadesfördelningspolitiskader 1970-talets att

benägenhettill studiecirklar ökar derasrekryteras att senareom personer
Beräkningarna visarkompetensinriktade utbildningar.sig till längresöka

ivuxenutbildningsaktivitet 1979enda stu-attatt var envarspersoner,
gradåterkom kompetensgivande utbildning i högretilldiecirkel, än per-

framgår dennaVidareinte vuxenstuderade.överhuvudtaget attsoner som
fördelningspoli-ålder. denkvarstår för Enligtskillnad vi kontrollerarnär

delta iutbildningsmässigtskall detiska ambitionen attsvagaste genom
börklyftorna. detta skall skeöverbrygga Förvuxenutbildning kunna att

längre studieri studiecirkel ochsambandet mellan deltagande senare om-
tycks emellertid in-Dettautbildningsmässigtfatta de svagaste grupperna.

universi-gymnasial utbildning ochmed kortarefallet. Bland demte vara
följt studiecirkel högre1979tetsutbildning uppvisade de senareensom

så fallet bland demstudier medan intedeltagande i kompetensgivande var
förgymnasial utbildning.med en

deltagandetillLeder uttalat intresse

föringår någon fråga eventuellt intressevanligenrekryteringsstudierI om
svårighetenbekräftarsig vuxenstudier. Resultatenägna attatt senare

det vanli-sig.människor kommer bete Inteförutsäga hur oväntatatt var
detdelta.ointresserade kom Däremotintresserade ärän attatt an-gare

nå-fannsdet intehälften, 1979märkningsvärt nästan attatt uppgavsom
sigfaktiskt komutbildning skulle vilja deltakurs eller de ägnaattgon

någon studier. Vidare kanform närmare trenoteras att somen avav
visar tidigarestudera. Resultatensig vilja delta aldrig kom attattsagt er-
prediktorfrån betydligt bättrefarenheter vuxenutbildning är av senareen

vuxenstudier.uttalat intresse fördeltagande än

Slutsatser diskussionoch

medUtifrån skillnadernaÖvergripande perspektiv kan noteras attett av-
förklarar del-på generellt bästutbildning, den faktorseende tidigare som

pånågot beror främstjämfört med 1975. Dettatagande, mindre 1993var
anordna-anslutning till expansionen kurserden utjämning skett i avsom

i för-gäller situationenstudieförbundende arbetsgivaren. För stortattav
befolk-andelenviktigt beaktablivit oförändrad. Däremot detär attatt av
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nås studieförbundens cirkelverksamhetningen enligt ULF-data, avsom,
den relativa andelenminskat med 50 innebärDetta ävenattprocent. om

oförändrad det i ab-korttidsutbildade kommer till cirklar förblivit ärsom
åtnjutande studiecirklar.betydligt färre kommer isoluta tal som av

korttidsutbildade berörs kurserSamtidigt det allt antalstörreär ett som av
naturligtvis positivt utveck-anordnade arbetsgivaren. Detta är menav

vilkenflera problem och det viktigt beaktalingen närmareär attrymmer
två studie-utbildningsforrner har och kan ha. Medan denroll dessa ena,

utgår från fritt frivilligt, den andra, personalut-cirkel, principen och styrs
skillnad van-bildning, företagets behov och intressen. En viktig är attav

personalutbildningen och positionenationema inom är stora
får under vilka former detta sker ocharbetsplatsen delta,styr vem som

ifråga. position destovilken utbildning kan komma Ju högretyp av som
vidga och höja kompetensen.möjlighetstörre att vyema

framkom tydlig koppling mellan folkbildning-bakgrundsanalysenI en
utveckling och befolkningensoch skolan. Utbildningsväsendetsen

utbildningsnivå granskningstigande föranledersnabbt närmare aven
fråga. folkbildningens pionjärer stod det klart rörelsensdenna För att

påtill skolan och sigfolkbildning tvingas komplementutgöra taett upp-
Århålla dessa vid liv. 1930giften meddela elementära kunskaper ochatt

åldrarna år16-59 högstanio tio Sveriges befolkning ihade ut-enav av
därför föga för-motsvarande folkskola/grundskola. Detbildning är
ansågvånande på 1930-talet inom arbetarrörelsen att ettatt avman

mål då utbild-skolan det allmännafolkbildningens kompletteraattvar
stånd dessa. Fortfarande under 1970-ningsväsendet inte vari sigatt ta an

då sjunkit till 60 fannstalet, andelen med folkskola/grundskola procent,
uttalad. 1994 hade andelen medden komplementerande funktionen klart

åldrarna till 25 ochfolkskola/grundskola i de aktuella sjunkit ärprocent
läge föreligger inte längre behovunder snabbt avtagande. I detta ett att

fall intetill det formella utbildningsväsendet, i allakomplementettvara
grundskolenivå På 1930-talet argumenterade Oscarmed riktmärke.som

enhetsskola vilken skulleOlsson för införandet utgöraav en gemensam
folkbildningsarbete. Siffrornastabil grund för fritt och frivilligtetten

uttryckbefolkningens utbildningsstruktur skulle kunnaöver ettsomses
grund Olsson talade Problemetför vi idag skulle ha den äratt som om.

tvåkvaliñkationsgränsen till lägstbara ribban flyttats och sattsatt nu upp
års kompletteringsperspektivgymnasial utbildning. enlighet med detI

spåras från skulleseklets början och fram till 1970-taletkunnat mansom
kvarstår höjts.fortsatt ambitionenkunna behovet attargumentera att men

åstadkomma kunskapslyftet bygger heltförslag lagts förDet attsom nu
valt in-formella utbildningsväsendet och harutnyttjande det attett av

förtill skolan. Om vi iställetfolkbildningen komplementte ettse som
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fårcirkelns längdtillåterochfrån kunskaputgår reell attkunskapformell
rimligtskälfleradetskullekunskapskravetberoendevariera varaav

Utifrånhöjts.ribbanockså folkbildningen närförroll även re-att se en
studie-stöd föringetdet däremotfinns attpanelanalysen tesenisultaten

kompetensgivandelängreförinkörsportcirkeln kan senaresom enses
utifrån till-därför bedömaskunskapslyftet börtillbidragstudier. Deras

reell kompetens.iskottet

Cirkelsamhället
lokal-individ ochförbetydelserStudiecirklars

samhälle

Laginder;Andersson, Ann-MarieEvaav
Sundgrenoch GunnarStaffan Larsson

feno-folkbildning intressantnordiskperspektivinternationellt ettärI ett
hun-hari Sverigestudiecirkeln, näradetminst gällerInte ensommen.

ibefolkningendelårvarjedraårig historia och stor avenengagerarsom
minstdeltar iSverigeialla20fritidsstudier. Drygt enprocent vuxnaav

verk-vilkasiffror,imponerande ärår. Detstudiecirkel under ärett men
delfolkbildningenvidkvaliteter V1 harsamhetens attvant som enseoss

ochsamhälletförändraansträngningarfolkrörelsemassvenska attdeav
betyderVadidaghar deninnebördvilkendemokratinförverkliga men

Cirkelsamhälletstudienlokalsamhälle Iochför deltagarestudiecirklar
huvudfrågor ställdes:Tvåkvaliteter.studiecirklarnasfokuserades

deltagarnastudieverksamhetentilldelasVilka betydelser av
samhällslivlokaltistudieverksamhetenroll harVilken

Undersökningen

NyköpingstadenNorberg,glesbygdenundersökteslokalsarnhällenTre -
Göteborg. Dessautanförförort tremodernGunnared,slutligenoch en

karakteriserades.cirkelverksarnhetensamspel medoch derassamhällen
lit-inforrnantintervjuerobservationer, samtbaseradesBeskrivningarna

tjugotaletdärefterintervjuadesPå varjedokumentstudier.och ortteratur-
bakgrunden,frågor denradfickDeltagarnacirkeldeltagare. egnaomen
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hur det kom sig de anmälde sig till cirkeln, hur de upplevde sitt delta-att
gande i den och vad den betydde för dem, vilken cirkelerfarenhetannan
de hade såg påoch hur de cirklarnas betydelse för det samhälle de lever

Så beskriver till 30-årigaexempel Jennifer motiven för sitt deltagande
i livsåskådningscirkel. hjälper fåDen henne påperspektiv deatten stora
livsfrågorna. Samtidigt betonar hon vikten cirkeln strukturattav ger
hennes liv och man inte behöver vissa böcker eller vissa läxor tillatt

gång, sådetnästa där du kommer du villär och deltarutan attmera om
fritt och det ganska skönt, sådanadet finns inteär direkta krav och ra-

ocksåmar. Man blir stårmodigare, för den är deltarnärman man man
i studiecirkel. Inte minst viktig den sociala gemenskapen.ären

Forskningsmetodiskt studien Cirkelsamhället kvalitativ.är Ansatsen
har varit bred och styrd empirin förutbestämda teorierän el-av snarare av
ler officiella målforrnuleringar. Ett successivt urval informanter, cirklarav
och deltagare så långthar gjorts för möjligt spegla samhällenas ochatt
cirkelverksamhetens helhet. Representativitet i statistisk mening har inte
eftersträvats. Uppgiften har varit via de fallstudiema skapa dju-att tre en

förståelse för cirklarnas betydelser, deras innebörder funktionerochpare
för individ och lokalsamhälle. Huvuddelen det empiriska materialetav
består 63 deltagarintervjuer sammanfattats och tolkats i ljusetav som av
data de lokalsamhällena.treom

Strävan har varit tydliggöra deltagarnas upplevelser cirkeldelta-att av
förhållandegandet i till deras livssituation. Lokalsamhällena har givits en

kort historik och karakteristik varefter cirklarnas tänkbara bidrag till des-
analyserats. Så befinner sig till exempel Norberg i brytningstid.sa en

Från ha varit påcentral industriort den bliär servicesamhäl-att väg atten
och kulturbygd. Gunnared däremot modern arbetarstadsdel frånär en

miljonprogrammets tid med andel invandrare bland befolkningenstoren
och Nyköping tjänstemannastadär med levande historia.en en
Gemensamt för de olika samhällena studiecirklama bidrarär tillatt att
forma och befästa särdrag.ortemas

Till sist har helheten diskuterats, med hjälp socialpsykologisk, kul-av
tursociologisk och kulturantropologisk ocksåteori, i kritiskmen en sam-
hällsvetenskaplig tradition och belysts anknyta till aktuell de-attgenom
mokratidebatt. Undersökningen lämnar bidrag förståelsentillett av
studiecirkeln nutida samhällsfenomen, bereder förmark fortsattsom
forskning kring och utveckling cirkelverksamheten.av
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deltagarnaförstudiecirklarnaVad betyder

deltagare:inledningsvisbokenI porträtteras sex
inomi studiecirkeldeltarbarnsköterska travsporten,Sofia, ensomen-

bibelstudier,bedriverskolanställd kvinnaJennifer, somen-
kampanjcirkel,fackligdeltar iundersköterskaMia, ensomen-

instrument,snickare byggerfinländsk arbetslösJuhani, somen
tyska ochläserRolf, arkitekt somen-

land-deltar iochpensioneratsnyligenkvinnaBritt, ensomsomen-
engelska.studerardessutomskapscirkel och

årfrån 70 ochåldrar 20 tillvarierar näraporträtterade deltagarnasDe
studieförbund.olikafemorganiserasdeltar idecirklama av

deinnebörder föröverlappandedelvisrad olika,Cirkeldeltagandet har en
både uppgiftencirkeldeltagandeSofia fyllerdeltagarna. För att varasex

framtida hel-orientera tänkbartföreningslivet ochiin ettväg att omen
fortbild-förstå yrkesrelateraddeltagandetRolftidsarbete. För är att som
såvälupprätthållaJuhaniarbetslöseför denCirkelnning. vägär att enen

cirkelnMia använderi tillvaron, medanordningyrkeskompetens som en
Mia fun-Sofia ocharbetsplatsen. Förintressenbevaka sinatill att egna

yrkesliv. Entill enkönatkomplementcirkeldeltagandet stu-ettsomgerar
tillmöjlighetBritt, erbjudaockså, Jennifer ochfördiecirkel kan ensom

sig i tillvaron,tillfälle orienteraochsocialt ett att menvaraengagemang
livsinnehåll i sig.också viktigtutgöra ett

intervjuadesamtligabetydelseangivelsertill deSer vi närmare som
del-varandramindre 44,identifiera inteangivit har vi kunnat ändeltagare
hu-de fyrainomkan dessaöverlappande, betydelser. Ivis stort grupperas

männis-lärande, gemenskap ochintresse,vudkategoriema växaatt som
tillkan relaterasbetydelseangivelserkommerdettaTillka. som

erfa-utbytesig, fatta beslut,uttryckakunnamedborgarvärden att avsom
åsiktsbildning.renheter och

lärande ochintresse,allapraktisktBetydelser ärtaget ge-angersom
från fortbildningskiftande karaktär,kanmenskap. Lärandet renvara av

förefaller hos del-Cirklarförstå själv och andra.sigoch meritering till att
intressefördjup-någonmed formförknippadeså starkttagarna avvara

behålla sin attrak-svårt de skulledetoch lärandening är attatt troatt
framstårmaterialetgemenskap. Isocialerbjödtionskraft enbartde enom

kommunikationkunskapstillägnelse,kombinationendet just avsom om
karaktär.speciellacirkelverksamheten dessdetoch är som gersamvaro

med delta-varierarbetydelsecirkeldeltagandetsSamtidigt kan vi hurse
pensionenefterutsatthet ellerarbetslöshet,tiderlivssituation. I avgarnas

Cirkeldeltagandesociala betydelsedess är större.förefaller det som om
också skaffa sigkanlivsform där vän-då bli specifiktenderar att manen
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förtrogna.och andraFör deltagare kan cirkeln istället in-ner vara mer
strumentell, förbereda för bestämda uppgifter kunskapereller relatera-ge
de till bestämt intresse. För ytterligare förefallerandra det justett vara
kombinationen lärande och i tid och väl avgränsad socialav en rum ge-
menskap cirkelns attraktionskraft. mångaBetydelsefulltutgör försom
tycks verksamhetens karaktär fritt åtagande.frivilligtoch Intevara av
minst viktigt deltagare i cirkel föremålär inte blir för be-att man som en
dömning och gradering och helst kan välja inte deltanäratt attman som

får någradet negativa följder.utan att

innehållHuvudkategoriernas kan olika Såunderavdelningar. kanges
lärandet syfta fortbildningtill och meritering, hål-eller fylla uppgiften att

yrkesgrupp ajour med det inom ocksåyrket, till försenasteen men vara
bevaka intressen påverkaoch beslut. Vidare kan det kan gälla deatt egna

möjligheterna klara vardagen fåbättre, rikare fritid, platsa iattegna en
ungdomsgänget, ökad självkännedom få påeller perspektiv singe egen

Ävenplats i historien. gemenskapsmotiven varierar. De kan gälla cir-att
keln erbjuder möjlighet komma och träffa andra, likasinnadeatt uten
eller oliktänkande, med yrke och intresse eller med andra. Cirkelnsamma

såväl neutral mötesplats möjlighetutgör ñnna för li-vänatten som en en
förstärker redan existerande gemenskaper eller formarvet; nya.

För del framstårdeltagare möjligheten utveckla det jaget,atten egna
att människa det centrala med cirkeldeltagandet.växa Det kansom som
då stärka självförtroendet och självinsikten fåeller tid reñek-att attvara

sig själv och andra det viktiga, ocksåöver det kan hand-tera ärsom men
finna fåpersonligt uttryck eller uppskattning.att ett attom

Vad betyder cirklarna i lokalsamhället

någotdetI vidare perspektivet, lokalsamhällets, cirklarnahar rad oli-en
ka funktioner. De kan erbjuda yrkesorientering, utbildning för förenings-
liv eller arbetsmarknad och olika slag fortbildning för dessa. Barage av

sin existens de del informellt socialt nätverkutgör ettgenom en av som
bidrar upprätthållatill integrationen i samhället. Samtidigt kan de,att när
de grundas i olika särintressen, kanalisera dessa intres-gruppers gruppers

i socialt accepterade former och därigenom till mångkultu-bidra ettsen
rellt samhälle. fyller bådeDe uppgifter för vill stärka sinagrupper som
särintressen föroch lokalsamhället Påhelhet. liknande kan de,sättsom

i fackliga bådede kampanjcirklama, uttryck för sarnhälls-som vara en
förändrande vilja bidra samförståndoch till upprätthållsochupprättasatt
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påfokuseradeinnehåll sällanintesittCirklarna tillmellan olika ärparter.
deMenåterskapandet kulturen.så måtto de tilli bidrarkulturarvet, av

omvandlingsprocesskulturellmed iockså, förefaller det,kan somenvara
och infonna-service-från industrisamhälle tillskiftetparallell medär

tillomvandlashistoria ochblir tillIndustrisamhällettionssamhälle. nya
vidmakthållaockså ochtill skapabidraruttryck. Cirklarnakulturella att

upprätthållerdygder,medborgerligaodlaridentitet, ettlokalsamhällets
lik-allmänbildningsnivå befolkningen,hoshögskötsamhetsideal och en

samforståndsan-förmåga,självreglerandeautonomi,till dessde bidrarsom
da och hälsa.

samhällsteorii ljusetTolkning av

tolkningeninnebörd harförstå cirkelverksamhetensI försöken ma-att av
teorier. Ursamhällsvetenskapliganågra olikamed hjälpterialet skett av

förgrunddeltagarnasperspektivsocialpsykologiskt attutsagorett enger
dentycks höraTill dengrammatik.specifikcirkeln harattanta en egen
cir-kontakten,ibegränsade närhetenoftadensakorienteringen,tydliga
be-cirkeln ochiframstår många just umgängetför vännerkelvänner som
bå-harpedagogisk verksamhetAlltill träffarna där.i tid ochgränsas rum

uppmärksammadeeller ickeoch doldaeftersträvade,officielltde öppna,
före-detskolans,läroplandolda äneffekter. Cirkelns är menannanen
soci-deltagarnasformapå tilländå olika bidrardenfaller sätt attsom om
rela-specielltskapakanDeltagandet i cirklarnahandlingsmönster.ala ett

cirkeltakt.känsla förochtionsmönster
ochbåde samhälletsicirklarnadeltarsamhällsbärarekultur- ochSom

formamedverkar tillförändring. Deoch i dessbevarande attkulturens
amatörkul-olikarockcirklar ochungdomligakulturella uttryck somnya

forma ochibland tillcirklarbidrarVidareturella verksamheter. att upp-
synnerhetkanske ilivetskedeni olikarätthålla identitetdeltagarnas av

arbetslöshet ellerkulturtillhörighet,etnicitet ochför människor där pen-
deminst bidraridentitetsfrågan särskilt aktuell. Intesionering ärgör att

tillochmedborgarskapet män-formatillrad olika attjust sätt atten
själva,sighandskickadeniskor blir autonoma.att ta merommer

cirklarnaperspektiv lämnarsamhällsvetenskapligt ettkritisktSett ettur
upprätthållas.samhället kanordningen irådande socialatill denbidrag att
så långt möj-sig självmäste klarakunnamedborgarevälfungerandeEn

ska kunnahansamtidigtbehärska sigsin och kunnaligt, platsveta som
studiecirkeln kanIsina intressen.utvecklabehov ochuttryck för sinage

formuleraochvänskapsbandpersonligt, knytasigformuleradeltagaren
påträngande. Cirkelnalltförblirpersonligtsig er-utan att samvaronmen
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bjuder bådeumgängesform familjär och distanserad. Denären som
präglas behärskad intimitet. Samtidigt erbjuder den plats därav en en
relativt genuina, jämlika bådeoch ärliga förassamtal kan cirkelns stu-om
dieinnehåll och offentlighet. Deltagarnas utbyte cirkelnannat,om en av

inte i första hand ekonomisk vinning,är karriär och makt,större utan ett
lärande förhållandevisi social och jämlik gemenskap.

demokratifråganBetraktar vi individperspektiv kan cirklarna för-ettur
stås möjlighet fördjupa nå-individuellt intresse, lära sigatt ett attsom en

förelagd det och bidrag till pluralistisktgot utan att ett ettvara som sam-
hälles öppenhet. Valfriheten mångfalden framståroch värde i sig.ettsom
En samhällscentrerad någotdemokratisyn förståelsekritiskger en mer av
dagens månstudiecirklar. vad bidrarI dessa till förbereda medborgar-att

för deltagande i demokratin deHar samhällskritisk potentialettna en
Samordnar de handlingar i samhällsförändrande syfte Resultatet stu-av
dien tyder cirklarna bara indirekt bidrar till demokratin, på-inte äratt
tagligt kritiska till sin karaktär och inte i första hand syftar till samhälls-
förändring. åVäljer vi andra sidan betrakta cirklarna iatt
överensstämmelse med kommunikativ framstårdemokratiuppfattningen
de dock viktiga demokratisynpunkt. Själva det faktum deattsom ur er-
bjuder mötesplats och potentiellt forum för medborgerliga samtaletten

dåinnebär viktigt bidrag till demokratin, instans där det kan skeett etten
meningsutbyte vad till allmän tänkbart förstaär led inytta, ettom som
upprättandet socialt kontrakt.ettav

Mångsidighet och flexibilitet

En central slutsats i studien mångacirklama har samtidiga betydel-är att
såvälför individ för Sålokalsamhälle. påkan studiecirkelser som en en

gång möjlighet utveckla specifika intressen och tillfälleatt ett attvara en
tvångsfristudier i och opretentiös ocksåpröva form. En cirkel kanen va-

yrkesförberedande eller komplettera vuxenutbildning, samtidigtra annan
den formar medborgerliga nätverk, odlar kulturell och vidare-särartsom

för folkligt kulturarv. För hel del deltagare, till exempel för fleraett en av
de arbetslösa, bådecirkeldeltagandet återin-förberedelse förutgör etten

påträde arbetsmarknaden och skapa mening och struktur isättett att var-
dagen.

Ur lokalsamhällets perspektiv kan cirkelverksarnheten bidra till gö-att
människor oberoende ocksåoch självständiga bidra till att ut-ra mer men

veckla samförståndsviljaderas och moral. minstInte bidrar cirkeln till
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såvälocksåkanoch hälsa. Denvälbefinnandemänniskors allmänna vara
vi studeratlokalsamhällendekulturfömyande. I ut-kulturbevarande som

underantingenlokalsamhället, ärintegrerad del icirklarna ortengör en
rådande ordning.för bevarautveckling eller kämpar att en

defolkbildningsverksamheten ärmål förGår vi till somstatens egna
mångtde iförordningstexterpropositions- och äraktuellaformulerade i

bidrar,Cirkelnresultat. änmed studiensförenligaoch mycket enom
fri-fritt ochhonnörsord,Folkbildningensdemokratin.tillolikarad sätt,

förefallerVerksamhetendeltagarna.innebörd förviktigvilligt har en
tillsamarbete, bidrarochvärderingardemokratiska att ut-präglad av

för-ochfolkrörelserarbete iidéburetstimulerarfolklig kultur,veckla en
allmänbild-tillbidrarochintressentillvara medborgarnaseningar, tar

fördjupad studievärda är:Frågor skulleningen. envarasom
dialogensamhällskritiskafinns denvar-

dehosstudiebehov sämstCirklarnatillgodoserutsträckningvilkeni-
medborgarnaställda

samhällsförändran-ochdelaktighetökadmån cirklama tillbidrari vad-
handlingarde

betydel-frågorna: Vilken/vilkaifrånCirkelsamhället utgickStudien
roll spelarVilkendeltagarnastudieverksamhetentilldelasser/mening av

Resultatetsamhällslivlokaltstudieverksamhet istudieförbundens av un-
lokaladetbetydelsesamladestudiecirklarnasdersökningen visar att

vari-betydelsernasrubriker,fångas under enstakainte kanplanet attutan
förloras.mångsidighet riskerarationsrikedom och att

till olikahänvisninglegitimitet medtraditionFolkbildningen avges
folkbildningsmässig-allmäntillIbland refererasgrundläggande värden.

värdegrund ochhistoriatidigafolkbildningensanvändsIblandhet. som
folkbildningspropo-Senastecentrala.folkrörelseförankringen detdå blir

båda kriterierna.använderförordningenaktuellasitionen och den
tillinskränkasvariationen skai första hand hurgällerDiskussionen där

och ändefinierasinnehåll Folkbildning avgränsas attoch form. snarare
dis-lokalsamhällenochmänniskorenskildabetydelser förtänkbaradess

kuteras.
mångabetydelserframgår studiecirklarnas ärstudiens resultatAv att

förmånga betydelsersåhavisar sigstudiecirklamakomplexa. Attoch
lokalamed densannoliktlokalsamhälle hängeroch attdeltagare samman

därmedCirklarna kancentrala.till denkoppladnivån relativt löstär sva-
skif-historisktlokalsamhällensochvarierande behovmänniskorsmotra

kanCirkelverksamhetensaknas.möjligheterdär andratande identiteter, -
mångsi-ochFlexibilitetenförändras.successivtsamtidmed sini takt -

förutsättningar förde skaparså i sigvärden attdigheten sättutgör -
samhälle.föränderligtbehålla isin relevansverksamheten kan ett
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Kunskapssyn och samhällsnytta i hantverkscirk-

Iar och hantverksutövande

AnderssonYvonne och WaldenLouiseav

Praktisk-estetiska cirklar, d.v.s. studiecirklar i slöjd, hantverk, konsthant-
också ifrågasattverk, verksamhet inom studieförbunden.är storen men

Många diskussioner har förts de verkligen hör till folkbildningen utanom
påtagit reda innehåller.vad de omfattan-närmare Den endaatt man mer

de undersökning direkt påinriktats verksamheten i dessa cirklar ärsom
projektet Handen och Anden: studieEn ABFs och Studieförbundeti
Vuxenskolans praktisk-estetiska verksamhet, där fyra forskare studerade
textila studiecirklar olika synvinklar.ur

Rapporten Kunskapssyn och samhällsnytta bygger dels resultat och
frånerfarenheter tvåHanden och Anden, dels studier, "Vem slöj-nya

dar i cirkeln och varför "Hantverkets och värde. Dessaväsensamt-
ocksåkan fortsättning på Handen och Anden. De har treses som en nyc-

kelord kunskapssyn, samhällsnytta, välbeñnnande. Alla tregemensamma:
frånorden hämtade resultaten i Handen och Anden. studiernaär De nya

inriktade manligt dominerade studiecirklar och hantverkär med man-
liga På såtraditioner. vis kompletterar de undersökningen de kvinno-av
dominerade textila studiecirklarna.

Rapporten uppdelad i fyra delar:är

I Del "Handen och Anden sammanfattning", tecknas bak-en en-
grund till hantverkscirklamas ställning inom studieförbunden. Därefter
sammanfattas frånkunskap och erfarenheter projektet Handen och
Anden. När deltagarna skulle skäl till varför de sökt sig till tex-ange en

tvåtilcirkel det motiv dominerade: önskan lära sig textiltatt ettvar som
hantverk kunskapsmålett och behovet mål.gemenskap ett socialtav

bådeMen hos deltagare och ledare fanns ytterligare motiv, inteett som
direkt skäl välbefinnandemål. framDet kom i uttryckettangavs som -

mår"man bättre i cirkel", det hälsosamt i cirkel,äratt attsom av
cirkeln andningshål,"ett återställeren ventil, plats därär ba-en man
lansen mellan kropp och själ. Välbefmnandet befrämjades cirkellivetav

också själva sysslandet med hantverk.men av
frånErfarenheterna Handen och Anden frågorledde till vilken kun-om

skapssyn hantverket bärare och vilken samhällsnyttaärsom av som ryms
ocksåi hantverksutövandet. Men till önskan fortsätta undersökaatten
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och vad ärcirkelkulturenavhängigtvälbeñnnandemålet ärivad somsom
cirkelnslöjdar itvå VemdelstudiemaI dehantverkskulturen.avhängigt

problematiserasoch värde""Hantverkets väsenoch varför" samt- delscirkelkulturen,dels ivälbefinnandeochsamhällsnyttakunskapssyn,
hantverkskulturen.i

cirkelkulturendetvarför"ochcirkeln ärslöjdar iDel II, "VemI -
sig hant-gemenskap därsocial ägnard.v.s.står i centrum, manensom
individenförcirkelnbetydelse harfrågan vilkencentrala är:verk. Den

delta-ochmed ledareintervjuerdelsmaterialetempiriska utgörsDet av
frånuttalandenskriftligadelsstudiecirklar,mansdomineradei sju avgare

folkbildningsvärldenutanför"samhällsrepresentanter" menpersoner-
samhällsnyttaochkunskapssynmed attharverksamhetertillknutna som

från i cirklarnabesökendagboksanteckningaranvändsDärutövergöra.
Vuxenskolan.Studieförbundetinomfrån cirkelledareuttalandensamt

be-inte kancirkelverksamhetvisarundersökningenfrånResultaten att
likar-sittkaraktärtill sinolikacirklarnasju är trotsentydigt. Deskrivas

uppfattningarolikasamhället harförinnehåll. Representantematade om
devisarcirkelledarnablandEnkätenverksamhet. atthantverkscirklarnas

teoretiskahandi förstastudiecirklar äruppfattningenpräglas attav
utformas.mål kriterierochför hurfår konsekvensercirklar. Detta

cirkelns liv.idelarmålet integreradesocialaKunskapsmålet detoch är
innehållet kun-Såvältid.skiftadem kanmellan överPrioriteringen

del-lärarstyming,formengemenskapproduktion,skapsutveckling, som
undersöktadekraftigt ivarierarindividuellt arbetetagarstyrning,

uppfatt-utanförståendesmed deocksåvilket överensstämmercirklarna,
såväl arbetsformerdynamiken iochFlexibilitetencirklar.ning somom

innehåll styrka.är en
innehåll iolikaoch haolikaVälbefinnandemålet upplevas sättkan

ambi-innehåll, dessochformpåverkas cirkelnscirklar. Detolika avav
vad, hurmänniskorvilka görmålgruppen d.v.s.tionsnivå och somavav -

in-också mellan olikacirklarmellanskillnaderfinnsvarför. Häroch men
ochamatörmässighetmellanvarierarNivån cirkelnicirkeln.divider i

mellan-radfinnsbetydelse. DetharLedarenprofessionella krav. stor en
hantverkskunnandetpåkravställer högaledarenmellanpositioner som

fungeran-välIviktigaste.detkamratskap äroch ledaren att enansersom
Upplevelsenförväntningar.för deltagarnaslyhördledarende cirkel avär

tillfreds-individenhosbehovvilkapåverkas bl.a.välbefinnande somav
utfört arbeteupplevaskapa, ettbehovet nyttanställs, attatt avt.ex.

sammanhang.socialtdelta ioch/eller ettatt
lillai denmålen individenförbörfungeraskaverksamhetenFör att

målen denförmedstudiecirkeln överensstämmacirkelorganisationen
måluppfyllelse kanstudieförbunden. Omcirkelorganisationen an-stora
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i individens välbefinnande torde dettatenner bättreges mät-av vara en
ning kvalitet måluppfyllelseän i form utvärderingar centraltav av

mål.uppställda Det målet måste formuleras med verklig-gemensamma
heten utgångpunkt: deltagaren ska uppleva välbefinnande i studie-som
cirkeln. målDetta flexibelt förhållandei tillär hur kunskap och social ge-
menskap integreras och relateras till olika förutsättningar i cirklarna.
Cirkeldeltagarna får alltså utifrån centralt målövergripande och loka-ett

ambitioner formulera sina mål.egna
måletNär blir tydligt kan utanförstående få sann bild dynami-en av

ken i cirkelns inre liv, kännetecknas integration mellan socialasom av
mål kunskapsmål,och där helheten blir delarna förän sig.mer var
Studieförbunden kan rättvisande varudeklaration, vilket för-ärge en en
utsättning för verksamheten ska kunna utvärderas. Beslutsfattareatt i
samhället fåkan korrekt underlag de ska prioriteranär mellanett olika
verksamheter.

I Del III, "Hantverkets och stårvärde hantverkskulturenväsen i cen-
d.v.s. hantverk profession.utövat frågantrum, Den centrala vil-är:som

ken betydelse har hantverket för individen Det empiriska materialet be-
står intervjuer med olika påperspektivav representerarsex personer som
hantverkskulturen: kulturhistoriens, hemslöjdens, hantverkets, slöjdens,
konsthantverkets yrkesutbildningens. I intervjuerna har olikasamt aspek-

på hantverksutövandet lyfts fram.ter Intervjuerna kompletteras med lit-
teraturstudier hantverkskulturens traditioner.om

De perspektiven hantverkskulturen leder alla tillbaka tillsex samma
tid: till mitten 1800-talet, till brottet mellan det förindustriella och detav
industriella samhället. Då föds olika bevarandestrategier.
Kulturarvsbevarandet inriktat bevaraär hantverket det gångatt som en

Kunnighetsbevarandet handlar inte avhända sig människoba-attvar. om
teknikkunnande maskinernaäven tagitserat mycket produce-överom av

randet.
De olika påaspekter hantverkskunnande kommer fram i intervjuer-som

dels samhälleliga,är dels individuella. Till samhällsaspekterna hörna
hantverkets betydelse kulturarv, dess ordlöshet överbryggarsom som
språkgränser yrkeshantverkets roll. Till individaspekternasamt hör den

kunskapen och måstesjälvtysta glädjen ierövra, synli-som attvar en se
resultat sitt arbete egenvärdet: det roligt arbetasamt är med hän-ga attav

derna. lndividaspekterna subjektivaär upplevelser tillfredsställelse,av
självförtroende, sinnesförnimmelser välbefinnande Iav-
hantverkscirklarna det sannolikt individaspekternaär viktigast,ärsom
vilket inte hindrar gårdet lägga samhällsaspekter verksamhetenatt att

helhet.som
De professionella har i likhet mångamed i hantverkscirklarna mött
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synli-värden hörTill desskunskap.för hantverkets attpå respektbrist se
för-kunskapensjälvförtroende ärnärdet växerarbetet,resultat somavga

praktiskteoretisk ochintegreringenoch kroppen,i händernaankrad av
lösaför kunnakunskaperteoretiska ettapplicerar attkunskap när man

samhälleviktiga i dagenslikavärdenproblem. Det ärpraktiskt är som
förs vidarekunskapgårdagens. Deniprodukterhantverkets somvarsom

spetsadvardagskunskapförrfrämst dethantverkscirklarnai är som var
kun-olikalänk mellanblirCirkelnyrkeskunskap.traditionellmed en

fårockså ledama/läramaför deltagarna:baraskapstraditioner. Inte en
kunnande.sittutvecklarochdär de bevararplats

föraktellerrespekthantverkskunskappraktiskSamhällets syn --
be-samhällsnyttasamhällsnytta. Denfrågantilldirektleder över somom

människan. Detförnyttigtsådantdet ärintervjuernai ärär atttonas som
och kultu-socialabasala,människorsligger ilivskvalitetden attär som

samhällsekonomiskaockså dentillfredsställs. Men nyttarella behov som
vardagstillvaro,sinklarakvalitet, attvärderasigfinns i lära att egenatt av

resurssnåla tek-material ochförnyelsebarakunskapgammalbevara om
sådana värden.förvaltassamhällsnyttahantverkscirklarnasniker. I

densamhällssyn änutvecklandetförgrogrunddeKanske är annanav en
traditioner.folkbildningenslinje medså fall helt iirådande. Det vore
Allakluven.på hantverkscirklarna attärintervjuadesDe ansersyn

cirkeln lärfolkbildningen. Iviktig delhantverkscirklarna är manaven
fårhantverkskunnandet. Manfår förrespektochhantverkolikakänna

kulturellaochhistoriskahantverketsockså kunskap samman-större om
kritikbetydelse. Denockså socialacirkelnskommenterarhang. Flera som
hand del-ambitionsnivån, förstaihandlar främstcirklarnariktas mot om

kun-intetillverkning,inriktasockså cirklarnaatttagarnas, ommen
fördjupa sinföri ställetproduceravillDeltagarna attskapsförrnedling.

förmedlas,bredd inteockså för attämnetsfinnskunskap. Det atten oro
lä-finnsalltcirkelnsig ide lärt är attteknikerdedeltagarna somtror att

efterlyser störrekunskapen. ManförñackninginnebärDet enavenra.
hantverkskunnandet.införödmjukhet

styrka ochstudiecirkelns egenartframhävsintervjuernaiDet somsom
på. Detoch ärkunskapsområdet möjligheten prövagäller är attvad nosa

mås-hantverk. Detochslöjdkontakt medikommaenklastedet sättet att
professionell.bliförväntasfårplats där prövafinnas utan attte manen

förutsätt-harför deminkörsportockså fungeraCirkeln kan somsom en
tillsig vidarefrån sökacirkeln kanprofessionell ochblining an-att som

för högreskulle basenhantverkscirklarna försvannOmutbildningar.dra
minska.drastiskthantverksutbildning

dennöjets ochför detcirkelnsig tillsökerdeltagareVissa egnaegna
något, vill till-delitesigvill läraskull. Detillfredsställelsens omgrann
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verka saker, de tycker det trevligt bortär stund för denatt prata utan atten
skull känna ingårde i cirkelgemenskap. De har sittatt välbefin-egeten
nandemål. professionella,De såväl inom hantverkskulturen inomsom
cirkelkulturen, svårtkan ha det. Men hantverkscirkelnatt acceptera om
ska locka människor frivilligt delta, betala med sina skattadeatt att peng-

och såsin fria gårtid det knappast gå förbi individenssatsa välbe-ar att
ñnnandemål.

Hantverkscirkeln mötesplats mångaförär olika förväntningar ochen
viljor. innehållerDen mellannivåer mellan den professionelles kunskap
och mellanamatörens, gruppmänniskans livsstil och mel-ensamvargens,
lan tillfredsställande sociala behov och behov. Dess intesärart ärav egna
specialisering integrering nivåerdessa och förväntningar, såutan attav
varje cirkel skapar sin mötesplats och sin mellannivå.

Idag kan det gång bevarande gammal kunskap i prakti-som en var av
ken innebära erövrande kunskap. folkbildningensI barndomav ny var
hantverkskunnighet självklar vardagskunskap. Idag någotdetär som
många måste pålära Den eftersatt kunskapsbehov.ärnytt. ett
Folkbildningen plats där eftersattaär kunskapsbehov kan tillfredsstäl-en
las behöva länkas till utbildning och yrke. Medutan hantverkscirklar-att

bidrar folkbildningen också såväl till kunnighetsbevarandet tillna som
bevarandet det kulturarv finns nedlagt i kunskapen tekniker,av som om

föremål.material och
Hantverksutövande uttrycksform förär människor med praktisk be-en

gåvning. Här kan hantverkscirklarna bidra till den personlighetsutveck-
ling folkbildningens mål.är finns ocksåDetett samhällsskälsom av som
talar för hantverket har plats i folkbildningen. Till dem höratt hant-en
verkskunnighetens kännedom ekologiska sammanhang ochom resurs-
snåla tekniker viktig medborgerligär kunskap i dagens ochsom morgon-
dagens samhälle. ocksåMen hantverkets ordlösa språk kansom
fungera överbryggande språk mångkulturellai detett gemensamtsom
Sverige.

