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Förord

Mimer är ett nationellt nätverk av forskare från olika lärosäten och
discipliner och forskningsintresserade folkbildare. I Mimers uppdrag
ingår att främja forskning om folkbildning och att sprida information
om den forskning som bedrivs. Mimers forskarkonferens är en årli-
gen återkommande mötesplats för dialog mellan forskare och mellan
forskare och folkbildare. I november 2002 genomfördes konferensen i
samarbete med Tollare folkhögskola. Temat var Folkbildning – samti-
dig eller tidlös? Inbjudan till konferensen var samtidigt en invitation
till att medverka i Mimers fjärde antologi. Det är den vi nu har gläd-
jen att skriva förordet till. Tidigare publicerade antologier är Folkbild-
ningens innebörder (1995), Musiken, folket och bildningen (1997) samt
Folkbildning och genus (2001). Syftet med antologierna är att väcka in-
tresse för forskning inom angelägna teman och inspirera fler forskare
att ta sig an området, men också att stimulera en fördjupad och bred-
dad diskussion bland folkbildare.

En antologi bygger på många människors arbete. Först och främst
vill vi tacka alla författare som bidragit till en perspektivrik belysning
av samtid, förändring och tidlöshet i folkbildande sammanhang.
Utan ert engagemang hade det inte blivit någon antologi. Vi riktar ett
särskilt tack till Stellan Boozon och Staffan Larsson som fungerat som
tredje läsare av vissa bidrag, inte minst har Staffan Larsson bidragit
med viktiga synpunkter på våra egna artiklar i antologin. Ett stort
tack till Maritta Edman som ansvarat för att artiklarna redigerats till
tryckbart skick. Antologin ges ut i samarbete med Skapande Vetande
och Stefan Petersson har svarat för layouten till omslaget. Vi tackar
honom, Mats Sjöberg och Dennis Netzell för gott samarbete.

Linköping i september 2005

Ann-Marie Laginder och Inger Landström
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Redaktörerna har ordet – om antologins disposition

När författarna till denna antologi inbjöds att medverka formule-
rades temat Folkbildning – samtidig eller tidlös? Någon ytterligare väg-
ledning eller styrning gavs inte. Artiklarna är således författarnas fria
tolkning av temat. Detta resulterade i en rikhaltig blandning av per-
spektiv och empirisk förankring i olika folkbildningssammanhang i
skilda tider. Som redaktörer har vi sökt en röd tråd som löper genom
artiklarna. Vi har funnit att de sammantaget handlar om folkbild-
ningens innebörder insatta i olika tidsmässiga sammanhang. Antolo-
gins undertitel blev därför Om innebörder över tid. Ett par författare
har tagit utgångspunkt i historien, andra i samtida folkbildning och
ett par författare tar utgångspunkt i framtiden. Flera författare analy-
serar folkbildningens relevans under en längre tidsperiod. Olika be-
grepp eller talet om folkbildning står i centrum i flera artiklar.

Det är således spännande att konstatera att antologin som helhet
ger en aspektrik bild av folkbildning som ett barn av sin samtid.
Parallellt ges olika tolkningar av tidlösa kännetecken som författarna
spårar trots genomgripande förändringar både inom och utanför
folkbildningen. En övergripande slutsats är således att temats ”eller”
får formuleras om till ett ”och” – folkbildning kan förstås både som
ett samtida och som ett tidlöst fenomen. Men sambanden mellan det
tidsbundna och det tidlösa är både komplexa och varierande bero-
ende på sammanhang och valet av utsiktspunkt.

Vi har valt att i huvudsak följa tidsaxeln i antologins disposition
och har därför delat in de sexton artiklarna under följande fem avdel-
ningar:

• Folkbildningens innebörder i backspegeln
• Perspektiv på folkbildning i samtiden
• Framtiden som utmaning
• Folkbildningens relevans över tid
• Folkbildning som idé och begrepp

Det betyder inte att varje artikel entydigt kan placeras i en viss avdel-
ning. Vår ambition är dock att strukturen ska hjälpa läsaren att få
överblick över antologins mångfacetterade innehåll. Varje författare
ansvarar själv för innehållet i sin artikel. Vår förhoppning är att
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antologin skall inspirera till fortsatt forskning, finna vägen in i
undervisning och olika lärtillfällen inom universitet och folkbildning
och sist men inte minst stimulera debatten om folkbildningens inne-
börder.



Folkbildningens innebörder
i backspegeln
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Lars Arvidson

Bildningsrevolutionen
– hur gick den till?

Artikeln bygger på två föreläsningar i anslutning till firandet av
studiecirkelns 100-årsjubileum hösten 2002. Rubrikens ”revolution”
syftar inte på omstörtande verksamhet utan på genomgripande för-
ändringar som på något sätt bryter mot tidigare förhållanden. Men
revolution eller inte – framväxten av nya initiativ till en fri och frivil-
lig folkbildning bland vuxna aktualiserar frågor inte bara om verk-
samhetsformer utan också om verksamhetens innebörd och identitet
i sin tid.

När avgörande förändringar med denna dignitet inträffat på bild-
ningens område är inte så lätt att slå fast. Man kan nämna
Stockholms bildningscirkel, som bildades 1845 av läkaren i skräd-
daregesällskapet, Johan Ellmin, med hjälp av oldgesällerna Sven
Trädgård och Olof Renhult för att samla huvudstadens hantverkare
och arbetare till föreläsningar och boklån på eget bibliotek.1 Läkaren
Anton Nyström och Stockholms Arbetareinstitut från 1880 är ett
annat initiativ. Denna bildningsinsats var revolutionär för sin tid i
den meningen att naturvetenskapen och inte kyrkan utgjorde
utgångspunkt och bestämde innehållet. I andra avseenden var den
motsatsen till revolutionär. Syftet var lugn, ordning och samhälls-
bevarande.2

Mot denna bakgrund tar framställningen sin utgångspunkt i bild-
ningstankar och bildningspraxis, främst i studiecirkelform, som växte
fram efter sekelskiftet 1800–1900.

                                                
1 Andersson. 1936. (s 110–129)
2 Leander. 1978. (s 192–228)
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Revolutionära idéer

Att det var fråga om genomgripande förändringar i den fria och fri-
villiga folkbildningen kring förra sekelskiftet är väl de flesta överens
om. Det fanns till och med revolutionära, omstörtande, tankar.

Ture Nerman var en tongivande företrädare för proletkult – klass-
kamp på kulturområdet – med inspiration från Ryssland på 1910-
talet och början av 1920-talet. Idéerna byggde på Marx tes om den
ideologiska överbyggnaden. Nerman utvecklade sina tankar bl a i
Arbetarnas Bildningsarbete 1923.

… när den materiella styrkan nått så högt att den känner sin intellektuella
ofrihet – vaknar intresset och klarnar blicken för intellektuell kamp, för
klasskampen också på kulturens område.

Men först nu framträder bildningsrörelsen som en arbetarnas egen, efter
deras egna klasslinjer förd bildningskamp. Först nu börjar arbetarklassen
vakna och se efter, vad det är för bildning den bjuds av samhället och
bildningsbringarna från den härskande klassen.3

Nerman angrep både ABF:s föreläsningsprogram, som visade att
förbundet var infekterat av borgerliga ideal, och IOGT:s studieledare
Oscar Olsson för hans motstånd mot en strikt planmässighet.

Det låter så bestickande radikalt, när Oscar Olsson (i motsättning till den
revolutionära bildningskampen) ej vill ge bildningsarbetet någon tvångs-
artad inriktning utan låta det gå efter sina ”egna lagar”, men det blir då
självklart i stort – det kapitalistiska samhällets tendenser.4

Litteratursociologen Jonas Åkerstedt, som belyser frågan i sin licen-
tiatavhandling Den litterate arbetaren, finner dock inte Ture Nerman
särskilt renlärig och han kom också att lämna dessa ideal.5 Nerman
författade senare studiecirkelns 50-årsskrift, där han skrev uppskat-
tande om Oscar Olsson.6

En annan representant för klasskampsinriktad bildning var Nils
Flyg, som ansåg att talet om neutrala studier var helt orimligt. Först
när klassamhället var störtat och de ekonomiska motsättningarna
                                                
3 Nerman. 1923. (s 8f)
4 Ibid. (s 19)
5 Åkerstedt. 1967. (s 80–97)
6 Nerman. 1952.
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försvunnit kunde bildningsarbetet bli neutralt.7 Även Flyg lämnade
sina klasskampsideal men kom så småningom att gå åt rakt motsatt
håll.

Kunskap som makt

Det fanns således exempel på revolutionära idéer, men det var
knappast dessa som präglade genombrottet för folkbildningen.
Teater- och filmvetaren Ann Mari Engel behandlar ”Kommunistisk
kulturkamp” i sin avhandling Teater i folkets park 1905-1980.8 Enligt
Engel utformades aldrig en särskild arbetarklasskultur inom arbetar-
rörelsen. Kampen gick i stället ut på att få tillgång till de bättre
situerades kultur, exempelvis genom en mera demokratisk skola.

Däremot möter vi en syn på kunskap som makt utan att den där-
för innehöll omstörtande element. Ett uttryck för detta är Arbetarnas
studiehandbok, som utgavs av Nykterhetsorden Verdandi (NOV) i tre
delar 1907, 1908 och 1909. Smålands Folkblads redaktör, Ivar Neuman,
jämförde där folkbildningens betydelse med kollektiva fackliga insat-
ser, som avsevärt förbättrat arbetsvillkoren. Genom

en planmässig, välorganiserad, huvudsakligen av dem själva ledd bild-
ningsverksamhet skall arbetarna nu vinna praktiska resultat som bara de
mest hängivna bildningsentusiasterna kunnat drömma om.9

Syftet med handboken var att utan partisyfte väcka håg för och
bringa reda i självstudieverksamheten i studiecirkel eller på egen
hand. Den skulle spridas genom arbetarpress och övrig press, för-
utom av arbetarrörelsens organisationer och styrelser. Men först och
främst räknade NOV med att den skulle bli spridd av tusentals goda
krafter bland arbetarna. Då skulle det snart kunna sägas ”om de
svenska arbetarna ej endast, att de kunna läsa, utan även, att de läsa
och förstå och veta vad de läst.”10

Förbättrade ekonomiska levnadsvillkor, kortare arbetsdag, bättre
social ställning över huvud taget hade gett arbetarna bättre förutsätt-
                                                
7 Åkerstedt. 1967. (s 95)
8 Engel. 1982. (s 27–32)
9 Arbetarnas studiehandbok II. 1908. (s 59)
10 Arbetarnas studiehandbok I. 1907. (s 4)
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ningar för att tillgodogöra sig den gemensamma kulturen. Till detta
medverkade bildningsarbetet, där ”de mest vakna arbetarnas läsning
och studier på egen hand” utgjorde en viktig del. Studierna bedrevs
dock oftast slumpmässigt utan någon plan. Av böcker i biblioteks-
katalogen läste man dem som hade de mest lockande titlarna.
Allmänbildningen blev därför splittrad och gjorde sig knappast gäl-
lande som makt. Studiehandboken utgjorde en vägledning för själv-
studier i olika ämnen. Den var skriven av sakkunniga personer i
respektive ämne. Så skrev exempelvis Torsten Fogelqvist – senare
Brunnsviksrektor och kulturredaktör på Dagens Nyheter – den tjugo-
femsidiga artikeln ”Litteraturhistoria och litteraturläsning”. Han
hävdade, att litteraturhistoria var en nödvändig hjälpreda vid all
litteraturläsning, som syftade till verklig kunskap och inte bara till
förströelse för stunden. Det var bättre, att skaffa sig noggrann känne-
dom om en enda författare än att läsa brottstycken av tjugo olika för-
fattare. Grundlighet var viktigare än att läsa mycket. Det gav också i
längden det största nöjet. Fogelqvist ville förebygga planlöst ”bok-
frosseri” utan bildningsvärde och kunskapsvärde. Arbetarna upp-
manades att återknyta bekantskapen med vad man läst en gång.
Orsaken till den myckna halvbildningen var, att man så litet repete-
rade sina kunskaper.11

För varje tidsperiod angavs en eller två huvudförfattare, exempel-
vis Gustaf Fröding och Verner von Heidenstam för 1890–1900.12

Även utländsk litteratur behandlades. Ett norskt, ett danskt, ett ryskt,
ett franskt och ett engelsktamerikanskt bibliotek presenterades. I
detta fall var det inte möjligt att följa regeln att fördjupa sig i en
författare åt gången, eftersom ett begränsat antal översättningar stod
till förfogande. I stället fick man studera ett land, en kultur i ett
sammanhang och inte irra planlöst mellan nationaliteterna. För ur-
valet borde man rådfråga någon sakkunnig person. Främmande
namn och begrepp orsakade naturligtvis den mindre beläste pro-
blem. Fogelqvist rekommendera Olof Östergrens Våra vanligaste främ-
mande ord för 50 öre i Verdandis småskriftserie, som han var redaktör
för.13

                                                
11 Arbetarnas studiehandbok I. 1907. (s 7f)
12 Ibid. (s 14)
13 Arbetarnas studiehandbok I. 1907. (s 23–30)
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Studiehandbokens utgivare hoppades,

… att även i de kommande häftena för bildningsarbetet bland arbetarna
intresserade vetenskapsmän och författare skola vara villiga att bidraga till
planens fullföljande.14

Denna förhoppning gick också i uppfyllelse. Som exempel kan näm-
nas, att docent Verner Söderberg i Uppsala skrev ett kapitel om his-
toria, docent Sigfrid Wallengren i Lund ett kapitel om statskunskap
och professorn i straffrätt och juridisk encyklopedi vid Stockholms
högskola, Nils Stjernberg, ett kapitel om lagkunskap.15

Att bildningsarbetet hade en central plats inom arbetarrörelsen
strax efter förra sekelskiftet framgår i många sammanhang. Den
blivande partiledaren och statsministern Per Albin Hansson utsågs
1907 till SSU:s och därmed hela arbetarrörelsens första studieledare.
Ett cirkulär skrivet av honom efter storstrejken 1909 är belysande för
synen på kunskap som makt. Han uppmanar i detta cirkulär rörel-
sens medlemmar att utnyttja även arbetslösheten för att skaffa sig
ökade kunskaper: ”Må medvetandet om kunskapens makt tränga
fram med ständigt ökad kraft och vara oss en sporre till oförtrutet
arbete på arbetarklassens andliga lyftning.”16

Synen på kunskap som makt framskymtar exempelvis även i
”moralregler för ungdomsförbundets medlemmar” i SSU:s medlems-
bok för 1915. Punkt 15 belyser detta:

Vidga ditt vetande. Skaffa dig ökade kunskaper och du får flera vapen.
Studera metodiskt. Börja med det som ligger dig närmast: socialism,
nationalekonomi, samhällslära, historia. Var rädd om de goda böckerna,
de är dina vapenarsenaler, fly och arbeta för utrotandet av de dåliga. Kom
ihåg att kunskap är makt.17

Att genom kunskap nå ökad makt framstår alltså som ett överordnat
folkbildningsmål.18 Detta överensstämmer med Jonas Åkerstedts
analys av bildningssyn och studieverksamhet i ABF 1912–1930. Han

                                                
14 Ibid. (s 3f)
15 Arbetarnas studiehandbok II. 1908. (s 3ff, 33ff); Arbetarnas studiehandbok III. 1909.
(s 27ff)
16 Heffler. 1962. (s 20). Citatet från Dahlberg. 1955. (s 6)
17 Citerat efter Bäckström. 1963.
18 Olsson. 1922. (s 141ff)
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finner ingenstans en uppfattning om bildningsarbetet som något i sig
gott. Bildningen har betraktats som ett medel för att befrämja något
eftersträvansvärt. Vi möter alltså en instrumentell syn på kunskap.19

En annorlunda framtoning har signaturen Kerstin Heds dikt
”Studiecirkeln” från 1930-talet. För nutidens läsare verkar den väl
framför allt nostalgisk. Men i sin tid påminde den nog ganska realis-
tiskt om styrkan i kunskap, bildning och kultur – och om studie-
gemenskapens betydelse.

Det var blott några stycken, ett dussin knappt.
Det var långt mellan byarnas tjäll.
Men på halkiga vägar de kommo ändå
till ett möte var torsdagskväll.

Det var muntra ord och betänksamma ord
på bygdens sävliga mål
kring ett bord, där aprildagens blåsippsskörd
stod och glänste blygt i sin skål.

Det var ovana grepp kring penna och bok,
det var blickar med längtan och dröm,
som förstummats och stängts vid dragarnas tramp,
vid spis, vid spade och töm.

Det var riksdagsmans pojkar och statarns Karl,
det var Sörgårds och så några fler.
Den som ingenting visste fick stöd och hjälp
av den som fått lära sig mer.

Det var kanske ej kunskap av stora mått,
men den lyfte dock tanken på färd
och skänkte en glimt av vår tid och dess liv,
av vår stora, härliga värld.

Det var ingenting som gav ära och guld
men de unga de sågo ändå,
hur rymden vidgades, mer och mer,
över vägen de hade att gå.

Och det var som om hela rummet blev fyllt
av en hög, förunderlig makt
det var ungdomens heliga allvar, som än
ej bränts till cynism och förakt.

                                                
19 Åkerstedt. 1967. (s 104)
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Det var som en kväll när dimman är tät
kring ensliga planer och hus,
och man tänder en lampa – så stod det kring dem
som en brinnande cirkel av ljus.20

Reformistiska idéer

Med erfarenheter från en studiecirkel i Lund, där han var student,
skrev Oscar Olsson 1902 en motion till IOGT:s storlogemöte med för-
slag om en förenklad studieform, byggd på självverksamhet. Genom
detta initiativ kom han så småningom att få epitetet ”studiecirkelns
fader”, eftersom det ansågs vara inspirationen till den svenska
studiecirkelverksamheten. Ett tjugotal år senare anknyter han till den
engelska debatten om arbetarbildning och folkbildning, där det häv-
dades, att allmän folkbildning innebar distribuerandet av ett förlegat
samhälles kulturvärden, medan arbetarbildningen var ett utryck för
människors kamp för ett nytt samhälle. Han delar inte denna syn
men medger att ”de gamla folkbildningsmännen” hade hyllat ett
folkbildningsideal uppe bland molnen med neutralitet och objektivi-
tet som bärande idé. ”I Sverige har detta filantropiska bildnings-
arbete liknats vid en andlig soppkokningsanstalt för behövande”,
skrev han i början av 1930-talet. Hela kulturarvet hör arbetaren till,
menade Oscar Olsson men betonade samtidigt, att det behövs mer än
praktiska kunskaper för att bygga ett rättfärdigt samhälle, det behövs
också personlighetsbildning. Och bildningsarbetet måste vara arbe-
tarnas egen sak och stå helt under deras kontroll.

Det är därigenom det blir arbetarbildning och arbetarens självbildning,
inte genom vissa ämnen eller ett visst slags lärare. Arbetaren skall betrak-
tas som fullmyndig, inte bara i sitt yrkesarbete och sin medborgarrätt utan
även i sitt bildningsarbete.21

En förändring av det slag som Oscar Olsson stod för har den
engelske ABF-aren och litteraturvetaren Raymond Williams beteck-
nat som ”the long revolution”.22 I detta tänkande är kulturförnyelse
medlet för att genomföra samhällsreformer. Ett nät av studiecirklar
                                                
20 Folklig Kultur 1938. (s 393)
21 Olsson. 1930. (s 10)
22 Williams. 1965.
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skulle förändra samhället kulturellt och politiskt. ”Bättre uttryck än
’studiecirkel’ för vad jag vill med den nya organisationsformen hade
väl varit ’bildningsgrupp’ eller ’kulturklubb’”, skrev Oscar Olsson till
Brevskolans rektor Ragnar Lund 1935.

Studier och kunskapsinhämtande var nämligen bara den ena sidan av
cirklarnas uppgift. Lika stor uppmärksamhet skulle ägnas åt umgänget
och livshållningen, eftersom det var bildning och inte endast kunskaper vi
syftade till. Medborgarsinne och allmänt kulturintresse var bildningsmålet
och det måste komma till uttryck i stämningen över sammankomsterna.

Bildning är levnadsvett, och levnadsvett får vi i umgänget med varandra.
Umgänget är också uttryck för levnadsvettet.23

Det sista påminner för övrigt en hel del om liberalen Carl Cederblads
definition av bildning: ”Vett och vetande, hut och hållning.”24

Bildning omfattar enligt denna syn hela människan och hennes rela-
tion till sin omgivning.

Oscar Olsson var alltså mera reformator än revolutionär. Innebör-
den av ”klasskamp” blev för honom avskaffandet av all klassindel-
ning. Detsamma kan sägas om den framstående radikale partikam-
raten Rickard Sandler, initiativtagaren till ABF. I SSU-kongressen
1907 föreslog han inrättandet av en arbetarhögskola. Även detta ini-
tiativ byggde på reformistiska principer med inspiration från den
tyske socialisten Ferdinand Lasalle, som övergivit tanken på revolu-
tion och såg arbetarklassens enda möjlighet i reformer, där allmän
rösträtt var en huvudpunkt.25 Sandler hävdade:

Klasskampens inträde uti sitt kulturskede, då kampen gäller ej brödet
blott men även bildningen, arbetarens växt från produktivmänniska till
kulturmänniska, delaktig i den kultur, som han bär på sina starka axlar –
det är förändringen och framsteget sedan Marx’ dagar.26

                                                
23 Brev från Oscar Olsson till Ragnar Lund, skrivet i Första kammarens säll-
skapsrum i Riksdagen den 23/2 1935, citerat i Arvidson. 1991. (s 299f)
24 Cederblad. 1932; Arvidson. 2002.
25 Burgman. 1968. (s 94f); Nationalencyklopedin.
26 Sandler. 1937b. (s 33)
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Relationen mellan obligatorium och frivillighet

Något som ibland glöms bort är att Oscar Olssons syn på reformer
genom en lång revolution innefattade både obligatorisk och frivillig
folkbildning. Som socialdemokratisk riksdagsledamot var han en
framträdande skolpolitiker. Tillsammans med Alva Myrdal drev han
frågan om en enhetsskolereform27 och hans yrke var att utbilda folk-
skollärare. En av hans studenter i Linköping såg i honom en inspire-
rande lärare som

drömde om att skolarbetet i första hand skulle väcka intresse för fortsatta
frivilliga studier. Studiecirklar, bibliotek, kurser och liknande skulle bli
kraftkällor för allmänbildningen och utveckla kulturintresset och medbor-
garsinnet. Genom förlängd obligatorisk skolgång jämte frivilliga studier
skulle det beredas tillfälle för alla att få njuta av konst, musik och skön-
litteratur, att – som han uttryckte det – ”bli mottagna hos Rembrandt,
Beethoven och Goethe”. Sina idéer demonstrerade han i sin undervisning i
modersmålet, särskilt litteraturhistoria. Eleverna skulle läsa författarnas
verk direkt, även världslitteraturens.28

I detta sammanhang bör inte folkskollärarnas insatser i det fria och
frivilliga bildningsarbetet glömmas bort. Inför tillsättandet av 1920-
års Folkbildningskommitté, efter en riksdagsmotion från socialdemo-
kraterna Per Edvin Sköld och Oscar Olsson, sammankallades en folk-
bildningskonferens i Stockholm. Den socialdemokratiske kultur-
debattören Erik Hedén kritiserade där Oscar Olsson och beslutet om
en folkbildningsutredning, vilken han trodde skulle påskynda en
oönskad professionalisering.