I Del IV, "Individens kunskap och lärande gemenskap",i förs en ge-
slutdiskussion utgående från de studierna, olikatremensam som ur syn-

vinklar belyser cirkelns och hantverkets betydelse: i Handen och Anden
hantverkscirklar i kvinnlig kontext, i "Vem slöjdar cirkelni ochen var--
för " hantverkscirklar i manlig kontext i "Hantverkets ochväsensamten
värde hantverkskulturen" i manlig och kvinnlig kontext.en

Gemensamt för de kvinnodominerade textilcirklama och de mansdo-
minerade trä/metallcirklama den positiva upplevelsenär cirkelkultu-av

och dess integrering lärande och gemenskap kring delat intres-ren ettav
liksom cirkeln fungerar avbrott i vardagen.att Men det finnsettse som

också skillnader viktiga uppmärksamma.är En kvantitativ.att är rentsom
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Textilcirkelnträ/metallcirklarna.mångdubbelt ñerTextilcirklama änär
handar-händernasamtala medantraditionkvinnligihör hemma attaven

hittahantverk. Skamanligtinte kringsådan tradition finnsbetar. En man
eller jaktlaget.idrottsklubbenfår söka imotsvarighet snararemanen

kvinnor.dubbelarbetandetextilcirklarnaiflesta deltagareDe var
alltför tids-tid ifreda tomfungeradeTextilcirkeln sättett att ensom

oftakompletterade dessutombalanserade ochtillvaro. Den te-pressad ett
cirkeln däremotmänniskovårdande Förarbete. männenoretiskt eller var

yrkes-yrkesliv eller velatnågot i sittde gjort göraförlängningofta aven
fungeradeCirkelnarbetslösa.Många pensionärer ellermässigt. sna-var

tid.alltförnågot strukturerade tomrast ensomsom
byggdetextilcirkelledarehos flertaletänmeskunskapenMedan

formaliseradoftaträ/metallcirklamailivslångt hade ledarnalärande ut-
vid detlade viktTextilledamabakgrund.yrkesmässigbildning och stor

kunskapsmålet. och del-Ledarebetonademålet, trä/metalledarnasociala
intensivt textilt intresse.förenadestextilcirklarnai etttagare av

speciellt hant-sig inteuppfattadeträ/metallcirklamaiDeltagarna som
hantverkskunniga.genomgåendededäremotverksintresserade, var
nyttoföremål,på produktioninriktadedeltagareFlertalet menavvar -

lotterier.indirekt, viaockså försäljning direkt ellerför t.ex.
både ochkvinnornamycket för männenbetyderHantverkscirkeln -

gemenskapochlärandeintegreringpå cirkelnslite olika Isätt. avmen
förgemenskapenkvinnorna och männen.förlärandettycks väga över

textilcir-ipå gemenskapentanke denparadoxalt medtyckas tätakanDet
förkla-Menträ/metallcirklarna.kamratskapet iytligaoch detkeln mer

många gemenskaperkvinnornacirkeln förringen kan att var en avvara
så oersättlig Förendainte denden förmedan männen samvaro.enomvar

hand,fortsätta hemma,målet sig förofta lärakvinnorna attatt egenvar
livet.cirkeln helavilja fortsätta iverkademedan männen

finns fleraprofessionella hantverksutövareochcirkeldeltagareMellan
kunnan-och teoretisktpraktiskthantverksutövandet integreraslikheter. I

så skönhetslängtan. Detnågot esoterisktarbete medde, handfast ta-som
aspek-förmåga. deFleramånga mänskligsidorlar till och utmanar avav

demedi intervjuernaframhantverkskunnandet kommerpåter som
tillbidrarAllt dettacirkeldeltagaresåterfinns iprofessionella även svar.

hantverksutövandet dem.välbefinnandeden känsla gersomav
ipå och djupetbreddenvisarhantverksutövarnaprofessionellaDe

hobby,hantverkscirklarytliga bildenhantverkskunnandet. Den somav
ochkunskaphantverkskulturenssysselsättningterapi, närmotsägs

kunskapfrågor vilkenSamtidigt väcker dettradition synliggörs. somom
studiecirkelnviktigstudiecirkelns Hurförmedla inom ärrimligär att ram.

utbildningssamhällekunskapsförrnedlare i ettsom
inifrånperspektiv, änmesföreträ-Cirkeldeltagarna/cirkelledama ettser ur
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Ändådarna/samhällsrepresentantema utifrånperspektiv.ett överens-ur
deras uppfattningstämmer cirkelns den integrerarsärart: kun-attom

skapsinlärande och social Alla ämnesföreträdamautomsamvaro. ser
dessutom produktion viktig del i hantverkscirklar. Däremotsom en
skiljer sig uppfattningarna ifråga vad viktigast i cirkeln.ärom som
Ledarna understryker folkbildaraspekter demokratiskt arbetssätt, delta-
garstyming, tillgänglighet, personlighetsutveckling. Deltagarna lägger

Ämnesföreträdarnavikt vidstörst gemenskapen. betonar kunskapen.
Samhällsrepresentantema redovisar åsikter.spektrumett av

målDet finns också motiv för med iär studie-tre attsom vara en- -
cirkel: kunskapsmålet, det sociala målet välbefmnandemålet.och

förhållandeI till kunskapsmålet erbjuder hantverkscirkeln människor
första med det hantverkskunnandemöte svåråtkom-ett blivit alltmersom

ligt i dagens samhälle. Den eftersatt behov kunskap.mot ettsvarar av
Tack studiecirkelns flexibla form ocksåkan smal kunskap föras vi-vare
dare. gårDe i cirkel för lära sig speciellt hantverk relateraratt ettsom
främst till kunskapsmålet, Cirkeln kan första i spiraltrappa,stegetvara en
där sedan fortsätter med andra utbildningar. harDe kun-man ettsom
skapsmål vill antagligen cirkelledaren i första hand ska lärareatt vara en
med ämnesprofessionalitet.

De i cirkeln framförallt söker gemenskap relaterar till det socialasom
målet. gårDe cirkelvägen, d.v.s. cirkelkulturen har egenvärde med sinett
speciella form där lär och med varandra under ledning led-man av av en

Det ställer påkrav cirkelledaren ha social kompetens, såattsagare. att
fungerar.gruppen

Såväl cirkelkulturen i sig hantverkskulturen i sig tyckssom generera
välbefinnande. Men välbejinnandemålet ocksåkan appliceras på tredjeen

cirklar, dit individen söker sig för lära hantverket må-typ sig medattav
let fortsätta själv, för sin skull, sin nivå.att Man vill kunnaegen egen
lagom mycket, inte vidare. Vägen leder hem. Detta motiv egenmålet-

vanligt i textilcirklarna kommer inte fram i trä/metallcirklarna.var men-
Denna cirklar behöver ledare med kombinationtyp ämnes-av en en av
kunskap och social kompetens den speciella cirkelledarprofessionalis--
men.

Alla cirklar kan anspråk påtre göra samhällsnyttiga.typerna attav vara
Kunskapscirkeln den kunskapen tillgängliggör och samtidigtattgenom
bidrar till bevara kunskapsarv. socialaDen cirkelnatt denett attgenom
bl.a. motverkar ensamhet och isolering samtidigt den skapar de-som en
mokratisk mötesplats. Studiecirkelns Internet fanns före elektronikens -
och det behövs minst lika mycket i datorernas värld. Den lilla gruppens
demokratiska form förutsättning förär den demokratin skaatt storaen
fungera. Egenmålscirkelns samhällsnytta den utmanande. Denär mest ut-
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mårgår bra,från samhället mår den enskilda medborgarenbättreatt om
välbefinnande i sitt liv. Eftersatta mänskligakänner tillfredsställelse och

samhällsekonomin utgifter för sjuk- ochbehov bli synliga ikan t.ex.som
socialvård.

också plats för tillvarata människorsHantverkscirkeln kan attvara re-
åtgärderi arbetsmarknadspolitiskaFolkbildningen används idagsurser.

föremål utgår fråni de arbetslö-de arbetslösa för. Om ställetärsom man
förändras bilden.subjekt och inte objekt, Den ar-sa som resurs, som som

i männis-besitter ofta kunnighet,betslöse saknar lönearbete t.ex.ett men
för fokusera individenskobaserad hantverkskunskap. I stället att

Hantverkscirkeln kanarbetslöshet kan tonvikten läggas kunnigheten.
kan där hör till gemenskap.plats där det värderas,en man man envara

fåkunna sin plats i kun-Där skulle den praktiska vardagskunskapen
skapssamhället.

målen skiftande inne-olika kan troligen appliceras cirklar medDe
håll. hantverkscirklar.inte utbytbart för dem väljerDäremot är ämnet som

inte sannolikt inte söka sig till teoretis-Om dessa fanns skulle deltagarna
cirkelkulturen.ka cirklar helt enkelt falla utanförutan

och iHantverkscirklarna har dubbel tillhörighet, i cirkelkulturenen
också utanförskap intehantverkskulturen. de har dubbelt deMen ärett -

riktigt del sig folkbildningskulturen eller hantverkskulturen.en av vare
mellanställning dubbelt intressanta i samhälle därDenna demgör ett

gränsöverskridanden efterlyses. detydliga och Representerargränserna är
mellanform därmedvi behöver i specialiserat och segregeratetten --

fråga förhål-studieförbundenkunskapssamhälle viktig förDet är atten
till.la sig

Studiecirkelns kännetecken kunskap ochintegreringenär gemen-av
flexibiliteten fåri den lilla Cirkeln sin identitetskap samt avgruppen.

mål.varje cirkel formar sitt Mendem i den. innebärdeltar Det attsom
ämnesinnehåll. sigockså Hantverkscirkeln skiljercirkeln påverkas sittav

från differentiera mellanspråkcirkeln, datacirkeln och debattcirkeln. Att
i cirkel-olika lika framhäva detcirklar viktigtär att gemensammasom

kulturen.
också överordnadeden enskilda cirkelnsDifferentieringen handlar om

mål. såväl val cirkelledare för denfår konsekvenser förDet somav som
nå söker sig till studiecirklar detväljer cirkel. idag inteFör dem äratt som

också deviktigt studieförbunden synliggör cirkelns särart attatt men-
ocksåämnesval iskillnader cirklama, inte bara itydliggör mellan utan

målsättning.
mål samhällsnyttaOm studieförbunden fastställer övergripande som

enskilda cirkelnvälbefinnande det för denoch individens attutrymmeger
mål. fulltfastställa inriktningar tidigare inteDet kan innebärasina som
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social gemenskap välbefinnande, innehåll,och medaccepterats, som som
ifrågasatts efterfrågats, hantverk.men som

Rockmusik folkbildningsom

En kvalitativ undersökning studieförbundensav

musikverksamhet

ÖhlundThomasav

Inledning

Studien kvalitativ undersökning studieförbundens verk-är öppnaen av
samhet för påpopulärmusik baserar sig empirisk undersökningsom en

gjordes 1995. Studien syftar till fördjupa kunskapen huratt stu-som om
dieförbunden har organiserat musikverksamheten, vilka läroprocesser

ingår i rockspelandet hur cirkeldeltagama, rockbanden, upple-samtsom
spelandet i studieförbundens regi. Undersökningen syftar därmed in-ver

till empiriskt beskriva studieförbundens musikverksamhet och desste att
omfång. stället fokuseras påI framställningen beskriva och analyseraatt
de läroprocesser kan ihopkopplas musicerandetmed och hur dessasom
påverkas verksamhetens organisering. Undersökningen ipresenterasav
sin helhet i Rockmusik folkbildning kvalitativ under-rapporten som en-
sökning studieförbundens musikverksamhet 1996.av

bestårUndersökningen intervjuer musikansvarigamed riks- ochav
distriktsnivå/musikhus i de studieförbunden Medborgarskolan,tre
Studiefrämjandet och ABF. Utvärderingar, stenciler harochrapporter

informationsmaterial Påäven musikverksamheten.använts riks-som om
nivå har studieförbundens påfolkbildningsmässiga perspektiv musik-

efterfrågats. Påverksamheten distriktsnivå har intervjuerna behandlat den
konkreta verksamhetens organisering fåoch genomförande. För att en
fördjupad bild detta tvåhar musikhus undersökts, Tryckerietdelsäven
i Sundbyberg, dels Fryshuset i Stockholm där rockband har in-även ett

Fråntervjuats. Fryshuset har fråndata tidigare utvärderingäven en an-
frånalla banddagböcker verksamhetsårvänts 1994/1995.samt
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l undersökningen ungdomskulturforskningävenpresenteras med in-
riktning rockmusikens läroprocessermot och påperspektiv ungdo-ett

i det modernauppväxt samhället.mars
För in ungdomarssätta musikspelandeatt i sammanhang vill jag in-ett

leda med perspektivatt ungdomarspresentera ett uppväxtvillkor. Detta
följs forskning rockmusikensatt läroprocesserav om presenteras.

Att växa i det moderna samhälletupp

Populärmusik Överspelar viktig roll i ungdomars vardagsliv. 90en pro-
ungdomarna åldersgruppeni 16-25 årcent har starkt eller mycketav ett

starkt musikintresse. Ungefär 20 alla pojkar och flickor iprocent av sam-
ålder de spelar instrument. Det frånatt dennama ett äruppger grupp av

ungdomar studieförbundens cirkeldeltagare i musikcirklar kommer.
Studieförbunden dock främst pojkar spelar rockmusikengagerar som
medan flickomas musikutövning till återfinnsdel i den kommunalastor
musikskolans regi.

Ungdomstiden har förändrats på radikalt under 1900-talet,sättett ge-
den allmänna och förlängda skolgången och fritidensnom institu-genom

tionalisering och rationalisering. Fritidens betydelse för ungdomars iden-
titet och livsprojekt har ökat i takt med ungdomstiden har förlängts.att
Fritidsvanor har samtidigt differentierats och individualiserats så att ung-
domar i olika kulturer kan särskilja sig från andra fritidsvanorgruppers
och livsprojekt. Ungdomars fritidsvanor kan karakteriseras for-tregenom

sysslor. För det första finns traditionell och fysisktmer inriktadav fri-en
tidsstil inom idrottsrörelsens regi. En form fritidssysselsättningannan av
är estetiskt orienterad och tredje variant symboliskten är inriktaden en
där datorer och tillskapandet symboliska världar fritidensutgörav ut-
gångspunkt.

Ungdomars uppväxtvillkor kan karakteriseras kulturell friställningav
där traditioner eroderar inom livets områden.alla Den kulturella moder-
niseringen har lett till individualisering, den enskilda individen bliren an-
svarig för sitt liv. Ungdomar utför i dagenseget moderna samhälle ett
komplext, föränderligt mångaoch gånger ambivalent identitetsarbete.
Massmedia och populärkultur fåtthar betydelsefull roll i dettaen sam-
manhang. Massmedia kulturellutgör impulsgivare ochen arena som
symbolförmedlare föräldrarnasnär erfarenheter och traditioner inte läng-

uppfattas giltiga eller relevanta.re som
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uppstår för-Ungdomskulturer i det moderna samhället ellersom svar
för de villkor ungdomar lever under och symboliserar sinsvar genom

bindning till olika expressiva stilexperiment och populärmusika-starka
liska kodad kommunikation till samhället. Ungdomars mu-genrer en

förståssikintresse kan ökat intresse för icke-verbala symboler ochettsom
tecken för autenticitet och har sitt i populärkulturen.som urspung

Rockmusikens Iäroprocesser

möjligheter musi-När ungdomar spelar rockmusik inte enbart till ettges
individuella kollektivakaliskt lärande. I rockbandet kan den ochäven

identiteten bearbetas förändras. spela rockmusik kanoch Att ses som en
frivillig in-och informell form för lärande medan skolan detrepresenterar
stitutionaliserade och formaliserade lärandet.

fårGenom rockmusik praktiska färdigheter, lär sigspelaatt man man
fårspela instrument och lär sig sköta utrustningen och ljud. Manatt ett att

förmågor, ekonomi studiecirklar ska skö-administrativa hur bandets och
marknadsföring och kontakter med spelarrangörer. Spelandet ledertas,

språk,till kunskapsmässiga insikter rockspelande och kulturensäven om
massmedierna. färdigheter och kunskaper blir möjligaDessasamt om

får språkliga färdigheter deungdomar i rockmusikenatt attgenomgenom
används blir giltiga intersubjektivsymboler, tecken och genrer som en

nivå. förmågor reglerleder till norrnativa deLäroprocessen även genom
i ytterligare förtjänst medoch utvecklas rockbandet. En attnormer som

förmågorna ochspela i rockband de relationellaär övasett att ut-upp
vecklas i den informella kulturens sociala samvaro.

Studieförbundens musikverksamhet

sammanfattningsvis nedan uti-Den empiriska undersökningen redovisas
från diskus-studieförbundens verksamhet tillsammans med generellen
sion musikverksamhetens problem och möjligheter.om

studieförbundensRockrnusikverksamheten har blivit delstor ar-en av
uppgår exempelvis till cirka 1/3bete, musikverksamheten av

Studiefrämjandets totala verksamhetsvolym. Musikverksamheten har
årens där-under lopp integrerats i studieförbundens arbete och haräven
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förändrats sedan 1970-talet. Tidigare rockmusikens folkbildandemed när
karaktär inte lika självklar hos studieförbunden användes obligatoris-var

för rättfärdigaka studiematerial musikcirklarna.att
utifråndagens cirklar arbetar alla studieförbund pedagogisk tankeI en

musikhandläggama ska finnas till för banden ochattom som resurser
utgårbehovet finns. musikcirklama till delhjälpa dem Därmednär stor

utifrån musikhandläggamasbandens behov och intressen. Genomegna
såkontakt med banden kan de fungera be-nära närsom resurspersoner

hövs. Studiematerialet hjälp banden behöveranvänds närextrasom spe-
erhållaciñka inte lika spelan-kunskaper de lätt kan sitt egetsom genom

få teoretiskde eller deltagare i musikcirklama redo ökadnär är att en
förståelse för sitt musicerande.eget

musikcirklar har idag hög kvalité bandinspel-Dagens atten genom
studioinspelningarningar och har integrerats i läroprocessen vilket gör

det lättare för banden reflektera sitt spelande. ytterligareEttöveratt eget
komplement videos för instrumentteknik eller inspelningar underär egna
konserter.

ocksåMusikcirklarna kompletteras olika utbildningskurser, semina-av
rier och work-shops clinics. En del dessa seminarier obligato-ärsamt av
riska medan andra bygger frivilligt deltagande efter behov och intresse.

många gångerBandutbildningama och seminarierna har bandens egen-
låtar utgångspunktproduktion och medverkar därmed till ökadav som en

förståelse för hur samarbetar utvecklas.ochgruppen
rad särskilda tjejprojekt genomförts för ñickors spelandeEn har ökaatt

måstei rockband. erfarenheter förDessa emellertid spridas och utvecklas
möjligt rockmusikspelandet jämlikt hos studieförbunden.göraatt om mer

lågaSamtliga intervjuade har tagit problemet med rockmusikensupp
i samhället och hos studieförbunden. Orsaken till detta kanstatus vara en

oförståelse för de viktiga läroprocesser sker i rockspelandet ochsom som
förmågorfärdigheter, och kunskaper ungdomarna använder tillger som

sitt vuxenblivande. ytterligare orsak kan generationsskill-En utgöras av
försvårarnaden den äldre generationens reception populännusi-som av

kens snabba förändringar.
Musikverksamheten för-dock beroende de ställs tillär av resurser som

frånfogande studieförbundens sida ungdomar inte har de eko-attgenom
rådnomiska krävs för ha ha rep-lokalatt attresurser som en egen
bådehand. verkar dock ñnnas skillnader kunskapsmässiga eko-Det och-

pånomiska vad musikverksamhetengäller beroende den bedrivs iom
småstorstäderna eller landsorten eller eller avdelningar ochstora

distrikt. slåKanske borde flera studieförbund i framtiden sig ihop för att
tillsammans driva musikhus i mindre där enskilda avdelningarsstäder

sådant åtagande.ekonomi inte klarar ettav
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baseras deltagartimmar, missgynnarDagens bidragssystem, som
gångermånga småmusikcirklama ochungdomsmusiken. Genom äratt

musikverksamheten förlora irelativt kostsamma driva riskerar kon-attatt
språkcirklar.kurrens billigare och studiecirklar Detstörre ärmot t.ex. av

vikt tydliggör de förebyggande och kunskapsinhämtandestatsmaktenatt
till delen vänder sig till ungdomar.aspekterna i rockcirklama störstasom

utgår frånkarakteriseras denverksamhet bedrivsDen attav ensom
förståelse studiecirkelns folk-god rockspelandets läroprocesser däröver

bildande möjligheter realiseras.
musikverksamhet därmed vik-Studieförbundens kan sägas utgöra ett

tigt socialiserande och kulturskapande arbete med ungdomar. De kunska-
frånerhållerungdomarna musikcirklarna kanoch kompetenserper som

språkliggöra samtiden via musiken användassedan användas för samtatt
för få förståelse moderna och medialiserade kul-bättre för dagensatt en
tur.

ingående i studi-Undersökningens fokus läroprocesser-
eförbundens musikverksamhet

medanledning den information erhölls under intervjuernaMed av som
Studiefrämjandet, Medborgarskolan och ABF, kan de i musikverksamhe-

utifrån utgångspunkter.ingående diskuteras olika Deläroprocessematen
förbundsnivåmusikansvariga riks- eller uttalarstudieförbundenstre

innehåll.sig beskriver huralla positivt musikverksamhetens De ävenom
naturlig del i respektive förbundsmusikcirklama har kommit bliatt en

verksamhet. Musikverksamhetens folkbildande betydelse ävenanses av
studiecirkelformende musikansvariga och därförstor attvara menar man

på musicerandets läroprocesser.mycket bra öppnasättett passar
verksamhetsfonn för musik säkerligen de allraStudicirkeln passarsom

institutionaliserade former förflesta ungdomar till skillnad andramot mu-
påstå ingåttstudieförbund isikundervisning. vill samtligaJag stu-att som

utgår från verklighetsprincip delta-dien musikcirklar därhar som en
bådeutgångspunkt ochfungerar och där socialaläroprocessgarnas som

fås med det musikaliska lärandet.psykologiska kunskaper tillsammans
främmande kulturellaGenom musikspelandet lär sig ungdomar mötaatt

människor med annorlunda etnisk ochsymboler och även mötaatt so-en
på kan ske kan Studiefrämjandetscial bakgrund. exempel hur dettaEtt

På träffas inte enbartoch ABFs/Fryshusets musikhus Fryshuset mu-vara.
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ungdomarmed olika bakgrundersikintresserade ungdomar ävenutan
ungdomskulturell inriktning.skilda intressen ochmed vitt

utveckla sitt spelandespela musik i ochlära sigAtt ettattatt grupp
få publik bandmedlemmarnauppträda införinstrument attsamt geren

utveckling förändringsin utveckling. ochbevis Dennakonkreta egen
också identitetsmässig.inte musikaliskenbartär utan

för-studieförbunden arbetar med ochUndersökningen visar även att
relation till musik-med de cirkeldeltagamassöker lösa problemet unga

för kunnautbildning. banden behöver stödbranschen De attungagenom
dockstudieförbundens regi, detta problemoch spela utanförkomma ärut

svårtså lösa.längeän att
inte i till-dock musikverksarrrhetenintervjuerna uttrycksI atten oro

på förbunden och hos statsmakten.räckligt grad allvar inomhög tas
ytterligare nedskärningar kanmusikansvarigaSamtliga är överens attom

kvalité.drabba musikverksamhetens
väl funge-ingick i undersökningen harstudieförbundenDe tre som en

tillkommer cirkeldeltagarnaoch seminarieverksarnlretrande kurs- som
undervisning och hjälp hur de skaseminarierna deltagarnagodo. I omges

studiecirkelns arbetemusikaliskt, hur de ska utvecklakunna utvecklas
och fungerar. Utbildningamaoch hur musikbranschen ut som gesserom

tillgodo-förändras kontinuerligt förtill cirkelaktiva utvärderas ochde att
Studiefrämjandet och ABF harbehov. Medborgarskolan,deltagarnasse

bådekringresurser tillseminarieverksanrheter kandärmed somsom ses
medverkar i da-musikhandläggarna. Utbildningarnacirkeldeltagarna och

och fördjupar läroprocessen hos deltagarna.musikverksarnhetgens
fåtvå musikhus studerats för fördjupatundersökningen harI att ett svar

ingår ipå vilka läroprocesserhur musikverksarnheten kan ochut somse
båda välmusikhusen, Tryckeriet och Fryshuset, harmusicerandet. De en

kunniga och erfarna ledare. Ifungerande verksamhet ledssom av
förredovisningsfonnanvänds banddagböckerFryshuset även som en

målvilka uppfyl-musikcirkeln. Genom banden dels planerar skaatt som
cirkelsamman-cirkeln, dels skriver vad gjorts underlas under om som

får reflektera sincirkeldeltagarna formulera ochkomstema, över egen
instrumentaliseringreflektionkunskapsprocess. Denna kan avses som en

flesta fall fungera stöd i deltagarnasspelandet, verkar i de ettsommen
och videoinspelningar i studi-Användandet musik-kunskapsprocess. av

musikaliska och socia-deltagarna ytterligare stöd i denecirklarna ettger
påstå med-ingen överdrift musikcirkelnla läroprocessen. Det är att att

och kunskaperi ungdomarnas identitetsskapandeverkar processer ger
så-vuxenblivandet.medverkar i och underlättar Enoch kompetenser som

rela-lära sig hur skall hanteradan konkret erfarenhet handlar attom man
uppstå i och fler-tioner och lösa relationsproblem kan ett gemensamtsom

3 16-1329
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verksamheterihar dagensStudiecirkeldeltagarnaårigt grupparbete. en
cirkelar-och ledahanterachansdärmedrelativ autonomi och attenges

ochcirkelarbetets närheti ärfinns dockhuvud. Ledarnaefterbetet eget
kande problemtill lösamedverkahjälpa tillberedda attatt upp-att som

gång.stå cirkelarbetetsunder
fritidssysselsätt-konstruktivmusikverksamhetStudieförbundens är en

tradition där deltagarnasfolkbildandevilarDenning för ungdomar. en
står i cirkelarbetet.i fokuskunskapssökande

träffas"attänsig"man lär tror genommanmer
studiecirklarsamhällsinriktadestudie aven-

GougoulakisPetrosav

TeoretiskSyfte och ansatsBakgrund,

syfteskall haverksamhetsamhällsinriktade attStudieförbundens som
tillsam-ochlivsvillkorpåverka sinamöjlighetmänniskorsbl.a. stärka att

ochvärderingarenligtförhållandenaandra förändramed egnamans
folkrä-studiearbeteidéburet itillstimulansstöd ochidéer ettsamt att ge

folkbildningspropositionen.slås fast iDettarelser och föreningar.
koncentrerad form,samtidigt, iuttryckerInnehållet formuleringari dessa

enskildedenbetydelse föroch dessfolkbildningensamhällets syn
idemokratinoch förmedborgaren stort.

studiecirklamasamhällsinriktadevarit deFöremål studiedenna harför
Över 300.000administrerar. män-ochstudieförbunden arrangerarsom

årvarjestuderarstudiecirklarideltarfemniskor eller nästan somen av
statis-officiellastudiecirkelforrn. denIisamhällsvetenskapligt ämneett

Samhällsvetenskap,undersammanförs dessa ämnesgruppentiken ämnen
uppfat-samhällsinriktadestudiecirklar i ämnenanordnainformation. Att

folkbildningen.förverksamhetprioriteradtas vara en
förståochdeltagarperspektiv söka belysasyfteStudiens är att ettur

påfokus bl.a.medcirkelverksamhetsamhällsinriktadestudieförbundens
uppmärk-studieneffekter. Iochlärandeprocessdeltagande,förmotiv

studiecirklama.samhällsinriktadeinvandrarna i desärskiltsammas
samtals-iintervjuerdelshuvudsakianalyser byggerRapportens
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våren i studiecirklarform urval deltagare, under 1995 deltogmed ett som
innehåll, studie-med samhällsinriktat dels besvaradesenkät avsomen

fyra olika och begränsa-förbunden. Undersökningen förlagd till ortervar
under-avdelningar ides till fyra studieförbund. Sammanlagt deltog nio

åtta huvudsyftet medsökningen, besvarade Eftersomenkäten.varav
få förståelse studiecirkel-studien samhällsinriktadeökad denär att en av

del-betydelse förverksamheten, dess pedagogiska gestaltning desssamt
lärande har kvalitativ forskningsansats använts.tagarnas en

Redovisning enkätenav

erhållit frågeformuläret bildvi deskriptivSvaren har avoss engenom ger
frågornaförhållerhur studieförbund lokalt sig till rad aspekterett somen

någottillfälle tillhar berört. Enkäten inbjöd till föröppna att ettsvar ge
bli-utvecklade och det hadenyanseradeäven änmer resonemang annars

tillgå. verkarvit fasta fanns möjlighetenendast svarsalternativ Denattom
iinte många varit ganska lakoniskaha utnyttjats tillräckligt harutan svar

så innehållsrika har lämnatssin formulering och icke medan andra t.o.m.
skall tolkasobesvarade. viss försiktighet därför befogadEn är när svaren

påeftersom inte säker hela sanningen.dessa uttryckerärman om
frågefonnuläret delsstudieförbunden beskrivaI ombads de undersökta

syftet sin dels de faktorer,med samhällsinriktade studiecirkelverksamhet
mål-står Fråncirklar.tankar och idéer bakom ämnesutbudet i dessasom

påinriktning individensbeskrivningarna kunde konstateras antingen en
bildning eller medlemsorganisationens utveckling.

egenvärde, bInriktningen individen framhäver bildningen a ettsom
självför-för aktivt samhällsengagemang, medel för ökatc etten resurs

troende i det sociala livet.
utveck-Inriktningen medlemsorganisationen syfte främjahar till att

lingen demokratiskt aktivt föreningsliv i samhället.ochettav
si-avdelningarna med planeringenDe överväganden i sambandgör av

utgår från två Enligt detsamhällscirklar skilda synsätt. synsättetna ena
innehållsamhällsinriktat ochplaneras och erbjuds studiecirklar med om

tillgång efterfrå-efterfrågas. underförstådddessa princip ochEnnär av
verkar det faktiska cirkelutbudet. Enligt det andragan synsättetstyra
planeringen cirkelverksamhetenden samhällsinriktade ut-styrs av merav

jämställdhettalade moralisk-ideologiska ställningstaganden, t.ex.som
eller medlemsorganisationens behov.omsorgen om

på studiecir-Enkätsvaren tyder samhällsinriktadehuvuddelen deatt av
medlemmar iklarna genomförs i samarbete med de föreningar ärsom re-
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spektive studieförbundsavdelning. Därigenom cirklamas studiein-svarar
nehåll sammanhållning.föreningarnas behov utveckling ochmot av

målgrupperAvdelningarnas potentiella för den samhällsinriktade
cirkelverksamheten återfinns bland de föreningar och organisationer som

medlemmar i respektive studieförbund. Indirekt kan avdelningamasär
målgrupper identifieras ämnesinnehåll.cirklamasgenom

Cirkeldeltagarna och deras motiv

Deltagarnas refererar tvåtill motiv har klassificerats i hu-utsagor som
vudkategorier:

någona motiv kan sammanhängande med form yttresom ses som av
tryck
b motiv kan uttryck för behov.inresom somses

tvåDessa naturligtvis inte helt skilda kategorier, inte heller kan delta-är
alltid klassificeras motiverade antingen tryck eller in-yttregarna som av

behov. Ofta motiveras cirkeldeltagaren bådeñera faktorer, ochyttrere av
inre. Inte sällan har det dock varit möjligt intervjusvaren uttolkaatt ur en
viss aspekt betydelsefull änsom mer en annan.

utifrånDe samhällsinriktade studiecirklarna lockar deltagare vitt skilda
utgångspunkter. Motiven delta brett spektrum. Detspänner överatt ett
handlar behov kompetens för arbetslivet, kompetens för förtro-om av
endeuppdrag, behov kunskaper för utveckla eller lösa problem siniattav
förening eller i sin vardag. Vidare handlar det behov utvecklasattom av
själv, någotbehov gemenskap med andra människor och göraattav
sin fritid. Motivbilden sammanhänger med studiecirkelns inriktning och
ämne.

Verksamheten med studiecirklar riktar sig till arbetslösa innebärsom
mångasannolikt människor för gångenförsta upptäcker cirkelnatt som

studieform sådanaoch inte skulle sökt sig till studier.som annars
Samtidigt innebär denna verksamhet vissa problem de speciel-attgenom

villkor gäller inte alltid harmonierar med premissernasom om
studiecirkelns frihet och frivillighet.

Vad gäller föreningscirklar har i del exempel kunnat konstateras atten
för föreningsmedlemmotivet delta i studiecirkel,atten en som arrangeras

inom för förenings ordinarie verksamhet, underord-ramen en synes vara
det ursprungliga motivet sig tillsöka det sociala sammanhangnat att som

frågaföreningen i konstituerar.
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studieformStudiecirkeln som

uppfattningarintervjuade deltagarnasfram deträderBilden omavsom
positiv.variationsrik ochstudiecirkeln nästanär oreserverat

studieformsantydan dennastudiecirkelnUppfattningarna omger enom
andra bildnings-fördelaroch dessmarknadsvärde gentemot

sammanhang.
väsentliga detsärskiltframträderkaraktäristika hos cirkeln närTre som

intervjuade deltagareförstå depositiva bildgäller denatt ger:som
med andrastuderar tillsammanslärandemiljönkollektival den att man-

kommunicerar med,hela tidensom man
studiesituationen den lättsammainformella karaktären hos stäm-2 den -

arbetsformema,frånvaron de frianingen, stress,av
där finnsför cirkelnsgenuina intressetoch ämne3 det gemensamma -

meriteringsbehov.ellerbetygshetsvarken
studieformkarakteristika tycks skapadessaKombinationen somenav
också har peda-behov ochmånga människors skiftandemot somsvarar

utifrånstoffbearbetningden möjliggörfördelargogiska ettatt avgenom
balanse-studiecirkelns i denliggervinklingar. Kanskeflera olika särart

möjligmålinriktat och informelllärande ärring mellan attsamvaro som
delta-figur illustrerarstudieform. Följandeåstadkomma speciellai denna

arbetsform.studiecirkelnuppfattningar somomgarnas

studieform.studiecirkelnuppfattningarDeltagarnasFigur somom

passadarbetslivsan
kollektiv informellstudieform
lärandemiljö studiesituation

STUDIECIRKELN

STUDIEFORMSOM

träning församhällsorien-förarena studiervidarekommunikationterad
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Studiecirkelns inre liv

De studerade cirklama uppvisar olikheter i utformningen det inreav ar-
betet beroende utgångspunkthur dessa har tillkommit. Med i hur del-
tagarinflytandet måletgestaltas och uppställes har cirklama delats i pro-
bleminitierade respektive utbudsbaserade.

måletI cirklar där inte förhand angivet deltagarmedverkan vidär är ut-
formning mål innehålloch självskriven. Denna probleminriktadeav an-

har konstaterats i de samhällsinriktade cirklama inomsats som arrangeras
organisationslivet eller påuppkommer initiativ bestämda yrkeskollek-av
tiv. Bakgrunden för cirklarnas initiering varithar för alla deltagareett ge-

åtagandeproblem eller i sin basen för arbetet i cir-utgörmensamt tursom
keln. Cirklar uppkommer grund reellt existerande problemettsom av

inriktade på förändring.är
andra framträdelseformen,Den den utbudsbaserade, kännetecknar stu-

diecirklar uppkommer initiativ bildningsförbunden och riktarsom av
sig till marknad. måletI dessa cirklar redan faställt i förväg.öppen ären
Det den premissen den enskilde medborgaren fattar beslutär ett att

sådanadelta i studiecirklar. Deltagarnas måninflytande i den det före-
kommer begränsat till perifera aspekter cirkelarbetet inteär berörav som
dess föreskrivna grundstruktur och inriktning. den bemärkelsenI har de
förekommande planeringsdiskussionema delvis skenbar karaktär. Deen
utbudsbaserade cirklarnas huvudsakliga inriktning förmedla vissär att en
kunskap eller information med hjälp ämneskunnig och i förväg ut-av en
sedd cirkelledare.

Den typiska arbetsforrnen för de samhällsinriktade studiecirklarna har
visat sig den tidsbestämda återkommande sammankomsten.vara
Analysen arbetssättet har utgångspunktgjorts med i a inlärningsfak-av

d.v.s. faktorer kring vilka studiearbetet utformas, och b lärandeak-torer,
vilkativiteter det pedagogiska stoffet bearbetas och lärs in ar-genom

betssätt.
A. Som inlämingsfaktorer har identifierats cirkelledaren, det tryck-

studiematerialet, studiekamraterna, föreläsningen, studiebesöketta samt
biblioteket.

Studiematerialet i form kursbok förekommer i alla studie-nästanav
cirklar bådeoch har haft funktionen faktaförmedlare och diskussions-av
underlag. framkom inteDet klart i intervjuerna boken har använtsom
på medvetet reflekterande bland andra. Snarare verkarsättett textsom en
det kursboken uppfattas norrngivande för det den behandlar.som om som

vissaI fall kursboken slags kring vilket sammankomsternautgör ett nav
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utformas. Det boken definierar cirkelns kursplan, antal träffar ochär som
föreskriver inlämingsaktiviteter. Ju pedagogisktäven upplagt stu-mer

diematerialet desto blir fixeringen vid detta. Med pedagogisktär större
innehållet organiseras i relation till sammankomstemas längd,menas om

innehållerdet diskussionsfrågorinstuderings- och förut-detsamtom om
sådantbestämda arbetssätt. stårEtt studiematerialsätter med andra ord

för cirkelarbetets inramning. En skillnad tycker vi dock märka näross
deltagarinitierade och studieförbundsinitierade cirklar jämförs beträf-

förhållandetfande till kursboken. förra såDe tycks flexiblavara mer
i mindre utsträckning bunden till visssätt studiematerial.äratt ettman

Flexibiliteten kan uttryckas i benägenhet välja andraäven större att ar-
betsformer sådanade Som identiñerades i intervjumaterialetän gängse.
studiebesök, föreläsningar samverkan med andra studie-öppna samt
cirklar behandlar frågor. förekommerDetta dock isom gemensamma
mycket begränsad omfattning. konstaterandeEtt i sammanhanget denär

frånvarontotala elektroniska/audiovisuella läromedel i cirkelarbetet,av
med undantag, naturliga skäl, för datacirklarna.av

B. Som lärandeaktiviteter har kunnat urskiljas det fokuserade samtalet
målinriktade,d.v.s. den tidsbestämda och strukturerade diskussionen,

gruppuppgüter, individuella redovisningar; konfrontationer. ochI en
cirkel kan eller flera former lärandeaktiviter tillämpas.samma en av

Samtalet lärandeaktivitet i de samhällsinriktade studiecirklarna ärsom
den förhärskande metoden. Dess dominerande ställning hör troligen ihop
med studieämnets påkaraktär och har tydlig fokus i huvudsaken gemen-

och för fråga.alla inblandade angelägen När underlaget försam sam-- -
talet förmedling fakta kännetecknas fråga-svar-interaktionenär ettav av

fall utgår frånI samtalet deltagarnas erfarenheter ochmönster. annat
uppfattningar bådeoch blir därmed reflekterande innehålltill och struktur.

Uppfattningar lärandetom

på frågorSvaren hur lär sig och under vilka betingelser rela-ärom man
tillterade det faktum intervjuerna genomfördes i studiecirkelmiljö.att

utgår frånMan vanligen cirkeln Tvåi sina lärandet. hu-resonemang om
vuddrag kunde urskiljas nämligen kollektiv bearbetning och självaktivi-

Inom den kollektiva bearbetningen framhöll betydelsentet. att taman av
del andras erfarenheter och samarbete initieratsettav som av en gemen-

målinriktning. ocksåfannsDet deltagare framhöll betydelsensam som av
självaktivitet, begrepp enligt deltagarna betydde undersökandeett som
aktiviteter, framföra något muntligt utföra något.att samt att
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studiecirklarEffekter deltagandet i samhällsinriktadeav

behållninghaftDeltagamas berättelser intryck alla har storett attger av
samhällsinriktade studierna och verksamheten deltagarnasde attav ur

framgång. Effekterna den studerade cirkelverksam-synvikel är stor aven
följande kategorier:heten har sammanställts i

föreningskompetens,individuell kompetens, medborgerlig kompetens,
studiemedvetenhet effektsocial kompetens, ingensamt

Avslutande diskussion

föreliggande studie finns fleraBland de intervjuade cirkeldeltagama i ar-
studerarbetslösa, invandrare och ungdomar jämfört med alla dem ettsom

studiecirklar. Alla dessa brukar räknas till kate-samhällsämne i grupper
många gångereftersom saknar reella möjlighetergorin resurssvaga de

målenpåverka för folkbildningensin situation. De statliga ut-att utsatta
för finansieradejust prioriterade den statligtpekar dessa grupper som

bildningsverksamheten.
förhållerstudieförbundsavdelningamaGruppen invandrare och hur

ingående. kan kon-sig till den har vi försökt uppmärksamma Detatt mer
långt ifrån för undersökta perio-alla avdelningar kunnat denattstateras

sådannågon verk-den redovisa speciell verksamhet för denna Därgrupp.
pågenomgåendeframskymtar tydersamhet mönsteräger attett somrum

någon invandrareindivider arbetslösa ellertillhörsom av grupperna
både särskildai samhällscirklar finansieras medeller och deltar som

cirkeln del i studie-medel. Ofta anordnas den aktuella störreettsom en
bestående Cirklama i regelpaket flera cirklar i olika ämnen. ärsom av-av

ingår tillkom-giftsfria inte i studieförbundens ordinarie cirkelutbud utan
utomstående finansiärer.hoc-satsningar i samarbete medadmer som

finansiärer arbetsmarknadsmyndigheter, kommunerDessa kan t.ex. vara
organisationer. Vi här inte uttala fenomenetseller andra kan ut-oss om

vi haft möjlighet studera.bredning eller karaktär det harutöver att

exempelvis arbetslösa och invan-Behovet bildningsinsatser blandav
svenskadrare existerar och i takt med de ökade kraven denväxer ar-

från FolkbildningsrådetUppgifter visar drygt 5betsmarknaden. att pro-
studiecirklar under 1994/9518 769 cirklar samtligacent av--

för arbetslösaanordnades arbetsmarknadsanpassade utbildningarsom
särskilda omständighetoch finansierades med anslag. En är attannan
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förstärkningsbi-i formmedelFolkbildningsrådet budgeti sin avsätter av
språkliga ochmedoch deltagarefunktionshindermeddeltagaredrag för

tillfälli-förekomstenöverhängande fara iVihandikapp.sociala avser en
prioriteradeblandstudieverksamhetspecialinriktadanslag för grupperga

verksamhetstudieförbundenspåverkariskeraranslagdessaeftersom att
öronmärk-förstås skdegällerDetsammajust dessavad gäller grupper.

dessavår uppfattning kanEnligtförstärkningsbidragen. resursposterta
prioriteradeinriktas tillverksamhetsignalerapå felaktigt sätt attett som

folkbildnings-från övrigadenskildnågonting ochänär annatgrupper
medelsärskildaupprätthållas endastden kan närochverksamheten att

nödvändigtdet öron-samtidigt tolkas atttillförs. kanDet att voresom
föruppdragdettaprioriterade ärför ettmärka atttrotsgrupperresurser

alltidstudieförbundenvisat sig nästandet harFörfolkbildningen. att
fåttde harverksamhetsintill närprioriteraderekryteralyckas grupper

extra resurser.
föredra elleranslagöronmärktahuruvida ärställning till attUtan att ta

Ärfråga: det verkligenföljandemedavsluta dettavill vi resonemang
studie-medel föranslå särskildamåstestatsmakternanödvändigt attatt

förverksamhet pri-anordnauppdragtillskall leva sittförbunden attupp
oriterade grupper

ochbildningsförbundensamverkar medMånga invandrarföreningar
undersökningdennamedlemmar. Iför sinastudiecirklarbl.a.anordnar

cirkelverksamhet. Intesådanstuderahaft möjlighetvi inte närmarehar att
innehåll.omfattning ochverksamhetsdennauttalakan viheller omoss

underströk vikteninvandrarbakgrundmedintervjuade deltagareSamtliga
socialai olikaumgås svenskarmedmöjlighetinvandrare attatt gesav

föreningar"svenskaochstudiecirklar"blandadeSärskiltsammanhang.
intryck-samlademötesplatser. Detexempelutmärktanämndes som

bakgrundetniskmed ärcirkeldeltagarefrån med attsamtalenet annan
personliga skäl, d.v.s.studiecirklari inte primärtdeltardessa avpersoner

frå-befogadnödvändighet. Eninneboende fritt intresse, yttreutan avav
"åtgärdsspiral.ihar hamnatdessaär enomga

deltagit iantingenvår undersökning haringick iungdomarDe som
deföreningenarrangeradesi cirkelellerför arbetslösacirklar avsomen

detvittgående slutsatserallfördraUtanmedlemmaraktiva att avvar
få iungdomarinverkar det sättunderlagetbegränsade attettomsom

aktivite-del sinabedriverföreningarviafolkbildningen storär avensom
studiecirklar.fomriter av

förkunskapochkunskap för anpassningmellan"spänningsfältEtt
syf-våra med deltagarnasamtal näridentifiera ihar vi kunnatförändring

samhällscirkelnaktuellai dendeltagandetmed togs upp.tet
målet för denrörandeenkätsvarStudieförbundsavdelningamas sam-
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hällsinriktade cirkelverksamheten innehåller dels proñF-inriktningen
dels käma. Som profilerat måltolkas överensstäm-etten gemensam som

med de bakomliggande rörelsernas ideologiska proñl 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 präglat dessa organisationersav
bildningsbehov och ideologiska inriktning. Just dessa stårstudiecirklar
för majoriteten de studerade avdelningarnas redovisade samhällsinrik-av
tade cirklar medan riktas till allmänheten.resten

En omständighet vi kunnat konstatera utgångspunktmed frånannan
vårt långtmaterial ifrån alla medlems-är eller samverkande förening-att

i visst studieförbund bedriver studiecirkelverksamhetett förmed-ar som
las via studieförbundet. Långt under hälften avdelnings föreningarav en
har fungerande samarbete med Studieförbundet fråga.i Ettett antagande

antingen existerarär dessa föreningar stämpelföreningar"att ochsom
därmed såinaktiva eller existerarär inget självklart samarbete mellan
bildningsförbundet och de föreningar i dess medlemsregister.upptassom
Om den organiserade folkbildningen skall lyckas leva till sittupp upp-
drag "ge stöd och stimulans" föreningslivet återstår helatt del arbe-en

från folkbildningsorganisationemasgöra sida i föreningslivet.te att
frånUndantaget ovanstående Studieförbundet SISUärresonemang som

uteslutande bedriver sinnästan bildningsverksamhet bland idrottsrörel-
organisationer.sens

Föreliggande undersökning påhar inte djupare studeratsätt ärnnes-ett
innehållet i de sarnhällsinriktade studiecirklarna avdelningarna redo-som
visat. En ytlig betraktelse ärnnesbeteckningarna målgruppemasamtav
tyder det förekommer i princip slags samhällsvetenskapliga cir-att tre
kelinriktningar.