Det är för övrigt något grundväsentligt galet att inrätta helt avlönade plat-
ser för folk som blott skola gå omkring och representera bildningen. Ty
bildning är just något man bör äga vid sidan av sin fackuppgift. Likaväl
skulle man alltså, eftersom ju bildningen skall göra oss till människor, in-
rätta personer med uppgift att gå omkring och vara människor. … Det har
ju hittills gått utmärkt att sköta folkbildningsarbetet utan fast avlönade
funktionärer. Vad vore folkbildningsarbetet utan folkskollärarkåren? Men
denna har skött bildningsarbetet som bisyssla.29

                                                
27 Richardson. 1978. (s 243f)
28 Carl Holm i Klasslärarutbildningen i Linköping 1843–1968. (s 378f)
29 Folkbildningskonferensen i Stockholm 1920. (s 76ff)
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Många folkskollärare som gjort betydande insatser som cirkel-
ledare lokalt var utbildade av Oscar Olsson.

När Oscar Olsson kom till Linköping som seminarielektor, hade han
studiecirkeln med sig i bagaget. En av hans lärjungar i seminariet och
studievänner i cirkeln inom godtemplarlogen hette Josef Weijne. Nu, ett
30-tal år senare, är den forne seminaristen landets ecklesiastikminister och
lade i den egenskapen fram det stora förslaget till riksdagen om utbyggt
stöd åt det fria och frivilliga studiearbetet, vilket innebär något av det mest
genomgripande som skett i svenskt folkbildningsarbetes historia.30

Vad som åsyftas är de nya former för statens stöd till studiecirkel-
verksamhet som efter riksdagsbeslut gällde från 1947. En av nyheter-
na var att bidrag utgick direkt till studieförbund, vilket fick till följd
att flera sådana bildades vid denna tid.

Folkrörelserna och den långa revolutionen

I de långsiktiga samhällsförändringarna i Sverige har de stora folk-
rörelserna historiskt sett haft en central betydelse. Man kan se, hur
rörelserna spelat flera roller samtidigt.

Statsvetaren, riksdagsledamoten och IOGT-aren Hilding Johans-
son inleder sin doktorsavhandling om godtemplarrörelsen och sam-
hället från 1947 med att understryka folkrörelsernas roll i samhälls-
förändringen.

Själva begreppet folkrörelse är emellertid ganska oklart och obestämt. I
det allmänna språkbruket användes ordet på olika sätt. Ibland får det en
värdebetoning. Det hänger troligen samman med att själva ordet ”folk”
liksom ”folklig” stundom förbinds med vissa värderingar. Därför har folk-
rörelse kommit att brukas såväl i nedsättande och föraktlig betydelse som
i dess motsats.

Så refererar han till E H Thörnberg, ”den främste svenske folkrörelse-
forskaren”, som förklarat sig med begreppet folkrörelse avse ”organi-
serade strävanden i samband med vissa intressen” eller, vilket han
anser vara mer exakt, ”vissa värden”.31

                                                
30 Signaturen G E–g. Folklig Kultur 1947 nr 5–6. (s 120)
31 Johansson. 1947. (s 1)
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Rörelsen som gemenskap

Utöver att verka för vissa ideal fyller folkrörelserna ett socialt behov.
För huvudpersonen Valter Sträng i Vilhelm Mobergs roman Soldat
med brutet gevär får inträdet i nykterhetslogen en avgörande betydelse
på många sätt. Intagningsceremonin blir en omtumlande upplevelse:

- Lovar ni att efterfölja våra lagar och bestämmelser inom detta tempel?
- Ja.
– Eder karaktär är satt på prov genom detta löfte. Håll det därför till livets
slut!
Aldrig förr hade han tilltalats ”ni” eller ”eder”. Han tilltalades som om
han vore vuxen och allas jämlike.

Och till detta kom övertemplarens försäkran:

- På de vänner, som nu omgiva eder, har ni rätt att ställa broderliga an-
språk.32

Efter vad jag förstår är Oscar Olssons utformning av studiecirkeln
delvis en avspegling av denna gemenskapsfunktion hos rörelsen och
betoningen av varje medlems värde och möjligheter.

Rörelsen som opposition

Sociologerna Mats Friberg och Johan Galtung hävdar, att genuina
folkrörelser utgör ett demokratiskt och skapande element i historien.
”Folkrörelserna är helt enkelt det sätt på vilket folket kan ingripa i
historien när de känner att överheten leder dem åt fel håll. Varje sam-
hälle får de rörelser det förtjänar.”33

I forskningsprojektet Norrlands bildningshistoria studerade man
IOGT och den socialdemokratiska arbetarrörelsen på lokalplanet.
Idéhistorikern Ronny Ambjörnsson fann, att dessa båda rörelsers
framträdande i sågverkssamhället Holmsund var en process som
innebar slitningar mellan överhet och folk, utan att frontlinjerna där-
för var helt tydliga. Bolagen hade givetvis ingenting emot nyktra och

                                                
32 Moberg. 1972 (1944). (s 131f)
33 Friberg & Galtung. 1984. (s 12)
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skötsamma arbetare, men för arbetarna innebar begreppet ”skötsam-
het” något mer än avhållsamhet från starka drycker.

För arbetarna framstod det allt tydligare att det gällde att skapa en sköt-
samhet på egna villkor och … forma en livshållning som gav stadga och
moral, oberoende av yttre imperativ och påbud, vare sig dessa kom från
skola, kyrka eller bolag.

Skötsamheten sågs med andra ord som en strategisk fråga. Och den-
na stod i ett direkt samband med bildningsarbetet. Nykterhet, reso-
nemang och läsning var de tre momenten i skötsamhetens projekt,
vilket hade till syfte att åstadkomma förändring i arbetsliv, samhälle
och politik.34

Rörelsen som praktisk skolning

I sin uppgift att förverkliga rörelsens mål behövde nykterhetsrörel-
sens medlemmar praktisk skolning i politiskt arbete. Samhällsintres-
set var ju inte begränsat till alkoholfrågan. ”Det finns ingen särskild
nykterhetsfråga”, menade Oscar Olsson. Litteratursociologen Kerstin
Rydbeck visar i sin doktorsavhandling hur rörelsen i politiskt av-
seende utgjorde en möjlighet för medlemmarna att utveckla den legi-
timitet de behövde för att påverka samhället i en tid då de flesta sak-
nade rösträtt. Och deras inträde i politiken efter rösträttsreformen
1921 underlättades av att rörelsen organisatoriskt var uppbyggd som
en parallell till storsamhället.35 En följd av detta var att man skolades
i att vara ordförande, sekreterare och kassör och tränades i att disku-
tera, komma med förslag, fatta beslut och glädjas över framgångar
och acceptera motgångar.

Den tidigare nämnda studiecirkeln i Lund förefaller ha varit en
viktig plantskola. Tillsammans med cirkelmedlemmen Olof Olsson
verkade Oscar Olsson i riksdagen för att bildningsmonopolet skulle
brytas.36 Och när han arbetade som sekreterare i 1920 års Folkbild-
ningskommitté var Olof Olsson ecklesiastikminister.

                                                
34 Ambjörnsson. 1988. (s 56, 118)
35 Rydbeck. 1995. (s 26–32, 325)
36 Arvidson. 1991. (s 39)
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Rörelsen som folkbildning

I rörelsernas opposition och praktiska skolning har bildningsarbetet
haft en central plats. Bibliotek, studiecirklar och även många folkhög-
skolor har i själva verket en väsentlig del av sin identitet genom en
tidig knytning till folkrörelser. Den metod för kunskapssökande som
Oscar Olsson föreslog och drev igenom var en del av nykterhetsrörel-
sens verksamhet och arbete för att förverkliga sina ideal. Bildnings-
verksamheten betraktades som en integrerad del av rörelsens fram-
trädande.

Som exempel på samma förhållande kan nämnas, att partiord-
föranden Hjalmar Branting i sitt inledningsanförande vid den social-
demokratiska partikongressen 1908 betonade att den stora medlems-
tillströmningen medförde en plikt för rörelsen att ”bedriva ett väl
planerat upplysningsarbete”.37 Rörelsernas medlemmar var i behov
av mera kunskap, om rörelsen skulle kunna uppnå sina mål.

Vid SSU:s kongress året före, då Rickard Sandler förde fram sitt
förslag om arbetarhögskola, behandlade 22 av de 83 insända motion-
erna folkbildningsfrågor.38 Sandler hävdade, att folkbildningen var
rörelsens viktigaste fråga och att den utgjorde en förutsättning för
det socialdemokratiska samhället. Rörelsen måste även vara ”en kul-
turrörelse i hela mänsklighetens intresse” och inte enbart ha ekonomi
och politik på sitt program.39

ABF:s kassör Mauritz Andersson belyser detta i sin historiska
översikt i Svenska folkrörelser I från mitten av 1930-talet, som för
övrigt redigerades av Sigfrid Hansson, statsminister Per Albin
Hanssons bror:

Dessa folkrörelser äro ju, skulle man kunna säga, i sig själva bildnings-
rörelser. Medlemskapet och … deltagandet i rörelsen är nämligen för dess
hundratusentals medlemmar av en i hög grad fostrande betydelse. Rörel-
serna själva fordra ju av sina medlemmar också ett visst mått av formell
bildning. Det gäller ju här att föra en rörelse framåt och till seger för sina
syften, och härför ställer rörelsen också krav på medlemmarna både ifråga
om teoretisk kunskap, personlig karaktär och duglighet i det praktiska
organisationsarbetet. Därutöver upptogo dessa folkrörelser redan från
början på sina program strävanden för en allmän kulturell höjning av

                                                
37 Heffler. 1962. (s 20)
38 Ibid. (s 14, 17, 20)
39 Sandler. 1937a. (s 7, 15f)
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medlemsskarorna. Folkrörelserna voro redan från begynnelsen bildnings-
organisationer. I detta folkrörelsernas bildningsarbete kom en arbetsform
– redan förut, som av det föregående framgått, i någon mån prövad men
nu systematiskt utvecklad – att få stor betydelse, nämligen studiecirkeln.40

Folkrörelserna som bildningsrörelser har senare belysts i interna-
tionell forskning. Saul Alinsky menar t o m, att det yttersta syftet hos
alla demokratiska rörelser har med kunskap och bildning att göra.

The organization has to be used in every possible sense as an educational
mechanism. Education and not propaganda. Education in the truest sense
whereby the membership will begin to make sense of their relationship as
individuals to the organization and the world in which they live; so that
they can make informed and intelligent judgments. The stream of activi-
ties and programs of the organization provides a never-ending series of
specific issues and situations which create a rich field for the learning
process.41

”I själva verket är bildningsarbetet rörelsens krona”, hävdade Ellen
Key fem år innan Oscar Olsson lanserade sin idé.42 Allt nykterhets-
arbete som fattar sin uppgift på allvar måste vara förenat med en
allmän höjning av det folkliga kulturläget”, skrev Jalmar Furuskog i
Reformatorn 1925.43

Och i sin bok Folkrörelser, folkstyre, folkhem konstaterar Hilding
Johansson:

Folkrörelsernas framstegstro var en gren av en mäktig idéströmning som
efter den franska revolutionen länge satte sin prägel på det västerländska
tankelivet. Det utvecklades en rad tankefilosofiska system som trettiotals-
ungdomar studerade i skrifter som man vanligtvis lånade på folkrörelse-
biblioteken.44

I en analys av folkbildningstankens utveckling i skandinaviskt per-
spektiv belyste historikern och ledamoten av Svenska Akademien,
Erik Lönnroth, i slutet av 1950-talet den grundläggande orsaken till
att folkrörelserna sökte egna bildningsvägar. Det skedde vid en kon-
ferens för de nordiska folkuniversiteten.

                                                
40 Andersson. 1936. (s 120f)
41 Alinsky. 1980. (s 36)
42 Key. 1897, citerat efter Olsson. 1921. (s 237)
43 Johansson. 1947. (s 86)
44 Johansson. 1993. (s 32)
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Det, att det föreligger en bestämd skillnad på bildningsvägar, universi-
teten, och folkbildningen, är någonting som vi ju alla vet bottnar i en social
motsättning som kom upp i och med industrialismens genombrott under
1800-talet. Universiteten kom då att företräda en konservativ opinion, ett
äldre samhälle, mot vilket mera radikala folkrörelser opponerade. De
byggde upp en utanför universiteten stående bildningsväg, som har slagit
fram på olika linjer och som vi nu, universitetens folkbildningsverksamhet
också försöker att närma oss igen.45

De äldre svenska folkrörelserna är en del av modernismen och det
framväxande industrisamhället. När det gäller folkbildning i studie-
cirkelns form manifesteras detta tydligast genom arbetarrörelsens
och ABF:s etablering på industriorter. Ursprunget fanns dock i en
närstående rörelse. I ett radioföredrag 1931 hävdade Carl Cederblad,
att Nykterhetsrörelsen skrivit inledningen till det moderna folkbild-
ningsarbetets lysande kapitel.

För 30 år sedan låg i Lund en student, Oscar Olsson, då ännu skägglös om
inte vek. Hans namn är nu känt inom hela världens folkbildningsarbete.
Anledningen är att han i en lycklig stund fann den för folkrörelserna
lämpliga arbetsmetoden, studiecirkeln.

Metoden i sig fann Cederblad emellertid urgammal – Sokrates var
den förste studiecirkelledaren.46 Detta kunde ”studiecirkelns fader”
säkert instämma i. Han betonade själv, att man skulle välja bildnings-
stoff och arbetsformer som stod i samklang med livet självt. Det
”sokratiska” samtalet var en sådan form, som på ett positivt sätt
avvek från lektioner och föreläsningar med enkelriktad kommuni-
kation.47

Effekter av rörelsernas folkbildning

Rörelsen framträder således som folkbildning. Men bibliotek och stu-
diecirklar får med tiden en allt självständigare ställning och utvecklas
till rörelsens folkbildningsverksamhet. Den växande verksamheten kräv-
de en fastare organisation.

                                                
45 Rapport fra den nordiske studiekonferanse om universitet og folkeopplysning. (s 54)
46 Julius. 1932. (s 183f)
47 Olsson. 1914. (s 6f)
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Studiearbetet inom de svenska folkrörelserna är alltså en betydelsefull
huvuduppgift vid sidan av nykterhetsarbetet, det politiska arbetet eller
den fackliga verksamheten, och därför kräver studiearbetet sina egna
organisationsformer och sina egna ledare i såväl huvud- som lokalorga-
nisationerna.48

Varje ideell organisation är uttryck för den allmänna folkkulturens
krav i en viss riktning, skrev Oscar Olsson i Bokstugan vid studiecir-
kelns 20-årsjubileum. Och kontakten med den allmänna kultur- och
samhällsandan förhindrade sekterism och inskränkthet, hävdade
han:

Därmed är också gjort rent hus med invändningen, att folkbildningsarbe-
tet endast borde utföras av rena, ”neutrala” folkbildningsorganisationer, i
vilka alla bildningsintresserade kunde samlas utan parti- och åsiktsskil-
jande skrankor. Vill man uträtta något i folkbildningsarbetet måste man gå
dit människorna samlas, till deras faktiska grupperingar efter intresse och
samhörighet. Det är där arbetet, som innerst är självverksamhet, skall
utföras, i hemmet, i umgängeskretsen, i folkföreningen, och i synnerhet i
den folkförening, där samhörighetskänslan är starkast. Ty självbildnings-
arbetet är inte bara ett söndagsgöra, att utfylla lediga uppbyggelsestunder
med, utan det skall vara med i det dagliga arbetet också, inte minst i
dagens politiska och sociala stridsbuller, som har all gagn av att komma
under dess inflytande. Det är endast på så sätt en hela folket omfattande
stark bildningsrörelse kan växa fram.49

Diskussionspartner Justus Elgeskog gick längre och hävdade inte
bara att bildningsarbetet förhindrade sekterism. Det kunde till och
med leda till kritik av den egna rörelsen.

Vad beträffar studieverksamheten inom folkrörelserna, är det riktigt, att
studiecirkelverksamheten vuxit upp inom nämnda rörelser, att den åter-
verkat på samma rörelsers inre halt. Det kan emellertid ifrågasättas, huru-
vida studieverksamheten i alla avseenden och i längden blir en styrka för
folkrörelserna. Den kan nog verka upplösande på den trosvisshet, som
förut varit dess styrka. Detta behöver icke vara någon förlust, förutsatt att
studiearbetet kan bli ett bindemedel av förnämare och bättre slag. Den
trångsinta trosvissheten måste ersättas av en annan och högre visshet.50

Att låta rörelserna sköta det fria och frivilliga folkbildningsarbetet
var alltså enligt socialdemokraten Oscar Olsson en form av upp-
                                                
48 Netzén. 1941. (s 129)
49 Olsson. 1922. (s 143)
50 Bokstugan 1929. (s 225)
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sökande verksamhet. Men han var inte ensam om detta. Hans poli-
tiska motståndare, högermannen Gösta Bagge, ecklesiastikminister i
1940-talets samlingsregering, hävdade i Folklig Kultur 1941, att bild-
ningsarbetet på detta sätt förankrats i de vidaste folkskikt.

Därigenom att bildningsarbetet infogats som led i rörelsernas allmänna
strävanden har det därmed fått en auktorisering, som säkerligen verksamt
bidragit till arbetets utveckling. … att bildningsarbetet självfallet icke en-
dast motverkat tendenser till ensidighet och trångsyn utan positivt främjat
förståelsen för de vidare sociala och kulturella sammanhang, i vilka rörel-
serna ingå.51

Det ligger nära till hands att jämföra detta uttalande med ett ofta cite-
rat yttrande från en senare socialdemokratisk utbildningsminister,
Olof Palme nästan trettio år senare.

Sverige är i väsentlig grad en studiecirkeldemokrati. Det är i studiecirkeln
som generationer skolat sig själva i kritisk prövning, till förnuftstro utan
att släppa den ideella målsättningen, i samverkan med andra. I studie-
cirkeln har ofta samhällets förändring inletts. … Genom sin anknytning till
folkrörelserna har studieförbunden särskilda möjligheter till en aktivt
uppsökande verksamhet.52

Att se folkrörelsers bildningsarbete som ett sätt att nå många kan
uppfattas som en motsägelse, om man inte tar i betraktande vilken
omfattning och vilket inflytande de äldre folkrörelserna har haft.
1880- och 1890-talen var stora tillväxtperioder för de tre gamla folk-
rörelserna.53 I sin doktorsavhandling hänvisar Hilding Johansson till
Herbert Tingsten, som antog, att bortåt hälften av alla vuxna svens-
kar tillhörde folkrörelser. Och E H Thörnberg hade gissat, att en
tredjedel av befolkningen befann sig i frikyrko-, nykterhets- och
arbetarrörelsernas inflytelsesfär. ”Dessa folkrörelser utgör sålunda
ett karakteristiskt inslag i svenskt samhällsliv”, fastslår Hilding
Johansson.54

                                                
51 Bagge. 1941. (s 277)
52 Protokoll från SAP:s partikongress 28/9–4/10 1969. (s 299f)
53 Stråth. 1988.
54 Johansson. 1947. (s 1)
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Avslutning

Genom att öka medborgarnas kunskaper och färdigheter har den fria
och frivilliga folkbildningen påverkat sin omgivning och bidragit till
samhällsförändringar. Ökande statsbidrag och en nära koppling till
aktuella samhällsfrågor har samtidigt inneburit, att bildningsverk-
samheten påverkats av den politiska debatten och förändringar i
samhällskulturen. Se exempelvis Per Hartmans rapport om de este-
tiska studiecirklarnas utveckling.55 Förändringar på utbildningsom-
rådet har givetvis betydelse, vilket skolpolitikern och folkbildaren
Oscar Olsson förutsåg. Först när enhetsskolan väl var genomförd,
skulle grunden vara lagd för ett fritt och frivilligt folkbildnings-
arbete. Men arbetarklassen kunde inte skjuta upp arbetet på sin egen
bildning till den dagen utan måste ta egna initiativ.56

Kerstin Heds dikt kan vara en illustration av spänningen mellan
det samtida och det tidlösa. Uttryck och stämning är samtida men
det finns underliggande realiteter som är tidlösa: Det personliga
sökandet efter kunskap, tilltron till självverksamhet, diskussionens
betydelse, behov av ökad kunskap för den som vill avancera eller
förändra.

Oscar Olsson skulle knappast känna igen former och innehåll, om
han besökte en studiecirkel idag, däremot sådant som sökande efter
insikt, studiegemenskap och diskussion i många cirklar. Men han
skulle sakna skönlitteraturen och biblioteket. Och vad skulle han
säga om studiecirklar på nätet? Kanske skulle han jämföra med sin
egen idé om biblioteket i centrum. En av motiveringarna var att
logens medlemmar inte skulle behöva gå på möte så ofta för att
inhämta kunskap utan i stället sitta hemma och arbeta med boken.
Tidsbundet men tidlöst!

Mycket har förändrats. Bland annat fanns inte studieförbund 1902,
och inga kommun-, landstings- och statsbidrag. Någon omstörtande
verksamhet ägnade sig inte Oscar Olsson åt. Men vi kan konstatera,
att något nytt som väckte både intresse, avståndstagande och upp-
slutning introducerades. Och detta är värt att uppmärksamma efter
100 år, samtidigt som vi funderar över vilka grundläggande idéer

                                                
55 Hartman. 2003.
56 Olsson. 1930. (s 25f)
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som lever kvar – och vilka nya som bör ersätta en alltid lurande
slentrian.
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Björn Höjer

”Att jämna ut motsättningarna”
Ådalen 1931 och studiehemmet

i Kramfors

Som mot en mulen kväll eller före ett oväder mörknade floden en dag.
När den inte klarnade som den alltid brukade måste alla till slut se:
Den var strömmande blod.
Medan kvidandet växte i trädens grenar och kvinnorna dröjde i husen
nedsteg vi och döptes efter de äldres anvisningar
Med en dröm om hav. (Birger Norman. 1951. Sånger vid floden)

Samma dag som skotten föll i Lunde, befann sig konstnären Axel
Erdmann på väg hem till Järvsö efter en tre månaders föreläsnings-
turné genom fyra län i Norrland. Han berättar om den dagen i sina
otryckta memoarer ”Mina krokiga vägar”.