Den första cirkeltypen föreningscirklarutgörs och behandlar ämnenav
direkt anknyter till föreningars behov kunskaper och kompetens.som av

Deltagarna i dessa cirklar aktiva medlemmar i sin föreningär eller orga-
nisation och innehar ofta olika förtroendeuppdrag inom denna.

Den andra består de k cirklama. Dessaöppna vänder sig tilltypen av s
den breda allmänheten och syftar till uppfylla behov orienteringatt ett av
kring samhällsfrågor.aktuella

Den tredje sarnhällsinriktade studiecirklar syftar till med-typen attav
dela grundläggande samhällsorientering och medborgerlig bildning till
socialt, språkligt kulturelltoch svaga personer.
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folkhögskolevärldenVärden i

Lundström,Ragnhild Nitzler, Ingerav
Ulrika ErikssonAndersson ochInger M.

så teoriinrik-enligt kalladnedan, utfördsammanfattasstudieDen ärsom
genomförs inomutvärderingenbetyderutvärdering, vilkettad att en ex-

från fransk utbild-inspirationreferensram. Medteoretiskplicitgjord
och socialtdess kulturelltfolkhögskolan i ljusetningssociologi avses
kvalitativaempiriska materialetfunktion. Detreproducerande utgörs av

olikafolkhögskolor medTiofallstudier och intervjuer.företrädesvisdata,
varvid in-landet har besökts,spridda helainriktninghuvudmän och över

rekto-åttiosex lärare och tioelever,genomförts medhartervjuer sexton
folkhögskolan och denelevernassyfte har varitEtt utrönaatt synrer.

erhållitharRektorer och lärareundervisning där.ochutbildning som ges
referens-kompletterandefrågor i syfteelevernaliknande utgöraattsom

kring sinaelevernasredovisas blandstudienpunkter. I annat resonemang
betydelseframtid vilkenochyrkesval, utbildningstudie- och samt

Avslutningsvisdet sammanhanget.tillskrivs ifolkhögskoleutbildningen
målen teoretiska referens-och dende statligaresultaten tillrelateras

teoretiskautesluts desammanfattning följerI den mersomramen.
ingående resultaten.beskrivningförmån förtill avmerenresonemangen

studievalElevernas

blivitde harintervjuade elevernadeför ärGemensamt attmerparten av
dålig förankringfolkhögskoleelever. Medsjälvskrivnamindreellermer

socialalåg sällan sjukdom ochutbildning, intearbetsmarknaden, pro-
ståttharnågra existerat. Studievaletfria valpraktiken inteblem, har i

skul-de hellreVissa eleverfolkhögskolan och Komvux.mellan attmenar
hävdarinte in. Andrasökte komdelstuderat vid Komvux,ha menen

Några förrsvårt har försöktför dem.alldeles förskulleKomvuxatt vara
grundskola,alltför lik denvisade sigmisslyckats. Komvux somvaramen

tillräckligtinvandrare har intedelfunnit sig tillrätta Ende tidigare inte
så självstudiermycketsvenska för klarakunskaper igoda att somav

inte skulle haEnsamstående deinnebär.Komvux att enmenarmammor
går kombinera meddå studietakten intepå den högachans Komvux, att

för familjen.ansvaret
ouppnåeligt, något denågon meningibeskrivs oftaKomvux somsom



76 Kapitel 2 SOU 1996: 159

olika skäl sig ifrån.utestängda Samtidigt det inte ovanligtärav anser att
i negativa ordalag likna den utbildning där vid korvstoppningsom ges -

fårbara rabbelkunskaper, lär sig för stunden och föratt Iman proven.
till detta folkhögskolan lärasägs sig djuparemotsats ett annatman

får förståelsekunskapsätt och lär sig för livet.att man
påfallandeDet hur eleverna iär utsträckning individualiserar sinstor

situation. Att de arbetslösa de beror dåligär de har för utbild-attmenar
ning dåligoch för utbildning har de för intede tillräckligt begåvade,äratt
de klarade bara grundskolan iblandoch knappt det. De sig i al-av anser

fall inte begåvadetillräckligt för klara gymnasiet. finnsDet ock-att av
så många hävdar arbetslösheten inte såskulle hög folkomattsom vara

de jobb ñnns. Samtidigt vittnar andratog de okvalifi-att mestsom om
cerade jobb gårofta till högutbildade.numera

Folkhögskoleprofilens betydelse

När det gäller profilens betydelse för val skola finns viss tveksam-av en
het inför söka sig till bestämd skola, inte delaratt dess värde-en om man
ringar. Denna tveksamhet tydligareär ideologi huvudmannenstörre
står för, i fallet med religiösa skolor. Detsamma gäller skolor medsom en
klar politisk eller Någrafacklig profil. uttryck för skolans vållatproñlatt
problem har emellertid inte framkommit i intervjuerna. Kursinnehåll och
arbetsformer uppfattas vanligtvis såinte färgade förhåll-särskiltettav
ningssätt, befarat. Frivilligheten innebär dessutom vissa ak-attsom man
tiviteter kan Sådantväljas bort. från början känns främmande kansom
ibland få positivt värde sig det gäller gruppsamlingarrent ettav vare-

sångermed inte tidigare sjungit, eller och demonstreraatt utsom man
olika samhällsbeslut.mot

Förväntningar och relationer

Förväntningarna undervisningen skall bedrivas i taktattom en som man
klarar har infriats för de ñesta, de handikappade eleverna lyfter särskiltav
fram folkhögskolans flexibilitet häwidlag. De mindre nöjda deär ärsom

tycker sig klara och vill ha högre i undervisningen. Detett temposom av
kan ibland fallet i invandrargrupper det skillnader iär storavara om

Överhuvudsvenskkunskaper. mångatycks det hos elever finnas tämli-en



2 77Kapitel1996: 159SOU

med inläs-liktydigtikunskap,bildoproblematisk stort ansessomavgen
stoff.mängdvissning av en

be-emellanoch elevereleverochläraremellanrelationernasocialaDe
skol-andraibättredet änoch förannorlunda mestaelevernaskriver som

förståelse ochmedbemötsförtroendefull, manochKamratligforrner.
relationernasocialapå hur desammanfattningrespekt kan ensomses

beskrivs.folkhögskolan
också känslorsinabeskriver utan-invandrarelevernahel delEn avav

käntharolikadedär sättsamhällsklimat,hårdnandeinförförskap ett
ochskolanmedhadock intefrämlingsfientlighet. Detta sägsökadenav
på-utanför skolanerfarenheternanegativadedess lärare göra,att men

svenskaframtiden i detochutbildningenochskolarbetetverkar tron
samhället.

verksamhetkulturellaFolkhögskolans

kurserpå olikaelevernamellanfinnas typertycksskillnaderVissa av -
på lin-mindreiblandverkarkulturelladelta iintresset varaatt evenemang

innehållpraktiskt änmedkurseroch kortaresärskilt idrott, ettjer, mer
de intefrågan varförpåeleverEttlinjerna.allmännade omgersomsvar

något praktisktfärdigtmåstedegånger tidsbrist, göramångadeltagit är
måloch harambitiösamycket attdeoftaIntrycket ärarbete. är somatt

underpågår ellerkursentidden kortaundermaximaltmedhinna som -
sådantväljer de bortDärförlokal.särskildtillgång tillharden tid de en

linjerpå estetiskaEleverutbildningen.fördirektinte harde nytta avsom
på-tycksvilketi sinainslag ämnen,många kulturellaocksåhar egna

ock-detverkarSamtidigtkulturevenemang.övrigaideltaviljverka attan
kanskedetillfredsställande i sig,såpå medhåller attså det de ärsom om
då.håll justnäringandlighämta annatbehovuppleverinte attav

demokratinochEleverna

skolandetbildelevernaskolan attdemokratingällerVad avenger
männi-förhållandenaochundervisningengällerdetfungerar bra,ofta när

påverkanförfannsdetmeningallmän är utrymmeemellan. Enskor att
li-fungeraintedetpå lektionerna. Däremotmedbestämmandeoch anses

då beslutgällerDetstudievillkoren.övergripandededet gällerka bra, när
el-skolledningenantingenpå elevernahuvudetfattas översägs avsom -
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ler politiker och andra beslutsfattare i samhället. Många gångerav tycks
det beslut kring ekonomiska frågor kritiskär punkt försom demo-en om
kratin till fullo upplevs fungera eller beslut innebär fördelningsom en-

och Det gäller tillträdestatus. till högskolan,av resurser studiestöds-
frågor, matkostnader skolan, bokinköp till biblioteket, schemaläggning
och kursinnehåll.

Det finns emellertid kluven inställning bland eleverna delta i sko-en att
Ålans inre arbete och beslut. sidan vill med och bestämmaena man vara

åtminstoneeller påverka, så det sker förändringar enligtatt upplevda be-
Åhov. andra sidan detär vanligträtt inte vad kursråd,allaatt lä-vetman

rarråd Ävenoch kommittéer skall bra för. upplever visstvara ettom man
tvång delta i dessa kommittéer, åker ändåatt hem skolanman som om vo-

slut för dagen. Den inbyggda fördröjningen i demokratiprocessenre gör
dessutom inte något resultatatt försöken påverka, eftersomman attser av

förändringarstörre inte kommer ståndtill förrän de hunnit sluta.

Utbildningens betydelse för framtiden

När eleverna värderar utbildningen de i allmänhetär mycket positiva, när
de relaterar Ökadbetydelsen den till den självkänslaav egna personen.
och höjt självförtroende, känsla utvecklatsatt ären av man som person,
vad de flesta vittnar Vad bidragit till detta framför allt de för-ärom. som
troendefulla relationerna mellan lärare och elev och i förekommande fall
intematboendet, fostrat till ökat hänsyns- och ansvarstagande.som

På frågan vad eleverna lärt sig är tveksamma ochom utsa-svaren mer
utbildningens tillkortakommanden fler. Att reflekteragor om vadöver

har lärt sig tycks och osäkerheten påspädsman ovant, tyckernär sigman
sakna tydliga kriterier framgång och misslyckanden. Inte sällan önskar

sig då det skulle finnasatt traditionella framgångsmåttman påmer av
folkhögskolan.

När eleverna betraktar utbildningen i den framtidensnärmaste ljus,
tvivlar de starkt på utbildningens värde och Livet utanför skolanstatus.
kräver meriter och därmed andra kunskaper, tycks de månI den demena.
tillägnat sig social kompetens under folkhögskoletiden, dennaen antas
ändå lätt i konkurrensenväga tillträde till högre utbildning och arbe-om

där kraven på hårdvalutate, uppfattas större.mer av vara
Speciallinjens elever har oftast högre ambitioner den allmänna lin-än

jens, färdighetsinriktadeär och vill inte alls folkhögskolanmer se som en
skola för missgynnade Sådant uppfattas enbart sänka skolansgrupper.

och de månastatus är utbildningen såhar högatt möjligt.om status som
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inte haraktiviteter,också bortprioriterar gärnaDe somgemensamma
specialintressemed deras göra.att

någon form rö-de harelevernaskillnad mellan ärEn att avsomannan
folkhögskolan bryrtillde kommerorganisationskapitaleller närrelse-

ochkodenknäcktharutbildningen. Demeritvärdetsig mindre avom
för sig.ordna detförkontakteranvänder sinasig hur attsäger veta man

ellersigskall ordnadesäkratämligen ettandra ordmedDe attär
utbildning.avslutadefterdemförsättannat

samhällsproblembådede flestaskrämmande förArbetslösheten är som
ifrån arbete.tjänstledigadegällerdel. Det är ettför ävenoch somegen

inteuppfattaserhålla arbetemöjligheternaochmörkFramtiden attutser
Situationenungdomar,ingenting förfinnsDet man.menarstora.som

utbild-ochhoppasalltför äldre. Trotsdensammaupplevs sermanvara
medvetenhetfinnsSamtidigtmörkret. attljus iningen enomett ensom

kommerbidragenförsämradede attmåste 1995,sluta höstendel när
ef-har bam,särskilt kvinnorgällermånga hoppa Dettvinga somatt av.

år finns45deförsvinner. För är överbamtilläggendet är somtersom som
fåinte kandeeftersomstudera,fortsättamöjligheterheller inte attstora

överlag kommerelevernaförutspår för övrigtNågonstudielån. rektor att
inte kommeräldreeftersom debort, attbarntilläggenbli när tasatt yngre

möjlighet studera.ha att

på verksamhetenoch läraresRektorers syn

samhällets kravarbetslösheten,lyfter fram attoch lärareRektorer ge
skolformenifrågasättandetochIT-samhälletutbildning,viss avtyp av

påverkar folk-förutsättningartillfrågas vilkasådan, denär somomsom
verksamhe-medförtArbetslösheten harverksamhet idag. atthögskolans

Medpositivaenbartmed ögon.vilket interejält,expanderat ar-ten ses
alltframförverksamheten,tryckÖkatföljerbetslösheten ett men

folkhögskolestudier.fördisponeradeinteelever, ärsom
glesbygdsfolkhögskola sågsstorstads- ellerdet gällerOavsett enenom

förstade ifördär, inteeleveruppstå undervisningeni är attnärproblem
måste hadeförfolkhögskola,justbedriva studier atthand vill utanen

möjlig-arbetathellre haskulleMånga eleverdessanågot göra. omatt av
kollegiet föroftaelever, ärfunnits. Dessa utmanarheter hade yngre,som

tillräckligtintedeskolsocialiserade,alltföruppfattasde tar ansvaratt vara
arbetsfor-folkhögskolanssällanifrågasätter intestudier och deför sina

äldredesigarbetslöshet, ärdrabbadevarit särskiltDe vareavsommer.
deprimerandekanerfarenheterockså sigför medeller varasomyngre,

undervisningen.ihanterabesvärligaoch att



80 Kapitel 2 SOU 1996: 159

Samhällets efterfrågan på utvidgad uppdragsutbildning, liksom önske-
målen från elever erhålla särskild behörighetsutbildning,att kravärom

både rektorer och lärare kluvna inför.är försökerDe leva i enlighetsom
med sin ideologi, dessasäger utbildning inteatt riktigttyper ärsom av
rumsrena och därför inte får över folkhögskolan. Samtidigt kanta de
inte frånbortse elevernas krav deltagarperspektivet ska allvar.tasom
Lösningen blir försöka balansera de olika kravenatt ivarandra syftemot

hålla någon slags jämvikt.att
Alla lärare dock inte likaär kluvna. De inte det har måhändaärsom

sin ideologi efter förutsättningarna,anpassat då rättrog-men ses av mer
na lärare avvikare, vilka har börjat hylla andra och ibland aka-som mer
demiska värden. Komvux, något ståtycks sinnebildsätt försom som

eller mindre förhatlig °utbildningsfabrik, ofta det kriteriumären mer
Såsärarten länge avståndetprövas hållaskan till Komvux, gårmot.som

särartstanken upprätthålla.att
För folkhögskolans rektorer och lärare verkar det självskrivet i sinatt

roll utbildare någon form demokratisk fostran. Detta kommersom ge av
till uttryck fåreleverna arbeta kursråd/kommittéarbete,iattgenom grupp-
arbeten, träning i inför och utgå ifrånatt prata deltaga-attgrupp genom

perspektiv. Elevernas i studiearbetetpoängteraseget ochrens ansvar man
arbetar för eleverna vågaskall och skrivaatt framför allt deprata som-
tidigare °tystnat. Eleverna aktiva i samhällsdebatten,attuppmanas vara
ringa eller skriva till sina politiker. Man visar möjligheter och vägar att
påverka och vill föredömen för går.detattvara

Samtidigt tämligen pessimistisk bild arbetet med demokrati-ges en av
frågorna på skolorna, framför allt det gäller förflyttanär dem utanföratt
klassrummet. Detta hänga med hela samhälletsantas demo-samman en
kratikris, folkrörelsernaäven omfattas Den rektorer ochsom av. syn som
lärare har folkrörelserna de arbetarär under förstelnade fonner,att ärav

visioner, de bara påtänker ekonomiutan ochatt de har blivit byrå-föratt
kratiska och knappast några språkrör för vanliga människor. Några för-
nyelsepotentialer tillskrivs de inte heller. Mot den bakgrunden detanses

svårt fåäven eleverna intresserade.att

Folkhögskolan målenoch de statliga

målskrivningamaI personersägs utbildningsmässigt,att är socialtsom
eller kulturellt missgynnade skall särskilt prioriteras, varvid invandrare
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mål-viktigHandikappadeskall uppmärksammas.särskilt utgör en annan
besöktesdå folkhögskolor Dessadedetgrupp. Hur ut grup-somser

på bland bero-olika skolor,olika omfattningi liteñnns, annatänomper
bestämmande för vilkablirpå förkunskapskravinriktning ochende att

invandrarnaVi kan konstateratill respektive skola.kan söka ten-attsom
detstorstadsfolkhögskolan, medansvenskarnadomineraderar överatt

folkhögskola knap-idrottsrörelsensfolkhögskola ocharbetarrörelsens
handikappade.några endast enstakainvandrare ochñnnspast

kulturområdet viktigaockså inommålen studier ärtalasI att somom
kreativitet och detidentitet ochsjälvkänsla, ärför utvecklagrund attatt

deltagandet i kul-och vidgai samhälletbredda kulturintressetviktigt att
inriktadesärskilda utbildningarundantar deturlivet. Om vi är motsom

förvåra folkhögskolor verkarkulturområdet, kan vi inte än attannatse
påkulturaktiviteterolikamål grad. utbudetmindre eller högre Idetta i av

till uttryck.och ideologiockså budskaphuvudmannensskolorna kommer
inte all-kulturaktiviteter docki skolans utbudför delta ärIntresset att av

medsvårigheter Iblandså med praktiskaIbland har det göra.tid attstort.
detill skolortidigaresöker sig, ävenbudskapet. Elever nämnts, omsom

ideologiska bud-detoch ideologi. Närbudskapinte delar huvudmannens
såavstår från delta. Itydligt,aktiviteter blir förskapet i vissa attman

breddning kulturintresset.sker ingenmotto av
målen med levandeförknippas iiFolkhögskolans verksamhet stort en

människordet möjligt förbidra tillden skademokrati d.v.s. göra attatt
delta iförskapapåverka livssituation ochsin attatt engagemangegen

kulturellt arbete. Attfackligt ellerpolitiskt,samhällsutvecklingen genom
och läraresrektorerssåväl intervjuade elevernasdedöma utsagor,somav

för.försöker verkadess personalockså folkhögskolan ochdetdetär som
förvarit oemottagligamånga beskriver sig haeleversakEn är attannan

vissa budskap.
fårtill elevernapå förmedlasolikaden ideologiHuruvida vägarsom

djupgående ef-svårt siguttala Meremellertidbäring hos dem, är att om.
fångasvåra anslutninglångsiktiga iochkanfekter utbildning attvaraav

intervjuer-sig, vidElevernautbildningens slut.till eller förestrax anser
några budskap isärskildamärktsällan hagenomförande, mycket avnas

i hög grad harproñl. Detrelaterade till skolansutbildningen är somsom
med tilläg-lika värde, iblandmänniskorsnått budskapet allafram är om

viktigtsamtidigt detfår sitt,till tals och äralla komma säga attattget som
också dessaåt. sig omfattaVissaalla hjälpssolidaritet ochvisa sägeratt

rnissgynnadedemålskrivningama tillhörsärskilt de enligtbudskap, som
invandrare.handikappade ochd.v.s.grupperna,

Även utbildningenkanmedveten det,studerande inteden är omom
folkhögskolansi enlighet medriktningpåverka och fostra i ärsomen
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mål. gåttDen har nykterhetsrörelsens skola behöver inte nödvän-som
digtvis bli nykterist han eller hon har fått förståel-kanske istället ökad-

för människor hamnat i samhället eller ökat intresse försnett ettse som
sociala frågor. Man har kanske inte påblivit religiös den kristna skolan,

fåttödmjuk och förståelse för Påsina medmänniskor.men mer en annan
arbetarrörelsens skola kanske inte har ändrat uppfattning facketsman om
roll och betydelse. Men kanske hållahar lärt sig vikten sig tillattman av

Påvissa spelregler. landstingets skola har kanske lärt sig leva li-attman
bådesundare°, i relation till miljön och sig själv. Man har skaffat sigte

andra och intressen förväntas Påhögre livskvalitet.vänner som ge
idrottsfolkhögskolan kanske intresset för individuella idrotts-avtar

förmånprestationer till för lagsport och kamratanda.
Folkhögskolans bidrag till den kulturella och sociala reproduktionen,

kanske kan sammanfattas försök upprätthålla idealet detett attsom om
goda folkhemmet i allmän mening. Oavsett folkhögskolanen mer om

påverkalyckas elevernas föreställningsvärld i önskad riktning eller ej,
kvarstår folkhögskolan har försett måttdem med visst kulturelltatt ett av
kapital, i eller mening torde förbättra deras livssituation.som en annan

Folkbildning institutionsom

Alvar Svenssonav

I behandlas studieförbunden organisationer prägladeuppsatsen som av
skilda frånkrav medlemsorganisationer, och deltagare. Förbundensstat

frånutveckling till för inspiration och samordning bildnings-att vara av
strävanden inom folkrörelser till bildningsorganisationer medstoraunga

organisationskultur behandlas.en egen
I stårför studien studieförbunden organisationer.centrum som

Utgångspunkt studieförbundens förankring i folkrörelserär och folkrö-
relseorganisationer. Syftet mål,granska studieförbundensär att synen
dels hos bidragsgivare, dels inom studieförbunden själva.staten som
Likheter och skillnader mellan studieförbunden och eventuella skiljaktig-
heter mellan olika nivåerorganisatoriska Studieförbundentas upp. ses

förmedlare mellan folkbildningens olika intressenter.som
Utvecklingen beskrivs med hjälp tidigare forskning, utifrån aktuel-av
utredningar, måldokument,propositionstexter och verksamhetsberät-
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m.m.från materialet in-studieförbunden. viktig deltelser Ett utgörs avav
förbundsnivåsåvälstudieförbundentervjuer med företrädare för som

finns i hu-deras uppläggninglokalt. redovisning intervjuerna ochEn av
vudrapporten.

Teoretiska perspektiv

utgångspunkter från folkrörelseforskningen delsdelsTeoretiska hämtas
från Studieförbunden kan till delorganisationsforskningen. ses somen

demoderorganisationer. växande grad harserviceorganisationer för sina I
mål.också för förverkliga politiskainstrumentsetts attsom

genomgått folkbildningsar-utveckling där förStudieförbunden har en
institutio-organisationerna. Teorierspecifika värden byggts in ibetet om

förstå denna utveck-värden organisationen används förnalisering i attav
ling.

från studietteoretisk tradition inomResultat och teorier aven annan
får studieförbun-belysafrivilliga organisationer, den k. resursansatsens.

för sina medlemsorga-för samla och skapaden redskap att resurser,som
för i och för den enskilde.nisationer, samhället stort

rörel-folkrörelseforskningen betonaraktuell kognitiv inomEn ansats
utgångspunkt i denna kanroll skapare kunskap. Med mansemas som av

specifikförstå för hävdandetfolkbildningen i sig uttryckett av ensom
villkor och vilkamed bild under vilkakunskapssyn nyav somen egen av

kunskap skapas.
samhälleligockså vidarekan studeras delarOrganisationer ensom av

till vad deStudieförbunden fram och utvecklatskontext. har ärväxt nu
då kraftigt. detta finnsorganiseringen samhället ökat Iunder period aven

förstå harderas nuvarande roll. Dedel förutsättningarna för att va-en av
samhället.från organiseraderit för tryck skilda sektorer detutsatta av
förhållan-både och derashaft betydelse för deras inre strukturDetta har

omgivande miljön.de till den

Folkbildningen institutionaliseras

socialaNågra i 1800-taletsde elva studieförbunden har rö-rötter storaav
harorganisationer, ellerformats i anslutning tillrelser. Andra har yngre

i skilda ideolo-universitetsrniljö. Förbunden hör hemmasina irötter en
giska sammanhang.
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sågsStudieförbunden länge främst instrument för bildningsarbetesom
inom folkrörelserna. 1940-talets bidragsreformer ledde till de fickatt en
friare förhållandeställning i till medlemsorganisationerna. Regering och
riksdag kom studieförbunden instrument föratt vuxenut-senare se som
bildning och kulturpolitik.

skildaTrots ideologiska hemvist månoch i viss olikartad historia har
studieförbunden utvecklats till organisatoriskt fält. Deett gemensamt ar-
betar på, i väsentliga avseenden, likartade måstevillkor och för-möta

frånväntningar andra organisationer m.ñ.staten,
I denna miljö har utvecklat väsentliga punkter,man en, gemensam

bild folkbildningen, dess särdrag och betydelse för samhället folk-av -
bildningen har institutionaliserats. Trots tydliga skiljelinjer mellan studi-
eförbunden påi folkbildningens uppgift har de utvecklat i storasynen en
drag vad med folkbildning pedagogiskgemensam syn man menar som

långtgåendeverksamhet. finnsDet enighet vad folkbild-ären om som
ningens särdrag.

finnsDet hög grad ifråga folkbildningens positivaen av samsyn om
betydelse för demokratin. Denna vilar bild demokratin där deten av
offentliga samtalet och allas möjlighet påverkadelta och grundläg-äratt
gande. Den breda demokratiska värderas högt. Folkbildningenprocessen
bidrar, påhävdar ñera till bredda det demokratiskasätt samtalet.attman,

Studieförbunden arbetar i kraftfält från håll.med förväntningar fleraett
Medlemsorganisationer har eller mindre tydliga krav sitt studie-mer
förbund. finnsDet eller dold kamp mellan skilda in-öppenen om resurser

De ansvariga i studieförbundet måste då utifrån studie-tressenter. agera
förbundets totala intresse. Från professionell synpunkt kommer
studieförbundet organisation, dess trygghet och fortsatta verksamhetsom

huvudintresse.att ettvara
I den avvägningen tvingas bådehänsyn till organisationernastaman

krav och till behovet uppehålla verksamhet rekryterar del-attav en som
från allmänheten liksom till bidragsgivamas krav. För förbundentagare är

det avgörande bevara förtroendet från tillräckligt stark politiskatt en
gruppering. Legitimitet hos de politiska beslutsfattarna överlev-är ett
nadskrav.
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deltagareochmedlemsorganisationMellan stat -

står Frihetenifrihetdeltagarnasförbund betonas centrum.Inom alla att
för alla.grundläggandepåverka studiernamed ochvälja äratt att vara

stå fria i för-organisationerocksåuppfattar sigStudieförbunden som
bidragenförknippade medvillkorhållande bidragsgivama. De ärtill som

såhållning ellerstudieförbundensså medintegreradeantingenär egen
för vaksarnhetuttryckSamtidigt finnsbesvärande.de inte kännsöppna att

be-för frihetenriskerintervjupersonerbidragsgivaren, ñera attmot ser
specialdestineradehåll. Tveksarnhetfrån kommunaltfrämst motgränsas

vanlig.olika slagbidrag ärav
påverkat sinaellernegativ meningsig iförbund kännerInget styrt av

saknarföruttryckfinns lokaltmedlemsorganisationer. Tvärtom att man
medlemsorgani-frånstudiearbetetiochtillräckligt intresse engagemang

med-denfinns mellanmotsättningtillAntydansationema. resurserom
och denverksamhetenlemsanknutna öppna.

mål uppgifter iochfolkbildningens1991 ställdeStatsbidragsrefonnen
studieförbundenmellanspänningentaladesfokus. förarbetenaI somom

vuxenutbildningen Detförinstrumentochfolkrörelseorgan som
regelverk tillfrån statsbidragensförskjuta intressetfanns strävan atten

demokratiperspektivenochmål. Folkrörelse-övergripandeideologi och
Studieförbundenbetonades.kunskapssökandetsågs det friaviktiga,som

folkbild-både traditionellapolicyuttalandenframhöll i gemensamma
förhållanden.ningsmål viljaoch mötaatt nyaen

tydligtstudieförbundtillbidragen ärreformeringårs1991 beslut avom
företräda-studieförbundensuppgiftsinpåverkat den somegensynav

Folkbildningsförbundetfrån såvälskrivningariuttryck som en-gettre
folk-i ord markeraockså angelägenstudieförbund. Manskilda attär om

frihet.ochbildningens egenart
i denbesparingarökat tryckmedmålstyming i föreningTalet ettom

vilka resultatmarkeringtilllettverksamheten ha statensoffentliga aven
myndig-dels imarkeras,formell frihetvill En attföreträdare störrese.

delsfolkbildningens attlagtshetsansvar egetettut genomorgan,
tagits bort.studiecirkel skabidragsberättigadför hurreglerna utseen

skallmålstyming. Verksamhetendock kravetbalanserasFriheten av
påställsoch kravmål bidraget göraförefter statliga att egnaanpassas

verksamheten.utvärderamålbeskrivningar och att
ti-1990-taletunderstudieförbunden änUndersökningen visar att mer

arbetetfördjupatskärpt ochmålskrivningar. harManmeddigare arbetat
fåförankra ochförarbetatmedvetetmål utvärdering ochmed och att ge-

målen förbundet.i helanomslag för
små. verksamheterVissadockverksamheteniFörändringarna ärute

medlemsorga-medför samarbeteformerandrasökervärderas lägre, man
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nisationema, i har verksamheten påverkatsstort ganska lite. vå-Manmen
inte släppa hålla omfattningenatt avdelningensgar verk-av uppe av

samhet eftersom denna i fortsättningenäven kommer ha betydelse föratt
bidragen.

Den viktigaste förändringen lokalt tycks ökande medvetenhetvara en
mål och inriktning. Man mindre benägenär till sig verksamhetom att ta en-

bart för öka volymen, vill folkbildningsvärdeatt i alltett gör.man se man

Ideologi måloch

Studieförbunden har i drag folkbildningensstoraen gemensam syn
grundläggande hållning och arbetssätt. Studierna ska till ochanpassas
förankras i människors erfarenheter och ske småi däregna ett ut-grupper
byte det personliga planet möjligt.är Man har i hög graden gemensam

folkbildning och kunskap. Ifråga syftet med folkbildningen,syn om
vad erfarenheter och kunskaper kan och ska användas till, finnsvunna
däremot tydliga skillnader.

Studieförbuden ingår i ideologisk och värdemässig gemenskap meden
den familj folkrörelse- eller andra organisationer respektiveutgörav som

Ävenförbunds organisatoriska bas. studieförbund inte arbetar isom an-
slutning till folkrörelseorganisationer ingår någoni form värdegemen-av
skap präglar verksamheten.som

Studieförbunden sig till det ideologiska och organisatoriskaanpassar
sammanhang där ingår. Medlemsorganisationema riksnivå har iman
några förbund avgörande inflytande i det högstaett beslutsorganet. I an-
dra studieförbund delas mellan medlemsorganisationeransvaret och för-
bundets distrikt och/eller avdelningar.

De folkrörelseförankrade studieförbunden sin verksamhet i kol-ettser
lektivt perspektiv, den syftar längre till individersän kunskapsbehov.
Syftet är stärka rörelse ellerytterst organisation.att I andra förbunden
saknas det kollektiva perspektivet och fokus ligger den enskilde delta-

och dennes personliga utveckling.garen
Man kan Studieförbundetsäga förutom detatt utgöratt ett gemensamt

fält bildningsorganisationer också arbetar i skilda ideologiska ochav or-
ganisatoriska fält. Varje studieförbund ocksåhör hemma i ett annat sam-
manhang det folkbildningenän ABF ochutgör. NBV inteärsom o.s.v.
bara studieförbund, de också,är och i vissa fall i första hand, delar av re-
spektive fålt folkrörelseorganisationer.av
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påverkat vadstarktmål inriktningochlokalt ärDet sägs avomsom
Oftamål bidragsgivningen.förliksomcentraltsägs statens angesavsom

förskjut-uppnådd kanske medbibehålla volymmålkvantitativa attsom
verk-slår igenom idock intePrioriteringamamellanningar ämnen m.m.

samheten.
kontaktyta,etableradevarje förbundsvid sidan ut-Det styravsom,

sådantdominerasefterfrågan. Verksamhetenvecklingen tycks avvara
deAllaavgränsadeeller hosallmänhetenanklang hosväckt grupper.som

nå in-fram tillberoendei gradstudieförbunden högär attstörre enav
påhänvisade till arbetafå deltagare. Deförtresserad allmänhet är attatt

verksamheten.varje fall i denmarknadens villkor, i öppna

diskussionochSlutsatser

förbundvarjemeningeninstitutionaliserade i denStudieförbunden attär
och värden. Dehålls uppsättning normergemensammasamman av en

så de-vida detillorganisatoriskt fält,också inomfinns attett gemensamt
omgiv-förhållanden tillstår likartadeförhållningssätt och iviktigalar

ningen.
studieförbundens si-frånuppträdandetdel detEn stor gemensammaav

för verksamheten.vidmakthålla legitimitetochinriktat skapada är att
unika.folkbildningenframhållandet fördetviktigt inslag i dettaEtt är av

demokratin.förvärdefolkbildningensbetoningenEtt ärannat av
organisa-perspektivframträder iStudieförbunden ett grupp avsom en

perspektivFrånochintressentioner med ett annatnormer.gemensamma
huvudmän,sinaockså, medtillsammansstudieförbund etttillhör varje

idésammanhang.
förklaringframstår rimliginstitutionaliseringFolkbildningens ensom

pedagogiskmedbildningsarbetelevandebevarattill ettatt egenenman
mel-korsningdenFör dettaböjningsmönster.folkbildande ärprofil, ett

betydelsefull.studieförbundenifält finnsorganisatoriskaskildalan som
med harde bidrardynamikoch densammanhangenideologiskaDe som

pedagogiskfolkbildningenhävdamöjligheternastärkt att en egensom
och kunskap.förhållningssätt till studiermedpraxis, ett eget

deltagarnabidragsgivare harochmedlemsorganisationerVid sidan av
verk-utveckling. Deninstitutionellaför folkbildningensbetydelsestor

resultati högredovisargenomför ochstudieförbunden ärsamhet ettsom
hävdatillspetsat,kan, litebehov. Manintressen och stu-deltagarnas attav

bli.vill den skavad dess deltagareverksamhet blirdieförbundens att
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Ett perspektiv viktigt förståför folkbildningenär organisa-ärattsom
tionemas resursskapande uppgift. sågsI uppbyggnadsskedet studieför-
bundens åroll sidan instrument för skapa för folkrö-attena som resurser
relsema. Det gällde skaffa och samordna ekonomiska och personellaatt
krafter för lösa omfattande bildningsuppgift. åDet gällde andra si-att en
dan resultat bildningsarbetet, mångastärka de människor-att, ettsom av

förmåga och möjlighet mål.verka för rörelsensattnas
Uppgifterna kvarstår i bildningssituationäven samtidigten ny som

folkbildningens instititutionalisering inneburit uppgift äratt atten nu
säkra för den organisationens fortlevande. påteckenEtt det-resurser egna

den vidga aktiviteternaär strävan utanför den traditionella folkbild-ta att
ningen vi hos flera studieförbund.som ser

Studieförbunden också pool kanutgör användasen av resurser, som av
olika intressen och för olika ändamål, inom för vad förbun-änom ramen
den En uppgift intressen och behovär hos enskildamötaaccepterar. att
medlemsorganisationer. Här, tiden, har skett successiv breddningöver en
i mängden organiserade intressen samverkar med studieförbun-av som
den. Förväntningarna vad Studieförbundet ska bidra med flera ochär
annorlunda tidigare.än

Från och kommun ställs och fler förväntningar studieför-stat nya
bunden fåtthar vidgade uppgifter inom vuxenutbildning och kultur-som
politik. Under 1990-talet har arbetslösheten lett till delvis uppgifter.nya
Från sida Studieförbunden också viktigt forum för in-statens ettses som
fonnation och debatt.

frånSett deltagarsynpunkt det tydligt studieförbunden tillgodoserär att
Ökadealltmer skiftande behov och intressen. kunskaper något,inom för

den enskilde intressant, specialområde de vanliga motiven förär ett attav
delta i studiecirklar. En bred amatörverksamhet det estetiska och ska-

områdetpande kan till upprätthållasdel via studieförbunden. Denstor
moderna framstår,studiecirkeln från deltagarperspektiv, plattformsom
för tillgodose mängd olika intressenatt en

Ett förutsättningar för den bredden och variationen i verk-storapar
samheten torde den flexibla formen måloch de oprecisaöppna,vara som

Bådagäller. bidrar till skapa den grundläggande öppenhet för delta-att
behov och intressen nådet möjligt människor.gör attgarnas som nya

Målstyrd folkbildning begrepp tillkommitär under deett som senas-
åren. ståttharDet för försök lyfta fram och liv folk-te ett att nyttge

bildningens grundläggande också,värden. harDet via allmän trend ien
den offentliga verksamheten, influerats rationell Organisationsteori.av
Detta skapar dubbelhet i situationen.en

Å sidan finns tanken i rationell mening, kan och skaatt styraena man,
mål.med målStaten för bidragsgivningen och studieförbunden skaanger
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vadmål förväntasverksamheten,mål för styrasinafastlägga somegna
mål-tillfolkbildningensyftarsystemperspektiv ettattsker. dettaIsom

folkrö-eller iiförhållanden, samhälletiförändra stortmedvetet sätt en
relseorganisation.

Ã enskildeför denfriheten,grundbultfolkbildningenssidanandra är
bidrags-Studieförbundetockså för gentemotförsta handideltagaren men

folkbild-livsvärldsperspektiv ärorganisationer. Ioch andragivare ett
livspro-ochmindreförverkliga störreenskildeför denstödningen attett

vadsystemnivå avgörmål ambitionerochintejekt. Det somär som
kan.vill ochmånga deltagarnavad defolkbildningenisker utan

påverkar hurkontaktytorbestämda,ideologisktdelvisStudieförbundens,
be-allaandraförhållande till det äriStudieförbundetdet ut menserena

deltagare.sinahosintressenroende mötaattav
mel-kopplinglösfolkbildningenfinns iorganisationermångaSom i en

kopplinglösainte dennafråga sigkanmål verksamhet. Manochlan om
deltagarnasi formlivsvärldenskyddfungerarhär mot att per-ett avsom

förAvgörandekrafter.invaderasochprojekt, systemetssonliga styrs av
nivåerskildaansvarigadehurmöjligheterframtida ärfolkbildningens

folkbild-formulerade kravpolitisktmellanbalansenbevaralyckas
frihet.behovbildningsarbetetsfolkligaoch detsamhällsnyttaningens av

ställe"Folkbildningsrådet myndighets

LindgrenLenaav

syfteStudiens

tänkandeförvaltningspolitiskt över-svensktliksomVår regeringsform,
och vadprivatskilja vad ärfrån ska kunnautgårhuvud att somtaget, man

organisationerför ärgälleroch kravreglerVissaoffentligt. somärsom
för-offentligeftersomMenrättssubjekt.för privataandramyndigheter,

traditionelladenvid sidanformerolikai radbedrivsvaltning idag aven
förening-ochstiftelseraktiebolag,kommunalastatliga ochmyndigheten

Såledesdistinktion.upprätthålla dennasvårarealltblivithar detar att
förbeskrivasinte längre apparatförvaltningenoffentligadenkan ensom
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planering och genomförande politiska beslut, börutanav snarare ses som
komplicerad uppsättning förvaltnings-nätverk där ökaten antal pri-ett

aktörer alltmer integreratsvata i de politiska och administrativa systemen.
Utvecklingen har inneburit relationerna mellan den privataatt och den of-
fentliga sfären har luckrats och allt gråzonstörre fram därupp tonaten
gränsorganisationer verkar, vilka i sitt såledesarbete har samtidigtatt ta
hänsyn till de spelregler gäller dels för förvaltningsmyndigheter, delssom
för privaträttsliga subjekt.