Sista dagen på resan – det var Kristi Himmelsfärdsdag – var jag gäst på ett
hem för föräldralösa flickor. Det var en strålande dag. Vi gick genom
ljusgröna hagar och plockade gullvivor, och allt var frid. Snart skulle jag
vara hemma med nattåget. På hemvägen vid ett tågombyte trängdes folk
omkring ett plakat på stationshuset: Telegram från Kramfors ”Militär mot
arbetardemonstration i Lunde – fyra arbetare dödade – flera sårade”. Jag
fick tag i ett fuktigt extrablad på tåget. Allting svartnade för mig

Jag kunde inte vara ensam med detta. Gudskelov att jag var på väg
hem! – Men vad tåget gick långsamt! Hur jag än vred och vände på
telegrammet, så hade något obegripligt skett – Och vad skulle bli följden.
Det talas om olika gruppers intressen. Det talas också om ”fosterlandet”.
Men var inte fosterlandet just människorna – vi allesammans utan
åtskillnad. Det var ett förfärande misstag att sätta vapen i händerna på
svenska ”fosterlandsförsvarare” mot andra svenska pojkar – det fanns till-
räckligt med missförstånd ändå. – Åh, vad snälltåget gick långsamt – vad
det dröjde, innan det var framme i Järvsö. Jag störtade hem till Rachel. Det
var tänt i ett fönster – jag var väntad. Det slog mig för bröstet: Hur såg det
nu ut i andra hem i Ådalen?

Den här gången kom jag med ett svårt budskap. Rachel tog det som jag.
Men jag förstod henne inte, när jag frågade precis som jag tänkte: ”Finns
det då ingen människa som kan göra något eller säga ett ord efter vad som
nu skett?” Hon sa bara: ”Gör något själv”.



Björn Höjer

36

Studiehemmet i Kramfors växer fram

Så slår sig Erdmann ner i Kramfors för att åtminstone få vistas i
brännpunkten, som han skriver. Han målar inte, han föreläser inte,
han hälsar på i stugorna och veckorna går. Genom en bekant inbjuds
han att hålla ett anförande i Kramfors Socialdemokratiska Ungdoms-
klubb. Så börjar han den 1 december en serie konstföreläsningar med
skioptikonbilder för Kramfors ABF-avdelning och ombeds sedan att
leda en studiecirkel i engelska eller matematik – hans svagaste skol-
ämnen. I stället blir det en cirkel i svenska.

Våren 1932 får han svara för teckning och målning vid snickar-
kurser för arbetslös ungdom i grannkommunen Ytterlännäs. Han har
kontakt med lärare och rektor på Hola folkhögskola och nu bildas
”Kommittén för stödjande av Erdmanns verksamhet i Ådalen” med
Hola-rektorn Josef Olsson som ordförande.

På nyåret 1933 tar verksamheten fart. Studiecirklar startas i
svenska, kommunalkunskap, teckning, tyska, engelska, matematik,
amatörteater. Sammanlagt 25 cirklar, varav 18 rapporteras genom
ABF och 7 genom IOGT och NTO.

Av de 225 deltagarna var de flesta arbetslösa och 100 av dem var
under 20 år. Läroböckerna var ungdomsskolans. Verksamheten ägde
rum i Studiehemmet i Kramfors, tillika Erdmanns bostad, NTO:s
ordenshus i Väja, folkskolan i Brunne, Byggnadsföreningens sam-
lingslokal i Björknäs, Folkets Hus i Svanö, samt IOGT:s ordenshus i
Sprängsviken. Den här modellen med uppsökande verksamhet och
lärare som använder alla kommunikationer inklusive skidor och
spark kom att stå sig genom decennierna.

Vad är ett studiehem?

Studiehemmet i Kramfors anslöt sig hösten 1937 till det nybildade
Riksförbundet Sveriges Hemgårdar, och de flesta årsberättelser in-
leds därefter med följande utdrag ur Riksförbundets stadgar:

Med hemgård förstås ett socialt arbetscentrum, som har till syfte att verka
för gemenskap och förståelse mellan människor tillhörande olika åsikts-
riktningar, arbetsområden och livsintressen såväl som olika åldrar, samt
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att söka befrämja ömsesidigt bistånd i strävandet för personlig utveck-
ling.1

Det är Erdmanns och makarna Norells tidigare kontakter med Birka-
gården, som sätter sina spår. Hemgård är den enda definition på
”studiehem” som används. I verkligheten blir det en explosiv utveck-
ling av studiecirklar, föredrag, samkväm, ungdomsklubbar, barn-
trädgårdar och föräldramöten.

Att jag kom att intressera mig för Kramfors, berodde på att jag
våren 2002 upptäckte att ett tiotal av mina vänner och arbetskamrater
genom åren haft ett förflutet som medarbetare på Studiehemmet.
Alla levde och alla berättade gärna.

Medarbetarna berättar

Två huvudfrågor kring Erdmanns initiativ, som kom att räcka i 40 år,
anmälde sig tidigt. Kunde såren från Ådalsskotten läkas? Vilken roll
spelade tidens svenska folkrörelser – folkhögskolor, hemgårdar, stu-
dieförbund, politiska och fackliga rörelser och nykterhetsrörelsen
med flera – för denna process?

För att få svar på frågorna började jag en operation folkbildnings-
minnen och inledde med att intervjua de medarbetare jag kunde få
tag i. Inom ett halvår hade jag spårat upp alla sex föreståndarna efter
Erdmann.

De levde alla utom en. Gunvor Tjärnlund fick representera sin
avlidne make Rinaldo, som var studieledare 1942–1945 och förestån-
dare 1952–1961 och därmed den som ägnat flest år åt studiehemmet
(se bilaga). Övriga informanter var före detta studieledare, ledare och
praktikanter på Studiehemmets förskolor, ledamöter av Studiehem-
mets styrelse, cirkeldeltagare och deltagare i ungdomsverksamheten.

Intervjuerna tog mellan en och två timmar och spelades in på
band. Några intervjupersoner plockade också fram brev de fått eller
artiklar de skrivit, ett material som jag integrerat med deras inter-
vjuer. Inom någon vecka efter intervjun spelade jag upp banden och
antecknade vad jag ansåg vara intressant och relevant. Därefter skrev

                                                
1 Ur Studiehemmets årsberättelse 1938. Folkrörelsearkivet, Härnösand.
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jag ut en varsamt redigerad sammanfattning som jag sände intervju-
personerna. Alla med något undantag har godkänt manus efter änd-
ringar och tillägg.

Efter varje intervju kompletterade jag den med uppgifter ur res-
pektive årsberättelse. Dessa finns i sin helhet på Folkrörelsearkivet i
Härnösand.

Det var i sista minuten. Tre av informanterna är i dag (maj 2005)
avlidna. Här återges tre av de nitton intervjuerna.

Sten Sjöberg – fackföreningsman och republikan

Sten hälsar mig välkommen i juni 2002 till grönskan runt sin röda
stuga i Lågarö invid Norrtäljeviken, där han bott i 37 år. Han är en-
sam numera och tomten är vildvuxen, men de prydliga vedtravarna
fyller uthus och veranda. Det är bäst att ha gott om ved vid min ålder
(93), säger han, om det skulle hända något så man inte orkar hugga
längre. Jag frågar honom hur han som ”en inbiten stockholmare”
kom till Studiehemmet i Kramfors. Han berättar här nedan om sin tid
i Kramfors och om hur verksamheten pacificerade motsättningarna.

Jag blev tidigt fackligt organiserad på LM Ericsson och medlem
i SSU. 1932 blev jag sekreterare i verkstadsklubben. Det var det
året jag började på Birkagårdens folkhögskola. 1933 blev det en
andra årskurs på Brunnsvik och sen LO-skolan i tre månader på
samma ställe. Det här ledde till att jag i maj 1934 deltog i den
årliga konferensen för att sammanföra studenter och arbetare
på Manfred Björkqvists Sigtunastiftelse. Då blev det en diskus-
sion om arbetarrörelsen och kyrkan. Det var när jag hade gjort
ett kritiskt inlägg om statskyrkoprästernas negativa attityd till
arbetarrörelsen, som Axel Erdmann kom och bad mig att bli
medarbetare i hans studieverksamhet i Kramfors. Jag uttryckte
min förvåning över att han så snabbt kunde erbjuda mig detta
arbete. Då svarade han leende: ”Min far var geolog och jag tror
att jag ärvt förmågan att klassificera en sten.”
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I Kramfors

 I två säsonger 1934–36 var Sten Sjöberg lärare på studiehemmet och
ledde studiecirklar efter hela Ådalen. Han berättade att:

Första året var det bara Axel och jag. Andra året tillkom Curt
Norell. Arbetarrörelsens historia och fackföreningskunskap
blev mina huvudämnen. Det blev väl 3–5 cirklar i veckan på
vardagskvällarna varje säsong. Sena kvällar och sova långt fram
på dan. Det kan jag inte göra nu längre. Blev det några lediga
stunder så skrev jag kanske någon artikel för Studiekamraten,
Metallarbetaren eller Frihet.

Jag hade en mycket blygsam lön, mat och husrum och bodde
på Studiehemmet, som var inhyrt i övervåningen till polisman
Lindbergs villa. Axel Erdmann undervisade mest i svenska och
hans fru Rachel lagade maten åt oss. Hon hade avslutat sin
karriär som konsertpianist, liksom Axel hade lagt penslarna på
hyllan, men hon spelade ofta på samkvämen. Axel var ovanligt
rörlig i huvudet och blev faktiskt som en slags andra fosterfar
för mig. Se, jag var ju en ”horunge” som man säger och det fick
man ibland lida för i skolans första klasser. Jag vet inte vem
som är min far. Och min fosterfar, som jag var mycket fäst vid,
dog i ett olycksfall på arbetet när jag var nio år gammal.

Jag är ju inte religiös, man jag har respekt för kristna som
lever i enlighet med broderskapets idé. Och Axel Erdmann var
sådan. Han nådde fram till arbetarna i Ådalen, han var ärlig
och dolde inte sin livsåskådning. Hans nyväckta intresse för
folkbildning berodde på att han ville ”jämna ut motsättning-
arna” som han sa till mej. Från delar av arbetarkommunen
möttes han av en viss skepsis eftersom han liksom trubbade av
klassmotsättningarna. Erdmann ville göra något efter de
hemska ådalshändelserna 1931.

Pacificering av motsättningarna?

Ja, visst pacificerade vår verksamhet motsättningarna. Bitter-
heten efter skotten fanns ju kvar de här åren. Själv har jag aldrig
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haft förståelse för något slags våld i klasskampen i vår tid, och
jag har försökt utröna hur det gick till från grunden. Jag talade
med åtskilliga från demonstrationståget i Lunde. Bland annat
en som fått sin hatt genomskjuten. Där fanns inga som helst
vapen i tåget, och ingen hade trott att det skulle skjutas. Jag
tycker att Birger Norman har återgett stämningarna korrekt i
sin bok Ådalen 31. Sen kom ju lagen som förbjöd militärt ingri-
pande vid arbetskonflikter. Och strejkbryteriet, som Versteegh
ansåg vara ett lämpligt medel i klasskampen, tunnades ut så
småningom.

Det var en skarp motsättning mellan socialdemokrater och
kommunister i Ådalen på den tiden. Medlemmarna i mina
cirklar var övervägande socialdemokrater eller partilösa. Men
Erdmann skulle nog ha varit lycklig om han fått med en massa
kommunister i verksamheten. Som stockholmare var det inte
svårt att bli accepterad i Ådalen. Jag var ju fackligt aktiv och
där rådde en betydande arbetslöshet, det var många personal-
reduceringar.

För mig betydde ådalstiden en ny aptit på vidareutbildning,
och jag slutade för att söka in till Socialinstitutet i Stockholm.
Curt Norell som jag jobbade parallellt med en period kom ju
sedan att överta föreståndarskapet. Han var praktiskt taget
okunnig om arbetarrörelsen när han dök upp men inte när han
slutade. Under mina år hade vi inga dagis, det var studiecirk-
larna och föreläsningarna som dominerade. Jag minns bl a ett
besök av Sven Stolpe. Och vi sjöng mycket som på folkhög-
skolorna.

Birger Norman övertog en del av mina cirklar när jag for. Jag
tyckte de alla var intressanta.Vi var i regel över tio i varje cirkel
och i mina var det manlig dominans. Att verksamheten avveck-
lades på 1970-talet måste haft många orsaker. Avideologise-
ringen inom arbetarrörelsen har nog betytt en hel del. Intresset
för rörelsen håller på att slätas ut på något sätt. När jag var ung
var vi klassmedvetna. Jag tror inte det existerar längre ...

Framför vedboden vid grinden sticker Sten till mig sin memoarbok
från 1999 ”Fackföreningsman och republikan”. Är det vedhugg-
ningen eller klasskampen som håller honom ung?
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Curt Norell – ”ungkommunist” och teolog

Jag träffar den nu 89-årige Curt Norell på ett äldrehem i Smedslätten
i Bromma, där han vistas efter en hjärnblödning, som berövat honom
precisionen i talet men ännu inte i tanken. Med vid samtalet är också
min hustru Inga-Britt, eftersom Curt vigde oss i Seglora kyrka på
Skansen för över 50 år sedan. Jag börjar med att fråga honom om
legenden Axel Erdmann. Därefter berättade han om sina erfarenheter
av verksamheten.

Ja, Erdmann ville ju lära känna de människor som hade
demonstrerat i Lunde. Han föreläste i Stockholm, Uppsala och
Lund om ”att vara konstnär och folkbildare i landsorten”. Jag
läste då på fil kand och teologie kandidat i Lund och Göteborg,
teoretisk filosofi och hebreiska med grekiska som huvudämne.
Axel var en mycket märklig person. Vi gillade varandra ganska
bra. Jag fångades av hans människosyn. Barn är lika mycket
värda som gamla gubbar. Han berättade om en gammal same
han samtalat med ”jag har aldrig sett en människa som såg så
glad ut på ryggen” sa han. Ett annat uttryck av honom var
”lägg bort böckerna, sitt i kökssofforna i stället”. Det mänskliga
var det viktigaste.

Verksamheten

Han berättade vidare att:

Naturligtvis blev det kontroverser med en del småpåvar i
Kramfors. Halva kommunen stödde oss och halva var emot oss.
Jag hade varit på väg att tentera och tänkte att jag skulle läsa på
lediga stunder där uppe. Naturligtvis blev det inget läst. Margit
var där uppe före mej. Jag började med en cirkel i svenska först
i Kramfors, sedan i Svanö bruk. Det kom alltid mycket folk. Jag
fick uppgiften som föreståndare 1940 och vi hade många
duktiga medarbetare: Sten Sjöberg, Gösta Vestlund och så
Birger Norman, som kom med i svanöcirkeln. Sen var han fast,
och vi var fast för honom. Margit och jag var gamla brunns-
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vikare. Vi hade gått på kurs där och träffat Alf Ahlberg och
Gunnar Hirdman, som vi sedan bjöd in till Kramfors. Vi fick ett
visst ekonomiskt stöd av ABF och bidrag av vänner och be-
kanta. Carlgrenarna skänkte betydande belopp. Och själve
kungen gav flera tusen. Fortfarande träffar vi vänner från
Ådalen: ”men hej, e de inte en Curt”.

Sedan blev jag ju föreståndare för Birkagården. Natanael
Beskow försökte redan första året i Kramfors, men då tackade
jag nej. Sen återkom han efter fyra år. Och så småningom blev
jag i tio år ordförande i Hemgårdsrörelsen i Sverige. Och Kram-
fors blev ju en hemgård. Det kunde hända att vi samlades och
sjöng i timmar, ja hela dagar i studiehemmet vid brasan. Vi
hade Hola folkhögskolas sångbok. Någon kanske läste en dikt.
Birger Norman läste egna. Jag tror jag kan 100 timmars poesi
utantill fortfarande. Rachel Erdmann spelade på pianot. Rachel
var ju konsertpianist från Oslo, född Toning. Hon var frispråkig
till tusen och kanske litet hysteriskt lagd. Hon älskade att be-
rätta om när hon övade en Griegsonat i Oslo konservatorium.

Det satt en gammal man på sista bänken, som kom fram och sa: ”Du
var fantamej en dyktig pike till å spille. Jeg heter Edvard Grieg.”

Själv älskade jag zigensk musik och rysk musik och spelade
både piano och fiol, men inte så mycket piano när Rachel var
med. Jag startade 2–3 sångkörer i Ådalen och tillsammans var
vi 60 stycken som gav konserter. Jag hade spelat fiol i akade-
miska orkestern i Lund och Göteborg.

Något som inte så många känner till är att jag var med i ”Blå
Blusen” i Göteborg. Det var kommunisternas undomsförening
där. Vid ett tillfälle fick jag dem att inställa dansen för en dis-
kussion i religiösa frågor. Men från kyrkan fick jag aldrig ett öre
till kramforsverksamheten. Bara ideellt och formellt stöd från
Torsten Bohlin, biskopen i Härnösand, som prästvigde mej och
ofta gästade studiehemmet.

Den enda studieplan jag skrivit var för ABF som lät trycka
den. Den kom till i Kramfors. ”Kunskaper om Västernorrlands
läns försörjningsproblem” hette den. Ordföranden i kommu-
nistpartiets ådalsdistrikt var förresten med i en av mina cirklar.
Och ättemodern till alla ådalskommunister har jag jordfäst, till-
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sammans med hela familjen och deras vänner. Nej, kommunis-
terna var inga problem.

Redan i Lund var jag med i Clarté och lärde känna Tage
Erlander och Elise Ottesen Jensen. Hon hörde till våra allra
käraste personliga vänner. Hon föreläste väl i tio år i Kramfors,
och Babelsberg var absolut fullt. Alla skolor i Ådalen kom dit
för att lyssna.

Ja, båda våra äldsta söner, Staffan och Tomas är födda i
Kramfors. Och vi återvände ofta dit i olika sammanhang.

Barnträdgårdarna – Maj-Britt Eneborg berättar

Maj-Britt Eneborg arbetade som barnträdgårdslärarinna i fem termi-
ner på Studiehemmet, från januari 1943 till maj 1945. Jag frågade
henne hur hon hittade dit och bad henne berätta om sin tid på Stu-
diehemmet.

Jag blev rekryterad, jag som alla de andra. Man hade vänt sig
till Alva Myrdals Socialpedagogiska Institut i Stockholm i sam-
band med att jag tog min examen. Och jag tackade ja förstås.
Jag fick börja i Lunde just i det magasin där militärerna hade
varit förlagda de där majdagarna 1931. Hanna Westman, som
var en eldsjäl, visade mej tvättstugan där hon varit med och
tagit hand om de sårade. Hon var en av dem som tog initiativet
till ”Mödraföreningen Framtiden i Lunde”som bildades just i
januari det året. Dom ordnade offentliga arbetsaftnar med före-
drag och musik och samlade in pengar till Studiehemmet. Min
kamrat Ingrid Fryklund, som kom året efter mej, var väldigt
aktiv där.

Vad roligt vi hade! Vi ordnade ju regelbundet föräldramöten
och då kom alla, mest mammorna förstås. I Lunde var det en-
bart arbetarfamiljer, som hade barnen hos oss, men i Kramfors
blandades barn från tjänstemän, fria företagare och arbetare.
Det var föredrag förstås, men också levande charader. Vi hade
så roligt, så när vi möttes på stan kunde vi inte låta bli att le mot
varandra. Jag minns fortfarande S:t Göran och draken. Det var
en handlare som var drake och en prudentlig lärarinna som var
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prinsessa. Andra året ledde jag en cirkel i barnpsykologi för
mammorna.

Det fanns verkligen klasskillnader i Ådalen. Jag är uppvuxen
i en bruksmiljö i Värmland, där alla var mera som en enda
familj. Det kanske var det viktigaste med Studiehemmet, att vi
stod utanför klasstrappan. Vi var neutrala. Man kopplade inte
ihop oss med överheten, som man nog gjorde med kyrkan. Men
vi hade ingen religiös prägel. Vi blev vänner. Fick sitta i köks-
soffan och diskutera. Ja, det var en enorm klasskillnad mellan
arbetarna och de högre tjänstemännen, men studiehemmet
hade en stor uppgift, för där kunde alla mötas på ett mänskligt
plan.

Så hade vi ungdomsverksamhet också. Det kom regelbundet
över hundra ungdomar till lekaftnarna på Babelsberg. Det var
IOGT:s ordenshus. Rinaldo Tjernlund, tidigare gruvarbetare
från Kristineberg, som var stor och stark, var dörrvakt. Men en
kväll när det var ganska stökigt, kom han till mej och bad att jag
skulle stå i dörren. Dej ger dom sej inte på, sa han. Och det
gjorde dom inte heller.

Man fick prova på allting. Jag hade en cirkel med Unga Örnar
i amatörteater och jag fick läsa dikter på fester och hålla
föredrag. Det har jag fortsatt med hela mitt liv. Jag till och med
fick uppvakta konsulinnan Ekman, gift med bolagschefen, när
hon fyllde 60. Och då berättade jag en saga, som jag brukade ha
till barnen, om en fé som kunde trolla. För det var konsulinnan
som hade drivit genom, att bolaget gav barnträdgården nya
lokaler. Efteråt kom konsul Ekman, som var en rätt ”förnäm”
person, som krävde att alla stod med mössan i hand, fram till
mej och frågade hur det kom sig att vi unga, söta flickor gav oss
upp till Ådalen. Hans flickor ville bara roa sig i Stockholm, sa
han. Jag berättade ju hur fattiga vi var på barnträdgården. Vi
hade bara frivilliga avgifter från tre till åtta kronor i månaden.
Själva hade vi anställda på Studiehemmet 300 kronor i måna-
den, lika för alla. Om det nu fanns pengar i kassan förstås. Ja,
nästa vecka skickade konsuln tusen kronor, ett paket tunnbröd
och en burk honung!

Det finaste var förstås barnen och arbetskamraterna. Det var
två små pojkar Melin i lekskolan. Börje hette den ene. Han ring-
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de upp mej trettio år senare. ”Du var min första fröken. Du anar
inte hur fantastiskt mycket du har betytt för mej,” sa han, ”du
lärde mej tacka med fötterna.” Han fick smälla ihop klackarna.
Hans bror Björn gav mej en ljusstake, ”för du är den enda som
har namnsdag en hel månad”.