En allt viktigare kategori gränsorganisationer ideella föreningar,ärav
d.v.s. sådana organisationer enligt enkel tämligen vedertagensom en men
definition inte primärt drivs kommersiellt syfte, inteett myndigheterärav
och i sin verksamhet samlar människor utifrån frivilligtsom att ett enga-

delta i arbete kring någotidéett slag. Engemang organisationen av som
kan hänföras till denna kategori Folkbildningsrådetär FBR. FBR bilda-
des 1991 i samband med Skolöverstyrelsens nedläggning och handhar se-
dan sådess, isäga myndighets ställe,att rad förvaltningsuppgifteren

studieförbundensrör och folkhögskolornas verksamhet,som bl.a. fördel-
ningen statsbidrag. Utöver detta för uppgifter rådetsav svarar man som
medlemmar Folkbildningsbundet, Rörelsefolkhögskolornas intresseor-
ganisation och Landstingsförbundet uppdrar rådet handlägga, så-att

utbildningspolitisk bevakning frågor folkbildningensom rör ochav som
samordning internationella kontakter.av

Syftet med denna studie har varit bild hur FBR hanteratatt dege en av
förvaltningsuppgifter överlämnat utgångspunktmedstaten isom samt,
denna bild och i de betingelser rådetsgäller för arbete, analyserasom om
FBR kan hasägas arbetat för påverka studieförbund och folkhögsko-att
lor i riktning målde angivit förmot sitt bidrag tillstaten folkbild-som
ningen.

Det material studien bygger slag:är l Offentligt materi-tresom av
betingelserutgör och styrmedel rådetsför såsomarbetesom betänkan-

den, propositioner, lagar, budgetanvisningar och regleringsbrev; 2
Dokumentation visar hur FBR arbetat, exempelvis protokoll med be-som
slutsunderlag, verksamhetsberättelser, anslagsframställningar, PM och
skrivelser; 3 Intervjuer med tiotal styrelseledamöterett och kansliperso-
nal arbetar på FBR.som
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Betingelser för arbete

unik företeelse. Detinte alldelesGränsorganisationer FBR är nu ensom
vildvuxen, Horavissa bedömarerik, och enligtfinns i själva verket aven

viarbetsuppgiftervilka överlämnatgränsorganisationer till staten som
Bilprovning,Svenskmyndigheterförknippar mednormalt

konstitutionellam.ll..Riksidrottsförbundet DenAdvokatsamfundet,
finns i regerings-förvaltningenden offentligagrunden för denna del av

till bolag,Förvaltningsuppgift kan överlämnasstadgarformen att:som
myndighets-Innefattar uppgiftenindivid.stiftelse eller enskildförening,

ske med stöd lag.utövning, skall det av
tillförvaltningsuppgifteralltså överlämna delegeraRegeringen kan - -

myndighetsutöv-uppgiften gällerprivaträttsligt ochenskilt, omorgan,
fallstöd lag. I FBR:sdet ske medi fall skaning det FBR:ssom gör av
tillstatsbidragi förordningenöverlämnade uppgifternabeskrivs de om

rådet fatta beslutdelsi korthet harfolkbildningen och innebär attatt om
få hurstatsbidragskastudieförbund och folkhögskolorvilka samtsom

anslagsframställning tillfördelas mellan dem, dels lämnamedlen ska re-
utvärdering.för uppföljning ochgeringen och svara

dittillsvaran-1991 denbildandet i juniSamtidigt med FBR ersattesav
endastmålstymingssystem enligt vilketregelstymingen medde statenett

på.folkbildningen grundasmål stöd tilleller motiv dessvilka somanger
därpåoch i denlåg för riksdagens beslutproposition till grunddenI som
skallfolkbildningenstår stöd tillläsa: Statensbaserade förordningen att

tillpåverka livssituation ochsinför människorsyfta till möjliggöra attatt
samhällsutvecklingen,för delta iskapa t.ex.attatt genomengagemang

syftar tillVerksamheterkulturellt arbete.politiskt, fackligt eller attsom
utbildningsnivån ska pri-i samhällethöjautbildningsklyftor ochutjämna

utbildningsmässigt, soci-anordnas förverksamheteroriteras liksom som
således FBR skaTankenkulturellt eftersatta grupper.alt eller är ut-att

sådantregeringen överlämnatförvaltningsuppgifterföra de ettsom
målövergripande uppfylls.dettasätt att

målen deförordning angivnai proposition och utgörDe styrme-ett av
uppgifter-överlämnadetill i hanterandet dehänsyndel FBR har att ta av

bild-förordningen och deide villkorEtt ärannat somsom angesna.
måstefå uppfylla,stödningsorganisationer vill del attt.ex.statensavsom

undervisning-får kommersiellt syfte ochanvändas istatsbidraget inte att
villkorförordningen ñnnspå avgiftsfri. Ifolkhögskola ska ävenvaraen

rå-arbete, nämligenförkan regler FBR:sangivna attegetsom ses som
offentlighetsprinci-överklagas,bidragsärenden inte kandets beslut i att

rådet.revisor ihar möjlighettillämplig ochär att utseatt staten enpen
irad andra reglerförvaltningsmyndigheter finnsvanligaFör som,en
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syfte främja rättssäkerhet och effektivitet, och begränsaratt dessastyr or-
ganisationers formella förfarande, bl.a. regeringsformens nonngivnings-
regler förvaltningslagensoch handläggningsregler. vilken månI offent-
ligrättsliga regler dessa gäller i FBR:s fall svårtemellertidäven ärsom att

Den i och för sig fråganavgöra. viktiga exempelvis förvaltningsla-om
tillämplighet i de fall överlämnat uppgifter till enskiltstaten rätts-gens ett

subjekt precis FBR, i det totalt inlemmats i den statli-närmastesom, som
förvaltningsorganisationen måsthar därför lämnas därhän.ga
Vid sidan de formella betingelser beskrivits finns krav föl-av som som

jer FBR:s formella ideell förening, rådetoch harstatusav att tasom som
viss hänsyn till i Någrasitt arbete. fonnella krav det frå-emellertid inteär

för frågan tagits i riksdagen gångerflertaltrots finns detattga om, ettupp
ingen speciallag för ideella föreningar. Rättsosäkerheten därför bety-är
dande någraoch regler formellt ställer krav dylika organisationerssom
arbete existerar inte. Genom forskning vi emellertid det finns vis-vet att

unika förutsättningar gäller för ledning organisationer i densa som av
ideologiskt laddade miljö det här fråga sådanEn vikten in-är ärom. av

förankringsprocesser. En harterna med organisationensgöraattannan
ideologiska bas och ledningens förmåga hänvisa till denna dennäratt
vidtar åtgärder.olika En tredje förutsättning den demokratiskaär upp-
byggnaden har betydelse för organisationens legitimitet. Detstor ärsom
alltså inte bara ledningsprocessen vad leder, också formen förutanman
ledning hur leder spelar roll.man som

Således finns det hel rad betingelser FBR har hänsyn till iatt taen som
sitt arbete. Vid sidan den formella statliga styrning kommer till ut-av som
tryck i regelverk olika slag, finns det faktorer informellävenav av mera

FBR formellt inte måste i beaktande,art le-sett tasom men som man av
gitimitetsskäl ändå något förhållahar sig till.sätt att

Hantering överlämnade förvaltningsuppgifterav

Den slutsats kan dra efter granskning hur FBR han-man en noggrann av
de överlämnade uppgifterna mål förterat bidrags-staten är att statensav

givning i allra rådetshögsta grad arbete. Vad gäller uppgiften för-styrt att
dela bidrag finns klar fördelningspolitisk inriktning de prioriterademoten

i proposition och förordning.nämns FBR har vidare ställtgrupper som
vissa kvalitetskrav i samklang med tankarna övergång-bakomupp som,

från målstyrning,regel- till innebär varje bildningsorganisationatten som
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måldokument, utarbetatfastställtifråga haför statsbidrag skavill komma
Iverksamhetsberättelse.årligenutvärderingförplan upprättatsamt enen

Fämeboskolan,folkhögskolan,Finskaenskilda fall SISU,flera
organisatio-förkraftfulltdessutomMedborgarskolan har FBR attagerat

så faller inomdensin verksamhetifråga ska rikta inbättre att ra-nerna
Också det gällermål angivit.villkorför de och närstaten upp-sommen

iarbetatdras FBR:sutvärdera kan slutsatsengiften följa och attatt upp
vil-belyser iuppgifterfortlöpande samlat inhardenna riktning. Man som

når prioriteradetillfolkhögskolorstudieförbund ochutsträckningken ut
på skapa förutsätt-också omfattandeharMan attsatsat resursergrupper.

nivån,på lokalautvärderingsarbete denför utvecklings- ochningar samt
omfattande slag.utvärderingsprojektflertalgenomfört ett av mer

studiemål enligt dennafinns deti sitt arbeteFBRAtt styrts statensav
tilltvivelsmål dock ställa sig tveksamkansåledes Man sät-inget omom.

och karaktä-omfattningeneffektivt, d.v.s.FBR arbetat ärtet omsom
förmår påverka verksamhetenåtgärderna praktikenpå ide vidtagnaren

organisationerna.enskildai deute
Även deambitionfinns tydligbidragsfördelningdet i FBRs motenom

volymtänkandeså uppenbartdetprioriterade är attstaten grupperna,av
15%Endast cirkarådets i detta avseende.beslutallt dominerattrots av

för bidrags-icke-volymmässiga faktorer. Systemetstatsbidraget styrs av
sinså organisation minskaruppbyggtfördelning dessutomär att om en

på bidraget reduceras. Ettså siktinnebär dettaverksamhet, systematt
studieförbund och folk-därsituationförlängningen torde skapai ensom

upprätthålla sin verk-alternativt ökaprimärt efterhögskolor strävar att
ingentingbidragshänseende. Eftersomför inte isamhetsvolym tappaatt

också fråga kvalitetskravsig detillämpning kanderassägs ommanom
någon reellbidragstilldelning kommer haförställtFBR styr-attsom upp

detVad innebärverksamhet.på bildningsorganisationemasningseffekt
å si-Finns det andratill kravenorganisation inte leverenskild uppom en

måldokument,organisationernågot för deslags belöningssystemdan vars
hålla särskiltbedömsverksamhetsberättelserutvärderingsplaner och en

hög standard
studie-och utvärderaså går följatill arbetet medviOm över att upp

så framgår studiedennaverksamhet,folkhögskolornasförbundens och av
uppmärk-ochbetydandeuppgift FBRdetta ägnatäratt resursersomen

utvärderingskaraktär haråt. forskningsprojektflertalsamhet Ett större av
organisa-enskildaekonomiskt stöd har givitsomfattandeñnansierats;

seminariermångfald utbildningar,ochutvärderingsarbetetioners aven
påden lokala kompetenseni syfte ökaharoch konferenser arrangerats att

Överhuvudtaget aktivfrån rådets sida varit mycket närområdet. har man
lokaladenutvecklingsarbeteutvärderings- ochgäller stimuleradet att
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nivån. målAllt insatser ligger väl i linje med för bidragsgiv-statenssom
ning till folkbildningen.

ståndtill utvärderingAtt kommer till emellertid bara förstaäratt ettse
Vilket eller vilka syften har med sitt utvärderingsarbete såänsteg. man

frånkan aldrig komma bort det faktum utvärdering i grunden ärattman
betrakta för framtidastyrmedel verksamheters im-iktning.att ettsom

Särskilt tydligt målstyrning råder,detta i situation där och därär ut-en
värderingars resultat förutsätts ligga till förgrund utveckling och förän-

pådring. Hittills finns inga tecken utvärderingars resultat legat tillatt
påverkagrund för iFBR dess strävanden bildningsorganisationernasatt

verksamhet mål.i riktning Istället påallt dömamot statens attser man av
frågan användning utvärderingar i lokalt perspektiv, där denettom av eg-

beståruppgiften inspirerai och till diskussion, utveck-att uppmuntrana
ling, agerande och beslutsfattande. Lite elakt skulleuttryckt kunnaman

rådetshävda strategi varit tillgängliggöra övergripande utvärde-att att
ringars resultat olikarad stimulera utvärderings- ochsättsamt ut-en
vecklingsarbete i studieförbund och folkhögskolor. Allt i förhopp-ute
ningen ifråga låta påverkas, såorganisationerna sigska de i sinatt attom

såkan fatta beslut förändraoch sin verksamhet den bättre harmo-tur att
målennierar med de måloch med för bidragsgivning.statensegna

Frågan så någradock kommer ske i där det inte finnsär att ett systemom
uppenbara belöningar i sikte för den organisation aktivt arbetar försom

påföljderutveckla sin verksamhet alternativt för så,den inte göratt som
tvåoch där bidragsfördelning och utvärdering betraktas separatasom

verksamheter.

II. 2 Annan aktuell FoU-verksamhet avseende
folkbildningen

Förutom SUFOs projekt har forskningsprojekt folkbildningentre om ge-
nomförts och slutförts under den tid SUFOs utvärdering 1991som avser,

1996. Initiativet till det första projekten, Handen och Anden, togs av-
ABF och Studieförbundet Vuxenskolan. Resultaten har sammanfattats i
delbetänkandet Kunskapssyn och samhällsnytta i hantverkscirklar och
hantverksutövande bådaSOU 1996: 122. övriga projektenDe har, som

Folkbildningsrådet.tidigare initierats och finansierats Här föl-nämnts, av
bådajer kortfattad beskrivning de rapporterna.en av
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måldemokratin Om ochKan stärkafilthatten
folkbildningideal i

LindgrenLenaav

Studiens bakgrund och inriktning

står ñnna i det beslut förändradUpprinnelsen till denna studie att om en
riksdagen fatta-ansvarsfördelning mellan och folkbildningenstaten som

alltså studier.de densamma för SUFOsl991. Bakgrunden är som
målstyming infördes med skärpta kravBeslutet innebar avsevärtatt

Folkbildningsrådet inför redovisa kvalitativadet nyetablerade att staten
ibedömningar och analyser folkbildningsarbetet. Högskolanav

då Folkbildningsrådet genomförafick i kva-Jönköping uppdrag attav en
folkhögskolornas och studieförbundens verksamhet.litativ utvärdering av

Studien genomfördes ñl.dr Lena Lindgrenñav
för kvalitativEtt syfte studien utveckla och modellmed prövaär att en

utvärdering givits folkbild-folkbildningen. Eftersom uppdragetav av
Folkbildningsrådetningsorganisationema författarenvia dess harorgan

undersökt den folkhögskolor och studieförbund be-verksamhetom som
mål-beskaffad pådriver organisationer själva i sinadet dessaär sätt som

på.formuleringar beskaffad starka betoning-angivit den bör Denatt vara
organisationernas mål andemeningenhänger med attsammanen av egna

lågproposition folk-med den till grund för riksdagens beslut attvarsom
skall mål.bildningen sina Det uppfattades dessutomsätta som enegna

kvalitet mål utbildningsan-särskild dessa skiljer sig mellan olikaom
såordnare skillnader i ideologi och traditioner.de avspeglaratt

dock har synpunkter vadFörfattaren konstaterar ävenatt stu-staten
dieförbund skall syssla med och vad det hela skall le-och folkhögskolor

från deras arbete skallda till. grundläggande kravetDet ärstaten attmest
i samhället. finnsleda till demokratisk grundsyn och utveckling Deten

målnågon bidragsgivninginte motsättning mellan eller motiv förstatens
demokratimåletmål.och bildningsorganisationemas finnsTvärtomegna

i studieförbundens programskrifter ochmed eller allasättett annat
betraktas allmäntövergripande principiella uttalanden och det som

grundelement för folkhögskolornas verksamhet.

mål ideal i folkbild-6 Lindgren,L. Kan filthatt stärka demokratin Om ochen
ning, Carlssons bokförlag 1996



1996:96 Kapitel SOU 1592

Demokratimålet alltså centralt i allt folkbildningsarbete och det harär
i föreliggande studie. Studiensdärför särskild uppmärksamhetägnats an-

uppgift analysera och hurdra syfte har därvid formulerats att omsom en
bildningsorganisationema bedri-den verksamhet, de tio undersöktasom

bidra till den demokratiska grundsyn och utvecklingkan sägas somver,
motivet för samhällets stöd till folkbildningen.det grundläggandeutgör

Tillvägagångssätt

få så många möjligt,syfte med olika sidor och varianterI att som men
anspråk på bildresultatet utvärderingen skall svenskutan att av ge en av

folkhögskolor Dalsland, Färnebo,folkbildning i sin helhet, har sex
Örebro fyra studieförbund FrikyrkligaStensund, Valla och ochRunö,

StudieförbundetStudieförbundet, Folkuniversitetet, Medborgarskolan och
ingå fall i studien.Vuxenskolan valts att som

målfå ideal arbetar efter, harkunskap vilka eller LenaFör att manom
nivåerolika i dessaLindgren dels intervjuat verksamma or-personer

måldokument verksamhetsplanerganisationer, dels tagit del de ochav
tiobedömningen hur den verksamhet, deproducerat. I somavsom man

förhåller målsig till de och ideal sigorganisationerna bedriver, sägerman
både befintlig statistik, beskriverefter, har hon siganväntsträva somav

ärnnesinnehåll folkhögskolornasvilket studieförbundens och arrange-
åren, årliga verksamhetsberättelserhaft under de fem ochsenastemang

från fråga. genomfört enkätunder-i Vidare har honorganisationerna en
undersammanlagt 3 000sökning besvarats personer, somavsom

någon de tioi kurs eller studiecirkel anordnad1993/94 deltog av aven
påståenden,frågortjugotal och därorganisationerna. Enkäten omfattar ett

fått igen sig i anordnamasställning till de kännertapersonerna om
vilka effekter delta-beskrivningar hur studiearbetet tänkes till samtav

personliga intervjuer medföranlett. har slutligen genomförtgandet Hon
från långa utvalda folk-folkhögskoleelver de kurser desomgrupper av

högskoloma arrangerar.

Resultat och slutsatser

referensram vilken resultatetFörfattaren har utvecklat teoretisk mot aven
måni viss för-utvärderingen kan jämföras, diskuteras ochden kvalitativa

mål där fy-systematiserats i antalklaras. Organisationemas har ett typer,
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ef-innehåll, pedagogik ochnämligen grundsyn,särskilt intressanta,ärra
folkhögsko-såväl studieförbundgrundsyn hardet gällerfekter. När som

värderingar,få grundläggande sägerdeväl medlyckatslor att som man
Även frågaigenomförande.studiearbetetsstå för,sig att omgenomsyra

väl ifolkhögskolomas kurserundersöktainnehåll deligger merparten av
studi-prioritera. Försig viljaämnesområdendelinje med sägersom man

verksamhetenbedrivnadenlite tveksamtdel deteförbundens är ommer
gällerprioritera. När detsig viljaämnesinnehållhar det sägermansom

såväl folkhögskolornahosdet obalansfinnspedagogik och arbetssätt en
vadochsig viljavadstudieförbunden mellan görasägerhos mansom

delta-i idealbildeninte igen sigkännerDeltagarnaverkligen gör. avman
arbetsformer.demokratiskagarstyming och

konstateraeffekter kanverksamhetensgällerdet att storNär enman
studieförbundenoch ibåde på folkhögskolornadeltagarnamajoritet av

iantingenökade kunskaper,givit dem stör-eller cirkelnkursentycker att
specialonrråde. de elevernågot Förinomallmänhet eller merpartensta av

medverkatpå deltagandetfolkhögskola hardeltagit i längre kursensom
påverka dekunnakänslasjälvförtroende ochderastill ökning attavaven

det baradeltagarelevnadsförhållandena. studiecirklarnasAv är ca enegna
gjortsjälvförtroende ellerbidragit till ökatcirkelntredjedel attsvaratsom

Ännu färrelivsvillkor.påverka sinarustade attdem bättre att anseregna
samhällsför-påverkaförmågapåverkat intresse ochderascirkeln att

hållandena.
utvärdering-några de bristerfunderingar kringmedStudien slutar som
och vadsig viljavadådagalagt. mellan göraObalansen säger manmanen

frågor:iformulerasfaktiskt gör tre
såarbetsformerdemokratiskadeltagarstyming ochVarför1 sparsamtär

förekommande
åstadkom-studiecirkeln,intefönnår folkhögskolekursen,Varför2 men

organisationernasjälvförtroendeökning deltagarnasden somavma
eftersträvar

gått nå-haftdefå eller cirkelså den kursVarför upplever3 attpersoner
förhållan-påverkaförmåga och intresseför derasbetydelsen attavgon

i samhälletdena

villkorengenomförandet ochbrister iförklarasobalanser kanDessa avav
för-hävdar studiensdiskussiontilldeltagandet. syfteför I att provocera

från början.hela fel tänktdettill bristernafattare orsak är attatt varen
står i balansryggrad intetankemässigafolkbildningensHon attmenar

verkaidag harfolkbildningenomvärldsamhälle och denmed det attsom
ungefärfolkbildningsarbetet formuleras sättförTeorin samma

verksamhetorganiseradfolkbildningen framväxtenär ensom ensom

16-13294
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gång i tiden. Men den verksamhet i praktiken bedriver inte isom man ser
alla påavseenden det den tankemässigasätt ryggraden ellerut teorinsom
anger.

I det praktiska arbetet folkbildningen, studiensär resultat döma,attav
helt i balans med deltagarnas önskemål. fåttDe har precis de kunskaper,
färdigheter eller den bildning de efter, och dessutom på köpetutesom var

mått gemenskap och i vissa fall ökatett självförtroende.stort ävenav
Men risken folkbildningsarbetets förhållandeär legitimitet i tillatt en av
de bidragsgivama, ifrågasätts.största Lindgren förespråkar därförstaten,

folkbildningens organisationer hålla hårtskall fastatt vid ambitionen att
folkbildningsarbetet skall främja demokratin, samtidigt revidera denmen
tankemässiga såryggraden den bättre harmonierar med den omvärldatt
och samhälleliga situation i vilken folkbildningen idag har verka.att

Utvärderingsresultaten visar den verksamhet folkhögskolomaatt som
och studieförbunden bedriver rad olika kan bidra tillsätt sägasen en
demokratisk grundsyn och utveckling i samhället. Kurserna och cirklama

viktig mötesplats förutgör dialog och samtal människor emellan. Deen
hjälper den enskilda människan upptäcka sig själv och ökar hanslhen-att

kunskaper, färdigheter, självförtroende och tilltro till denes egna resur-
vilket bidrar till minska utbildningsklyftor ochsammantaget attserna,

höja utbildnings- bildningsnivånoch i Mångasamhället. folkhögskolor
och studieförbund har omfattande internationellt ochett engagemang
samarbete, vilket kan bidra till internationell och kulturell förståel-antas

Skillnaderna måli och ideal mellan olika bildningsorganisationer sti-se.
mulerar debatten och hjälper till upprätthålla dialog mellan med-att en
borgare och Allt detta faktorer bidra tillär demokratiskstat. som anses en
grundsyn och utveckling i samhället.

Lena Lindgren samtidigt det- sarkastiskt uttryckt finnsattanser en-
stark tendens hos folkbildningens organisationer dels kalla allt äratt som
bra i livet för folkbildning, dels hävda allt har värde förgöratt ettman
demokratin. frånFör komma bort denna tendens, och för bliatt att mer
trovärdiga i sitt arbete, borde företrädare för folkhögskolor och studieför-
bund sig rejäl funderare hur deras bildnings-över och utbildnings-ta en

påsträvanden konkret förhållerplan sig till det övergripande de-ett mer
mokratimålet och därmed till deras sarnhällsuppdrag.
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Några tankarmedlemmarsStudier i förening.
folkrörelsercirkelstudier idemokrati ochom

HartmanPerav

uppläggningSyfte och

några folkrörel-beskrivasyftet med projektetövergripandeDet är att
studieinslag och hur dettaoch derasföreningars arbeteseanknutna upp-

och medlemmarna.föreningarnafattas, värderas och tillämpas av
Linköpings uni-vidgenomförts fil. dr Per HartmanProjektarbetet har av

Folkbildningsrådets FoU-delegation. Före-finansieratsversitet och av
beskriva de delarsammanfattning kommer främstliggande att av rappor-

studieverksamhet.7föreningarnasberörten som
frågeställningarutifrån Vad ka-Problemområdet följandebelystshar

vadmål organisation ochHurföreningarnas lokala ochraktäriserar
avseende medlem-och studier medgenomför verksamhetsätt man

detta medlem-uppfattas och värderasmedinñytande och hur avmarnas
erfarenheter och upplevelsermedlemmarnasmarna Vad kännetecknar av

deras livsperspektivstudieverksamhetförenings- och sett ur

frågor studi-frågeställningar berörs hurför dessa bredaInom omramen
frågorpå dedessa och hurverksamheten, hureinslag inordnas i man ser
påverkar icirkelstudiema arbetetgäller hurvärderas. Ytterligare aspekter

utgångs-påverkar studierna. Viktigai sinföreningen och hur denna tur
folkbildningspropositionens formuleringarpunkter för projektet är attom

demokratin,måste vitaliserauppgift förnya ochfolkbildningens attvara
decentraliseringenskilda människan ochökad valfrihet för densamt att

för bana förnaturlig strategibefogenheter och vägär att enav ansvar en
sådan demokratisk förnyelse.

idrottsföre-ingår hembygdsförening,i projektet:föreningarFyra enen
kommunalarbe-i Svenskalänsavdelningning, PRO-förening och enen

hjälplokala arbete medbeskrivit föreningarnastarförbundet. harHartman
från harinformation föreningsmedlemmar. Hanskriftligt material ochav

några studiegrupper ioch följti föreningarnas verksamhetdeltagitäven

demokrati ochNågra medlemmars tankarStudier i förening.7 Hartman, om
psykologi,för pedagogik ochi folkrörelser, Institutionencirkelstudier

universitetLinköpings
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arbete. En väsentlig del det empiriska materialet intervjuerutgörsav av
med 16 föreningsmedlemmar.

Resultat

Hos PRO-föreningen och idrottsföreningen rådde hög aktivitetsnivåen
bland medlemmarna, medan hembygdsföreningen och den fackliga av-
delningen hade betydligt lägre aktivitetsgrad. Studierna organiseradesen
i samverkan med de studieförbund föreningarna associerade med ochvar
inordnades i verksamheten eller mindre planmässigt. Hos idrottsför-mer
eningen hade organisationen studierna långtdrivits och ävenav
hembygdsföreningen långsiktighade plan för studieaktivitetema. Hosen
PRO målinriktade,studierna inte de ingick medel förvar ettmen som or-
ganisationens medlemmarnasträvan skulle ha hög aktivitetsnivå.att en
För Kommunals vidkommande utnyttjade studier behov uppkomnärman
inom organisationen.

För föreningarna kan således långsiktigttre strategiska avsik-av man se
med studierna. Dessa betraktaster kvalitetshöjande bidrag till verk-som

samheten. De studerade hade starkaämnena anknytningar till föreningarnas
inriktningar. PRO den förening hade änmesspridning istörrevar som en
jämförelse med de övriga.

De fastslagna långsiktigaoch planerna för föreningarnas studier medför-
de begränsningar det gällde studiedeltagarnasnär inflytande. Val studi-av

litteratureämne, och ledare avklarade vid studiestarten. Deltagarna ha-var
de därvid begränsade fåmöjligheter gehör för frågasynpunkter iatt ev. om
studieänme, ledare och cirklarnas tidsmässiga dispositioner.

I intervjuerna fäster deltagarna vikt vid de kunskaper förvär-stor som
i cirkeln. När talar sina erfarenhetervats studier i cirkel detärman om av

kunskaperna fram. Den erfarenheter sällan lyfts framtas typsom av som
de arbetsformerär ofta kännetecknande för folkbildning-som anses vara
Vid sidan kunskapsförvärvet påtalar många deltagare också de öka-en. av

de personlighetsanknutna tycker sig ha förvärvat. Någraresurser man ex-
empel "man strukturer fårär: och lättare hänga med, lärt migattser nu
lyssna människor och hänsyn", lärt mig döden. ide-Deta prata om
ellt färgade samhällsfrågoma med tankar medinflytande, samverkanom
och jämställdhet däremot glest förekommande.är
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Diskussion

Ett drag i intervjuerna konkreta kunskapergemensamt är värderasatt
högt. De personlighetstillväxande effekterna uppstår tack de ökadevare
eller kunskaperna. En eventuell personlig tillväxt hamnar i skuggannya

dessa förvärv och dessutom villkorligtär beroende desamma. Detav av
finns vissa uttalanden i intervjuerna sanktion folkbildningenssom ger
idealbilder, i har deltagarna folkbildningenstort sett ansettmen att som
arbetsforrn har försumbar betydelse. I beskrivningarna verksamhet,en av
studier och insikter väljer deltagarna ned eller utesluta folkbild-att tona
ningens möjliga kvalitativa påverkanseffekter på individerna.

På institutionell nivå konkurrerar folkbildningen marknaden med
exempelvis komvux och gymnasieskolan. Hartman framhåller delta-att

den hierarkiska ordningen mellan dessa och folkbildningengarnas syn
inte betydelse.är Jämförelser mellan institutionernautan i fråga om me-
toder, arbetssätt och behörighetsgivning måste in i devägas samtal och
diskussioner kan tänkas påverkatha deltagarna. De marke-som svaga
ringama metodaspektema måhändakan inñuerade folkbild-av vara av
ningens relation till formellade utbildningsinstitutionema. De senares
kunskaps- och behörighetsbetoning kan i kraft sina meriterande funk-av
tioner ha utgjort föredömen implicit kunnat påverka föreningsmed-som
lemmama.

II. 3 Svenska folkbildare i andra länder

Folkhögskoloma och studieförbunden har sedan länge intresserat sig för
andra länder och kulturer. I det interna studiearbetet har dessa ämnesom-
råden haft sin givna plats. Många folkbildare gåtthar längre så. De harän

konkret samarbete,startat särskilt i fattigaett länder, där alfabetisering
och vuxenutbildning förutsättning för fåär igång demokratiseringatten
och tillväxt. Tanken nordisk folkbildningsideologiär kanatt underlätta
den pedagogiska uppgiften och förbättra resultatet. Samtidigt får den
svenska folkbildningen erfarenheter berikar och konkretiserar stu-som
diearbetet.

SUFO 96 har inte tagit initiativ någontill kartläggning och analys av
det internationella samarbetet. Vi vill dock några exempel folk-ge
högskolomas och studieförbundens arbete i andra länder för att ge en an-
tydan rikedomen i detta folkbildningsarbete.om
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Vi har tvåvalt delar världen där svensk folkbildningut särskiltärav
aktiv, nämligen Afrika deoch baltiska länderna. Folkhögskolor och stu-
dieförbundsavdelningar samarbetar med andra delaräven Europa, medav
Latinamerika och med asiatiska länder. inteNär har uppgif-annat anges

erhållits direkt från vederbörandeterna studieförbund folkhögskola.eller

Svenska folkbildare i Afrika

Svenska folkhögskolor i samarbete med Södra Afrika

Mariebergs folkhögskola har sedan 1985 i samarbete med SIDA och
ÖstergötlandsNorrköpings kommun Landstinget i län anordnatresp. yr-

kesutbildningar för kontorstekniker för sköterskor tillhörande dåva-resp.
rande befrielserörelsema ANC och SWAPO. De studerande bodde
folkhögskolan, också för undervisning i engelska,togsom ansvar sven-
ska och svensk samhällskunskap.

Vid det första fria valet i Sydafrika 1994 bidrog svenska folkrörelser
med 66 fredsövervakare i samarbete med sydafrikanska organisatio-tre

En veckas utbildning för de blivande fredsövervakama genomfördesner.
på Sigtuna och Brunnsviks folkhögskolor. frånRepresentanter de tre
sydafrikanska samarbetsorganisationema infonnerade sin verksamhetom
och föreläste Sydafrikas historia och och politiska verklighet. De bli-om
vande fredsövervakama fick bl.a. rollspel i situationerträna närsom en
inledningsvis fredlig demonstration våldsamttill upplopp.urartar ett

Svenska kyrkan bedrev tioårsperiodunder samarbete medetten ung-
domsutbyte med de lutheranska kyrkorna i Södra Afrika, framför allt
Zimbabwe och Swaziland. För de svenska deltagarna i samarbetet ingick

omfattande kursverksamhet förlagd till Sigtuna folkhögskola.en som var
Även Svenska kyrkans studieförbund SKS i samarbetet.engageratvar
Som resultat samarbetet någrahar afrikanska stipendiaterett studeratav
på Sigtuna folkhögskola.



SOU 1996: 159 Kapitel 2 103

Studieförbundet Vuxenskolan SV i Kenya och Zimbabwe

SV medverkar sedan 1988 i kombinerade bistånds- och infonnationspro-
jekt i Kenya och Zimbabwe. Studieförbunden bedriver mångasedan år
biståndsinfonnation med SIDA-bidrag. SV kopplar sitt infonnationsar-
bete till konkreta biståndsprojekt, vilket ökar intresset för verksamheten
och därmed kvaliteten påtagligt.även I Kenya-projektet deltar ll och i
Zimbabwe-projektet åtta SV-distrikt. Biståndsinsatsema tvåi de länderna
administreras Utan Gränser, kooperationens biståndsorganisation,av som
anlitar konsulter från SV.

Verksamheten i Kenya bedrivs i samarbete med Kenya National
Farmers Union, de kenyanskaär böndernas fackliga organisation.som
SVs uppgift byggaär medlemsutbildningatt i studiecirkelform.upp en
Studiegruppema har med tiden utvecklats till bli organisationensatt en av
viktigaste medlemsfönnåner. Nu finns ungefär 600 aktiva studiegrupper.

Studiematerial skogsodling, bekämpningsmedel, arbetarskydd, ochom
ñskodling har producerats. Fortbildning för studieorganisatörer och cir-
kelledare årligen.anordnas

För underlag för konkret biståndsinfonnationatt och skapa förståel-ge
för förhållandena i u-land har de deltagande SV-distrikten sittse vän-var

distrikt i Kenya. De flesta distrikten har genomfört eller flera kon-en
taktresor till Kenya. I ñera fall har från vändistrikten inbjuditspersoner
till Sverige och har samlat till mindre projekt i vändis-man pengar egna
txikten.

Verksamheten i Zimbabwe upplagdär isätt Kenya,samma som
den har mindre omfattning. Samarbetspartnern, Zimbabwemen Farmers

Union organiserar färgade jordbrukare småmed och medelstora jordbruk.
Åtta SV-distrikt engagerade.är Det finns 150 200 aktiva studiecirklar i-
Zimbabwe.

I Sverige bedriver SV studier u-länder och biståndsfrågor. Studiernaav
är, ofta kopplade till biståndsprojektdesagts, bedrivs isom ovan som
samarbete med Utan Gränser. För cirkelstudiema i Sverige har antalett
Studiematerial producerats, Angår vi Kenya, Zimbabwet.ex. ochvarann -
vi; Finns det lim i Afrika; Vängrupp i u-land; Mot Afrika för Afrika;-
Zimbabwe mellan och vit.svart

Svenska folkbildare i Balktikum

Uppgifterna i detta avsnitt hämtade dels frånär Baltic Dialogue, ett
newsletter utgivet Nordens Folkliga Akademi för 1994, 1995 ochav
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från1996, dels direkt berörda studieförbund och folkhögskolor. his-Den
toriska beskrivningen folkbildningen fråni Estland härrör Perspectivesav

Adult Education in Europe, redigerad Jarvis.Peteron av

Estland

I Estland har tanken folkuniversitet funnits levande sedan början av
l900-talet. praktiken dröjdeI det till 1920-talet under den oberoende est-
niska republiken innan projektet realiserades i liten skala. Efter andra
världskriget, under den sovjetiska ockupationen, tillkom kvällskurser i
konsthantverk, kulturella hemkunskap, psykologi Dessa kur-ämnen, m.m.

kallades folkuniversitet, något låg högskolenivå.fastän de inte i fallser
1986, år,Perestrojkans ökade intresset för vuxenutbildning lavinartat.

Intresset gällde framför främmande språkallt och väst-influerade före-
tagsinriktade Idag finns etablissemangantalämnen. ägnarett stort som
sig vuxenutbildning i Estland. I Lettland har utvecklingen varit likar-
tad.

mångaBland de utbildningsorganisationer finns folkuni-typerna av
versitet tillhandahåller kulturell och fritidsutbildning,som annan
Språkskolor, språk,TV-utbildning i psykologi, ekonomi 1991m.m. grun-
dades sammanslutning för estniska vuxenutbildare, ANDRAS,en som as-
pirerar på medlemsskap i motsvarande organisationer i de nordiska län-
derna, i övriga europeiska länder i världsomfattandeoch organisationer.

Den estniska vuxenutbildningen har antal problem lösa.ett stora att
Grundinställningen måste såförändras människornas sinnen öppnasatt
för samhällets ständiga förändring och förnyelse. Pedagogiska och di-
daktiska sådanaförutsättningar för måste Nivån påförändringar skapas.
lärare måste målverksamma i vuxenutbildningen höjas. viktigtEttärsom

stärka den estniska kulturella integriteten. Studierär utomlands elleratt
med hjälp påutländska föreläsare modet. Det finns fara det ti-är attav en
digare från övergårinflytandet till bli lika starkt och ödesdigertöst att ett
inflytande från Det den pedagogik och de strukturerväst. mesta av som
utvecklats i kan inte vidare överföras till estnisk kultur.väst utan

Svensk-estniskt folkbildningssamarbete

Tio svenska folkhögskolor och studieförbund bedrev under 1994 verksam-
het i Estland i samarbete med estniska och organisationer ärpersoner som

Öst-intresserade utveckla folkbildningen i landet. I Estland, liksom iattav
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i övrigt, har de svenska folkrörelsebaserade svårtstudieförbunden atteuropa
hitta årssamarbetspartners efter 50 sovjetisk dominans.

någraHär följer exempel samarbetsprojekt mellan svenska folkhög-
skolor åoch studieförbund sidan och estniska åorganisationer denena an-
dra.

ABF

Ett tio-tal ABF-avdelningar i hela Sverige fungerar fadder-0rganisa-som
tioner mångaför ungefär lika AHL-avdelningar i Estland. Akronymen

stårAHL, för ungefär Studieförbund för utbildning, bildadesöppensom
i början 1990-talet Estlands socialdemokratiska parti, Kultur-av av
arbetarnas fackförening och Estlands amatörteaterförbund. viktigEn
förutsättning för Studieförbundet skulle komma ståndtill och kunnaatt
bedriva verksamhet kunde anskaffa studiehem i Tallinnsatt ettvar man
omgivningar. Svenska ABF-avdelningar har bidragit med kontant stöd
och med insamlat material i form litteratur och kontorsin-av papper,
ventarier. Studiehemmet både för AHL-förbundetär och försäte
lokalavdelningen i Tallinn.

Läsåret 1993/94 rapporterade AHL verksamhet omfattade 378en som
studiegrupper, 5 273 deltagare och 18 575 studietimmar. Ungefär 4002

deltog i studiecirklar i sociala, kommunikativa och medborgar-personer
rättsliga fjärdedelEn deltagarna språkcirklarämnen. gick i ochav en
femtedel i konsthantverks- och hemkunskapscirklar.

Under perioden 1991 1993 genomfördes projekt i samarbete medett-
AHL frånmed anslag MåletSIDA. erfarenheter studiecir-attvar ge av
kelarbete enligt svensk modell.

Erfarenheterna från studiecirkelverksamheten positiva. Tankenvar var
deltagarna konkreta praktiska erfarenheter studiecirkelnatt ge av som en

demokratisk arbetsforrn vid vuxenstudier. Deltagarna i den första om-
gången huvudsakligen skolledare eller institutionsansvariga, ut-var som
gjorde nyckelgrupp för föra arbetet omgångenvidare. I andraatten var
ambitionen rekrytera blivande cirkelledare, svårt nådetatt attmen var
nedanför den akademiska nivån i kontakterna.