Ingrid Fryklund, som jag lockade med mej till mitt andra år,
delade rum med mej. Först var vi inneboende, men sedan fick
vi en egen liten lägenhet. Där samlades vi ofta på kvällarna, när
cirkelledarna Rinaldo Tjernlund och Sixten Bäckström, skogs-
arbetare från Ströms Vattudal, och de andra kom hem från sina
möten. Och dessutom hade vi regelbundna medarbetarträffar
på Studiehemmet. Ett slags personalutbildning där vi speciellt
studerade psykologi. Och där fanns alltid Bojan Myhraeus,
Curts och Margits alltiallo. Curt sjöng och spelade fiol, Margit
var lite mer allvarlig. Men hos Bojan kunde man gråta ut om
man behövde det. Det här ledde till en vänskap genom alla år,
det var en oerhörd rikedom och ett stöd för vår personliga
utveckling.

Sen kom det många kändisar till studiehemmet. Dels Axel
Erdmann förstås, som tog mej med på en promenad och berät-
tade varför han hade slutat att måla vackra tavlor för rika män-
niskor. Och Kerstin Hesselgren och Göte Bergsten, som hade
startat Lukasstiftelsen. Vi två satt och pratade på morgonen
efter hans föredrag, så han höll på att missa tåget. Och så Ottar,
Elise Ottesen Jensen, som satt på min sängkant, när jag hade
skadat mej.

Ja, för min tid på Studiehemmet slutade både sorgligt och
glatt. Jag cyklade omkull i en backe mellan Väja och Kramfors,
när generatorn fastnade i framhjulet. Det blev en spricka i skall-
benet. Jag blev överkänslig för ljud och fick vårdas hemma, där
min rumskamrat Ingrid tog hand om mej. Så fort jag reste mej
upp kräktes jag. Jag fick åka tåg med sjukvagn söderut. På
varenda station längs Ådalen kom det in folk med blommor, så
konduktören grälade på oss. ”Är det här en sjukvagn eller en
sällskapsresa”, sa han.

Åren i Kramfors var en fantastisk tid. Jag tackar Gud för den
gåvan att jag fick komma dit.
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Arne Gustafsson – konstcirklar och ungdomsarbete

Det är med Arne Gustasson, som verksamheten kulminerar och man
anar början till slutet. Det tog lite tid att spåra honom. Ändå visade
det sig att vi träffats på Tollare folkhögskola redan på 1950-talet
under hans tid som studieinstruktör på IOGT:s studieförbund. Folk-
rörelsearkivet i Härnösand fann emellertid att han varit lärare vid
Hola folkhögskolas filial på Studiehemmet 1961. De fann hans födel-
senummer, och med hjälp av Folkbokföringen kunde vi så träffas den
5 september 2002 i hans hem i Huddinge. Jag bad honom berätta om
hur han kom till Kramfors och om ungdomsarbetet:

Jag svarade faktiskt på en annons 1961 i DN, berättar han. Det
lät spännande med en ”hemgård” tyckte jag. Idén med en verk-
samhet för alla åldrar fascinerade mig. Och dessutom opolitisk.
Jag hade just avslutat min utbildning till socionom och folkbild-
ningsarbete tyckte jag var roligare än kontorsarbete. Ungdoms-
arbete roade mej också. Jag hade varit studieledare i SGU,
Sveriges Godtemplares Ungdomsförbund. Så efter ett besök i
Kramfors blev jag anställd, och det har jag aldrig ångrat.

Jag ville i någon mån ge Studiehemmet en ny inriktning. Allt
var ju hundra procent ABF, och det tyckte jag var fel. Jag ville
ha ett brett samarbete. Så jag tog kontakt med främst nykter-
hetsrörelsen, som jag ju tillhörde, och med Medborgarskolan
och TBV. Det blev konflikt från början. Studiehemmet bojkot-
tades av ABF-avdelningen i Kramfors. Ingen av deras cirklar
fick samarbeta med Studiehemmet. Jag minns en man första
terminen som kom upp på Studiehemmet och sa att han hade
kollat med moderaterna i Uppsala, om jag tillhörde dem. Det
gjorde jag ju inte. ”Skönt, för hade du gjort det hade du åkt här-
ifrån omedelbart” sa han. Vad han hette kan göra detsamma.
Men med alla de andra ABF-avdelningarna i Ådalen hade jag
ett fint samarbete. Nyland och Ytterlännäs, Sprängsviken,
Klockestrand, Bjärtrå och Svanö. Jag tror att Studiehemmet gick
segrande ur den där brytningen och att vi upplevdes positivt av
de flesta ådalsbor. Och jag försökte hela tiden få nya kontakt-
ytor, till exempel med vårdhemmen, näringslivet och före-
tagarna.
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Jag trivdes oerhört bra. Fina medarbetare hade jag i ung-
domsledarna Ove Nylén och Ulf Sundlin på heltid och så de
många cirkelledarna. Till exempel Helly Skoglund, som var en
helt fantastisk kvinna med egen keramikverkstad på Studie-
hemmet. Hon gjorde Studiehemmets cirklar populära. Jag var
ju också konstintresserad och blev ordförande i Kramfors
konstklubb. Vi hade artotek på Studiehemmet och lånade ut
konst till intresserade. Hellys hem var fyllt av konst och blev en
fristad för gästande, fattiga konstnärer.

Ungdomsarbete

Ungdomsarbetet utvecklades starkt. Det var en medveten satsning
för Arne Gustafsson med sitt förflutna i SGU:

Vi arrangerade under mitt första år öppen ungdomsverksamhet
på sex platser i Ådalen utom Kramfors. Det skedde i samarbete
med IOGT, NTO, Nylands ABF-avdelning och inte minst med
KFUM.

Statistiken visar en klar utveckling mot flera cirklar i de praktisk-
estetiska ämnena och färre i fackliga-politiska samhällsfrågor. Var
det en medveten inriktning?

Nej, men ABF tog ju hand om alla fackliga och kooperativa
kurser. Och jag var personligen mest intresserad av det este-
tiska. Jag utarbetade en studieplan ”Tio kvällar kring Pelle
Molin” som jag ibland fick resa ut och föreläsa om. Och sen låg
den här utvecklingen i tiden. Längre skolgång och högre lev-
nadsstandard ledde nog till större intresse för det konstnärliga.

Jag fick förresten senare ett mycket fint samarbete med leda-
ren för Länsteatern i Västernorrland Rolf Tourd och skådespe-
laren Mari-Anne Condé, verkliga vänner till Studiehemmet.

Vi hade också ett par år filialfolkhögskola åt Hola och sam-
arbetade med Gunnar Elgeskog. Andra goda vänner var Studie-
hemmets styrelseordförande från 1962 Karl-Erik Pihlström och
dess kassör Jon-Erik Östberg, som lärde min fru och mej att äta
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surströmming. Det var nytt för en smålänning. Ibland säger jag
att bland de bästa åren i mitt liv, det var kramforsåren.

Om jag hörde talas om ådalsskotten? Ja och nej. Inte av det
stora flertalet, men en del gamla kämpar var väl fortfarande
märkta av händelserna 1931.

Att vi flyttade 1965 var egentligen märkligt. Vi hade faktiskt
ställt oss i kö för ett nybyggt radhus i Kramfors. Då skulle det
bli större utrymme i Studiehemmet, där vi faktiskt bodde för
bara 200 kronor i månaden. Men det var många orsaker som
sammanföll. Jag blev erbjuden ett jobb som utbildningsledare
av Köpmannaförbundet i Uppsala, och det lockade. Vår dotter
var sex år och skulle börja skolan, och då tyckte vi det var bäst
att bespara henne att byta kamrater senare. Jag var faktiskt rädd
för att kommunen skulle överta Studiehemmets förskoleverk-
samhet. Det fanns dom som ville det. Och jag var rädd för Stu-
diehemmets ekonomiska situation. En del industrier hade avi-
serat indragna bidrag. Men det var absolut inte ABF som jagade
bort mej.

Studiehemmet hade stor betydelse för Ådalen. Vi hade två
fastigheter Studiehemmet och Björstagården, och tack vare dem
blev verksamheten allmänt känd. Det skrevs också mycket i
lokaltidningarna. Vi anställda var ofta ute och medverkade i
olika sammanhang. Jag tror nog att det var en lycklig bredd-
ning av verksamheten vi genomförde. Det inspirerade andra
nya organisationer att starta. Jag beklagar djupt att Studiehem-
met försvann. Det var en samlande kraft, som hade behövts i
dag. Och jag tycker nog att Kramfors kommun fick mycket för
de pengar man satsade genom åren.

Själv fick jag många vänner och goda pedagogiska erfaren-
heter för mitt kommande arbetsliv.

Så slutar Arne Gustavsson sin berättelse. Han toppade sitt sista år
1965–1966 med rekordsiffrorna 145 studiecirklar och 1 317 deltagare
samtidigt som han rapporterar 56 fritidsgrupper med 1 020 deltagare.
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Arbetsformerna vid Studiehemmet i Kramfors

Årsberättelserna på Folkrörelsearkivet i Härnösand kompletterar
intervjuerna. De berättar detaljerat om fem arbetsformer under de 40
åren – studiecirklar, föreläsningar, samkväm, ungdomsverksamhet
och förskolor.

Studiecirklarna

Våren 1934 har man redan 25 studiecirklar främst bland arbetslös
ungdom. Deltagarnas låga ålder och ämnesvalet speglar behoven i
ett samhälle med endast sexårig folkskola. Läroböckerna är ung-
domsskolans.

1943, tio år efter starten är cirklarnas antal 55, varav 52 rapporteras
genom ABF. De arbetar på 13 olika orter i Ådalen. Det nya före-
ståndarparets (Curt och Margit Norell) intressen speglas av cirklar i
psykologi, barnpsykologi och socialpsykologi. Ett ökat intresse bland
kvinnor och flickor framgår av fem cirklar i klädsömnad och en
klubb för flickor.

1952 med föreståndarparet Sven och Kerstin Jansson disponerar
Studiehemmet sedan fyra år en ny fastighet, Björstagården i Kram-
fors. Studiecirklarna är 57, men deltagarna är äldre. Av de 475 är bara
81 under 20 år. Det är mest Brevskolans kursmaterial som används.
En utveckling mot praktisk-estetisk verksamhet är tydlig.

1962 med föreståndare Arne Gustafsson är man uppe i 87 cirklar
med 854 deltagare. Beteckningen ”lärare” från 1930- och 1940-talen
används inte längre. ABF rapporterar 52 av cirklarna men IOGT 19,
NTO 6 , TBV 5 och Medborgarskolan 5.

1969 med föreståndare Lars Holm börjar tillbakagången. Endast
fyra cirklar rapporteras och 1972 läggs verksamheten ned.

Föreläsningarna

Redan från starten spelar föreläsningarna en stor roll. Varje förestån-
dare eller studieledare tar upp det som ligger hjärtat närmast. Axel
Erdmann talar om konst, Sten Sjöberg om arbetarrörelsens pionjärer,
Curt Norell om sexualfrågan, Fridas visor och demokrati. Andra
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världskriget påverkar ämnesvalet. Gösta Vestlund behandlar sam-
arbete på arbetsplatsen, Sven Sundin och Birger Norman författare
och litteratur, Rinaldo Tjernlund och Sven Jansson fackliga frågor.
Dessutom tillkommer mängder av gästföreläsare beroende på per-
sonliga kontakter och de ekonomiska tillgångarna. Efter tevens
genombrott på 1950-talet minskar föreläsandet. Det lever dock kvar i
samband med samkväm och fester.