Med hänsyn till det ekonomiska läget i landet studiecirkelnär rea-en
listisk modell för vuxenstudier, deltagaravgifter och materialkostna-men

måste hållasder lågamycket vanliga människor skall ha möjlighetom
Mångadelta. också svårthär tid för frivilligt studiearbete,att avsättaatt

eftersom de stigande levnadskostnaderna kräver extraarbete för att man
skall kunna överleva. frågadeDeltagarna inte i första hand efter studier i
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samhällsfrågor efter konsthantverks- Språkcirklar.utan och
Konsthantverket fanns cirkelverksamhet under sovjettiden.även Ensom
ytterligare orsak välja hantverk kan viljan manifesteraatt sinattvara egen
kulturtradition i den folkliga konsten. Språkcirklar efterfrågade,är som

fönsterett väst.mot
Eftersom Estland efter års50 sovjetisknästan ockupation inte har folk-

rörelser i nordisk bemärkelse svårtdet byggaär folkbildningatt upp en
med de kännetecken vi vid. Studiecirkelnär och kanske folk-ävenvana
högskolan erbjuder dock, i den situation Estland befinner sig lämpliga
metoder för genomföra den vuxenutbildning och fortbildningatt som
krävs skall lyckas med nödvändiga omställningar.om man

Studieförbundet Vuxenskolan SV

SV har bedrivit folkbildningsprojekt i Estland tillsammans någramed av
sina medlemsorganisationer. Tillsammans med Föräldraföreningen för ut-
vecklingsstörda barn och dess motsvarighet i Estland genomför SV cen-
tralt SIDA-finansierat projekt, där Studieförbundetett utarbetar studierna-
terial handikappkunskap, för föräldrar och institutionspersonal,avsettom
och hjälper till utbilda cirkelledare. Tillsammans medatt LRF har SV ge-
nomfört 20 cirkelledarutbildningar veckoseminarier isamt ettca par
Sverige för estniska bönder. SV i Jönköpings län har genomfört semina-
rier och studiecirklar i samarbete med estnisk kommun i Starta eget,en
riktat främst till kvinnor. Projektet treårigt och finansieratär SIDA.av

SV i Dalarna har i samarbete med estnisk kommunen annan ge-
nomfört ñerårigt, SIDA-finansierat projektett energiattom spara
och sitt hus. SV haratt översatt material och utbildat cirkelleda-se om
re.Tillsammans med Länsförsäkringar och i samarbete med ñnans-
departementet i Estland har SV genomfört projekt för introduceraett att
ömsesidiga försäkringsbolag i Estland. SV materialöversatte och utbil-
dade cirkelledare och projektet finansierades delvis BITS.av

Folkuniversitetet

Folkuniversitetet i Uppsala har kontor iöppnat Tartu i Estland. Därett er-
språkutbildningbjuds arbetsmarknads- och personalutbildning.samt Det
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tidigare SIDA-skapatskontakternaturlig följd ettär genomsomaven
småföretagare affarseng-iestniskaFolkuniversitetet utbildatprojekt, där

i personalenmarknadsekonomi. Samtliga ärelska och ester utom en-
består eftermid-verksamhetensvenska. Huvuddelengästlärare i avav

och franska.tyska, svenskai engelska,kvällskurserdags- och

Folkhögskolor

några svenskaandrasamarbetar medutbildningsministerietestniskaDet
delvisfolkhögskolor,stånd estniskafå antaltillfolkhögskolor för ettatt

ifannsockså folkbildningstraditioni denefter nordisk förebild sommen
traininglokalabörja medmellankrigstiden. TillEstland under startasatt

nå-får intetill folkhögskolor. Dessaskall utvecklascentres centersom
Fortbildning dekraft.måstestatsbidrag est-runtutan avav egengra

medfolkhögskolorna i samarbetede svenskagenomförsniska lärarna av
Linköping. LärarnaiVuxenutbildarcentrumUniversitet ochLinköpings

praktiserari Linköping ochEstland, delsstudier dels ibedriver teoretiska
huvudsakligenSamarbetet bekostaspå folkhögskolor.därefter svenska av

kan20-30 folkhögskolormedUtbildningsrninisteriet räknarSIDA. att
traininghade 191994till börjanetableras i Estland. Fram av

folkhögskolortillutvecklasgång. dessa skaTankencentressatts i är att
Sverige.fortbildas inågra års parallellt med lärarnaverksamhet,efter att

StudieförbundetmedtillsammansSånga-Säby folkhögskola har
Lettland be-från ochEstlandstipendiaterVuxenskolan finansierat som

folkhögskolaHolafolkhögskolan.tillfälle följa vinterkursenattretts
Österbottens denFolkakademi medtillsammans Svenskasamarbetar med

estnisk- svensk folkhög-i syfte skapasvenska minoriteten i Estland att en
skola.

Lettland

tidi-Lettland. harexisterat i Dethar längekvällskurserStudiecirklar och
kulturhistoria. Nuhantverk ochi ärgällt kurser konst,huvudsakligengare

demokratiföretagandespråk, ekonomi ochbokföring,i data,kurser samt
haruppbyggnad. Deunderdagfolkhögskolorantalpopulära. Ett ärmest

inspirerats denoch harländernamed de nordiskaalla samarbete nor-av
diska folkbildningen.

folkhögskoloroch femåtta studieförbundsvenska1994 samarbetade
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med lettiska organisationer. någraHär följer sådantexempel samarbete.
Ett tiotal ABF-avdelningar samarbetar sedan 1992-93 med syster-en

organisation i gårLettland, under Rainis och Aspazijas fond.namnetsom
Den knuten bl.a. till Lettlands Socialdemokratiskaär parti. Fondens upp-
gift sprida god litteratur.är Man bl.a. poesi och studiecirkelma-att utger

Påterial. tid har fonden dessutom tagit sig humanitära uppgif-senare
Ävenbedriva soppkök, hjälpa pensionärer och fördela kläder.ter attsom

till detta fåttarbete har de ekonomiskt frånstöd svenska folkbildare.
I Lettland saknas helt lokala folkrörelser, vilketnästan problemär ett

de svenskanär ABF-avdelningarna söker samarbetspartners. förstaDe
kontakterna på därför ofta med enskilda engagerade människorort tasen

vill förändra och bidra till landets demokratiseringBidraget frånsom
ABF-avdelningarna består framför allt i organisera cirkelledar- ochatt
studieorganisatörsutbildningar. Ett lOO-tal cirkelledare och studieorgani-

förtroendevalda,satörer hälften kvinnor, har utbildats.än Devarav mer-
oftast välutbildade,är lärare. Studiecirklama nårdäremot oftat.ex. män-

niskor med problem. ämnesområdeEtt språk, framför allt engel-ärstort
ska lettiska för den ryska minoriteten. områdenAndra viktigasamt är

bamavård,sönmad, kost göromål.och praktiska
Öster-I början 90-talet genomförde Studieförbundet Vuxenskolansav

götlandsdistrikt tillsammans med Centerpartiet och i samarbete med
Lettiska bondepartiet omfattande utbildningsverksamhet i demokratien
och demokratiska arbetsformer i politiska församlingar. SV har vidare för
LRF:s räkning genomfört 14 utbildningar för bönder veckout-samtca en
bildning i Sverige.

SISU och Bosön samarbetar med lettiska idrottsorganisationer i ett
projekt för bygga ledarutbildning och publicera studiematerialatt upp om
föreningsdemokrati och -utveckling

NBV har fåttsedan 1993 SIDA-medel för organiseraatt ett tre-stegs-
i syfte förena nordisk studiecirkelideologi med lettisk folk-attprogram

bildningstradition.
På Kjesäters folkhögskola har antal lettiska ungdomsledare utbil-ett

dats i ledarutveckling och folkbildning. Initiativet till kurserna har tagits
de svenska ungdomsorganisationemas rådnationella och SIDA har ñ-av

nansierat kurserna.
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Lüauen

I Litauen svenska folkbildningsorganisationer inte lika aktiva iär som
tvåEstland folkhögskolor ochoch Lettland. 1994 samarbetade svenska

studieförbund med litauiska organisationer.tre

Studieförbundet Vuxenskolan

SV i Kronobergs län bedriver projekt tillsammans med litauiskett en
kommun syfte introducera folkbildningeni medel i demo-att ettsom en
kratisk genomförtutveckling. SV har skrivit och studiematerial,översatt
seminarier i Litauen inbjudit litauer till Sverige för studera kom-samt att

planering genomför ñ-munal och kommunal demokrati. SV centralt och
nansierar samtidigt ömsesidigt utställningsprojekt med litauiskett en

Påhemslöjdsorganisation. i Estland och Lettland har SVsättsamma som
tillsammans med bedrivit seminarier studiematerial,LRF och utarbetat

Sånga-genomfört iveckokurs Sverige för litauiska böndersamt en
Säby folkhögskola.
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och slutsatserIII Analyser

på folkbild-III. Samhällets förväntningar1

ningen

folkbildningspropositio-1991:997 ochFolkbildningsförordningen SFS
dåframgått allmänt formulerade1990/91:82 har tidigare,är,nen som

målenangivna vida ochdet syftena med det statliga bidraget. Degäller är
förför de verksamhetenkan innefatta flera olika saker med stort utrymme

begränsaddärför baraansvariga själva sina prioriteringar. Degöraatt ger
dedå graden uppfyllelsevägledning det gäller försöka fastställaatt av av

mål för statsbidragen.gällersom
framgår bidrags-i sitt beslutemellertid klart,Det staten ett nyttatt om

då befästa ochbetydelse det gällertillmäter folkbildningen attsystem stor
dåoch gäller förbätt-demokratin i det svenska samhället detutveckla att

påverka livsvillkoren. Samarbetetmöjligheter demänniskors att egnara
för folkrörelser ochliksom folkbildningens betydelsemed andra betonas

förståelsenfolkbildningen ökar toleransen ochföreningar. Genom män-
mål hand-folkliga kulturen utvecklas. Samhälletsniskor emellan och den

ocksåfåalltså ökade kunskaperlar inte bara deltagarna skall utanattom
påverkas.attityder skallderasattom

bidra till utjäm-uppgift för folkbildningen vidareEn viktig är attatt
eftersattautbildningsklyftor, därför skalloch ut-som ansesgrupperna

kulturellt prioriteras.bildningsmässigt, socialt och
förväntning-givetvis samhälletsSUFOs utvärdering skall belysa om

på skall utvärderingenfolkbildningen infrias i verkligheten. Ytterst gear
verksamheten.för det framtida statliga stödet tillunderlag beslut om
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2 på vuxenut-förväntningarAllmänhetensIll.

folkbildningochbildning

intervjuun-genomförtpå uppdragCentralbyrån SUFOsharStatistiska en
intervjuundersökning. Databenämnd CBsföljande Si detdersökning ur

SOUdelbetänkandetipubliceratsanalyser harjämteundersökningen
vuxenstudienFolkbildning och1995: 141

attityderfrågor allmänhetenskringantalställdesundersökningenI ett
folkbildning.delsivuxenutbildningdelsuppfattningtill och stort,om

februari 1995.huvudsakligen undergenomfördesUndersökningen
intervjuundersökning ärframträder i SCBsbildDen att synensom

nyttoinriktad.huvudsakipositiv ochklartvuxenutbildning i ärstort
också in-arbetetoch kani yrkeslivet göratillVuxenutbildning är nytta

också få kunskaperökadevuxenutbildning kanGenomtressantare. man
alltså instrumentellvuxenutbildningSynen äroch miljö.samhälleom

för del-handi förstatillfärdigheterochkunskaper ärden nyttasomger-
på fritid ellerinriktadden inteflertaletsjälva, somtagarna somsermen

vuxenutbildning fak-hindrarnaturligtvis inteattitydpåverkande, vilket att
sådana effekter.tiskt har

folkbildningenintemånga intervjuadedeuppfattadeTroligen somav
skill-vissanämligenfinnsvuxenutbildningen Detförsta hand deli aven

huvud-ipå folkbildningenVisserligeni attitydema.nader är även synen
framhålls,målet- ökade kunskapermeninginstrumentell i densak att -

devanligtdels detmed fritiden,målet förknippatdels oftare är attärmen
verksamheten.värden i självaintervjuade antalettser

landetsmajoritetbetydandeframgå, harSom kommer attstrax aven
harvuxenutbildning ochnågon forminvånare isjälva deltagit avvuxna

kurs. Dennanågot tillfällealltså åtminstonevid övertygats att enom
isåväl vuxenutbildningpositiv grundsynklart stortmajoritet har en

anmärkningsvärtnaturligt. Mera ärförefallerfolkbildning, vilket attsom
någon formideltagitaldrig harsjälvockså den minoritetdet inom som

barautbildning intemångafinns rentvuxenutbildning attansersomav
Inomför dem själva.tillskulletillallmänt även nyttaär nytta utan vara
skul-vuxenutbildning40kategorinden närmare procent attansersenare

andelungefäryrkeslivet ochsjälva i attför demtill nytta sammavara
och miljö.samhällefå kunskaperökadede skulle kunna om

folkhögskolekur-ochalltså studiecirklarDå folkbildningen,gällerdet
belysafrågor syftade tillantalundersökningeniställdes attett somser,
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för kunskaperandra harbåde tidigare deltagare ochvad allmänheten --
två utbildningsformer-dekarakteriserarbild vadoch allmän somavom

ganskasamstämmighetendå första,för det ärkonstatera,Man kan attna.
folkhögskolorochstudiecirklardå bildengäller den allmännadetstor av

haraldrignågon och hos demdeltagit i kurssjälva harhos dem somsom
ochstudiecirklarbildenallmännaför andra, dendeltagit och, det att av

överensstämmelsebetydandebåda hatycksfolkhögskolor hos grupperna
i verkligheten.folkbildningenmed hur utser

inom studie-bådainomSålunda majoritet atttror grupperna manen
fritiden, ochglädjekan hacirklarna studerar ämnenmest avmansom

bådainomklar majoritetplanmässiga. Ensamtidigtstudierna äratt grup-
studieförbunden,hoshelstkan läsa vilket ämneatttror somperna man

studi-vanligtMånga detalltså 45i studiecirkel. är attprocent atttror--
framgår inte enkä-i ärnneskunskapema. Dethar bristerecirkelledama av

på vis harpå svarade dettaförhållande deberordetta attten ensomom
tilleller de kännercirkelstudierlåg effektiviteten iuppfattning attomom

diskus-organisatör ochmånga huvudsakligen har rollencirkelledare som
lärare.sionsledare och inte som

Över för sigbåda har klartintervjuade90 deprocent gruppernaurav
ungdomar. En klarmedäldre tillsammansfolkhögskoloma läseriatt ma-

folkhögskollärarnadeltagare ärbland tidigarejoritet större atttror--
mi-detden vanliga skolanvad lärare i ärengagerade är,än enmenmer

objektiva i denmindrebåda lärarna ännoritet i ärtror attgrupperna som
betydligtdettidigare deltagarna störreBland devanliga skolan. är an-en

tyd-folkhögskolor harflertaletdel drygt 55 attprocent ensom anser-
påverkardettatydligen inteanknytning menlig ideologisk atttrorman

objektivitet.lärarnas

positivfinns utbrettdetSUFO,Sammanfattningsvis konstaterar att en
denna positivaochsvenska samhälletpå vuxenutbildning i det att synsyn

folkhögsko-studiecirklar ochisåväl vuxenutbildningomfattar stort som
huvudsakivuxenutbildningkan konstatera,lor. Vidare att synenman

kunnaeller skullestuderarintervjuade deinstrumentell: deär attanger
el-i arbetslivetnågot tillsigför läratänka sig studera är nyttaattatt som

gäl-instrumentellaslag. Denökade kunskaperler annat synenavsom ger
inriktaddå ochmindre utprägladockså folkbildningen,ler är meramen

på fritidverksamheter.
finns dis-vuxenstudierochstudien Folkbildninginledningen tillI en

ifortsättermänniskorsamhälletbetydelsen förkussion kring attatt or-av
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ganiserade former utöka sina kunskaper sedan de lämnat ungdomsskolan
eller högskolan, påpekasoch där återkommandedet lärandetatt är en
hörnsten i visionema det lärande samhället. SUFO vill med in-om
stämmande citera a.a. s.1:

återkommande"Ett lärande torde också intellektuellutgöra en pro-
människor kapabla läragör sig just saker. I ti-attcess som mera nya

der teknikutveckling och strukturrationalisering kan anta attav man
detta har positiva konsekvenser inte bara för individer fort- ochsom
ombildar ocksåsig, för samhällets ekonomiska utveckling."utan

Det kan enligt SUFOs mening knappast råda något tvivel den vittattom
utbredda viljan fortsätta lära viktigatt äratt attsom vuxen se som en re-

i det svenska samhället, inte bara i ekonomiskt ocksåavseendesurs utan
för befästandet demokratin och för god social utveckling. Det ärav en
därför viktigt viljan fålära kan sitt utlopp i faktiskaatt att som vuxen
möjligheter studera.att

frågaDen föreliggande utvärdering har ocksåbedöma i vadärattsom
mån folkbildningen alltså studiecirklar och folkhögskolor motsvarar- -
de förväntningar och förhoppningar medborgarna har.som

Ill. 3 Deltagandet

Det ligger i sakens folkbildningen, den i dagens svenskanatur att om
samhälle skall bidra till utjämna utbildningsklyftor och verka enligt deatt
övriga syftena med de statliga måstebidragen, nå andel be-storen av
folkningen också mångaoch olika människor.grupper av

Ett syftena med SCBs intervjuundersökning få uppgifterattav var om
deltagandet i vuxenutbildning i allmänhet och folkbildning i synnerhet.

Från tidigare undersökningar finns uppgifter hur deltagandetstortom
i olika former vuxenutbildning under avgränsade tidsperioder,är oftastav

år.under Dessutom finns relativt omfattande årlig reguljär statistikett en
antalet deltagare i olikaöver vuxenutbildningar.

För SUFOs räkning har specialbearbetning gjorts fråndataen av
SCBs undersökningar svenska folkets levnadsförhållanden benämns iav
fortsättningen -data.ULF ingårRapporten i delbetänkandet SOU
1996:154 titelnunder Studieförbundens roll vuxenutbildningeni re--

flektioner analysi ULF -data, dessaI undersökningar har antaletten av
frågor ställts människors fritidsvanor och deltagande i studier. ULF-om
data relevans för vuxenutbildning och folkbildning finns för fem olikaav
år, de 1993.senastevarav avser

Enligt ULF -data genomgick under 1992/93 drygt nå-tredje svenskvar
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med ti-vid jämförelsesiffra förefallervuxenutbildning. Dennatypgon av
tämligen konstantmaterialår statistiskt överoch meddigare annat vara

förskjutningar skett.totalsiffran harförinomtiden. Men ramen
1979 och-data minskat sedanenligtstudiecirklar har ULFDeltagandet i
vad-data har,har ökat. ULFarbetsgivarnautbildning anordnad avserav

intervjufrågans utforrn-kritiserats för destudiecirklama,just att genom
Enligtantalet deltagare. ULF-innehålla underskattningning skulle aven

befolk-år densålunda tiounder 1993data deltog procent vuxnaavca.
intervjuundersökningiDärför ställdes SCBsi studiecirklar.ningen ett

felaktig skatt-risken förkontrollfrågor syftade till minimeraantal attsom
deltagandet isiffran förundersökningen blevdenning deltagandet. Iav

några senvintemveckorintervjutillfället understudiecirklar enbart vid
delta-befolkningen. Siffrantolv den över1995 nästan procent av vuxna

och kandå procentenheter högreår flerabörgandet under heltett vara
två undersök-deDiskrepansen mellantill 20skattas procent.uppemot

felaktig bildskulle-datamedför dock inte ULFningarna att enavge en
förändring tid.faktisk över

utsträck-då i vilkendet gällerfunnits kunskapsluckorhar hittillsDet
peri-längretotalt ochi vuxenutbildningdeltar överning olika engrupper

intervjuundersökning sökerSCBsbl. dessa luckorod, och det är soma.
fylla ut.
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Om frånbortser den omfattande företagsintema utbildningman som
bekostas arbetsgivarna enligt undersökningen,är, det totala deltagan-av
det någon gång följande siffrorna avrundade:

Typ av vuxen-
utbildning Procent

Studiecirkel 75

Folkhögskola lång kurs 8

kort kurs 5

Facklig kurs 26

Kommunal
vuxenutbildning heltid 9

deltid 13

Brevstudier/Statens
skolor för 12vuxna

Arbetsmarknads-
utbildning 15

Universitet/högsk.
-utbildning på fritid 12

Övrig
vuxenutbildning 3

Av siffrorna framgår hur deltagandet fördelar sig mellan olika slagovan
utbildning. För tydlighetens påpekas,skull bör siffrorna inte kanav att

Mångaadderas. har deltagit i flera slags utbildning.personer
När uppgifterna i SCBs intervjuundersökning frånhar dubbel-rensats

eller ñerutbildningar visar det sig, omkring 86 denatt procent av vuxna
svenska befolkningen någon gång har deltagit någoni form av vuxen-
utbildning. Att undersökningen såvisar överväldigande majoritetatt en

den svenska befolkningen har bedrivit vuxenstudier i sig stöd förärav ett
den uppfattningengängse vuxenutbildningen har mycket starkatt en
ställning i Sverige. Det sig inte bara begränsadrör ärom en grupp som
högaktiv och förklarar det deltagarantalet under år.enskildastorasom
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år haråldrarna 18 75ibefolkningensvenskaden75Nära procent av -
tolvomkringmedanstudiecirkelgång minstalltså någon deltagit i pro-en

bådaFolkbildningensfolkhögskolekurs.deltagit ihar grenarcent en
förmåttharvuxenutbildningendelframstår därmed den re-somavsom

alla Detmajoritetklarmänniskor anta-flest storakrytera vuxna.aven-
förutsättningargodafolkbildningen harinnebära, attbörlet deltagare att

bidragsgivningen.förställtnå harde syften staten uppsom

Studiecirklar

gångnågon i li-befolkningensvenskadenmajoritetbetydandeAtt aven
uppgift ochintressanti sigstudiecirkeldeltagit i minst ärharvet enen

rekryteringen.bredden inågot viktigtsäger om
ocksåfrågor deltagandetintervjuundersökning ställdesI SCBs un-om

40sig,tioårsperiodema. visarDet nära procentochder de attsenaste tre-
under denstudiecirkelminstdeltagit ihar senaste tre-befolkningen enav
tioårsperioden.under denårsperioden och drygt 60 senasteprocent

olikamellanjämförelserföljandei det görsobserverasDet bör näratt,
sålun-Omkonstanthållet andra faktorer.förså resultatenangesgrupper,

med olikadeltagande mellaniskillnaderpåståendenda görs grupperom
på utbildningsbakgrunden.så skillnaden justutbildningsbakgrund beror

från effekternarensning skettmaterialet harbearbetningGenom avenav
ålders-utbildning medkortfaktorer,samverkandeeventuellt som ex.

socialgruppstillhörighet.eller
ingår undersökningen haridem14En procent ge-somavgrupp om

tioårsperioden 0ch/el-åtta studiecirklar under dennomgått senasteänmer
förefalleråren. dennaFörunder decirklarminstler senaste tre grupptre

ingå livsstil.imindreellerstudiecirkeln enmer
liksom denspecialundersökts,har"högaktiva"Denna gruppgrupp

be-definition kanlikartadmedintervjuadede19 procent ensomavom
dessaMellanÖverhuvudtaget.vuxenutbildninghögaktiva itecknas som

hel-vilket knappastskillnader,anmärkningsvärdatvå finns ingagrupper
inom denomfattningpå studiecirklarnasmed tankeler storaväntaär att

studiecirkel-högaktivavuxenutbildningen. De ärtotala somsomgrupper
högaktivaockså andel dem ärdärmed nytt-deltagare utgör stor somaven

småskillnadernahuvud Men ärvuxenutbildningjare över atttaget.av
förmotivenstudiecirkel liknarideltaändå för motiven atttalakan attatt
andrastödssådant antagandevuxenutbildning. Ettandra slagdelta i avav

undersökningen.uppgifter i
frågaihögaktiva, tydligastandel kvinnor stu-män ärEn änstörre om



SOU 1996: 159 Kapitel 3 117

diecirklarna. åldersmässigaSer till den fördelningen finner attman man
nåskulmen för studiecirklarnas åldersskiktetdel i det 65 75översta -

år, medan den för nås åldrarnavuxenutbildningen totalt i skiktet i 45 -
år. såväl64 Högaktiva i vuxenutbildning totalt i studiecirklar finnssom

i städer, med Stockholm anmärkningsvärt och möjligenstörremest som
förvånande undantag med tanke kursutbudet där särskilt föräratt stort
de flesta familjeförhål-utbildning. Ser till de intervjuadestyper av man
landen finner andel högaktiva bland dem har barn istörreman en som
skolåldem åldrarnabland barnlösa år,i till 45 och dettaän oavsettupp om
föräldern ensamstående eller sammanboende/ gift.är

Utbildningsklyftorna

förhoppning påEn knuten till samhällets satsning vuxenutbildning i all-
ocksåmänhet och till studiecirklarna de skall bidra till utjämningär att en

utbildningsklyftoma. Varken tidigare statistiskt material eller SCBs in-av
tervjuundersökning visar den förhoppningen infrias, i fallvarje inteatt

frånenbart till antalet deltagare med olika utbild-om man ser grupper
ningsbakgrund.

Andelen högaktiva i vuxenutbildning i högst bland demärstort som
har eftergymnasial utbildning, omkring 30 Den naturligaste tolk-procent.

förhållandeningen detta de redan har god utbildning till-är attav som en
ytterligare utbildning värde och faktorermäter de resulteratstörst att som

i den relativt goda utbildningen studieintresse fortsätter verka.attex.
Mönstret gäller för högaktiva inom studiecirklama, skillna-även men

dema påtagligtmellan de olika där framgårmindre, vilketärgrupperna
både SCBs intervjuundersökning och -data. visar studi-ULF Det attav av

ecirklama, relativt lyckas bra med rekrytera dem ti-har kortsett, att som
digare utbildning.

Motsvarande finns de intervjuade efter sarnhälls-mönster sorterasom
återfinnsklass. De högaktiva oftast bland högre tjänstemän och tjänste-

mellannivå. tjänstemänLägre och arbetare underrepresentera-män är
Ävende inom högaktiva. här skillnaderna betydligt förär störregruppen

vuxenutbildning i för enbart studiecirklarna. Däremot andelenän ärstort
arbetslösa betydligt bland högaktiva i vuxenutbildning i istörre änstort
studiecirklarna. samhällsklassDen uppvisar andel högaktivastörstsom
inom studiecirklarna jordbrukare, drygt 21 detta kanär procent; vara en
tillfällighet och beroende jordbrukskooperationen vid undersök-att
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ningstillfallet hade initierat omfattande studieverksamhet kring EUsen
förregelverk jordbruket.

högaktiva antingen i studi-Den diametrala till dem ärmotsatsen som
aldrig del-ecirklar eller i vuxenutbildning i dem harutgörsstort somav

uppgårnågon form vuxenutbildning. till 14tagit i Denna grupp ca.av
de intervjuade.procent av

kvinnor.Inom denna skillnaden inte mellan ochär mänstorgrupp
åldergruppenDen har mindre andra deltagit i vuxenutbildning,änyngsta

det konstigt- finns i helt enkelt in-knappast de harärmen som gruppen
så många år 20haft sig delta. anmärkningsvärtMer är närate att att

åldergruppenden äldsta i undersökningen, de mellan 65 ochprocent av
år, någon Också75 aldrig i form vuxenutbildning. blandhar deltagit av
ensamstående förhållandevisde aldrigbarn har delta-utan storen grupp

git i vuxenutbildning. denna finns det erfarenhetsmässigtInom engrupp
lågtandel människor sociala och med deltagande imed problemstor

samhällslivet.
Klart överrepresenterade bland dem aldrig har deltagit isom vuxen-

ocksåutbildning med den kortaste formella utbildningen;deär uppemot
årfjärdedel utbildning nio har aldrig del-dem har kortare änen enav som

överrepresenteradenågon ocksåtagit forrn dei vuxenutbildning. ärav
har arbetaryrken.som

slutsats intervjuundersökning och den slutsatsenEn SCBs över-av -
dessutom bekräftelsemed analysen ULF -data ochensstämmer ärav en

vuxenutbild-antal tidigare studier kan varkenett attsynas vara,-
ningen utbildningsklyf-i eller studiecirklarna bidrar till utjämnastort att

vidgas.i samhället. Bilden tycks de fortsättertoma att attvara snarare
gruppnivå.påDetta gäller emellertid bara studerar deltagandetom man

tidi-Att omkring 25 inom med den kortaste formellaprocent gruppen
utbildningen inte deltagit i vuxenutbildning bör inte undan-alls hargare

någon gångskymma vuxenstuderat.75 inom har Föratt procent gruppen
denna vuxenutbild-majoritet de kortutbildade bör cirklarna liksomav -
ningen utbildnings-i kunna ha fungerat överbryggarestort som en av-

mångaklyftoma. verkar det rimligt i fall utbildnings-Dessutom att tro att
effekten given för har den kortare tidigarekurs denär störstav en som
utbildningen.

tidigareAtt utbildningsbenägenheten bland dem harär störst ensom
målengod utbildning konstigt eller för detknappast Ettär oväntat. av

svenska utbildningssystemet skall lära sig lärade studerandeär att
fördjupa sinaoch bli medvetna behovet ständigt Öka ochatt attom av

kunskaper.
Studieförbundens karaktär och dencirkelverksarnhet till sinär öppen,

så sådanskall Deltagandet fritt och frivilligt. Om verksamhetärvara. en
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såutformas den lockar de erfarenhetsmässigt svårastatt ärgrupper som
motivera för studier, kommer den oundvikligenatt i högre gradännuatt

efterfrågas studieintresserade.är Med andra ord:av grupper som mer om
i verksamhet nåskallöppen dem måstemed kortare utbildningman en
också deltagare har bättre utbildningsbakgrund.accepteraman som en

Erfarenheterna frånlikartade områden.är andra Rekryteringen till gym-
nasieskolans teoretiska och till högskolorna visar socialastoraprogram
skevheter. Detsamma gäller nyttjandet folkbiblioteken och besökav

muséer och utställningar.teatrar,
studiecirklarna innehållerAtt deltagare med olika utbildningsbak-

grund och olika social tillhörighet bör styrka. Det bidrar till attses som en
studiecirklarna blir den informella mötesplats för olika människor de
skall också hållaoch till kvaliteten i verksamheten Och detattvara uppe.
förtjänar återigen påpekas, studiecirklarna lyckas jämförelsevis välatt att
med rekrytera dem har den kortaste utbildningen och erbjudaatt som an-

sällsynta tillfällen jämbördig fot och diskutera medatt möta män-nars
niskor har omfattande utbildning och andra kunskaper.som mera

Värt i sammanhanget det mångasärskilt förär, med kortatt notera att
formell utbildning verkar finnas slags baniäreffekt: det tycks be-ett vara
slutet börja den första cirkeln eller kursen svårast fatta.att Denär attsom
sociala snedrekryteringen nämligen blandär dem aldrig harstörre som
deltagit bland dem högaktivaän i studiecirklarär iochsom annan vux-
enutbildning.

Genom det i -data för några årenULF ingår panel cirkaatt av en om
4000 har följts tid bekräftas bildenöver det tydligtärpersoner attsom -
benägenheten vuxenstudera ökar väsentligt har deltagit i sinatt när man
första kurs.

Panelen har också kunnat användas till belysa deltagande iatt stu-om
diecirkel leder till omfattande och kompetensgivande studier.mera
Beräkningarna då,visar de 1979 deltog i studiecirkel ungefäratt som en
dubbelt så återfannsofta i kompetensgivande åttautbildning inom år som
de inte hade år.vuxenstuderat I analysen panelen drassom samma av
dock slutsatsen det inte finns något tydligt stöd för studiecir-att tesen att
keln skulle inkörsport för korttidsutbildade bedrivaattvara en senare
längre kompetensgivande studier.

studiecirklarna tillför sina deltagare många värden dem di-utöver som
Ändåframgårrekt det studerade måste valenänmet. och utbudenav av

i studiecirklarna någonhaämnen betydelse det gäller bedöma vadnär att
det för kunskaper fårär människor sina studier. I den analyssom genom

finns i Folkbildning och vuxenstudier har försök utifrångjortsettsom att
dela in sådanacirklamaämnena i kan påtydligt inriktadesom anses vara

allmän medborgerlig bildning såsomatt samhällskunskap språkochge
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på kulturell verk-inriktade estetisk ochsådana huvudsakligenoch ärsom
enligtfall har det,såsom hantverkscirklar. de flestaIsamhet rapporten,

tvåmellan degränsdragningenoproblematisktvarit ganska göraatt grup-
ocksåändå godtycklig. Dessibland kanskeochden är grovperna, men

i skillnader itydligt utslagändamålsenlighet verifieras denatt ettav ger
samhällsklas-tillhörande högresig, människordeltagandet. visarDet att

deltagit iutsträckning harutbildning ilängre formelloch med störreser
medborgerlig utbildninginriktade allmäncirklar att gesom anses

mindre blandskillnadernautbildningsmässigade sociala och ärmedan
ikan för övrigtinriktade cirklar. Deti estetiskt-kulturelltdeltagarna sam-

det totala antaletintressemanhanget attatt notera sompersoneravvara
på medborgerligallmäninriktadedeltagit i cirklarhar ansetts att gesom

på kulturell verksamhet.inriktade estetisk ochi dembildning är större än

målgrupperSärskilda

tidiga-med kortvid sidan dembeslutsdokumenten pekas,I de statliga av
folkbild-försärskilt prioriteradeutbildning, utett par grupper somre

intervjuunder-handikappade. SCBsinvandrare och Iningen, nämligen
ideltagandetuppmärksamhet riktats hursökning särskildhar utmot ser

andradessa och vissa grupper.
i relativa tal rekryteralyckas studiecirklarnaundersökningenEnligt

och dethandikappade,något utsträckning ickeihandikappade änstörre
tankeförhållande, särskilt medmåste tillfredsställandebetraktas ettsom

för-orsak tillstudiehinder. Eni sig ofta innebärhandikapp ettatt ett
medlemsorganisa-bland sinahållandet studieförbundkan vissaattvara

fåbåde arbetar förhandikappföreningar, och dessationer har att stu-att
medaktivthandikappanpassade, arbetaroch utrustningdielokaler att

sinbedriver delstudier dessutommedlemmar för ochmotivera sina en av
studiecirklar.verksamhet justsom

från utanför Nordenländerdeltagandet bland invandrareDäremot är
Tidigareså och nordbor.bland svenskaromkring hälftenbara stort som -

studie-främstsvenska för invandrare SFIundervisningen ibedrevs av
ikommunal regi ochden iflertalet kommuner skerförbunden, i numen

-dataanalysen ULFkommunal vuxenutbildning. Ianslutning till övrig av
skillnaden1970-taletsamband. mittenhär finns Iantyds det ettatt varav
obetydlig,och invandraremellan etniska svenskari cirkeldeltagandet

studieförbunden intekan berodärefter har den ökat. Detta attmen
får med invandrarna.tidiga kontaktenlängre den
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En i samhället ensamstående föräldrar, ofta ekonomisktärutsatt grupp
hårtpressad och med knapp och intecknad fritid. FolkbildningI och vux-

enstudier jämförs med samboende föräldrar. Underlaget ärgruppen
bräckligt tvåi intervjuundersökningen, förefallerdet demen som om

åt. Bådainte skiljer sig förefaller ungefärnämnvärtgrupperna grupperna
lika aktiva inom vuxenutbildning, andelen högaktiva i studiecirklarmen

någotförefaller ensamståendebland de föräldrarna.störrerentav vara
Studiecirkeln alltså ensamståendeverkar fungera förväl föräldrar.

målgruppEn viktig för all vuxenutbildning de arbetslösa. Somär nyss
framgått de underrepresenterade inom högaktiva i studiecir-är gruppen
kel, påanalys tyder skillnaderna mellan arbetslösanärmare attmen en

småoch förvärvsaktiva och de skillnader finns mindrekanskeär att som
har självamed arbetslöshetssituationen faktorermed kangöra änatt som
tänkas ligga bakom arbetslösheten, kort utbildning.ex.

årNär 1991 beslutade det statsbidragssystemet för folk-staten om nya
bildningen bedömdes arbetslösheten fortfarande inte de störstaettsom av
samhällsproblemen i landet. Idag situationen helt annorlunda. Deär ar-
betslösa överskådligbör under tid betraktas prioriterad försom en grupp
studieförbunden och ocksånaturligtvis för folkhögskolorna. Dessutom

det angeläget utföra fördjupade studier förutsättningarnaär föratt attav
arbetslösa i utsträckning skall kunna delta i studiecirklar ochstörre annan
vuxenutbildning.

I Folkbildning och vuxenstudier ocksåriktas särskild uppmärksamhet
lågutbildade. mångaDet ñnns skäl till detta.mot gruppen unga

måsteVuxenutbildning viktig i framtida kompetensin-väg att ettvara en
riktat samhälle kompensera för brister i ungdomsutbildningen. Tyvärr
uppvisar just såväldenna litet deltagande i ivuxenutbildningettgrupp

studiecirklar. ingåendei I förs relativt diskussionstort rapportensom en
Frågan föremåldetta. viktig och bli ingåendebör för studierärom mera

för söka klarlägga orsakssammanhangen.att

Motivation och studiehinder

framgårSom SCBs intervjuundersökning dominerar den instrumentel-av
vuxenutbildning påoch den vanlig i folkbild-är ävensynen synen

ning utbildningen någotskall kunskaper i avseende till nyt-ärge som-
ta, nyttan inte alltid knuten till yrket eller yrkeslivet. Ordetäven ärom
nytta skall i sammanhanget uppfattas ha vid innebörd; deten meravser

ekonomiska belöningar. Om intervjusvarenän korrekt speglingärnu en
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såvad i verkligheten drivkraften bakom valet studera för-är ärattav som
stås individens bedömning väsentlig för studiemotivationen.nyttanav

något fårDe skäl inte sig ha nytta ökade kunskapersom av anser av an-
sakna viktigt incitament få nå-delta i studier de sig intetas ett att anser-

förbelöning den uppoffring studierna kan medföra. Därmedgon som
förhållandetsaknas motivation för studier. Kring uppoffring belöning-

förs relativt omfattande diskussion i Folkbildning och vuxenstudier, tillen
vilken hänvisas.

någonTill dem aldrig hade deltagit i form vuxenutbildningsom av
och heller inte planerade studera ställdes i intervjuundersökning-attsom

frågor. måsteantal särskilda Av analyserna dra slut-etten av svaren man
orsakerna till inte oftarestudera har görasatsen, att att att attman avser

med bristande motivation med studiehinder. Omkring 60 iän procent
de överhuvudtaget inte intresserade studier, ochärattgruppen anger av

ocksåmajoriteter finns för studier inte skulle tilltypen attsvar av vara
i yrket eller för fritiden och vidare för kan skaf-sättnytta att annatman

fa de kunskaper vill ha, i jobbet. undantagslöst den-Nästan ärman ex.
vanligast bland dem har tidigare formellkorttypna av svar som som en

utbildning.
Betydligt mindre vanligt de intervjuade direkta studiehin-är att anger

der skäl för de inte deltar i utbildning, och här finns inte hellerattsom
några skillnader mellan dem har kort tidigare utbildning ochstora som

råd,övriga. 30 skäl de inte barahar 13procent att procent attanger som
långaskulle bli för och ungefär hälften de inte har tid ochattresorna

åberopabland de det vanligare konkurrerande fritidsintres-är attsenare
arbetet orsak inte ha tid studera.än att attsen som

Slutsatsen intervjusvaren åtgärder påverkabör föratt att stu-av vara
diemotivationen i positiv riktning åtgärderbättre resultat förän attger
minska direkta studiehinder vill öka deltagandet i vuxenutbild-om man
ning och folkbildning, och detta särskilt gäller dem har kort tidi-att som

påpekautbildning. samtidigtMen det analysernaär värt att attgare av
från aldrigdem hade deltagit i vuxenutbildning bygger ettsvaren som

ändåbegränsat antal intervjuer. Det verkar rimligt ekonomis-att anta att
lågka hinder studera vanligare bland dem har inkomst; detäratt som an-

får ocksåtagandet visst stöd i analyserna intervjusvaren.av
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Sambandet mellan cirkelstudier och samhälls- och förening-
saktivitet

Folkbildningen och därmed studiecirklarna förväntas medverka till en- -
samhällsutveckling stöd till det idébuma arbetet iattgynnsam genom ge

folkrörelser och föreningar.
Av Folkbildning framgår,och vuxenstudier finnsdetrapporten att ett

inte särskilt starkt fullt tydligt positivt åsamband mellan sidanmen ena
åvuxenstudier såväloch andra sidan antal andra fritidsaktiviteter medett

främst kulturell inriktning aktivitetsgrad i organisationer och delta-som
gande i samhällslivet. I analysen -data framkommerULF starkareettav
samband mellan facklig eller politisk aktivitet och deltagande istor stu-
diecirklar. ingenl någotstudierna kan dock klart på fråganav svar ges
vad orsak och vadär verkan. Hur orsakssambandetär änsom utsom ser
tycks det ändåemellertid finnas symbiotiskt sambandnärmast mellanett
å sidan folkbildning å såväloch andra sidan aktivitet inom kulturlivetena

i ideella organisationer.som engagemang
Sålunda bedrivs betydande del musikverksamheten i landet ien av

form studiecirklar. Detsamma gäller flera andra kulturella aktiviteter.av
Åtskilliga föreningar och organisationer bedriver delar sin verksamhetav

studiecirklar; det kan gälla funktionärsutbildning också politis-som men
livsåskådningsfrågorka studier, sådanaoch miljökunskap. I fall handlar

det organisatorisktnärmast samband. För del erbjuderettom en personer
vuxenutbildning möjligheter till förkovran inom område inom vilketett

redan dåengagerad, ochär orsaken till studier-är engagemangetman att
bedrivs. I andra fall väcks intresset studierna.na genom
Då det gäller fritidsaktiviteter sambandet med vuxenstudierär särskilt

frågastarkt i besök teater/konserter/muséer/utställningar, bokläs-om
sångning och musik. Däremot sambandet dånegativtär det gällersamt

spela bingo.att
Sambandet mellan vuxenstudier och aktivt deltagande i organisatio-
verksamhet frågastarkt i fackföreningar,är politiska föreningar,ners om

pensionärsorganisationer, inte lika starkt fortfarande dåtydligt detmen
gäller föräldraföreningar och religiösa samfund, bara då detsvagtmen
gäller idrottsföreningar och nykterhetsföreningar.

Ett tydligt positivt ocksåsamband finns mellan vuxenutbildning och
deltagande i samhällslivet. Valdeltagandet exempelvis klartär större
bland dem deltagit i vuxenutbildning liksom de politiskasom resurserna
i intervjuerna illustrerat med den i frågansammanhanget vanliga om ve-
derbörande har talat inför möte. Ett tydligt lågtsamband finns mellanett
deltagande i vuxenutbildning och vad brukar beteckna politiskman som
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fattigdom i intervjuerna: kan själv överklaga myndighetsbeslut.ett
Frågan studiecirklamas betydelse för föreningslivet behandlas yt-om

terligare i detta kapitel.avsnitt 4. av

Folkhögskolor

heltid, oftaDe flesta förknippar folkhögskolor med ñerterminskurser
också sådanabedrivna i internat. kurser dominerar folkhög-Det är som

skolorna, folkhögskoletraditionen den särskildabärare och skaparär av
miljön skolorna.

Deltagarmässigt det emellertid de kurserna oftast barakortaär om
några få långaMedan 1994/95 hadedagar dominerar. de kurserna ca.som

000.37 000 deltagare antalet deltagare i de korta kurserna 170var ca.
gårSer i stället till resursanvändningen, omkring nio tiondelar avman

långa de särskilda medlenstatsbidraget till de kurserna inräknarmanom
till arbetsmarknadsmotiverade utbildningsplatser.

Även både sammanfattas underfolkhögskolor och studiecirklarom
frånbegreppet folkbildning finns det deltagarnas synpunkt karaktärs-en

skillnad.
för studiecirklama vardaglig fritids-Det karakteristiska deär äratt en

ochverksamhet. De oftast kvällstid, efter arbete andraäger var-rum
uppoffringar ellerdagsplikter. Deltagandet kräver för de flesta inga stora

långsamförändringar i livsmönstret. Kunskapsuppbyggnaden ganskaär
gå såoch utglesad tiden. kan inte fort i normal studiecirkelDetöver en

30 timmar fördelade kanske veckor.15om
i studiecirklar-De korta folkhögskolekursema liknar flera avseenden

långa ide kurserna och kan kanske bäst beskrivas tidenänna mer som
några få oftakoncentrerade studiecirklar. Som de bara dagar,regel varar

mångaveckoslut. likhet med studiecirklar det vanligt deIöver ärett att
korta tillsammans med förening led i före-kurserna anordnas ettsomen

påningens verk-interna utbildning eller del desssättannat avsom en
samhet. ñera avseenden deltagandet liknande studiecirklamas,I är ex.

låg andel invandrare. skillnad dock kvinnor och del-En är mänattgenom
i folkhögskolekursema. studi-ungefar omfattning i de korta Itar samma

ecirklama dominerar kvinnorna klart.
karakteristiska för de långa folkhögskolekurserna, särskilt deDet om

långaförlagda periodertill internat, i stället deltagarna för lämnarär är att
något mångasin vardag för helt handlar det inte baraFörgöraatt annat.
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under själva studietiden bryta rutinatt och slentrian folk-om mot utan
högskolestudiema ocksåskall leda till förändrad tillvaro, till in-en en ny
riktning livet. Sambandet långamellan de kurserna och föreningarav ver-
kar relativt svagt.vara

Den löpande statistiken deltagandet långai deöver folkhögskolekur-
betydligt omfattandeär folkbildning.än över En kortsema mera annan

redovisning har lämnats tidigare, i kapitel
Genomsnittsåldem på deltagarna jämförelsevis lågär och ligger under
år.30 Andelen kortutbildade särskilt i deär allmänna kurserna ochstor,

på de utbildningsplatser har tillkommitextra arbetsmarknadsskäl.som av
Omkring tredjedel deltagarna där har högst grundskolestudier ochen av

fjärdedelarän har högst tvåårig gymnasialtre utbildning bakom sig,mer
vilket höga siffror särskiltär med tanke den låga genomsnittsåldem
hos deltagarna. långaI de särskilda kurserna, ofta har estetisk, konst-som
närlig eller medial inriktning, andelen med högstär grundskoleutbildning
omkring 15 och tvåårigmed högst gymnasieutbildningprocent 50 pro-
cent

Andelen invandrare väsentligtär i studiecirklarna.större än deI all-
kurserna påochmänna de utbildningsplatsema läsåret 1994/95extra var

andelen utorrmordiska invandrare har bott i Sverige högst årfemsom
omkring 17 Andelen invandrare vid långade särskildaprocent. kurserna

mindre.var
De allmänna kurserna och de utbildningsplatsema för arbetslö-extra

har också andel deltagarestörst med handikapp. Inom dessa kursersa
kunde läsåret 1994/95 15 någotnära ha slag fysiskt ellerprocent anses av
socialt handikapp medan motsvarande siffra för de särskilda kurserna var
knappt nio procent.

Den sammanfattande bedömning SUFO vad deltagandetgörsom avser
i folkbildningen följande.är

Statsbidragsförordningen verksamheter syftar tillatt att ut-anger, som
jämna utbildningsklyftor skall prioriteras inom folkbildningen. All erfa-
renhet pekar emellertid på de har kort formell svå-utbildningatt ärsom

rekrytera till frivillig utbildning.rast att Detta grundorsakenär till att
det finns utbildnings- och kunskapsklyftor. I detta måsteperspektiv man
ändå konstatera, folbildningen bättre allaatt än andranästan vuxenut-
bildningsforrner faktiskt har lyckats rekrytera kortutbildade.

Studiecirklarna får lyckas väl med rekrytera handikappade,attanses
målgrupperdeär särskilt i de måldokumen-statligasom en av som anges
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målgrupper ensamståendeAndra viktiga arbetslösa och föräldrarärten.
också får väl representerade bland deltagarna.som anses vara

tvåBeträffande andra situationen problematisk,är näm-grupper mera
dåligen utbildningdet gäller dem har kort formell och invandrare.som

Båda dessa deltar i studiecirklar i mindre grad genomsnittetängrupper
invånare.för landets

såvälAnalysema intervjuundersökningSCBs -data visarULFav som
det i utsträckning handlar komma barriär: detöver äratt stor attom en

svårastdelta i den första kursen eller studiecirkeln ärsteget att taattsom
för de kortutbildade. tagit tydligDe har det har tendenssteget attsom en
sedan delta i ytterligare utbildning.

påpekas,I analysen -data de särskilda anslagen tillULF uppsö-attav
åtgärder några årkande verksamhet andra avskaffats,och sedan har och i

spårasdetta samband med den rekryteringen de kortutbilda-ett svaga av
återinförade. Att dessa särskilda anslag emellertid till-att ta ett stegvore

från Påpekandetbaka vad gäller folkbildningens frihet styrande ingrepp.
fråndock viktigt. Erfarenheterna tidigare försöksverksamheter visarär

också på går fånämligen det med riktade insatser ökat delta-att att ett
pågande bland kortutbildade. Siffrorna studieförbund el-tyder varkenatt

någonler aktör har tagit erfarenheter.dessaannan vara
får ocksåSUFOs bristande motivationunderlag visa, ärattanses en

lågtviktigare orsak till deltagande i vissa direkta studiehinder.ängrupper
Det utesluter inte kostnaderna för studera i cirkel kan vä-att att vara av

mångasentlig betydelse i den ekonomiska situation befinner sig isom
idag. Sjunkande statliga och kommunala bidrag till studieförbunden har
lett till ökande deltagaravgifter för studiecirklama, kanoch detta komma

leda till minskat inomdeltagande de prioriterade Idag kanatt grupperna.
det del kosta 1 000 kr. delta i vanlig studiecirkel.överorter atten en

påMotivationen har, med den instrumentella vuxenutbildningsyn
dominerar, främst med den den enskilde sig hanyttagöraattsom anser

kunskaper i arbetslivet, i sitt sociala förälder eller förumgänge,av som
såden fritiden. förefaller det finnsDet rad skäl attegna av enen vara

lågsamvariation formellmellan kort utbildning och uppskattning denav
frågorstudier kan medföra. Delvis detta harär göranytta attsom som

Frågan måstemed samhällets och arbetslivets organisation. därför ställas
det bara studieförbundens andra vuxenutbildningsanordnaresochärom

sak höja motivationen för studier bland de kortutbildade. Klart dockäratt
vuxenutbildningsanordnarna, och kanske främst studieförbundenatt

bland dem, skall erbjuda utbildningsmöjligheter lämpade ochärsom
ocksålockande för dem saknar studievana.som

mångaTrots invandrare välutbildade, harderas allmänna situa-äratt
påtion i samhället i flera avseenden likheteroch arbetsmarknaden med
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råderden för kortutbildade etniska svenskar. Bristande kunskaper isom
svårighetersvenska innebär kommunicera, den kompetens invandrar-att

faktiskt sin utbildning och tidigare yrkeserfarenhet kan ha till-na genom
ofta inget påvärde denmäts svenska arbetsmarknaden och skillnader i

kulturell bakgrund och därav betingade värderingar skapar lätt kontakt-
svårigheter. Till detta kommer svårighetsärskild för invandrarnasom en
främlingsfientlighet och fördomar.

faktumDet invandrare deltar i studiecirklar i mindre utsträckningatt än
svenskarna har kanske med de vid denna för Sverigegöra äratt att ovana
ganska speciella studiefonn, dessutom ställer ganska påkrav del-storasom

kommunikativa förrnåga. För skall ha utbyte studie-tagarnas att man av en
måstecirkel kunna del och i diskussioner. ocksåhävdasDet of-taman av
den sarntalspedagogik präglar den ideala cirkeln inteta, att stämmersom

mångamed invandrares uppfattning hur meningsfull utbildning skallom
bedrivas cirkeln upplevs ineffektiv.som-

Men just därför såstudiecirkeln typiskt svensk företeelseäratt en vore
det värde för integrationen i det svenska samhället invandrarnasstort attav
deltagande ökade. svårHäri ligger avvägningsfråga. Om studiecirkelen en

till den här refererade uppfattningen mångavad invandrareanpassas om
förväntar sig utbildning förlorar den lätt sin särprägel och blir tra-av en en
ditionell lektion med sådande krav ställer ledaren/läraren.en

svårigheterTrots de kan föreligga måste det viktigsom vara en upp-
gift för studieförbunden utveckla verksamhet kan dra till sigatt en som
både svenskar och invandrare på såför skapa möjligheter försättatt nya
människor med olika bakgrund kring intressen.mötasatt gemensamma

Då det sedan gäller folkhögskolorna kan kort och konstateras,gott att
deltagandet långai de allmänna kurserna och användningen de extraav

arbetsmarknadsskäl tillkomna utbildningsplatsema väl medstämmerav
målen för statsbidragen. Andelen kortutbildade liksom andelarnaär stor
invandrare, handikappade långaoch arbetslösa. De särskilda kurserna
uppvisar bild, ocksåde har syfte. Till delett annat stor ut-en annan men

de kvalificerade utbildningargör med estetisk och medial inriktning och
inträdeskraven ofta ganska höga. De viktigt inslagär i utbild-utgör ett
ningen kulturarbetare i Sverige och därmed för kulturlivet i landet.av

Den sammanfattande slutsatsen för SUFOs del deltagandet iär att stu-
diecirklar och folkhögskolekurser i huvudsak målväl med destämmer

finns angivna för de statliga bidragen. Som grund för den slutsatsensom
dåligger SUFO det finns rimliga förklaringar till delta-att att attanser

gandet i studiecirklar bland kortutbildade och invandrare ligger en
Ävennivålägre bör eftersträvas. i framtidenän bör dessasom grupper

betraktas prioriterade inom all folkbildning, och särskilt studieför-som
bunden bör öka sina ansträngningar utforma såsin verksamhet del-att att
tagandet bland kortutbildade och invandrare ökar.
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både folkhögskolorvidare uppenbart studiecirklar ochDet ärär att av
för medlemsutbildningen och verksamheten inom ideellabetydelsestor

föreningar.
framgått överensstämmelse med sina di-Som har tidigare har SUFO i

folkhögskolekur-rektiv totala deltagandet i studiecirklar ochstuderat det
syftar inte till belysa deltagandet hos detoch SUFOs analyser att en-ser,

enskilda folkhögskolan. Det bör enligtskilda Studieförbundet eller den
Folkbildningsrådet förmedlare statsbi-SUFOs uppfattning som avvara

använder bidragende olikadraget har övervakaatt att mottagarnasom
Rådet 1996 publicera undersökningunder höstensätt.avsett att enavser

1995. denna undersökningdeltagarna i studiecirklar under hösten Avav
framgå delta-skillnaderna mellan studieförbunden vadkommer att avser

bakgrund.garnas

resultat folkbild-III. Erfarenheter och4 av

ningen

års huvudvikten vid utvärderingRedan enligt 1991 proposition skall en
finnsfolkbildningen läggas vid deltagarnas erfarenheter. Detta synsättav

också utvärderingsarbetetdirektiv, och det i den andani SUFOs är som
har bedrivits.

initierade underlaget för utvärderingen deltagarnasDet SUFO avav
folkbildningen finns dels i SCBserfarenheter och uppfattning in-omav

densamma i Folkbildning ochtervjuundersökning och bearbetningen av
inriktade studier, nämligenvuxenstudier, dels i antal kvalitativtett

i lokalsam-Cirkelsamhället studerat studiecirkelverksamheten tresom
studeratlär trajfas",hällen, "man sig än atttror sommer man genom

Rockmusik folkbildning, studerat verk-cirklar i samhällsämnen, somsom
hantverkscirklaroch samhällsnyttasamheten i rockcirklar, Kunskapssyn i

manligt dominerade hantverk-och hantverksutövande, handlarsom om
folkhögskolor-scirklar Värden folkhögskolevärlden studeratisamt som

finns i kapitel Vidare har SUFOsammanfattningar dem II. utnytt-avna.
filthatt stärka demokratinjat de kvalitativa studierna Kan somen

mål Handen och Anden, be-behandlar ideal i folkbildningen ochoch som
förening.forskningsrapporten Studierhandlar textilcirklama isamt

folkrörelser.och cirkelstudierNågra medlemmars tankar demokrati iom
också för bedömningar folk-studier finns underlagI samtliga nämnda av

samhällsperspektiv.bildningens betydelse i vidareett
folkbildningens organisationer harSom underlag för synpunkter
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SUFO initieradede studierna Folkbildning ochinstitutionanvänts av som
ocksåFolkbildningsrådet myndighets ställe", de sammanfattade i ka-

pitel II.

III. Studieformen4. 1

Studiecirklar

framgårAv SCBs intervjuundersökning de deltagit i studiecirklaratt som
har övervägande mycket positiva erfarenheter.

92 deltagarna studiecirkeln allmänt braärprocent att rentav anser en
studieforrn och 83 de studiecirklar, vilka de erfa-själva harprocent att av
renheter, har givit de kunskaper förväntatde har sig.som

föregående framgått,Av det har omkring hälften samtliga inter-att av
vjuade det vanligt cirkelledama har brister i ärrmeskunska-ärtror att att

deltagarna uttalar sig sin cirkel blir bil-när senastepema, men om egen
dåden helt annorlunda 90 cirkelledaren hadesägerprocent att-

tillräckliga kunskaper.
får ocksåPositivt betyg den studiecirkel i vilken deltog.senastman

några fåbara påDet kraven deltagarna för hö-är ärprocent attsom anser
eller studietakten för hög, medan omkring fjärdedel attga en anser

cirkelledaren påkunde ha ställt högre krav deltagarna. Omkring hälften
diskussionernadet i cirkeln det värdefullaste.är ärattanser som

Går fårsedan till de kvalitativt inriktade undersökningarnaman man en
förståelsenkompletterande bild, viktig för fördjupadedenärsom av sam-

banden mellan deltagarnas förväntningar och deras erfarenheter.
genomgåendeDet resultatet i alla undersökningarna deltagarnaär att

ocksåmycket nöjda. Det vanligt de den positiva bildenär är sätteratt av
studiecirkeln i kontrast till negativa upplevelser vanlig utbildning.av
Åtskilliga uttalanden förekommer innebörd sannolikt inteattav man
skulle ha studerat inte studiecirkeln funnits tillgänglig möjlig-om som en
het.

påStudien Cirkelsamhället bygger intervjuer med 63sammanlagt
alltsåcirkeldeltagare. Studien redovisar deltagarnas uppfattningar,egna

innehålleroch den inga observationer hur arbetet i studiecirklarna ägerav
Studien bekräftar frånbilden intervjuundersökningSCBs del-attrum. av

något, ocksåstuderar i cirkeln för lära sig och de själ-tagarna att attanser

16-13295
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få-får cirkeln. Det baralärandet viktig del det ärär ut ettman avva en av
någontinguttryckligen de inte lärt sigintervjuadetal de säger attsomav

nöjda; det tyd-detta de regel mycketi Cirklarna är ärtrotsnytt men som-
någonting värde-i Cirklarna de upplevtligen i deras fall annat somsom

påexempelmängd skiftandefullt. övriga, det flertalet,De stora ger en
får motiven för del-i form kunskap. Men därutövervad de är attut av ny

individ har ofta flerahos olika individer, ochi cirklama olikata samma
motiv delta.att

upprätthålla tidiga-studiernaintervjuade talarDe är sättett attattom
hålla händer i världen ochsig å jour med vadkunskaper, attatt somre

påver-utvecklingen. Cirklarna hjälper demhänga med i den tekniska att
skaffa kunskaper för klarabevaka sina intressen,ka och attattatt var-nya

intervjuerna ganskai föreningar. Det finns idagen eller uppdrag gott om
förberedel-på för skaffa sig baskunskaperexempel deltar attatt somman
arbetslivet.till och glädje iför vidare studier eller kunskaper nyttase

ocksåMånga Cirklarna kunskaper be-intervjuadede säger att somgerav
får bätt-de medför personlig utveckling ochrikar fritiden, och attatt man

förståelse sig själv och andra.re av
funktionGenomgående studiecirklamas socialatalar deltagarna om -

kanske med bak-med liknande intressende träffar andraatt men annan
många står utanför arbetslivet-livssituation.grund eller För somannan

få påstruktur da-studiecirkelnpensionärer och arbetslösa vägär atten-
ensamstående. gemenskapfinns bland Ett slagsliknande motivochgen,

många fördel med Cirklarna,krav nämnerutan stora en gemen-som en
går och yrkesgränser.kulturgränser, socialaskap gränseröversom

framgått resultaten SCBstidigare, i redovisningenSom av av
attitydpåverkanmångadet inteintervjuundersökning, är somangersom

Cirkelsamhälletstudiende intervjuade imotiv för vuxenstudera, ochatt
medborgarvärden.kan kallas Meninte självmant vadhellertar somupp

mångafrågor visar det sigintervjuama ställer kring dettanär attatt anser
positiva ochför samhälletindividen icke avseddacirklama menger av

cir-ochlär sig uttrycka sig ochavsedda effekter. Man att argumentera,att
ocksååsiktsbildning det-för erfarenhetsutbyte ochklama ofta foraär om
motivet förenskilda cirkeln ellerinte det direkta syftet med denär attta

delta.
SUFOs studier, lärI "man sig än tror attgenommer manen annan av

studiecir-samhällsinriktadei antaltrájfas" undersöks verksamheten ett
redovisas iliknar i hög grad demklar. Deltagarnas erfarenheter som

lärandet iframför riktats hurfokus har här alltCirkelsamhället, men
då pågår observationer itill den grundar sigstudiecirklar faktiskt och

Cirklarna.
i hög gradstudien samhällscirklamaverkarDet motsvararsom omav
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Deltagarnaalla cirklar.idealet förbetecknaskulle kunnavad somman
förhållande tilliframhåller skillnadernaochmärke tillsjälvalägger att
möjligheterde harDeskolans lektioner attvanligaden är attstora. anser

isärskilt vadgällerinnehåll och arbetssätt. Dettapåverka cirklamas som
studiecirklarcirklarna,problemorienteradekallas destudien s.v.

deltagarnasnågon förening ellersamverkan medtillkommit i egetsom
Övriga varmedutbudsbaserade,studienicirklar benämnsinitiativ. me-

cirkelnanordnaren ochbestämtsinnehållet i drag har attstoraatt avnas
deltagande.anmälan ochförerbjudits allmänhetenhar

deuppfattningdeltagarnasframträderbild ärDen att omsom
positiv. dragTrestudiecirklarnasamhällsinriktade nästanär oreserverat

för cirklarna:karakteristiskai analysenbetecknas som

medstuderar tillsammansläranderniljönkollektivaden att an-man-
betraktasstudiekamratemamed;kommunicerartidenheladra som man
värderaserfarenheterochderas kunskaperochomistlig resursensom

höga

med samtaletstudiesituationenhosinformella karaktärenden som
arbetsformema,de friastämningen,metod den lättsammaförhärskande -

medstuderande;ledaren som

där finnscirkelnsförgenuina intresset ämneochdet gemensamma -
detdrivkraften justmeriteringsbehov, ärbetygshets ellervarken utan ge-

sigläraintresset att mera.avmensamma

och detdeltagande,invandraressärskilt intressestudien har ägnatsI
någon särskild verk-inte hadestudieförbundsavdelningarfleranoteras att

mångahar den iförekommersådan verksamhetNärförsamhet gruppen.
någonellerarbetsförmedlingenutifrån kommunen,fall initierats or-av-

invandrarearbetslösamålgruppen huvudsakligendåganisation, och är
så vanligtintefår detintrycket, ärinvandrarkvinnor. Manfrämstoch att

invan-för rekryteraarbetarpå hand aktivtstudieförbunden attatt egen
utomstå-någotmånga fall krävsioch detsin verksamhetdrare till attatt

sådan verksamhetföröronmärktamedställerende attresurserupporgan
också verk-beträffandeiakttagelse gällerstånd. Dennakomma tillskall

målgrupp.kortutbildadeoftaarbetslösaharsamheter somungasom --
hålla minnetmåste dock iiakttagelser attbedömningen dessaVid manav

ochstudieförbundsavdelningarurvalpå begränsatgrundar sigde ett av
deltagare.

ochhantverkscirklarsamhällsnytta iochKunskapssynStudien
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hantverksutövande uppföljning påmed inriktningär traditionellten man-
ligt inriktade hantverkscirklar bl. författares undersökningav a. samma

textila hantverkscirklar i projektet Handen och Anden, ärav stu-som en
die ABFs och Studieförbundet Vuxenskolans praktisk-estetiska cirkel-av
verksamhet och publicerades i bokform 1994. I Handen och Andensom
ansåg sig kunna konstatera, det mellan studieförbunden och deattman

rådertextila cirklarna förståelse:ömsesidigt bristande Folkbildningenen
har sina i självbildningstraditionrötter med boken i textil-centrum,
cirklarna hör hemma i hantverkstradition förankringmed i hemslöjds-en
och hembygdsrörelsemaf Textilcirklama, med hundranära procentnog
kvinnliga deltagare, för kvinnorna verksamhet innehållerutgör en som
mycker bara utvecklande textilän hantverksskicklighet.mer av
Textilcirkeln erbjuder mentalt rum, mötesplats där människorett en
med olika bakgrund erfarenheteroch kan den välbefinnandemötas, ger
och den leder till estetisk utveckling såväloch innebär vidareförandeett

kulturarv vidareutveckling textila konstarter.ettav som av
De textila cirklarna förekommer i antal och lätta finna.ärstort att

Cirklar sysslar med traditionellt manliga hantverk mindreärsom van-
liga. Antalet studerade cirklar och gjorda intervjuer i Kunskapssyn och
samhällsnytta... förhållandevis litet ochär kan inte underlag för någrage
bestämda långtgåendeoch slutsatser.

Det allmänna intryck får intervjuerna dock, verksamhe-är attman av
i dessa manliga hantverkscirklar betydligt mång-mindreten är

facetterad i textilcirklama. Deltagarna verkarän i hög grad koncentrerade
på vad de cirkelns syfte: lära sig föremåltillverka i el-träatt attser som
ler metall och ständigt bli åstadkommabättre just detta. I fleraatt att
fall tycks verksamheten fokuserad på just tillverkning ochmestvara
mindre det lärandet. Lärandet förefaller i utsträckning ske in-storegna
dividuellt med rådstöd handledning frånoch cirkelledaren ellerav mera
kunniga kamrater.

Uppenbart deltagarna mycketär nöjda med sina hantverks-äratt
cirklar. demDe personlig tillfredsställelse och deltagarnastor sätterger

värde få tillgång till material, lokaler, utrustning och kvalifi-stort att
cerad handledning ledare och kamrater. frågor måsteMen ställasav om
studieförbundens dåambitioner det gäller kvaliteten i delar verksam-av
heten, dåsärskilt jämför med uttalandena studiecirkelns möjlig-man om
heter intervjuade företrädare för hantverket. Till fråga åter-dennaav
kommer SUFO i avsnitt 6 detta kapitel.av

En verksamhet under det decenniet fåtthar betydandesenastesom en
omfattning rockcirklama. Kunskapenär dessa bristfällig, både in-ärom

Äldrestudieförbundens ledningar och bland allmänheten. har ofta li-om
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förståelse avstånd från mångamusikform och dessför rock tarten avsom
också många rockcirklarnaoch uttrycksformer. Därföryttringar ser

tveksamhet. undersökningen Rockmusik folkbildningmed Istor pre-som
rockcirklarna, deras arbetssätt och funktion. Enligtstudiesenteras aven

förhållningssätt förändrats medundersökningen har studieförbundens
utgår frånåren så tidigare rock-den i högre utsträckning änatt numera

intressen med de ansvarigabandens behov ochegna som resurspersoner
följer utveckling och hela tiden beredda stödjabandensnära är attsom

hjälpa till i deltagarnas läroprocess.och
i rockcirklarna enligt undersökning inomDeltagarna är ettunga, en av

åldern år.studieförbunden genomsnittligen i 22 25 Männen dominerar- Åt-arbetarklassbakgrund.med markant inslag deltagare medstort ett av
svårigheterskilliga deltagarna har, eller har haft, i skolan. Därmedav

framstår få förmårverksamhetsgrenarrockcirklarna desom som re-en av
krytera kortutbildade.unga

erbjuder rockcirklarna, vid sidan denEnligt undersökningen av
musikaliska utvecklingen för deltagarna, viktig möjlighet utvecklaatten

förolika kompetenser. De spelar roll ungdomarsstoren
något så,sammanhang uttrycktssocialisationsprocess. Detta har i att

rockcirklarna viktig för arbetarpojkars vuxenblivande. Förutgör en arena
fungera medlemmarnabandet och därmed cirkeln skall krävs attatt - -

konflikter i den sociala Samtidigtlär sig hantera ochnormer samvaron.
rockmusiken ungdomar möjlighet skapa identitet underlät-attger en som
vuxenblivandet.tar

pågårsjälva enligt SUFOs mening, det lärande inomI verket har, som
skiljerrockband likheter med studiecirklarna. Läroprocessemaett stora

frånsig pedagogiska aktiviteter. rockbandet bearbetas ochstarkt skolans I
skapandetförändras den individuella och kollektiva identiteten genom

något ingåsökandet Individema sig i eller tillhö-och i musiken. lär attav
informellspela rockmusik kan frivillig ochAttra en grupp. ses som en

form för det institutionaliseradelärande, medan skolan karakteriseras av
måsteoch forrnaliserade lärandet. Rockmusiken i högsta gradses som en

folklig sin publikkulturyttring värde för sina ochutövare somav samma
all folklig kultur.annan

Den sammanfattande bilden blir studiecirkeln mycket lyckadäratt stu-en
mångadiefonn för och bland dem inte trivts med och tagitvuxna, som av-

Ävenstånd från mångaarbetsformer. deltaga-den traditionella skolans om
framhåller välbeñnnandet iden sociala trivseln ochre sarnvaron,

såcirklarna viktiga, dominerar lärandet klart motiv för deltagan-som som
allra flesta undersökningar de i cir-det. De intervjuade i samtliga säger att

måste på.litaklarna lärt sig vad de förväntade. Det omdömeär ett som man
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också tydligt cirklamaDet har viktig samhällelig funktionär att en
pågårvid sidan det lärande och vid sidan deltagarnasav som av egna

vittnesmål värdet den sociala alldeles tydligtDet är attom av samvaron.
upprätthållerstudiecirklarna samhälleligt nätverk alla socia-tvärsöverett

Samtalet pedagogisk huvudforrn innebär deltagarnagränser. attsom
ståndpunk-sig uttrycka sig, och hävda sinatränar att att argumentera att

åsikter.och Samtidigt kräver samtalet för förrespekt andra och deraster
åsikter. förstå också låtaförsökaAtt andra innebär beredvillighet atten

påverkas. åsiktsbildningensig För i samhället detta betydelse,är storav
och här har studiecirklama roll liknar massmediernas deutan atten som
konkurrerar med dem.

Folkhögskolor

Också de har deltagit i folkhögskolestudier nöjda, iär ännurentavsom
högre grad cirkeldeltagama. Enligt SCBs intervjuundersökningän anser
97 de tidigare deltagarna folkhögskolan erbjuder braprocent att stu-av en

fåttdieforrn, 94 de har de förväntade 98kunskaperna,attprocent procent
lärarna lika stämningen mellankunniga och hög andel lära-att attvar en

mångaoch elever bra och lika stämningen mellan ele-nästan attre var
också lågbra. tio studietakten förKnappt procent attverna var anser var

på låga.eller kraven förkunskaper föratt var
långaI det följande behandlas endast folkhögskolans kurser, ärsom

kärnan i verksamheten. Eftersom folkhögskolekurser till sindessa yttre
form har likheter med exempelvis utbildningen i gymnasieskolanstora
och den kommunala vuxenutbildningen ligger det till hands inära att stor
utsträckning beskriva särdragen i folkhögskolan ställa den iattgenom

Så också mångakontrast till dessa utbildningar. uttrycker rektorer-sig av
lärarna i refereras i Värden folk-och deltagarna de intervjuer ina, som

högskolevärlden. De beskriver ofta folkhögskolan i hur dentermer av
skiljer frånsig vanlig utbildning.

påRektorema och beskriver folkhögskoleutbildningen detlärarna sät-
den framför förmedla självtillit, självförtroendeallt handlartet, att attom

och demokratiskt tänkande med öppenhet och respekt för andra männis-
kor. de jämför med kommunal vuxenutbildning talar deNär att tem-om

på folkhögskoloma lugnare, effektivitetskraven lägre ochärärpot nyt-
toimiktningen mindre. Folkhögskolan vill ut-bildningscentrumettvara

får såväldär människor utveckla sig personligt kunskapsmässigtsom
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ställningstagan-ideologisktinnebärauppfattas dessutomFolkbildning ett
socialamissgynnadetill,sprida kunskapermed, ochför arbetade att

des-lyhörd försigfolkhögskollärareSom extravaramenar mangrupper.
fåmänniskor kanockså dären platsFolkhögskolan vill varagrupper.sa

folkhögskolevärlden .Värdencitaten ibörja omchans att uren
all-delärarnabland deltagarna äruppfattning ärvanligEn att merom

socialt kompetenta somdevanliga lärare ochmänbildade ärän att en-
hur eleverockså många karnratberättelserfinnsDetkompis nästan. om
miljönden positivainflytandeförändrats underochhar utvecklats av

svårt sig tillhaftde själva harberättar hurAndraskolorna. att anpassaom
fått tillbakafolkhögskolanstudier iavbrutit sinavanliga skolan,den men

försig. Gemensamtoch utvecklaviljan studeraochsjälvförtroendet att
från arbetarklassde kommerenligtflera dessa elever är, rapporten, attav

invandrare.generationensoch/eller andraär
utbildning han-särskiltinriktat sigfolkhögskolor harFlera att ge

vittnesmål folkhögskolornaockså flera äroch det finnsdikappade, attom
särskilda behov.elever meddå alternativ förgäller ordnaflexibla det att

med folk-överensstämmelseoch imed studiecirklarnalikhetEn -
i folkhögskolekursernamål deltagarnaideologi ochbildningens är att-

ock-livserfarenheter. Gemensamtbakgrund och ärskiftandehar mycket
själva.både elevernalärare ochså olikheter uppskattasdessaatt avav

miljön och denpåfrestningar, socialaockså och dendet innebär tätaMen
omvälvandekanfolkhögskolornakontrollennödvändiga sociala vara
begränsadeeller medganska isoleradetidigare levtmänniskorför som

grupptillhörigheten.denutanförkontakter egna
pedagogis-några särskildaintefolkhögskolevärlden utpekatVärden i

skilja folkhög-klassrumssituationen skulleieller metoderka somgrepp
elever-skillnad tycks dockfrån skolan. Enden vanligaskolan attvara

bidra med sinafår och förväntasaktörerutsträckningi större varana
skillnadernaövrigt tyckserfarenheter. Ikunskaper ochsärskilda tidigare

i atti-och lärarnasi lugnareutbildning ligga tempogentemot meraannan
lektionssalar-sig utanförsträckeroch personligatyder somengagemang,

på vanliga skolorfolkhögskolornatycks sätt änSlutligen ut-ett annatna.
socialtmed starktlärande miljögöra ett engagemang.en
också hängerproblemfolkhögskolevärldenVärden i tar sam-somupp

underexpansion verksamhetenkraftigafolkhögskolomasmed se-avman
medförterbjuder harfolkhögskolanår. kvalitetersärskildaDe somnare
särskiltarbetslösa medutbildningutnyttjas förkommitde har attatt av

har ställtskursplatserutbildning.tidigare Debrister i sin extrastora som
den totalahälftenförfogandetill folkhögskolans nästanmotsvarar avnu

folkhögsko-ställt kravhar inte baraverksarnhetsvolymen. Detta stora
också förändrad elev-anpassningsförrnåga medförtharlornas utan en
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sammansättning. Tidigare dominerade elever sökt sig till skolornasom av
fritt val, inslaget studerandeär befinner sigeget därstortmen nu av som
eller tvång.mindre De upplever någotsig inte ha alternativmer av men

skulle egentligen helst ha förvärvsarbete. Elevernas osäkerhetett om
framtiden och deras ofta sociala situation färgar sig på arbets-utsatta av
klimatet i skolorna.

III. 24. "...bidrar till demokratisk grundsyn och ut-en
veckling ..."

Det viktigaste motivet för statligt stöd till folkbildningen har alltidett va-
rit främja demokratin folkbildningen bidrar till demokratiskatt en-
grundsyn och utveckling i samhället, med den folkbildningspro-senaste
positionens formulering.

Folkbildningens dåroll det gäller bidra till stärka demokratin iatt att
det svenska samhället bör inte främst uppdrag männis-ett attses som ge
kor möjligheter studera de formella förutsättningarna för de-att attmera

råda, såsommokrati skall allmän och lika yttrandefrihet,rösträtt, accep-
terandet majoritetsbeslut eller likhet inför lagen.av

Den uppgift hela folkbildningen har kan beskrivas attsom mera som
stärka förmågamänniskors och vilja aktivt delta i demokratiskaatt pro-

och del i och för beslut. ingår ocksåI detta öka för-att ta attcesser ansvar
ståelsen och respekten för andra åsiktermänniskor, deras och värdering-

ocksåViktigt sprida insikten påär de krav saklighet ochattar. om
kunskap, förståelse,och därmed upplyst prövning olika argument,av
vägande ståndpunkterolika och förankring finns inbyggda i ettav som
demokratiskt förhållningssätt. Syftet öka medborgarnas politiskaär att re-

deras sociala kapital och den politiska järnlikheten. Om dettasurser, upp-
nås bidrar folkbildningen till höja kvaliteten det offentliga samtaletatt
och till skapa bättre samhällsklimat.att ett
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studieförbundensAtt cirkelverksamhet spelar viktig roll för den all-en
bildningsnivån måstekunskaps- och bland de i Sverigemänna vuxna va-

höjt allt rimligt tvivel. naturligtvis diskuterasDet kan all kun-överra om
skap betydelse för människors möjlighet till delaktighet i samhälletsär av
utveckling. Men det visar sig i de SUFO initierade undersökningarnaav

det inte bara de cirklar kan in under rubrikenäratt sorterassom sam-
hällsvetenskap betydelse för samhällsklimatet och för kunska-ärsom av

hur samhället fungerar.pen om
framgår,Av undersökningen textilcirklarna Handen och Andenav

det informella i cirklar isamtalet dessa hög grad handlaratt sam-om
hällsfrågor, då utgångspunktmed i personliga erfarenhetermen mera av
kontakter med myndigheter och i och medmänniskors problem, allt-egna
så vad skulle kunna kalla det civila samtalet. Undersökningenman av
rockcirklarna Rockmusik folkbildning visar dessa cirklar spelarattsom

förroll ungdomars socialisation och därmed för deras inlemmande i etten
demokratiskt samhälle.

Tydligast kommer emellertid studiecirklarnas roll för demokratiut-
tvåvecklingen fram i andra undersökningar, nämligen i "man lär sig mer

träffas " och i C irkelsamhället.än tror attman genom
förraI den undersökningen, inriktad studiecirklar iärsom sam-

hällsämnen, förekommer Hera uttalanden deltagarna sig haattom anser
fått förstårkunskaper de bättre hur samhället fungerar och hurgör attsom

påverkas.samhällsutvecklingen kan I utsträckning finns inom dennastor
kategori cirklar direkt avsedda skola medlemmar och funktio-är attsom

i föreningar och organisationer.närer
ocksåI Cirkelsamhället vittnar flera intervjuer andra studie-attom

cirklar de direkt samhällsinriktade fungerar fora för erfarenhets-än som
åsiktsbildning, förmåganutbyte och de bidrar till uppövaatt att att ut-

trycka sig och de kunskap hur kan bevaka sina intressen.att ger om man
ocksåMöjligen kan författarna studien antydningsvis gör,man, som av

fråganställa inte studiecirkelverksamheten helhet verkarom som mera
disciplinerande samhällsförändrande.än

Folkhögskolor

För folkhögskoloma, i utsträckning studiecirklarna harstörre änsom

6 16-1329
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kortutbildade, detinvandrare ochelever med inslag ärett stort enavunga
fungerar,det svenska samhälletviktig uppgift kunskaper huratt ge om

mellan olika institutioner.det uppgifterna fördeladehur och hur ärstyrs
bådeframgår rektorer ochVärden folkhögskolevärldenSom i serav

någonroll i utbildningenlärare det självskrivet deras är attatt gesom
be-förefaller de läggerform demokratisk fostran. Det ettnersom omav

i skolornas arbete ochaktivera eleverna deltydande arbete attatt taatt
medmed andra eleverför sitt studiearbete. Mötenata eget annanansvar

förståelsen förperspektiven och ökabakgrund möjligheter vidgaattger
också mångaförmedlar eleverintervjuernaandra kulturer och tänkesätt. I

förståelsepå fått ochfaktiskt har ökad toleransde under tiden skolanatt
i vissa avseenden ökatför andra liksom ökad ansvarskänsla och engage-

samhällsfrågor.imang

år översättning den mycket uppmärksamma-Tidigare i i svenskutkom
Medborgarandans Italiendemokratin. ide boken fungerandeDen rötter

bakgrund deMotden amerikanske forskaren Robert D. Putnam8. avav
mellanpolitisk utvecklingskillnaderna i ekonomisk ochdramatiska nor-

förförutsättningarnaItalien analyserar författarenoch södra att ettra
framgångsrikt.samhälle skall bli

de viktigaste fakto-forskarkollegorEnligt och hansPutnam är en av
framgång medborgaran-vad benämnssamhällesbakom ett somrerna

offentliga angelä-deltagande ii sin utmärks aktivtdan, tur ettavsom
tolerans.solidaritet, förtroende ochpolitisk jämlikhet ochgenheter, av av

Några citat boken:representativa ur

bidrar till demokra-bland medborgarnasammanslutningar
sammanslutningama si-effektivitet stabilitet. Internttins och ger

samhällsanda.solidaritet ochsarnarbetsvanor,medlemmarna
ivisar medlemmarundersökningenkäter i attstor sam-annanen

förtroen-hadepolitiskt sofistikerade,manslutningar störremervar
och hade sub-i det politiska arbetetde för samhället, deltog mer

dessajektiv medborgerlig kompetens... Det är värt notera attatt
syfte poli-uttaladeeffekter inte sammanslutningenskräver äratt

fågelskådarklubb i sigkaneller med itiskt. Att sjunga i kör vara en
friktionsfrittfglädjen i samarbetainympa självdisciplin och att

Work.titel: Making Democracyutgiven SNS Förlag 1996. Originalets8
1993Princeton University PressCivic traditions in Modern Italy.
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inteKritiken förefaller dockbok har väckt mycket diskussion.Putnams
framhållandet medborgarandan viktigbetydelsenha gällt som enav av

framgångsrikt skulle under-i samhälle Putnam hakomponent utan attett
skattat betydelsen antal andra komponenter.ettav

folkbildningen erbjuder medborgar-SUFO vill för sin del peka att
medborgar-fyller just den funktion Putnam attanserarenor som somna

organisationer har.
innehåller rikligt med medborgar-Förenings- och Folkrörelsesverige

dem har folkbildningenorganisationer det slag Putnam prisar. Blandav
och denspecifika uppgiften höja den medborgerliga kompetensen,den att

åstadkommer för medborgar-främst erbjuda möjligheterdetta attgenom
utveckla sin livsvärld.attna

förståel-internationell och kulturellIll. 3 ... främjar4.
och utveckling"se

något överskridande SamtidigtAll kunskap innebär sätt gränser.avny
får identifiera sigbidrar ökade kunskaper till individen verktyg attatt

sig främmandedärmed sin relation till andra. Att lärasjälv och klargöra
språk samtidigt tydliggö-innebär med kulturkontakter etten annan men

vad studera sociologi eller psykologi lederrande svenskt. Attärav som
ocksåförståelse människors beteende det bete-till andraav men av egna

måsteteaterpjäs innebärendet. Att delta i skapandet sättaattav en man
rollñgurernas tillvaro tidsmässigt,sig in i författarens tankevärld och i so-

också självreñexionen. denna all-cialt och psykologiskt, stimulerar Imen
stödd utbildning tillmening syftar all offentlig och samhälletmänna av

också förståelse.förståelse, Folk-främja internationell och kulturellatt
får i ljusetsärskilda roll i detta sammanhangbildningens närmast ses av

skolgångsig till har sin formella ochden främst vänder ut-att vuxna som
finns vitt-exempelvis studien Cirkelsamhället flerabildning bakom sig. I

studiecirklar dem möjlighet föl-nesbörd deltagarna i attatt ser som enom
förstå i världen.med i tiden och vad händeratt som

viktigt folkbildningendagens situation i Sverige det särskiltI är taratt
i detunderlätta för invandrarna komma inaktiv del i arbetet att att

starka tendensema till invandrar-svenska samhället och motverka deatt
folkupplysningsarbeteñentlighet. handlar det verkligtHär ett somom

på utfört.bliväntar att
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finns påDet i intervjuerna exempel studiecirklar i vilka medvetetman
söker blanda invandrare med etniska svenskar för skapa direkta kul-att

framgångsrikt.och intervjuerna döma resultatetturmöten, ärattav
stårinvandrarföreningarNär initiativtagare till studiecirklarsom

handlar oftadet stärka den etniska identiteten. Ytligt betraktatattom
frånskulle detta kunna försök isolera sig det svenska samhäl-attses som

let, bör det vinna erkännandesträvan attmen snarare man nog se som en
Såden kulturella del det svenska samhället. be-särartenav som en av

traktade bidrar cirklarna till skapa förutsättningar för bättre ömse-att en
förståelse. sådana framgårsidig kulturell Om cirklar vanliga inteär av

kommitténs olika studier, det förefaller inte troligt eftersom SCBs in-men
lågttervjuundersökning visar ideltagande studiecirklar bland in-ett

vandrare.
Exempel finns emellertid studiecirklar medvetet används föratt att

för Såunderlätta invandrare komma in i det svenska samhället. sker iatt
Gunnared Cirkelsamhället, i storstadsförorten A "man lär sig änmer

också hållträffas och säkerligen andra i landet.tror attman genom
Om cirklarna lyckas, bör rimligen resultatet bli minskade fördomar.

alltså påDet finns bra exempel vad studieförbunden skulle kunna gö-
för minska främlingsfientlighet internationelloch öka kulturell ochattra

förståelse. döma SUFOs studier finns förAtt här väsentligtutrymmeav
frånomfattande insatser studieförbundensoch medvetna sida.mera

Folkhögskolor

Flera folkhögskolor har direkta internationella kontakter och bidraregna
till uppbyggnaden liknande institutioner i andra länder. i godDetta ärav

ocksåöverensstämmelse med folkhögskolans traditioner. Det allmäntär
mångaomvittnat folkhögskollärare intres-har starkt internationelltatt ett

ikommer till uttryck deras undervisning.se som
föregående framgår, förhållandevisAv det andelen invandrare äratt

då påvid folkhögskoloma och särskilt inom linjernade allmänna ochstor
de studieplatser anordnas arbetsmarknadsskäl.extra som av

Värden frågorfolhögskolevärlden utförligt kring invandrar-i tar upp
ställning och situation i folkhögskolan. framkommer skillna-Det attnas

någonderna mellan skolorna I skola dominerar invandrarna, iär stora.
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genomgåendeminoritet. Nästanobetydliginvandrarnaandra utgör en
särskildaUndantageniinvandrare ärsvenskar ochfinns grupper.samma

invandrare.språkförberedande förkurser
positivt ifinna dettycksfolkhögskoleelevemasvenskaflesta attDe
utsträckningi vissinvandrarnafå medanandra kulturer,skolorna möta

domi-skolornasig tilltryckverkar uppleva det attett enanpassasom
svensk kultur.nerande

utanför.samhälletspeglingfolkhögskolomaavseendedettaI är en av
imångkulturalitet har detavfärdar allt talstudien,elever, enligtNär om

hård-iutanförskapkänslormed invandrarnashandförsta ettgöraatt av
kulturell för-internationell ochUppgiften ökasamhällsklimat.nande att

folkbild-ochpå folkhögskolomaståelse därför inte ligga barakan
de kan intespela,viktig rolli övrigt. De harningen att ensammamenen

utvecklingen.vända

värderingar ochdemokratiskapräglaslll. 4. 4 "... av
..."samarbete

grundsyn hos deltagar-demokratiskskall bidra tillfolkbildningenOm en
i sitt arbetssättfolkhögskolekurserstudiecirklar ochdet viktigtär attna

bildenundersökningarSUFOsvärderingar. I ärdemokratiskapräglas av
mångtydig. Klartidealetverklighet ärfolkbildningenshur motsvararav

allmäntfolkhögskolekurseroch ii studiecirklardeltagarna attatt anser,
utbildning. Mentraditionellväsentligt där ideltagarintlytande änstörreär

praktiken anordnarenmånga intervjuade det i ärsamtidigt uttalar att som
viktiga sakerna.bestämmer deom

Studiecirklar

dettrájfas "lärstudien "man sigI attän noteras,atttror genommanmer
påå studiecirklar tillkommitsidanskillnad mellanfinns tydlig somenaen

probleminitierade och cirklarkallas i studieninitiativ deltagarnaav
i studienmarknadsfört kallasutvecklat ochsjälv haranordnarensom

utbudsbaserade.
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I den förra cirklar det deltagarna frånsjälvaär börjantypen av som
har bestämt vad de vill studera, och de har inflytande valetöverstort av
studiematerial och cirkelns uppläggning. Ledarenöver de ofta själ-utser

fåroch han/hon ofta huvudsakligen rollen diskussionsledare.va, som
Studieförbundets lokalavdelning har främst rådgivarerollen ochav
administrativt stöd.

Den cirklar vanligen offentligt och hartypen utannonserassenare av
från början innehåll,bestämt studieplan och studiematerial och redanen
utsedd ledare, huvudsakligen har rollen lärare med professionellasom av
kunskaper. deltagarnaFör tycks dock förhållandetinte någotutgöra vä-
sentligt problem verkar så,det deltagarna i de utbuds-attsnarare vara-
baserade cirklarna förväntar sig kursen skall vad haratt motsvara ut-som
lovats och ledaren skall uppträda kunnig lärare. Ochatt oavsettsom en
till vilken kategori cirkeln skall räknas förefaller den präglas diskus-av
sioner och strukturerade samtal, i vilka deltagarnas synpunkter anses va-

viktiga.ra
allaI SUFOs studier lyfts gemenskapen mellan deltagarna fram som

bärande element. Cirkelledaren förväntas inte uppträda auktoritärtett
Cirkelsamhället, såoch skulle ske försvinner sannolikt deltagarna. Men
för många framstår ändådeltagare det klart det till slut cirkel-ärattsom
ledaren Såbestämmer arbetet. hälften cirkel-över nästansom anser av
deltagarna i SCBs intervjuundersökning fallet i den senastvar genom-
gångna återigen,cirkeln. Men, det finns påegentligen inga tecken att
deltagarna klagar bristande demokrati i studiecirklarna.över De olika
förväntningarna på frånmedbestämmande deltagarnas sida beror säkerli-

på det vilket studiecirkeln tillkommit.sättgen
Studiecirkeln beskrivs från tvång,deltagarna fri detgärna av som men

finns enligt Cirkelsamhället tydliga krav hur deltagarna skall uppträda
i cirkel. studien finnsI utmärkt beskrivning detta 188-189:s.en en av

Framför allt gäller det för deltagaren kunna läsa och delta iatt av
den speciella interaktionsforrn cirkelns Alltförär storsom egen.

svårtsjälvupptagenhet handikapp i studiecirkelsituation.är ett en
Än det detta kombineras med dominantvärre är personlighetom en

oförmågaoch lyssna till andra. En studiecirkel kan elleratten mer
mindre haverera följd deltagare ständigt ordet ochatt tarsom av en
varken cirkelledaren eller andra deltagare syl i vädretger en
Alltså, inåtvändahöggradigt och slutna, liksom mycket dominanta
och socialt okänsliga, verkar inte uppfattas goda stu-personer som
diecirkeldeltagare. Vi kan kanske tolka det de hotar den väl-attsom
balanserade interaktion tycks cirkelns karakteristika ochutgörasom

den dess speciella karaktärfge
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fram-deltagarstymingomfattningenbildenmångtydigaDen somavav
undersökningarna överensstämmerinitieradeSUFOi de gan-kommer av

filthattiredovisas Kan stär-enkätundersökningmed denvälska ensom
demokratin .ka

skillnadernaframgår ärdessutom, storaundersökningenden attAv
harstudieförbunddeförefallerstudieförbunden. Detmellan somomsom

deltaga-andeluppvisarfolkrörelseanknytningen störretydligasteden en
och arbets-uppläggningpåverka cirkelnshar kunnatdeattansersomre

iiakttagelsemaväl medresultatså stämmeri fallDet är ettsätt. som
trajfaslär"man sig än atttror genommanmer

Folkhögskolor

studiecirklarnautbudsbaseradedelånga liknarkurserFolkhögskolomas
sche-fastställt,till sinainnehållet äri kurserna attdet sättet ramaratt

undervisningen.förföranställdalärareochlagt är attär att svarama
be-möjlighet bestämma överharområde elevernadet attDärmed är som

Medannorlunda.skulle kunnadetsvårt hurdet ärgränsat, att varasemen
frå-medbestämmandeblir gradengivnaadministrativade enavramarna

intresserade elevernaoch hurundervisningenbedriverlärarnahurga om
ansvarstagandeinñytande ochtillmöjligheterdetill somär att ta vara

ges.
intervju-ioch lärarerektorerfolkhögskolevärldenVärden iEnligt tar

sko-demokratifrågomamedarbetamedproblemenofta attupperna
Å sidanandraintresserade.fåsvårt elevernadetEnligt demlorna. är att

be-får med ochinteegentligendeintervjuernaelever iflera attsäger vara
ele-majoritetensakväsentligt. Samma sägernågonting avstämma om

demo-stärkafilthattredovisas i Kanundersökningi den ensomverna
kratin

. folhögsko-Värdeni iintervjuernaviktigtkanDet attatt notera,vara
våren 1995.på folkhögskolomafannsmed elevergjordeslevärlden som

tidiga-majoritetknappdäremotintervjuundersökningI SCBs avanser en
och be-fått medsjälva hardefolhögskolekurserdeltagare i att varare

kan hängabilderolikauppläggning. Destudiernas sam-stämma gessom
år, den kanunderförändratsfaktiskt harskolornamed senare menattman

ele-mellan demperspektiv äriskillnadermedockså hänga somsamman
skoltid.på sintillbakademoch som server nu

inträffatfaktisktförändringtydligtvisharpunktPå åtminstone enen
påverkartroligtvis stäm-förändringdel,folkhögskolomasför somen
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ningen i skolorna. Tidigare kom de allra flesta eleverna till skolorna av
fritt val och initiativ, medan idag del eleverna kommereget storen av

vad de själva tvångupplever därför de arbetslösa. Som situ-ärav attsom
ationen arbetsmarknaden de ocksåofta tvivlande tillut ärser att ut-
bildningen egentligen kan fårleda till de jobb och inkomster ef-att egna

folkhögskolan.ter
Forskarna bakom studien Värden folkhögskolevärldeni sig i sinanser

sammanfattning ha anledning fråganställa det inte finns för-att om en
stelning inom folkhögskolan och inte folkhögskolans demokratiskaom
arbetsformer behöver någon förnyelse för väcka elevernasatt engage-
mang.

III. 4. 5 "... syftar till stärka människorsatt möjligheter att
påverka sin livssituation och tillsammans med andra för-

förhållandenaändra enligt värderingar idéeroch ..."egna

Som framhållitshar tidigare det dominerande motivetär för deltagarna i
all vuxenutbildning öka sina kunskaper någotinom ämnesområde, ochatt
det vidare får dåsyftet de med hjälp de kunskapernaantas attvara av nya

någoni påverkamening skall sin livssituation i samhället, i arbetet, i fa-
miljen eller under fritiden. Vad kan specifikt för folkbildning-som anses

den ideologiskt motiveradeär ambitionen påverka deltagarna tillatten
kollektiva insatser. Alla SUFOs kvalitativa ocksåstudier visar verk-att
samheten inom studiecirklar och folkhögskolor bygger lä-gemensamt
rande där den enskilde deltagaren del i gemenskapär och där allaen en

någotha bidraga Mångamed. deltagare ocksåuttryckerantas sinatt upp-
skattning den gemenskapskänslaöver de upplever, särskilt i studiecir-
klama. De känner välbefinnande i sina fårstudier. Men det gemensam-

lärandet i folkbildningen några effekter för individerna utanför cirklarma
och kurser

Studiecirklar

Studien Cirkelsamhället innehåller lång rad exempel deltagarnaatten
de fåri cirklarna ökat självförtroende. De lär sig tala införattanser att en
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fackligaexempelvisdiskussion. Imening ihävda sinoch att engrupp
förhand-mötesteknik och i hurihandfast kunskapfår deltagarnacirklar

förhandling.ibärighetharvilkagår till ochlingar argument ensom
ornrå-speciellainnehåller sittinomfolkbildningRockmusikStudien som

medborger-sinhöjaskolning iinnebärcirklarnaexempel attde att en
träf-lär sigstudien "man änI attkompetens.liga tror genommanmer

diskuterafördirekt användsstudiecirklarhur attexempelfinnsfas"
handlingsprogram.kommunalaförslag tillfram

Folkhögskolor

VärdenIbildenförefallerfolkhögskoloma sammansatt.Då det gäller mer
klagardeltagarnai vilkaintervjueråterges flerafolkhögskolevärldeni

meningsful-detskepsisuttryckerdemokrati och gentemotbristandeöver
inter-dömafinns,Härråd arbetsgrupper.ochdelta i olika attla i avatt

vanligamedi likhetfolkhögskoloma,medsammanhangvjuerna, attett
handsig i förstaElevernavärld.bli slutenskolor, tenderar somatt seren

möjligheterbegränsadeangivitsskäloch de harelever,just ovansomav
påver-de kanOchelevsituationen. närpåverka viktiga beslut röratt som

delaktigablirde själva,inteelevkullar,så kommandedet oftaka är som
resultatet.av

inträde iförsigmeriterafolkhögskolanmånga väg attFör är en
Imening.i vanligbetyginteförekommerfolkhögskolomahögskolan. I

såinteskillnadenkanske ärför elevernastudieomdömen,stället menges
studie-emellanelevernauppstår konkurrensdå lätt denoch somstor,

studieomdö-braalternativ tillfrån. Sombefriadecirklarna tycks ettvara
premie-detochhögskoleprovet, ävenfolkhögskoleelevemaförñnnsme

detord,andramedförefaller,kunskaper. Detindividuella omsomrar
för hög-förberedelsemångaförhållandet folkhögskolanatt enses somav

demokratisk fostranambitionerför deproblemskolestudier attär ett ge
uttrycker.rektorermånga ochläraresom

..."kulturfolkligutvecklatillmedverkar att"...Ill. 64. en

denfinnsfolkbildningenhar attförväntningarBland de statensom
propositionenfolklig kultur. Iutvecklaochbevarabidra tillskall att en

harfolkhögskolomastudieförbunden ochframhållsfolkbildning attom
inomoch detkulturliveti ärframträdande rollinta attkommit att en
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folkbildningen amatörverksamheten inom kulturområdet har kunnatsom
utvecklas bäst. Det främsta kulturpolitiska motivet för stödet till folk-
bildningen kan enligt propositionen sammanfattas med den skall bred-att
da kulturintresset i samhället och vidga deltagandet i kulturlivet.
Studieförbundens och folkhögskolomas betydelse för amatöremas
kulturverksamhet dem särskilt för utvecklingen denettger ansvar av
folkliga kulturen. enligtDet propositionenär angeläget höja kvalitetenatt
i den amatörkulturella verksamheten. Folkbildningen bör därför verka för

utveckla samverkan mellan och yrkesverksammaatt och mellanamatörer
och kulturinstitutioner.amatörer Det vidare betydelseär studi-stor attav

eförbunden för barns och ungdomars deltagande i kulturlivet.tar ansvar
Den inomstörsta ämnesgruppen studiecirklama den estetiska.är

Läsåret 1994/95 anordnades 340 000 studiecirklar. Därav hörde 135 000
Äventill den estetiska huvudämnesgruppen. på folkhögskoloma denär

estetiska verksamheten omfattande, framför långaallt i de särskilda kur-
och i de korta kurserna.serna

Dessutom anordnar studieförbunden kulturprogram framförs införsom
publik. 1994/95 arrangerades 142 000 kulturprogram med 14,2 milj. del-ca

Äveni publiken. folkhögskoloma anordnas kulturprogram.tagare
Av SUFOs tvåprojekt direkt inriktade påär studera den estetiskaatt

verksamheten i studiecirkelform. Det Kunskapssyn och samhällsnyttaär i
hantverkscirklar och hantverksutövande Rockmusik folkbild-samt som
ning. Iden omfattande studien folkhögskoloma, Värden folkhögsko-iav
levärlden behandlas kultur i vidare bemärkelse. detI projektetstora om
studiecirklar, Cirkelsamhället, studeras bl. de estetiska cirklamas bety-a.
delse för lokalsamhället.

SUFO har inte haft studera studieförbundensnärmareattresurser
kulturprogram. Hösten 1995 startade däremot Folkbildningsrådetett av
initierat utvärderingsprojekt heter Bildningskultur Folklig kultur.som -

kulturverksamhetOm studieförbundi och folkhögskola. Projektet som
omfattar kulturprogrammenäven beskrivs kort i kapitel

Studiecirklar

1991-1994 genomfördes omfattande studie ABFs ochen av
Studieförbundet Vuxenskolans SV praktiskt-estetiska verksamhet.
Projektet, finansierades Kulturråd,Statens avrapporterades i fyrasom av
skrifter med samlingsnamnet Handen och avsågAnden. Studien huvud-
sakligen textila hantverkscirklar med enbart kvinnliga deltagare.nästan
Projektledare Louise Waldén och forskarna Yvonnevar en av var
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detierfarenhetersinavidarebyggadärigenomkundeDeAndersson.
SUFO.förgenomförthardehantverkscirklarprojekt nusomom

omfattandeinnehållerAndenochHanden ettiRapporterna
gjordes inter-cirkelledare. Dessutomochdeltagaremedintervjumaterial

SV. DessaochABFinomanställdaochförtroendevaldamed rap-vjuer
SUFOsgradi lika höganalyserSUFOsgrund förtillligger somporter

studier.egna
1991bildningenochmakten attframhåller i Folket,JohanssonInge

höjas.bordeanseendestudiecirklarnasutövandepraktisktde
försvaraförsärskilt mycketsig attinteStudieförbunden har ansträngt

ochgenomlysningsakligochkritikerdessverksamhetdenna mot genom
folk-syftandeallvarligtplats isjälvskrivenharden ettvisatdebatt att en

studi-detåterhållsamhet Beror attVarför dennabildningsarbete.ligt
kritikerna Attvärderingarharledningsorganeförbundens somsamma

bild-harstudiecirkelarbetetpraktiskt-estetiska ettdetinte atttrorman
utveckling,personligtillfungera vägkandetningsvärde, att ensom

verk-detberorresurser Eller attmedborgerligaochsjälvförtroende
ambitionerandra änkursverksamhetutvecklats till utansamheten sys-en

tidsfördrivochselsättning
förtroendeval-studieförbundensmedintervjuerAndensochHandenI

de-iintehantverkscirklarnaidessainstämdetjänstemända och att syns
ImpulstidskriftVuxenskolansoch itidskrift FönstretABFsIbatten.

ochHandenpubliceringenEftersällan.hantverkscirklarnanämndes av
intervjuernaIntrycketofta.däremotår de nämnts1994 harAnden som
cirkelledare,ochhantverkskonsulenterutanförABFär att gruppenger

samhällsengagemang. Iskapamedel förcirkelntextiladen attsomser
si-estetiskaochpraktiskadenbetonasVuxenskolanStudieförbundet mer

kulturarv.vidareförabetydelsen ettattdan i dess rätt, samt avegen
ömsesidigtråderdetAndenochHanden ärerfarenhet attEn enav

studiecirklarna.textiladeochstudieförbundenförståelse mellanbristande
relate-primärttextilcirklarnaförfattarnatill detta attorsakEn varaanser

bak-Detfolkbildningskulturen. ärtillintetextila kulturen,till denrar
SUFO-projektderasdelnaturligtsåg detdegrunden till attatt en avsom

hantverkskulturen.idessashandla rötterskullehantverkscirklar omom
studieförbunden in-utanförhantverksföreträdareintervjuamedSyftet att

hantverkskulturensynliggöraSUFO-projektetför är att som enramenom
samhällsdebattspråk, data,Cirkelämnenhantverkscirklarna.del somav

deeftersomkunskapsfält är accepte-respektivetillrelaterasintebehöver
därförifrågasatta delvisHantverkscirklama ärkunskapssamhället.rade i

respekteras sätt.ochstår för intedekunskapden sammaaccepterasatt
in-deberörasendastskallintervjuades. HärhantverksföreträdareSex

inställ-positivallmäntAlla harhantverkscirklama.påtervjuades ensyn
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ning hantverkscirklama viktigär del folkbildningen. cirkelnI lären av-
känna olika hantverk vilket skapar förrespekt hantverkskun-störreman

Ävennandet. cirkelns sociala betydelse betonas.
Den kritik riktas studiecirklama handlar främstmotsom om

ambitionsnivån, i första hand deltagarnas, också cirklama in-attmen om
riktas tillverkning, inte på kunskapsförrnedling. fleraI fall bygger kri-
tiken erfarenheter cirkelledarskap. Deltagarna vill inte fördju-egna av

sin kunskap, studera och kopierat.ex. gamla föremål.attpa genom
Studieplaner följs inte, studiebesök genomförs inte. Deltagarna inställ-är
da på tillverka saker de kan visaatt eller bortsom presenter.upp ge som
Det finns också för cirkelledama inte förmedlaratt bredd,ämnetsen oro

deltagarna det de lärtatt sig i cirkeln allttror att finnsär lära sigattsom
tekniker. innebärDet förflackningt.ex. kunskapen.av en av

Kritiken innehåller också önskemål förändring. Studiecirkelnsom
styrka och vad gäller kunskapsområdet möjlighetenegenart är prövaatt
och på. Det det enklasteär kommasättet i kontakt med slöjd ochnosa att

Ävenhantverk. de har förutsättningar bli professionella måsteattsom
någonstans.börja Om hantverkscirklama försvann skulle basen för högre

hantverksutbildning drastiskt minskas.
De inte går vidare i sina studier innebär sina kunskapersom genom

och erfarenheter folklig Cirklarna kontaktytaär kanen resurs. en som
samla intresserade. gårDäremot det inte lära sig hantverk inomatt ett ra-

för Dåcirkel. måste gå vidare till kurser och skolor. Om in-men en man
hantverkskunskapen respekteraste finns risken de kunniga inte villatt ar-

beta med cirklar, vilket hotar inte bara cirkelns kunskapskvalitet utan
också sikt bevarandet hantverkskunnandet.av

I Kunskapssyn och samhällsnytta hantverkscirklari och
hantverksutövande redovisas vidare observationer och intervjuer från sex

ochträ- metallslöjdcirklar anordnade ABF och Studieförbundetav
Vuxenskolan. Cirklarna bedöms utifrån målen, dels värnaatt om
demokratin, dels kulturen.värna I dettaatt sammanhang skall endastom
beröras kultunnålet. I endast cirklama uppfylls enligt författarenstre av
bedömning detta mål. Om med kultunnålet folkbildningenattman menar
skall utveckla folklig kultur, kan två eller högstsägaen attman trenog av
Cirklarna uppfyller detta krav. I de övriga cirklama det sig huvud-rör
sakligen tidsfördriv och produktion prylar för bruk ellerom egetav
försäljning via pensionärsföreningens lotteri. någotI fall begränsar sig
studieförbundsavdelningens och cirkelledarens roll till tillhandahållaatt
lokal och verktyg organisera cirkeln.samt att

För SUFOs ställningstaganden hantverksföreträdamasär synpunkter
viktiga. målDe har forrnulerats för folkbildningen, såväl desssom av eg-

företrädare syftar till sysselsättningstaten,na än och tidsför-som av mer
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driv, återför citera Inge Johansson. Kunskapsmålen måste gällaatt även
för den praktisk-estetiska verksamheten, de ibland behöveräven om

för inteöversättas bara boklighetens kultur". Däremot studi-att ärpassa
ecirkeln inte bara kunskapsförmedling. Gemenskapen grundläggande iär
studiecirkeltanken. Det påställer krav cirkelledaren medför denattsom
duktige ibland kanskeamatören bättre än ämnesexperten.passar

I Handen och Anden observeras deltagarna målhar ytterligareatt ett
för sitt deltagande förutom de kunskapsmål måloch sociala tradi-som av
tion ställts för studiecirklarna, nämligen välbefinnandemål.ettupp
Hantverkscirkeln mötesplats för dessa olika förväntningarär och denen
innehåller mellannivåer mellan den professionelles kunskap och arnatö-

mellan tillfredsställande sociala behov och behov. Dess sär-rens, av egna
inte specialiseringär integrering nivåerdessa förvänt-art ochutan av

såningar, varje cirkel skapar sin mötesplats mellannivå.och sinatt
De estetiska cirklarna tillfredsställer många olika behov. Den till-stora

strömningen bevis för deltagarnaär ofta nöjda med verksam-ett äratt
heten. ocksåDetta bekräftas iakttagelsema i SUFOs projekt och iav
Handen och Anden. För och SUFOs del finns ändå anledningstatens att
ifrågasätta all hållerverksamhet kvalitet motiverar fårdenattom en som
statsbidrag. SUFO studieförbundens roll inte kan begränsas tillattanser

tillhandahålla materiella förutsättningar för deltagarnaatt skall kunnaatt
sysselsätta sig i fonner eller tillverkaangenäma prylar. En ambition bör

deltagarna tillägnar sig allmän kunskap detatt hantverkvara en om som
cirkelns fårär Man inteänme. heller glömma studiecirkel äratt en en

gruppverksamhet och de estetiska cirklarnaäven bör tillämpa dennaatt
studieform. Cirkelarrangörema ocksåbör tydligare sker klargöraän nu
för sig själva och andra vilka förväntningar och syften den aktuella cir-
keln avseddär att mot.svara

I studien Rockmusik folkbildning har rockcirklar undersökts inomsom
studieförbund, nämligen ABF, Medborgarskolantre och Studiefräm-

jandet. De förbunden enligt påolikatre musikverksamhe-rapportenser
ten.

I Medborgarskolan har musikverksamheten minskat därför att annan
verksamhet, däribland språkcirklarna, fått Förbundet tycksutrymme.mer
inte ha formulerat något mål någoneller plan för musikverksamhetens ut-
veckling, den fårmusikansvarige på hand förutan ta ett stortegen ansvar
kvalitén i verksamheten.

I Studiefrämjandet musik det enskildaär för-största Enligtämnet.
bundet de musikansvarigas kunskapsnivåär hög därför de ofta elleräratt
har varit musiker samtidigt de folkbildare. arbetsuppgifternaär I in-som
går fungera vuxenförebilder för ungdomarna.att som

Inom förbundet pågick under den tid studien genomfördes intensiven
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debatt musik- och kulturverksamheten. De estetiska cirklama och in-om
minst musikcirklama ansågs viktiga därför mångate ungdomar sökeratt

sig till dem. Inom Studiefrämjandet ungdomarnas intressetror attman
kommer öka och det studieförbundenär klararatt att att ta emotsom av
dem. Inför den ökade tillströmningen behöver Studiefrämjandet stärka
verksamheten, sådels alla avdelningar kan arbeta med ungdomar ochatt
kultur, sådels påbredden kulturverksamheten ökas.att

ABF har organiserat alla estetiska områden under tak; rock-samma
musiken tillhör ansvarsområde knyppling porslinsmål-ochsamma som
ning. De estetiska verksamheterna viktig såväldelär ABFs arbete,en av
inom cirkelverksamheten kulturarrangemangen. Inom ABFsom genom

det viktig folkbildningsuppgiftär kunna erbjudaattanser attman en ung-
domar, i synnerhet de missgynnade olikaär anledningar, möjlig-som av

fåheter uttrycka sig. ABFs grundideologi direkt tillämplig påatt anses
från arbetarklassenmän vill uttrycka sig rockmusik.unga som genom

I ABFs tidskrift Fönstret har förts debatt rockmusikens platsen om
inom folkbildningen. Mot de inlägg hävdade banden bara äratt utesom
efter ABFs och ABF efter deär tillkommeratt utepengar resurser som

verksamhetens ökade omfattning, framlades rad skäl förgenom atten
räkna musikcirklama ovanligt dynamisk och demokratisk folkbild-som
ning. diskussionenI beskrevs hur ABF kan fungeraäven pedagogisksom

för rockbandens såspelande, de folkbildningsmässiga målen fårattresurs
genomslag i verksamheten.

bådeI ABF och Studiefrämjandet klagar musikhandläggarna deöver
bristande ekonomiska medför personalen inte harattresurserna, som
möjlighet utveckla verksamheten. De ungdomarnas musik-att attanser
spelande missgynnas Folkbildningsrådets regler för resurstill-attav
delning till studiecirklar utgår från deltagartimmar. rockcirklarnaInumer

deltagarna få iär varje cirkel. Risken studieförbunden iär att större ut-
sträckning inriktar sig verksamheter kan utföras imot storasom grupper.

Studieförbunden den institution i samhället iär utsträckningstorsom
har de ungdomar har estetiskt inriktad fritid. Detta gäl-engagerat som en
ler särskilt de musikintresserade ungdomarna, företrädesvis pojkar och

frånofta hem utbildningstradition,män, saknarutanunga som annars en
naturlig relation till organiserade fritidssysselsättningar eller till
studieförbundens verksamheter. Den verksamhet har studerats tydersom

musikhandläggama har kompetens dessa ungdomar,att att ta emot att
tjäna vuxenförebilder och de har pedagogiskäven kunskapattsom en om
hur rockspelandets folkbildande inslag skall tillvara och utnyttjas.tas

SUFO det viktigt studieförbunden sådanär utvecklar kultu-att attanser



151Kapitel 31996: 159SOU

sådanRockcirklarnaungdomar. ärattraherakanverksamhetrell ensom
också viktigttill.sig Detmånga söker är attungdomarverksamhet som

musikansva-ambitionsnivå, dehåller hög attstudieförbunden genomen
socialt,ochpedagogisktsåväl musikaliskt samtkunnigariga är ge-som

kvalitet. Degodmusikledarutbildning ärstudiematerial och avattnom
ianordnadesfolkbildningRockmusikistuderasverksamheter somsom

socialkulturell ochstorstadsområde. Musikhuset harmusikhus i ett en
få tillfälle tilllikasinnade ochträffaungdomarna kanfunktion attgenom

finnsPå musikhusutbildningarochspelningar ettm.m.gemensamma
förfå kostnadernaneddärmedochsamlaockså möjlighet att resurserna

storstads-utanförstudieförbundenSUFOmusikcirkel.varje attanser
ellermusikhusiverksamhetestetiskasamordna sinförsökaområdena bör

befruktakanteknikerochkulturarterdär olikai kulturhushellre va-ännu
randra.

Folkhögskolor

och eleversläraresrektorers,redovisasfolkhögskolevärldenVärden iI
kulturnågon särskilddet ärpå frågor kulturbegreppet samt omomsvar

oftaanvänder desinafolkhögskola. Irespektiveförmedlas vid svarsom
ofta före-Svarenhär.detkulturbegreppvidare än avserett avsessom

ocksåframförRektorernafolkhögskolekultur.eventuellkomsten av en
Även åsikterfinnsdeteleverna.kultur tillförmedlatankar omatt omom

rektorernakultur, än-och produceramedkanskolanalla anseratt vara
professionella kulturen.fått dendelviktigt elevernadå det taär attatt av

denförobevandradefolk attärviktigt att ögonenDet öppnaär som
bestäm-till och haställning rättenmogen attskall blistuderande att ta

till dehänvisarläraredelkultur. Enellerbättrevad sämreär es-ma som
andramedanskolan,finnsteaterutbildningarochmusik-, an-tet-, som

tillellerkulturhistorienlokal- ochtillknytaundervisningen böratt anser
devad,något själv,skapaländer. Atti andra oavsettkulturer varaanser

viktigt.värdefullt och
hjälpt demskolanvittnarMånga folkhögskoleelever attatt upp-om

förståttsådant de intefått förde,täcka ögonenmästerver att somupp
bibli-besökaochtidigare,filmerpå andratidigare, än teatersig se

själva.dikterbörjat skrivaharotek. Vissa
sigskiljeri kulturelladeltaförintresseElevernas att arrangemang

medlinjernapå särskildadeElevernakurser.mellan olika mertyper av
ochambitiösamycketoftadelta. Deinnehåll tidinte ärharpraktiskt att

pågår. Elevertid kursenunder denmaximaltmål medhinnahar attsom
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estetiska linjer har också i sin utbildning många bildande inslag,
samtidigt deras såstudier tillfredsställande iär sig de kanske intesom att
har behov andlig näring.av annan

Av tradition kultur viktigtär begrepp för folkhögskolan. Omväntett
ocksåkan folkhögskolansägas viktig för kulturen.är Enatt delstor av

Sveriges estetiska utbildningar och kurser anordnas folkhögskolor.
Folkhögskolornas estetiska utbildningar bådevänder sig till ochamatörer
blivande professionella Dessa utbildningarutövare. möjlighetger en
framför allt för ungdomar konstforrnpröva intresse-att ären som man
rad Några blir professionella yrkesutövare de flesta fåttharav. men en
god livslångtgrund för fritidsintresse. En klassisk funktion för de folk-ett
högskolor ligger landsbygden de bildar kulturellaär förattsom centra
den omgivande bygden. En uppgift för de folkhögskolor rekryte-ny som

invandrare förmedla mångkulturelltär värde.att ettrar
frånFör elever hem saknar utbildningstradition tycks folkhög-som

skoletiden hjälpa dem upptäcka frnkulturen. Andra prioriteradeatt
handikappade och invandrare, lägger vikt vid folk-störregrupper, som att

högskolekulturen hjälper dem utveckla sin självkänsla ochatt
uttrycksfönnåga.

För SUFO det angeläget folkhögskolomaär fortsätter spela sinatt att tra-
ditionella roll för kulturlivet, samtidigt kulturella funktioner isom nya
olika bemärkelser och med olika uttrycksformer skall utvecklas. I Värden
folkhögskolevärldeni framgår det elever kommit tillatt nya grupper av

folkhögskoloma år. De ofta arbetslösaär och har kortsenare ut-
bildning. Många invandrare. Folkhögskolansär studieform det möj-gör

nåligt dessa med kulturutbud ochatt kulturella uttrycksformergrupper
både kan deras föröppna upplevelserögon och dem möjlig-som nya ge

heter till kulturella aktiviteter och uttrycksformer.nya
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stimulans till idéburetstöd ochIII. 4. 7 "... ett stu-ger
folkrörelser och föreningar ..."diearbete i

föregående framgåtttydligt det finns starkt sambandhar detDet ett ettav
Bådeföreningslivet. intervjuundersök-mellan folkbildningen och SCBs

aktiva i samhället och i ideella för--data visar deoch ULFning äratt som
studiecirklar.utsträckning andra deltar ieningar i större än

hälften folkhögskoloma har organisato-Alla studieförbund och änmer av
Ävenideella föreningar. de lands-band till folkrörelser och andrariska

samarbete med föreningsli-folkhögskoloma har omfattandetingsägda ett
regioner. del funktionärs- ochi sina respektive En storvet av

påi studiecirklar ochmedlemsutbildningen i organisationerna äger rum
mångabestår i föreningar del-själva verket verksamhetenfolkhögskolor. I

folkhög-bedrivs studiecirklar eller kortkurser vidvis arbete somav som
folkrörelsema och viktig förutsätt-skolor. Folkbildningen delär enen av

fuktion i det svenska samhället.ning för de skall kunna fylla sin viktigaatt
flera intervjuade företräda-FolkbildningI studien institution sägersom

uppfattar sina medlemsorganisationerför studieförbunden deatt somre
något fall uppdragsgivare. intervjuad harsamarbetspartners och i Ensom

någonStudieförbundet form ide-och talaromvänt synsättett som avom
ologisk smedja för medlemsorganisationema.

organisations- ochstudieförbundens del förefaller samarbetet medFör
ocksåhuvudsak lokalt, det förekommerföreningslivet i stu-attvara men

frågorkampanjcirklar hela landet idieförbunden genomför över som
särskilt viktiga.medlemsorganisationema anser

Folkbildningsrådetfinansiellt stöd undersökthar medPer Hartman av
utgångspunkt frånstudieförbunden fungerar med fy-hur samarbetet med

Några medlemmars tankarföreningars behov Studier förening.ira om
framgår,undersökningendemokrati och cirkelstudier folkrörelser. Avi

studiecirklarna i fall utgjorde planmässig och integrerad delatt tre aven
betraktades kvalitetshöjande för denna, medan iverksamheten och som
facklig organisation studieförbundet anlitades be-det fjärde fallet en när

undersökningen för liten för denhov uppkom. Omfattningen är att en-av
bilden väl medskall underlag för slutsatser, stämmer överenssam ge men

framkommit i de SUFO initierade undersökningarna.vad harsom av
såledesförekommer omfattande samarbete mellan studieförbun-Det ett

och det samarbetet löperden och deras medlemsorganisationer, genom
nivåer från tillalla den lokala den regionala den centrala. Denöver upp

för samarbetet allmän värdegrund.ideologiska basen är en gemensam
också organisatoriska banden regel starka.Formellt deärsett som

så skildrasdet omfattande samarbetet har det länge,Trots närmaresom

l6-l329P7
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i Folkbildning funnits fråninstitution, studieförbundenssträvansom en
sida områdepeka folkbildningens inte hämtatatt ut ett äreget,som som
från håll. I programskrivningar söker förankringsin iannat man ange
folkbildningens traditionella värden. Samtidigt förklarar många studie-
förbundsföreträdare de upplever intresset för folkbildningen från med-att
lemsorganisationemas ledningar ljumt. Samma bild folkhögsko-som ger
lans rektorer i Värden folkhögskolevärldeni sina huvudmän och ägare.av

Den sammanfattande alltså någotbilden paradoxal: framför alltär det
lokala planet förekommer mycket omfattande samarbete folk-mellanett
bildning och föreningar, och i själva verket bedrivs del före-storen av
ningarnas verksamheter studiecirklar eller folkhögskolekurser.som
Organisationernas ledningar måttligtdäremot förefaller intresserade av
folkbildningen och har givit dess företrädare utvecklastort utrymme att

folkbildningsideologi, i viktiga avseenden förären egen som gemensam
studieförbund folkhögskolor.och Och det i princip denna ideologiär som

har gjort till sin i det beslutet regler för statsbidragenstaten senaste om

III. 4. 8 "... medverkar till alla, iatt synnerhetge men
dem kortaremed utbildningserfarenheter, goda grund-
kunskaper och stimulerar intresset för kunskapsom-nya
råden ..."

Studiecirklar

Som utförligt framgåtthar i avsnitt III. deltagandet iärovan
Ävenstudiecirklarna socialt och utbildningsmässigt skevt fördelat. om

den sociala rekryteringen jämnare i flertalet andra vuxenutbildning-är än
det knappast möjligt hävda studiecirklarnaär generellt bidrar tillatt attar

utjämna bildnings- och utbildningsklyftoma, däremot talar kom-att men
mitténs studier för de betyder mycket för totalt hög kunskaps-att setten
nivå i det svenska samhället.

Med det utomordentligt skiftande ämnesinnehållet möjligheternaoch
för enskilda själva initiativ till cirklar inom områdevilketatt ta snart sagt

ocksåhelst erbjuder de båderika möjligheter utveckla redanattsom ex-
isterande kunskaps- intresseområdenoch och utveckla Av SCBsatt nya.
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väl kän-också allmänhetenframgår svenskadenintervjuundersökning att
möjlighet.till dennaner

förmå snabbt etableraockså mycketvisat sigStudieförbunden har att
också harpå detta rockcirklama,exempelverksamheter. Ett är somnya

detdet fallet harSUFOs arbete. Ifått förspecialstudie inom ramenen
ef-fråganfrån tillgodosebörjan varitförsta handkanske i storatt enom

studienfrån sida,terfrågan verksamhetsmöjligheter ungdomars men
studieförbund haråtminstonefolkbildning visarRockmusik ettatt parsom

kvalitativt.utveckla verksamhetensig i attengagerat
kunskapsområde miljön. dagensmånga Iexempel för ärEtt nyttett

miljömedvetna.för elevernainsatserungdomsskola göragörs attstora
någon miljö-fått utbildning idelMånga har aldrigdagens avvuxnaav

förmöjlighetskolgång. erbjuder härfrågor Studiecirkelnsinunder en
fårområde alltständigtmånga skaffa kunskaper inom störreettatt som

också olika miljörörelser.utnyttjasaktualitet, och den av

Folkhögskolor

då gäl-framgått folkhögskolorna, detockså tidigare förefallerSom har
tillkommitharlånga studieplatserkurser och deler allmänna extra som

framgångsrika studiecirklarna iarbetsmarknadsskäl, än attvara meraav
Innehållet i dessaprioriteradekortutbildade och andrarekrytera grupper.

sådana deockså sådant grundkunskaperde justkurser är att varomger
talar.statliga beslutsdokumenten

ochantal specialkurserförekommerfolkhögskolornaInom ett stort
få fördjupade kun-möjlighetersärskilda linjer i vilka deltagarna attges

Ocksåmiljöfrågor.ämnesområden, folkhög-exempelvis iiskaper nya
då utveckla kurserflexibilitet det har gälltvisatskolorna har attstor nya

har växlat.bland allmänhetenoch intressetallteftersom behovet

III. 9 Profileringen4.

framhålls, studieförbund och folkhög-de statliga beslutsdokumentenI att
målen gäl-målen statligasin verksamhet. Deskall förskolor själva sätta
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alltsåler bara för bidragen. dettaI skulle det kunna ligga konñikt,en men,
framgår Folkbildning någotinstitution, tycks det intesom av som ses som

viktigt problem för studieförbunden. heller iInte de intervjuer med rek-
återgesoch lärare i Värden folkhögskolevärlden, förefalleri dettorer som

ha framkommit det någraskulle finnas egentliga spänningar mellan deatt
målenstatliga och folkhögskolomas mål.egna

också,förutsättsDet de olika studieförbunden folkhögskolor-ochatt
målhar ocksåskiljer sig och speglar de ideologiska skill-na som som

naderna mellan huvudmännen/medlemsorganisationema. Profileringen
viktig och betecknas särskild kvalitet. detta finnsI viktiganses som en en

förhållandeskillnad i till samhällets utbildningsorganisation, vilken för-
präglas ideologi.utsätts av en gemensam

filthatt stärka demokratin målenI Kan analys förgörsen en av sex
folkhögskolor och fyra studieförbund. Analysen grundvalgörs ettav

någramaterial insamlades årbara efter införandet mål-detsom av nya,
styrda statsbidragssystemet 1991, förändring ökade intresseten som av-

målforrnuleringarför inom hela folkbildningen.sevärt Bl. hara.
Folkbildningsrådet stimulerat i syfte utveckla kompetensenattprocessen
kring målstyming och utvärdering. Det tänkbart detta efterär att ytter-nu

någraligare år har resulterat i förändringar i tydligareoch precise-större
ringar olika målskrivningar.de organisationemas Den bild iav som ges
boken folkhögskolomas måloch studieförbundens i hög gradär att egna

med skiftande formuleringar målknyter till de harstatenmen an som- -
fastställt för bidragen. Detta det draget. Vid sidan det-är gemensamma av

ñnns målen,det tydliga skillnader i skillnader oftast harta göraattsom
med organisationsanknytningen.

I Folkbildning finnsinstitution fyllig beskrivning arbetetsom en av
målstymingmed inom studieförbunden och korta redovisningar deav

Ävenmål framgår måldokumentenantagits. dessa visar olikaattsom av
profiler kring kärna fast olika formulerad, ären som, gemensam.

Också studieförbundens måldokument,lokalavdelningar arbetar med
i vissa fall har karaktären verksamhetsplaner. Enligtnärmastsom av

Folkbildning i måldokumenten frånvilkeninstitution, kommu-som sex
måldokumentenstuderas, föreligger i de lokala inga väsentliga avvi-ner

från mål,kelser studieförbundens de kompletteras ofta medmen mera
mål, såsommätbara verksarnhetsvolymen inte skall minska, i lie-ochatt

fall uttrycks ambition verksamheten efter omvärldens ef-attra en anpassa
terfrågan, alltså till marknad.en

dåHur allmänheten, de tilltänkta pådeltagama, studieförbundensser
fåroch folkhögskolomas profiler Ett i intervjuundersök-SCBssvar man

allra ñesta intervjuadening. De det inte viktigt för dem vil-ärattuppger
ket studieförbund anordnar viss cirkel; det detär ämnet ärsom en som

På fråganviktiga. de vilket studieförbund anordnade denvet stu-om som
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tredjedel de intediecirkel i vilken de deltog, nästan attsenast ensvarar
flertalet elevernafolkhögskolevärldenVärdenminns. Enligt sägeri attav

därförpå proñl. Skolan väljs i ställetgrund dessde inte har valt skola av
hört den har rykte.eller därförden ligger hemmetnära att att gottatt man
skolor, i övrigt tycksNågra konfessionellahar tvekat inför utpräglat men

mål roll för de ñesta.och profil ha spelat litenskolans
måldokumenten roll fördå spelarFrågan vilken utsträckningiär som

de-fråga i filthatt stärkafältet. behandlas Kanverksamheten Denna en
betydande skillnader mellandet finnsmokratin och tycks, svaret attvara

skillnaderna kanoch delstudieförbund och folkhögskolor,olika en av
utsträck-mål i betydandede fonnulerats. Mentydligt hänföras till som

målen:formulerade all-detycks verksamhetenning änannatstyras av
tillgången till lokaler ochefterfrågan marknadsanpassning,mänhetens

eller huvudmannens behovmedlemsorganisationemasledare/lärare samt
påkan det lokalaockså illustration till hur detspelar roll. En utstor se

framgår lokalavdel-får vilken deti Handen och Anden,planet attavman
textilcirklarna.ledare förolika studieförbund kan haningar sammaav

folk-alltså verksamheten idelarVerkligheten tycks att stora avvara,
framstår präglad och deltagarnaideologisktbildningen inte klart attsom

studiecirklarna ochanordnarinte bryr sig särskilt mycket vem somom
sådana skillnader.märker inte mycketkurserna. De av

folkhögskolor till eftertanke. Attstudieförbund ochDetta bör stämma
medtill intäkt för arbetetden bör inteverkligheten gör atttasut somser

mål meningslöst.för verksamheten skullefastställaatt vara
fårpå marknad, den intemeningFolkbildningen arbetar i viss men en-en

Målen profilen skaparverksamhet. ochbli marknadsanpassadbart enen
identite-folkhögskola, och denidentitet för varje studieförbund och utan

ochrespekten för verksamhetenförsvagas förankringen i samhället,ten
medarbetarna.hosengagemanget

verksamheten i folkbild-bestämmerIII. 10 Vem4. om
ningen

framhålls med ef-rörande statsbidragenbeslutsdokumentenI de statliga
mål skallför statsbidragen.enbart Däremottertryck sätteratt staten upp

mål, mål bör präglassina och dessafolkbildningen själv besluta om egna
alltsåvärderingar och leda till verksam-ideologiska och politiska attav
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heten profileras. Ett motiven för det statsbidragssystemet med dessav nya
frihet disponera juststörre föratt att utrymmeresurserna anges vara ge en

ökad profilering.
Profileringen förutsätts härledd mål,organisationemas olika ochur

alltså målstyrning.bli resultatet Målstyming, den i allmänhetav som upp-
utgår frånfattas, rationell Organisationsteori. Organisationer frånstyrsen

fråga dåEn intressant i vilken utsträckning de centraltär inomcentrum.
organisationen fastställda målen bestämmer hur verksamheten inom ett
studieförbunds lokalavdelning ut.ser

Studiecirklar

Ett de viktigaste syftena bakom studien Folkbildning institution ärav som
söka belysa hur studieförbunds påverkarideologi verksamheten lo-att ett

kalt.
Lokalavdelningarna bedriver sin verksamhet i skämingspunkten mel-

lan flera olika intressen.
Bidragsgivarna påverkar sina olika förregler bidragen, och igenom

det sammanhanget kan medan det statsbi-noteras, att staten genom nya
dragssystemet har vidgat för studieförbundens beslut,utrymmet egna
finns det tendens till kommunerna i på-utsträckning försökerstörreatten

innehålletverka i och inriktningen verksamheten hos lokalavdelning-av
sina bidragsregler.ama genom egna

olkbildningsrådetsF roll kommer belysas i det följande.närmare att
Här skall rådetbara i sin egenskap folkbildningensnoteras, att egetav or-

med uppgift för fördelningen statsbidraget själv-harattgan men svara av
klara påverkamöjligheter verksamheten i hela folkbildningen.att

Studieförbundens medlemsorganisationer påverkar verksamheten
centralt och lokalt.

Studieförbunden mål för verksamheten i hela landet, och dessaantar
ocksåförväntas prägla Målenhela verksamheten. förmedlas på flera sätt
dokument, via konferenser, utbildning funktionärergenom genom av-

och flera slag andra formella eller infonnella kontakter.genom av
mötetLokalavdelningarna påverksamma lokal marknad i medär en

nuvarande och eventuellt blivande deltagare också i kontakter medmen
föreningar, företag och myndigheter tänkbara samarbetsparter.som

påverkarVidare lokala förutsättningar tillgångi form bl.av a.
medarbetare, lokaler, utrustning och, inte minst, ekonomiska resurser.
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lokalavdelningamas avvägning-verksamhet blir följdenDen avsom
förutsättningarnaintressena ochmellan de olika äri skämingspunktenar

initiativbeslut elleroch avdelningensförsta hand den planeradei eget
verksamhet,finns omfattandeVid sidan häravtillkomna. somannanen

studiecirkelnsbeskrivningarmed gängseöverensstämmer ur-avmer
kamratkretsen kommernämligen den utgörsatt sam-somavsprung,

själv kommitvilket denför studera överens.man ämneatt ett om
studieplanen ochför sig godkännaLokalavdelningen skall i och ämnet,

ocksåutgå från omfattar inne-får prövningencirkelledaren och attman
mål,med avdelningenshållets överensstämmelseoch ideologins egna

framgåravdelningen.likväl inte hos Detinitiativet till cirkeln liggermen
inte oftaockså lokalavdelningamaFolkbildning sä-institution, attav som

resursskäl.sådan oftastdet sker, detnej till verksamhet. När är avger
vil-historisk underbeskrivsFolkbildningI institution process,ensom

fått ställning i för-allt självständigarestudieförbunden successivtken en
har efter hand utvecklathållande sina medlemsorganisationer. Detill en

delarfolkbildningsideologi, dels iallt tydligare ärstora gemensamsom
dels framhäver folk-formulerad olikaför studieförbunden, sätt,änom

förhållande pedagogisk verksamhet.tillbildningen unik i annansom
anslutit sigmåldokument statsbidragen i huvudsaksina förStaten har i

utvecklat.folkbildningen själv hartill den ideologi som
stårstudieförbunden för detmedlemsorganisationema ochStaten,

vill kunnaterminologi kallas systemvärlden. Manmed Haberrnassom
målgrupper nåtts folkbildningensochresultat i form vissaavläsa att seav

Målstymingsmodellen tillgodo-dokumenterad.för demokratinbetydelse
Folkbildning institution.rationalitet i systemetkravett somser

stånd miljön,i den lokala derasstudiecirklar kommer tillVilka som
måli liten grad ochinnehåll enligt studienoch arbetssätt, bestäms am-av

nivå. för lokalavdelningarpå Intervjuer med företrädarebitioner central
måldokument jämfö-visar, igenomgång lokalavdelningamasoch en av

marknadsmässigaförbundsmålen, förskjutning detmed tydligrelse en
nedläggninghållet, såsom verksamhetens volym ochbevarandet avav

medstudieförbundens kontaktytorSamtidigt harolönsam verksamhet.
vilkainte minst förorganisationslivet betydelse,förenings- och stor man

studieförbunden.når, mellanoch därför skiljer sig deltagarna
de kanFrån perspektiv studiecirkelndeltagarnas är resurs som an-en

alltså för livsvärlden.personliga liv,sig för utvecklas i sittvända attav
folkbild-kritik tankenuttrycksI Folkbildning institution mot attsom

målstyming någotmålstyrd: vilketKanskeningen skall är genomvara
såi fallfolkbildningen. Det riskerarsystemperspektivet in i atttränger

för folk-bärfolkbildningens innersta kärna. För demskada som ansvar
balansen mellanutmaning bevarabildningsarbetets framtid detär atten
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påpolitiskt formulerade folkbildningens folk-krav samhällsnytta och det
liga bildningsarbetets behov frihet."av

Folkhögskolor

låtit någon målSUFO har inte utföra fastställdaspecialstudie centraltav
i folkhögskolornalokal verksamhet slag dencontra av samma som som

studieförbunden i Folkbildning institutionavser som .
Värden folhögskolevärlden finns emellertidI i uttalanden antydersom

situationen inom folkhögskolorna har vissa likheter med vad gäl-att som
Sålundaler inom studieförbunden. tycks det vanligt rektorer ochattvara

lärare ofta med beklagande, sina huvudmäns bristande intressenoterar,
målenför vid förverksamheten skolorna. Anslutningen till de statliga

förefallerstatsbidragen lika tydlig och uppfattningen samstämmigär om
folkhögskolan unik studiefonn och den del folk-ärattsom en om en av
bildningen.

PåSamtidigt skillnaderna strukturellt. studieförbundssidanär stora
finns länsförbundelva riksorganisationer vilka flertalet inom sig harav
och under dessa mycket antal lokalavdelningar. Flera studie-ett stort av

mångaförbunden har medlemsorganisationer, medan folkhögskolorna of-
folkhögskola denhar enda. Varje sluten enhet, kanär äventast omen en

ha eller flera filialer. Som organisationer därmed folkhögskolornaären
långtinte lika komplexa studieförbunden.när som

påI enlighet med statsbidragsbestämmelsema finns varje skola en
lång innehåll. Påallmän kurs med brett flera skolor dominerar dessaett
allmänna kurser verksamheten, vilket bidrar till bilden folkhögsko-att av

blirloma ganska enhetlig.

FolkbildningsrådetIII. 4. 11

Tidigare före juli Skolöverstyrelsen den centraladen l 1991 var- -
regelver-myndigheten för folkbildningen. I samband med det tidigareatt

målstymingsdokumentket för statsbidragen avskaffades medoch ersattes
vissa uppgifter nyskapadeSkolöverstyrelsens detövertogs avav
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organisationer.folkbildningensFolkbildningsrådet, bildades egnasom av
tillstatsbidragetfördelauppgiftFolkbildningsrådets viktigaste stu-är att

ocksåföljeruppgiftdennaMed ansvaretfolkhögskolor.dieförbund och
användsstatsbidragen sätt.för avsettatt

folkbildningenutvärderingen ärstatliga attdel denviktigEn avav
uppgifter. SomsinafullgjortFolkbildningsrådet hittills harhurgranska

studiesärskildpå uppdragSUFOshargranskningför dennaunderlag en
under1996:127SOUdelbetänkandetipubliceratshargjorts. Den nam-

ställe".Folkbildningsrådet myndighetsnet
med starkorganisation,ideellprivaträttsligFolkbildningsrådet är en

myndighetsuppgifter.tilldelatsharfolkrörelsekulturen,iförankring som
folkbildningen,övervakarekomplicerade rollenRådet spelar den avsom

förföreträdareochfolkbildningenmellanmellanled samtstaten somsom
folkbildningen.

Folkbildningsrådet deutföraskallfolkbildningenövervakareSom av
statsbi-målen försådantuppgifterna sättöverlämnade attettstatenav

sinauppgifterutförasidan dettarådet vidskallinfrias,draget avmen
nöjda.blirsådant dessamedlemsorganisationer sätt attett

tviveldet ingetställe"myndighetsolkbildningsrådet är"iEnligt F om
myndighetsuppgiftema haröverlämnadederådet hanterandetiatt av

bidragsgivningen.mål förstyrts statensav
innebärrådet fastställtharbidragsfördelningenförprinciperDe som

Rådet harprioritera.villverksamheterstöd för desärskilt statenett som
ochfolkbildningenmålstyming inomdå främjadet gälltvarit aktivt att

mål: rådetfastställdaresultatverksamheternasutvärdering mot ge-av
folk-olikastimuleraroch sättutvärderingsprojektantalnomför ett

sådana. Vidare krävergenomförastudieförbund självahögskolor och att
måldokumentstudieförbund skallochrådet folkhögskolavarje ettantaatt

resultatetutvärderingjämtedessautvärderingsplanoch attsamt avenen
verksamhetsberättelsema.årligadeskall publiceras i

ställe"myndighetsolkbildningsrådetenligtfinns det FDäremot an-
de vidtag-karaktärenochomfattningentilltill tveksamhetledning avom

enskildai deförmår påverka verksamhetenåtgärderna i praktiken utena
statsbidragsfördelningensålunda diskuteraskanorganisationerna. Det om

målen baraeftersomstatligamed deenligheteffektivt itillräckligt styr
för prioritera-insatsersärskildabelönarbidragenomkring 15 procent av

påvolymentillknutna85övriga omkringmedan ärde procentgrupper
depå resultatenteckeninga tydligañnnsverksamheten. Det att cen-av

verksarnhe-förstyrmedelanvändsutvärderingarnatrala och lokala som
Folkbildningsrådets beslutpåverkardeellerinriktningfortsatta attternas

bidragsfördelningñnns riskDärmedstatsbidragen.fördelning attom av
utvärde-varvidverksamheter,tvåbetraktasutvärderingoch separatasom
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ringen visserligen kan ha egenvärde inte påverkarett nämnvärt verk-men
samheten.

En orsak till Folkbildningsrådets hantera de överlämnadesätt för-att
valtningsuppgiftema kan, enligt studien, målstyrningssituationenattvara

komplex. Förär det första finns ingen entydig definition överhuvudtaget
innebörden målstyrning,i och därmed det heller inte klartär vadav staten

förväntar sig Folkbildningsrâdet. För det andra situationen särskiltärav
oklar det gäller folkbildningen,när dels skall använda bidragen isom
enlighet med mål, dels skall fastställa sina mål därtillstatens egna som
förutsätts olika. Vidare kan orsak ligga i Folkbildningsrådets ställ-vara en
ning samarbetsorgan folkbildningenägt med dess tradition i folk-som av
rörelsekulturen åstadkommasöka bred förankring.attav

SUFO för sin del de kritiska synpunkter framförs iattanser som
Folkbildningsrâdet. "myndighets ställe" har fog för sig, har samti-men
digt respekt för svårigheterde särskilda Folkbildningsrådet har, dels ge-

sin ställning, dels problemen påmed entydigt kon-sättnom att ettgenom
kretisera målen för de statliga bidragen. återkommerKommittén i nästa
avsnitt med vissa förslag.
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ochbedömningSammanfattandeIV

förslag

Målstyrning folkbildningenII. 1 av

mål-folkbildningentillblev statsbidragenbeslut 1991och medI statens
får del detall verksamhetmedför naturligtvisstyrda. Detta att avsom

målen statsbi-statliga förockså målstyrd. deblir Utöverbidragetstatliga
målorganisationer formuleraförutsätts folkbildningensdragen somegna

tydligare.skilda profilerverksamheternasolikaskall degöra
så-för stimuleraFolkbildningsrådet på kraftfullt verkathar sätt attett en

dan process.
vissaanledning tillfolkbildningenutvärderaSUFOs uppdrag att ger

målstyming.på förförutsättningarnasynpunkter
inneord detgradmålstyrning fortfarande i hög närBegreppet är ett

innebörd ochoprecist till sinverksamheter, detgäller offentliga ärmen
föremål kritik.för omfattandeblivitsjälva företeelsen har

offentligflertalet igått linjeefter flera linjer. EnKritiken har är att re-
komplexa föralltförtill sinbedrivna verksamheter är attnatur vara

målstyming förmålstyming. linjelämpade för En är attatt varaannan
mål, innebär riskervilketsig lätt mätbaratenderar sikta inoperativ att

med demegentliga syftetdetsnedvrids ochför verksamheter tap-attatt
denberättigad, i synnerhetförefallerkritikenbort. Mycket somavpas

åstad-vad kanföreställningarnäring i överdrivnakan hämta god om som
sådan.förespråkarmångamålstyming demhoskommas av somgenom

folkbildningenmåldokumenten statsbidraget tillför ärstatligaDe av
generellt formulerade.tämligennaturliga skäl allmänna och

utvärderingomöjligt iPå punkter det i detcentrala närmasteär att en
be-måluppfyllelse. gällerDettauppgifter gradenentydiga ex.om avge
de-bidrar tillverksamhetskrivningen folkbildningen ensomsom enav

möjligheterstärka människorssyftar tillgrundsyn ochmokratisk attsom
påverka livsvillkor.sinaatt

entydigauppgifterstatistiskaandra fall kan detI gersynas som om
sålundamålen. visarSUFOs studierfolkbildningenhur motsvararsvar
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deltagandet i någrastudiecirklar bland de prioriterade in-att av grupperna
så fönnodligen mångaär -i likhet med folkbildarete stort statensom -

har förväntat sig. bakom siffrornaMen finns komplicerad verkligheten
måste belysas och inte möjliggör påståendensäkra studi-attsom som om

eförbunden har lyckats eller misslyckats målen.uppfylla framgårSomatt
avsnitt HI. 3 visar erfarenheterna svårtdet motiveraäratt attav ovan

många inom dessa börja studera, och vid jämförelse medattgrupper an-
dra vuxenutbildningar uppvisar studiecirklama högt deltagande inomett
grupperna.

SUFO ändå, den utvärdering har genomförtsatt vä-anser som nu ger
sentlig kunskap folkbildningen och dess betydelse för individer ochom
samhälle och denna kunskap förrelevans bedömningarär iatt storav av
vilken utsträckning folkbildningen målde harmot staten sattsvarar som

för bidragen. Utvärderingen bör därmed kunna fylla sin uppgift attupp
underlag för beslut de framtidautgöra bidragen till verksamheten.om

Följaktligen det SUFOs uppfattning, den struktur och det inne-är att
håll måldokumentende statliga för bådenärvarande har kan fungerasom

styrinstrument för verksamheten och det möjligt med rim-gör att ettsom
ligt säkert resultat utvärdera i vilken grad målen.verksamheten motsvarar

SUFO det skulle föga meningsfullt försöka utvärde-att attanser, vara
folkbildningen enbart med hjälp antal lätt mätbara indikatorer.ettra av

Verkligheten i folkbildningen låter fångassig inte entydigt Detsätt.ett
naturligtvis värdefullt det vidär framtida finns tillgångutvärderingaratt

till antal tydliga indikatorer kan följas tiden, det finns iett översom men
folkbildningen ting bör utvärderas sätt.annatsom

Riskerna med utifrånenbart utvärderingar lätt mätbara före-göraatt
åtminstoneteelser två: för det förstaär det risk informationenär stor att

inte blir tillräckligt meningsfull, och för det andra innebär det risk att man
verksamheten mål.fel SUFO därför framtida utvärde-styr mot attanser

ringar, i likhet med den föreliggande, bådebör kvantitativa ochnu vara
kvalitativa.

SUFO har efter sin utvärdering inte funnit föreslå någonanledning att
grundläggande förändring måldokumenten.i de statliga medDe si-utgör,

vagheter och svagheter, allt rimligt tydlig ledstjäma för hurtrotsna en
folkbildningen bör arbeta föroch vilka ambitioner den bör ha, och hu-
vudintrycket de i rimlig utsträckning efterlevs folkbildningensär att av
organisationer. föreslårSUFO dock målenförändring ochsmärreen av
återkommer i det följande till detta.
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folkbildningenutvärderingarFramtida2IV. av

år sighalvttvå ochalltså haftoch harvåren 1994 etttillsattesSUFO
kommittéstatliglång tid förovanligtarbete. Detutföra sitt är enatt en

SUFOsÄndå varittidenhelatidsbegränsningen etthar pro-avnumera.
blem.

påforskningsprojekt ladesantal veten-utförutsatteUppdraget att ett
SUFOkrävdeDettaforskare.enskilda attinstitutioner ellerskapliga

oli-huvudinnehållet deisig förmåste bestämmatidkortrelativtunder en
Tackuppdragstagare.lämpligarekryterasökaoch sedanprojekten va-ka

ochinstitutionerfrån olika ut-tillmötesgåendemycket genomstortettre
deni formminstinte expertgruppkontaktnätbranyttjandet avettav -

projek-snabbt byggamöjligtdetSUFOtillknöts atttidigt uppvarsom -
innehåll ochprojektens närmarediskussionernaslutföraoch attten om

underdatainsamlinginnebärauppläggningenprincip kominriktning. I att
under höstenrapportskrivningochoch analyservåren 1995 samma

våren 1996.underSUFOtillöverlärnnandemed rapporternaav
uppdragframhållas. SUFOsbördettaTvå konsekvensernegativa av

efterperiodenunder hela system-folkbildningenutvärderavarithar att
siggrundarutvärderingende dataFlertalet1991.förändringen somav

kortalltså relativt1995,vårenbarakommitemellertid pe-har att enavse
intekanskeperiod ärbegränsadfrån risken represen-riod. Bortsett att en

ti-förändringareventuella överstuderamöjlighetdet saknatstativ har att
ibeslutasochmåste planeras ettprojektenallatidsskälEftersomden. av

komplettera utvär-ellerjusteramöjligtvaritdet inteharsammanhang att
gi-projekten harde olikakunskaperdepå grundvalderingsplanen somav

småalltså haftSUFO harfrågor,alltid tilllederkunskapvit. Ny mennya
frågor.sådanasökamöjligheter att nyasvar

förkommitténsformerandra änregeringen bör prövaSUFO attanser,
SUFOsamtidigtfolkbildningen. Menutvärderingarkommande anserav

börerfarenheterredovisa,erfarenheterpositivaklartdet finns att somatt
harSUFOdet tillvärdemycketvaritDels har det attstorttillvara.tas av

organisationsföreträdare.kunnigaochforskareknutits expertgrupp aven
resulta-analysernavidutredarenstöd förviktigtvaritharGruppen avett

bollplankockså fungeratden haroch ettolika projektende somten av
SUFOsenligtdetDels harprojekten.förharforskareför de svaratsom

in-vetenskapligafriståendeanlitalyckosarntsig mycketmening visat att
undersökning-degenomföraprojektforrniföroch forskarestitutioner att

utvärderingen.förunderlagethuvuddelenutgör avar som
organi-fastareeftersträvasmening bör ärSUFOsenligtVad ensom
tid ochdenlångsiktigt änarbetamöjligheterharsation att avmerasom

tillmöjligheterdå bliskulle störrelåsta kommittén. Detdirektiv succes-
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siva beslut forskningsprojekt med bättre tid för planering projektenom av
tillsammans med institutioner och enskilda forskare. Det skulle också ge

möjligheterstörre utnyttja kunskap föratt och kom-att startavunnen nya
pletterande projekt, och också möjligheterstörre snabbt sig frå-att ta an

aktualiseras i samhället och samhällsförändringar.gor som Inte minstav
viktigt sådanär organisation förmodligenatt skulle stimulera till ökaden
folkbildningsforskning vårainom vetenskapliga institutioner och därmed
både få ståndtill utveckling den kritiska analysen folkbildning-en av av

och, sikt, vidgade möjligheter rekrytera goda forskareen tillatt unga
kommande utvärderingar.

SUFOs synpunkter kan tillgodoses på flera olika En möjlighetsätt.
bör Utbildningsdepartementetatt till sig knytervara expertgruppen av
forskare och organisationsföreträdare det slag ståtthar till SUFOsav som
förfogande.

lI. 3 Förslag framtida områden för utvär-om
deñng

SUFO har tidigare, i kapitel beskrivit bakgrunden till besluten deom
projekt har legat till grund för utvärderingen folkbildningen.som av
Avsikten med projekten naturligtvis lägga tyngdpunkten vid före-attvar
teelser inom folkbildningen kunde särskilt viktiga försom anses som en
bedömning verksamheten svarade målen för de statliga bidra-av motom

SUFO ocksåvill hävda det material dengen. att ärpresenterarsom nu
tillräckligt för sådana bedönmingar.göraatt Men SUFO därmed integör
anspråk på ha gjort heltäckandeatt utvärdering. Den fastställda kost-en
nads- och tidsramen har gjort prioriteringar nödvändiga. Det självklartär

det finns många andra viktigaatt företeelser inom folkbildningen börsom
utvärderas. I det följande vill SUFO lämna förslag antal punkterettom

bör ingå i kommande utvärderingar.som
Ett viktigt underlag för den presenterade utvärderingen SCBsär in-nu

tervjuundersökning. Denna bör följas lämpliga områden för attupp
klarlägga det inträffar några förändringar vikt då det gäller delta-om av
gandet i vuxenutbildning och folkbildning. Enligt Folkbildningrapporten
och vuxenstudier skulle longitudinella och retrospektiva studier kunna

värde i sammanhanget. Istort finns också förslagvara av rapportsamma
fördjupade studier kortutbildades och arbetslösas deltagan-om av unga

de folkbildning.i
SUFO vidare det angelägetär ytterligare fördjupaatt analy-anser att
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då detsåsom det gälleravseenden,fleraejjfekter ifolkbildningensavserna
ikvalitetenochbeslutsprocessenpolitiskalokaladenkulturlivet,lokala

föreningslivet.lokaladet
effekterfolkbildningensockså undersökningarvärdeAv stort avvore

folkhögsko-vadfå kunskapviktigtbördeltagarna. Det attför omvara
rockcirklarilärprocesser ägerdetill liksomlederlestudier rumsomom

observerbart sättungdomartillriktad främstverksamhet ettoch annan
framtid.deltagarnaspåverkar

detframkommer,folkhögskolevärlden sto-Värden attiAv rapporten
Ävenverksamhet.påverkar dessasfolkhögskolomaiarbetslösaantaletra

djupgående analys.fråga förtjäntbördenna meraav envara
pågår inomsjälvutvärderingmedverksamhetomfattandeEn n.

utvärde-utsträckning dessafråga vilkeniväsentligfolkbildningen. En är
verksamhet.framtidabeslutpåverkarringar om

uppföljningutvärderingkommandeområde för ärsjälvklartEtt enen
verksamhet.Folkbildningsrådetsav

målenochFolkbildningenII. 4 samman-en-
bedömningfattande

sinresultatentematisk formiSUFOhar presenteratkapitel IIII avovan
förslag.påpekanden ochvissaföranledervilkautvärdering,

detförrimligtvis hardetbetydelseSUFO denbetonadeInledningsvis
omfattan-förutbildning ärtillmöjligheternasamhälletsvenska att vuxna

utbildningsmöjlighetemagodafolkbildningen. Deminstde, inte genom
harbefolkningendensannolikhet tillmedmedverkar att enstor vuxna
omfat-Särskilt denlivslångt lärande.värdetpositivstarkt ettavsyn

intebefolkningenlager ibredamedför tapparfolkbildningentande att
med lärandet.kontakten

någon formdeltagit iinvånare Sverige haritionioNästan vux-avav
årli-deltarberäkningarSUFOsEnligtstudiecirklar.oftast ienutbildning,

ytterligareochstudiecirklarbefolkningen i20 procentuppemot avgen
omfattningentotalafolkhögskolor. Denvidnågon i kurser avprocent
förvänta sigkanvadvälmåstefolkbildningen staten ge-motsvaraanses

bidragsgivningen.nom
tydliga,studiecirklardeltagandet i ärskillnaderna isocialaDe men

medve-SUFOför ärStudieformerandraflertaletmindre ide änär vuxna.
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svårigheterna öka deltagandetten inom de prioriteradeattom grupperna
i den fria och frivilligaöppna, verksamhet studiecirklarna utgör,som men

ändå studieförbunden bör öka ansträngningamaatt höja delta-anser att
gandet bland kortutbildade, invandrare och arbetslösa. Deltagandet inom
de prioriterade i långade folkhögskolekursema står i mycketgrupperna
god överensstämmelse med de målen.statliga

I de måldokumentenstatliga bör arbetslösa tillföras priorite-som en
rad grupp.

I SUFOs direktiv utgångspunkten för den statligaatt utvärde-anges,
ringen folkbildningen främst skall deltagarnas erfarenheter.av vara

Det påfallandeär andel dem har deltagit istor studiecirklaren av som
och folkhögskolekurser förklarar sig mycket nöjda med resultatetsom av
sina studier Dels de de har lärt sig i vad de förväntade,att stortuppger
dels bådadet tydligtär studieforrnema innehåller mångaatt andra värden
för deltagarna.

Det kan råda någotinte tvivel folkbildningen betyder mycketattom
för den allmänna kunskapsnivån bland liksom för kulturlivet ivuxna
Sverige. Ett viktigt ofta förbisett eller ringaktatannat värde ligger imen
betydelsen det sociala nätverk i vardagslivet framför allt studie-av som
cirklarna Verksamheten inom bådeutgör. studieförbund och folkhögsko-
lor måste ha den betydelse för demokratins befästande och utveck-anses
ling i Sverige och för deltagarnas personliga utveckling i desom anges

måldokumenten.statliga
Folkbildningen viktig del i deutgör medborgarsammanslutningaren
organisations- och föreningslivet i Sverige, och de harutgör därmedsom
betydelse för det svenska samhälletsstor fungera. Enligtsätt SUFOsatt

uppfattning den verksamhet folkbildningenmotsvarar bedriver välsom
den beskrivning finns angiven i de motiv för statsbidragen finnssom som
i folkbildningspropositionen 1990/91:82.

påpekandenVissa dock motiverade.är Att döma SUFOs materialav
bör studieförbunden såväl syftetöver med kvalitet och arnbitions-se som
nivå i hantverkscirklarvissa för försäkra sig både må-deatt attom egna
len och mål för bidragen uppnås.statens

Studieförbunden bör tydligare markera ideologiskasin profil och
klargöra denna för deltagarna.

Det förefaller finnas anledning för folkhögskoloma pröva vä-att nya
eleverna möjligheteratt verkligt inflytande kur-utövagar att överettge

innehåll och uppläggning.semas
Folkbildningsrådet fullgör myndighetsuppgiften fördela statsbidra-att

mellan studieförbund och folkhögskolor, och därav följer uppgiftengen
övervaka erhållerde bidragatt använder dematt i enlighet med desom

statliga målen. Rådet utför värdefullt dåarbete det gäller öka med-ett att
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medutveckla arbetetmål ochfolkbildningens ut-attvetenheten attom
målen. detförhållande till Däremot ärresultat iverksamhetensvärdera

bi-förtillämpadede principernamotiveratmeningSUFOsenligt att
Vidaremålen.de statligaspeglartydligarepådragsfördelningen sättett

målstyrtutvärderingar iföretagnarådet resultatetklargörabör ettatt av
Verksamhetsför-åstadkommamedelskall användas attettsystem som

itroligenfinnssituationennuvarandetill denHuvudorsakenändringar.
samarbetsorgan.folkbildningenställning ägtrådets speciella ett avsom

myndighetsuppgiftemalösaOrganisationsform förväljaAtt atten annan
ñnnerproblem. SUFOsannoliktmedföra andra ochemellertid störreskulle

Folkbildningsrådetsförändringföreslå någonanledningdärför ingen av
uppgifter-

folkhögskolorstudieförbund och iOjinner S UFSammanfattningsvis att
står godverksamhet ifolkbildande överensstäm-bedriverSverige somen

grundenpå denfinnsstatsbidragen.målen Detstatliga förmelse med de
anslår medel tillfortsättningenigoda anledningar stats-ävenstatenatt

verksamheten.bidrag för
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Kommittédirektiv Bilaga 1

Dir. 1994: 12

Statlig utvärdering folkbildningenav

Dir. 1994: 12

Beslut vid regeringssammanträde den 24 februari 1994.

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare skall planera låtaoch genomföra utvärderingen av
folkbildningen. Resultaten utvärderingen skall redovisas till regering-av

den 1 september 1996.senasten

Utvärderingen skall

underlag för regeringens och riksdagens bedömningar statsbi-ge av om-
draget till folkbildningen används i enlighet med de syften och villkor

har fastställts,som

-i första hand verksamhet bedrivs efter den juli 1994,lavse som

främst syfta till utifrån deltagarperspektiv belysa kvalitativaatt ett as--
pekter i verksamheter bedrivs studieförbund och folkhögskolorsom av av
med stöd statsbidrag, ochav

i sammanfattande dokument innehållaskallpresenteras ett som en sam--
lad analys och bedömning de delar har ingått i utvärderingen.av som
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Bakgrund

utvärderingMålstyrda statsbidrag kräver

folkhög-studieförbund ochförstatsbidragssystemetförändringarDe av -
bet.1990/91:82,1991kraft den 1 juli prop.trädde iskolor som

övergång från regelstyming:358 innebär1990/911990/9l:UbUl8, rskr. en
verksamhets-defolkbildningen. Förmålstyrning statsbidragen tilltill av

hursåväl regleringnivåer minskadinnebär dettaallaansvariga av
utvärderapå ochredovisaökade kravbedrivsverksamheten attsom

verksamheten.och effekternaresultaten av
uppgifttillharfolkbildningensFolkbildningsrådet, är eget organ,som

folkhögskolomastudieförbunden ochstatsbidraget mellanfördela en-att
Rådetfolkbildningen.tillstatsbidrag1991:977förordningenligt om

stödmedbedrivsverksamhetockså utvärdera denfölja ochskall somupp
år utvärderingtredjeskallstatsbidrag. göraDärutöver vartstaten enav

för.skallfolkbildningen självfrånfrikopplad denär svarasomsom
bemyndigades det199222 oktoberregeringsbeslut denGenom stats-

vuxenutbildningskola ochärendenråd uppgift föredrahar till att omsom
vilkaklargörauppgiftenmansutredare medtillkalla närmare ut-attatt en
utvärde-statligatillämpas i dengångspunkter principer skalloch som

betän-överlämnati juni 1993Utredaren harfolkbildningen.ringen av
harBetänkandet1993:64.Frågor folkbildningen SOUförkandet

ifinnsremissynpunkternasammanställningremissbehandlats och aven
budgetpropositionårs1994bilaga tillUtbildningsdepartementets

Bil. 9 288.prop.1993/94:10O s.

inriktningKulturpolitikens

kulturpoliti-kommittéparlamentariskRegeringen tillsatte 1993 omen
folkbildnings-framhålls bl.a.direktiveninriktning dir. 1993:24. Ikens

olika miljöer.föra kultur tillförorganisationemas roll att ut
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Uppdraget

Särskild utredare

För underlag för regeringens och riksdagens bedömningaratt ge av om
statsbidraget till folkbildningen används i enlighet med de syften och vill-
kor har fastställts för folkbildningen bör särskild utredare tillkal-som en
las.

Utvärderingens inriktning

De förslag till utvärderingsinsater, Frågorredovisas i betänkandet försom
folkbildningen SOU 1993:64 kan underlag försammantaget ett gottge
bedömningar mångatäcker viktiga aspekter folkbildningenssom av re-
sultat. I den statliga utvärdering, skall genomföras under den kom-som

treårsperioden,mande frågeställningarkan självfallet inte alla eller del-
projekt i betänkandet föremålbli för lika grundliga utvärderingar. Därtill

frågeställningardel så mångdimensionellakomplexaär och de inteatten
lätt låteroch entydigt sig besvaras. frågeställ-Vissa de delprojekt ellerav
ningar redovisas i betänkande kommer därför sannolikt vidareut-attsom
vecklas under kommande perioder för den statliga utvärderingen.

Inom för den tid föroch de ekonomiska förutsättningarramen som an-
för uppdraget skall utredaren i sin uppläggning utvärderingen strä-ges av

efter så heltäckande bild folkbildningen möjligt.attva ge en av som
Utifrån de förslag för utvärdering Frågorredovisas i betänkandetsom

för folkbildningen SOU 1993:64 skall låtautredaren planera och ge-
nomföra utvärdering folkbildning bedrivs efter den 1 juli 1994.av som
Det kan dock i vissa fall finnas låtaskäl utvärderingen omfatta verk-att
samheter genomförts budgetårettidigare 1994/95 dock inte ti-änsom -
digare budgetåret 1991/92.än

Utvärderingen skall i princip endast verksamhet bedrivsavse som en-
ligt förordningen 1991:977 statsbidrag till folkbildningen och bör iom
första hand inriktas reguljär verksamhet, sådandvs. verksamhet som
genomförs med ordinarie statsbidrag. Utvärderingen syftabör till be-att
lysa kvalitativa aspekter folkbildningen.hos Deltagarperspektivet där-är
vid frågeställningarviktigt. Exempel fådärvid intresseär attsom av
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deltaga iförväntningardeltagarnas stu-övervägdaoch attärbelysta en
akti-tillmäter dennaefterhandde idet värdekulturaktivitet ochellerdie-

livssitu-förändradi övrigtellervidareutbildningi formvitet t.ex enav-
förbedömas hastorlek kanstatsbidragetsbetydelsevilkenation samt-

folkbildningsverksamheter.slagsdeltagande i olika

Referensgrupper

refe-särskildaförfogande hartill sittutredarenlämpligtkanDet attvara
precise-ochklargörakunnasamråd, förför närmareattt.ex.rensgrupper

följakunnagenomföras, förskallutvärderingsyftet med den attsomra
bedömning-samladeför kunnadelprojekt eller görautvärderingen attav

fårsamråd utredarenfördelprojekt. Formemaolikaresultaten avar av
själv avgöra.

utvärderaochFolkbildningsrådet följauppdragitStaten har att upp
för statsbidraget.utifrån syftendefolkbildningsverksamheter som anges

Även värderaochföljaintresselandsting harochkommuner att uppav
utvärde-desiginformeraUtredaren börfolkbildningsverksamheten. om

landstingenochFolkbildningsrådet och kommuner tarringsinsatser som
därvidkansamutnyttjande dataellerInsamling t.ex.initiativ till. avav

utvärde-i den totalahelhetförförutsättningarDärmedäga engesrum.
begrän-kan kommauppgiftsinsamlingarantaletsamtidigt attringen som

sas.

bedömningochSamlad analys

doku-sammanfattandeiskallutvärderingenResultaten ettpresenterasav
bedömninganalys ochsamladeinnehålla utredarensskall avment som
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hur folkbildningen de syften och villkormotsvarar har fast-statensom
ställt för statsbidragen. såOm bedöms lämpligt bör vissa utvärderingsre-
sultat kunna i delrapporter.presenteras

Om utredaren finner utvärderingen anledningatt övervägaattger pre-
ciseringar eller förändringar de målennuvarande för den verksamhetav

bedrivs med statsbidrag, bör förslag till detta redovisas.som

Ramar för utredarens arbete

Slutresultaten från den statliga utvärderingen bör redovisas till regering-
den 1 september 1996.senasten

Kostnaderna för utvärderingen får under den avseddasammantaget pe-
rioden uppgå till högst 5 250 000 kr.

Utredaren skall före den 30 juni 1994 och tillupprätta Ut-
bildningsdepartementet lämna budgetplan beräknade kostnaderäveren
för såväl utvärderingen för utredningens arbete.som

Utredaren skall beakta regeringens direktiv dir. 1984:5 till samtliga
kommittéer och särskilda utredare angående utredningsförslagens inrikt-
ning. Utredaren skall följa regeringens direktiv dir. 1988:43 till kom-
mittéer och särskilda utredare angående beaktande EG-aspekter iav
utredningsverksamheten regionalpolitiska konsekvensersamt dir.om
1992:50.

Utbildningsdepartementet
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