Samkvämen

Regelbundet samlades ledare, cirkeldeltagare, föräldrar till förskole-
barnen eller bara allmänt intresserade i alla åldrar till samkväm.
Mestadels i Studiehemmet, men ofta när lek och dans stod på pro-
grammet på IOGT:s ordenshus Babelsberg i Kramfors. Lyrik och
unison sång fick en stor plats. Hola folkhögskolas sångbok användes
i många år. Rachel Erdmann spelade piano, Curt Norell fiol, många
hade gitarr. Axel Erdmann var noga med att lokalens utsmyckning
skulle bidra till helhetsupplevelsen.

Ungdomsverksamheten

Inriktningen på ungdom, som dominerade cirklarna de första åren,
kom på 1960-talet tillbaka i form av öppen ungdomsverksamhet och
klubbverksamhet i flera av Ådalens samhällen. Studiehemmets loka-
ler användes av olika föreningar, men man disponerade också andra
folkrörelselokaler. Studiehemmet kunde också ge service med film-
och högtalaranläggningar. Väsentligt var att de två sista förestån-
darna tidigare hade varit verksamma i både öppen och sluten ung-
domsverksamhet. När studiecirklar och föreläsningar nästan för-
svunnit var ungdomsverksamheten och förskolorna ensamma kvar.

Förskolorna

1941, året efter att paret Norell övertagit ledningen, startades barn-
trädgårdar i Kramfors, Svanö och Lunde. Det betydde de första kom-
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munala bidragen till verksamheten och en viktig möjlighet att genom
regelbundna föräldraträffar varje termin sammanföra olika yrkes-
grupper. Föräldrarna samlades också till cirklar i barnpsykologi och
ibland till enskild handledning.

Förskolorna utökades men övertogs 1970 av respektive kommu-
ner.

Studiehemmets särart och betydelse

Tillkomsten utifrån de dramatiska händelserna i Lunde på Kristi
Himmelsfärdsdagen 1931, bitterheten och den betydande arbetslös-
heten i Ådalen gav sin speciella karaktär åt Studiehemmet. Karak-
täristiskt var också dess öppna samarbete med alla intresserade
föreningar, företag, kommuner och enskilda samt dess uppsökande
verksamhet. Man förlade verksamheten dit där människorna bodde
det vill säga till de flesta mindre fabriksorter och byar efter Ådalen.
Studiehemmet vände sig till alla åldrar och intressegrupper genom
sin kombination av barnträdgårdar, lekaftnar, ungdomsklubbar,
skidutflykter, studiecirklar, sångkörer, konserter och föreläsningar.
Man kan lätt spåra den inspiration som Erdmann och Norell fått från
hemgårdarna (Birkagården och Södergården i Stockholm). De hade
också, liksom många av övriga ledare, erfarenheter från folkhög-
skolorna (Brunnsvik, Jakobsberg, Hola, Hampnäs och Marieborg ).

Perioden 1932–72, när Studiehemmet verkade, var samtidigt tiden
för det svenska folkhemmets genombrott inklusive andra världs-
kriget. Det var tiden för den mest påtagliga höjningen av levnads-
standard och folkhälsa i vårt land och det var tiden för grundskolans,
gymnasieskolans och vuxenundervisningens reformering och expan-
sion.

Man kan med säkerhet hävda att Studiehemmet bidrog till en tidig
breddning av folkbildningsarbetet i Ådalen. Det blev en brobyggare
som skapade mötesplatser för olika sociala grupper och det blev en
pionjär för förskoleverksamhet och öppen ungdomsverksamhet i de
större samhällena längs älven.
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Studiehemmet och demokratin

Vid ett ytligt betraktande kan man kanske få föreställningen att
Studiehemmet var ett överklasspåfund for att uppifrån bidra till fol-
kets bildande. Erdmann kom från en burgen miljö. Mot detta talar att
han under det första året startade verksamhet endast på uttrycklig
begäran från Ådalens folkrörelser, främst arbetarrörelsen och nykter-
hetsrörelsen. Mycket snart bildades också en stödförening, seder-
mera en stiftelse med en fullmäktigeförsamling och en styrelse, där
representanter för dessa folkrörelser dominerade. De flesta förestån-
dare och cirkelledare hade själva arbetarbakgrund. Avgörande var
nog att alla föreståndarna tillhörde en folkbildargeneration med djup
förankring i tidens folkrörelser. Många kom att senare spela en fram-
trädande roll i 1900-talets folkbildningsarbete.

Birger Norman, som under några år var en mycket aktiv studie-
ledare på Studiehemmet, skriver i tidningen ”Julfacklan” 1961 att
hundratals jurister, präster, journalister och psykologer som studie-
ledare i Ådalen fått sin första insyn i arbetarmiljöer.

Det fanns under hela perioden cirklar i föreningsteknik och orga-
nisationskunskap, en förutsättning för ett demokratiskt samhälls-
arbete. Och särskilt under de två första decenniernas verksamhet
bland de många arbetslösa betydde den ömsesidiga respekten att
dessa fick uppleva en människovärdig tillvaro.

Slutligen betydde de många samkvämen och föredragsaftnarna
för studiecirklarnas medlemmar och barnträdgårdarnas föräldrar att
det uppstod en levande kontakt mellan sociala och politiska grupper,
som annars inte hade mötts. Många vittnar om att studiehemmets
arbete överbryggade klassgränserna och gav en förutsättning för en
fungerande demokrati.

Unga medarbetare ville göra en insats

Vad var det som motiverade de hundratals unga medarbetarna att
mot mycket ringa ersättning satsa år av sina liv på Studiehemmet?

Gemensamt är en påverkan av den karismatiske Axel Erdmann,
som fortplantade sig via efterföljarna även efter hans död 1954.
Typiskt är att alla föreståndare utom den näst siste Arne Gustafsson,
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som svarade på annons, handplockades genom bekantas bekanta.
Viktigast är nog ändå de heltidsanställdas gemensamma bakgrund i
folkhögskola, hemgård, studieförbund, arbetarrörelse och nykter-
hetsrörelse. De flesta var unga, nygifta och i början av sin livsbana.
Under 30- och 40-talen gav denna tjänst i ”Röda Ådalen” de unga
söderifrån, särskilt om de var akademiker, en nästan exotisk upp-
levelse av en ny värld, kanske motsvarande senare tiders SIDA-
uppdrag för u-landsvolontärer.

De flesta medarbetarna betonar att de knöt många fasta vänskaps-
band och att detta var den roligaste delen av deras liv. Ofta har
erfarenheterna betytt en avgörande vändning i yrkeslivet, t ex en
möjlighet att komma in på Socialinstitutet, ett steg i karriären. Efter-
som det varit unga par som låtit engagera sig, har de i många fall fått
sina första barn under studiehemstiden. De ljusa minnena dominerar
starkt även om de naturligtvis har färgats av en nostalgisk syn på de
egna ungdomsåren och av att det vid intervjun gått många år, vilket
kan förtränga minnena av svårigheter och motgångar.

Varför lades Studiehemmet ner?

Den dåliga ekonomin är ett vanligt svar på frågan om nedläggning-
ens orsaker. Varenda föreståndare fick börja arbetsåret med en bud-
get som bara kunde hålla om ett stort antal bidragsansökningar till
stiftelser och företag fick positiva svar. En annan del av förklaringen
kan vara den förbättrade ekonomin hos studieförbund och kommu-
ner. Vid 1970-talets början var många studieförbund väl organiserade
och kommunerna tog överlag initiativ till egna daghem och egen
öppen ungdomsverksamhet.

Många uppfattar detta lika okontroversiellt som att kommunerna
redan tidigare hade införlivat de flesta IOGT- och ABF-bibliotek med
sina folkbibliotek.

Men det fanns dessutom en skepsis som delar av socialdemokratin
hyste mot Studiehemmet. Man ville inte dela med sig av sina anslag
och speciellt inte till en verksamhet som man inte politiskt hade kon-
troll över.
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Klart är dock att såväl förskolor som studiecirklar och ungdoms-
verksamhet efter nedläggningen 1972 fortsatte att verka, till en början
med samma ledare, dock nu som anställda av ABF eller kommunen.

Helades skottsåren?

Skotten i Lunde var den utlösande faktorn för Studiehemmets till-
komst. Många som deltagit i demonstrationståget, anhöriga till de
skadade eller efterlevande till de döda, deltog i Studiehemmets
arbete. Alla omvittnar att såren helades och att minnet av katastrofen
efterhand bleknade, i den mån inte Studiehemmet självt bidrog till
att aktivt vårda det, eller det väcktes till liv genom Widerbergs film
1968 eller Normans bok samma år. Klassklyftorna i Sverige minskade
också ända fram till 1980-talet.

Historien kan sammanfattas av Maj Jonsson (född Hamberg) en
gång praktikant på Studiehemmets förskolor, nu pensionerad biblio-
tekarie i Kramfors när hon den 29 november 2002 konstaterar:

Om Lundeskotten minns jag inte att det talades så mycket
hemma i Frånö. Man levde med dem. Min pappa gick själv med
i tåget och han var ju kommunist. Det röda Ådalen var ett
begrepp, men det diskuterades inte. Eller också var jag inte
politiskt medveten. Men visst finns det spår av Studiehemmet
än i dag. I min generation och de något yngre. Det finns kvar i
våra hjärtan.
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1952–61 Rinaldo och Gunvor Tjärnlund
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Laila Niklasson

Minnet av 1900-talet

Folkbildande verksamhet inom folkhögskola och studieförbund
beskrivs ofta som ett möte mellan människor. Detta möte kan vara
mellan människor som inte känner varandra, men det kan också vara
människor som träffats tidigare och nu möter varandra som del-
tagare, till exempel i en studiecirkel. I en studiecirkel har deltagarna
möjlighet att välja olika metoder, källor för sina studier och också
vad meningen och målet skall vara med studiecirkeln.

I denna artikel kommer jag att beskriva och diskutera hur del-
tagare i en studiecirkel tillsammans formulerar och därmed skapar
en bild av det 1900-tal som vi lämnat bakom oss. Resultatet av
studiecirkeln utmynnade i en bok med namnet Eskilstuna i våra
hjärtan.1

Studierna och den tryckta boken betraktas som ett kollektivt
minne. Ett kollektivt minne förmedlas till kommande generationer
och kan ses som en manifestation av viss verksamhet som pågick,
pågår och som leder in i framtiden. Den tanke som jag vill diskutera
är hur verksamheten inom en studiecirkel kan utgöra ett stöd till att
ett kollektivt minne byggs upp.

Artikeln inleds med en beskrivning och diskussion av begreppet
minne och särskilt Maurice Halbwachs2 beskrivning av hur ett kol-
lektivt minne byggs upp. Utifrån Halbwachs beskrivning föreslår jag
olika karakteristika som finns inom det kollektiva minnet.

Därefter beskrivs en studiecirkel där deltagarna har studerat äldre
tidningsartiklar, intervjuat olika personer, besökt museer med mera
för att sammanställa berättelser om hur livet för människor på en ort
har utvecklats under 1900-talet.

                                                
1 Johansson & Johansson. 1999.
2 Halbwachs. 1992 (1941).
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Sedan kommer jag att genomföra en analys av den aktuella studie-
cirkeln med utgångspunkt från de karakteristika som jag föreslagit.
Jag fortsätter med att argumentera för att den folkbildande verksam-
het som bedrivits i studiecirkeln är ett exempel på hur ett kollektivt
minne skapas och upprätthålls.

För museerna, arkiven, biblioteket och deltagarna i studiecirkeln
är minnet, i olika former, grundläggande för att verksamheten skall
kunna bedrivas. Det minne vi har kan analyseras utifrån en rad olika
aspekter och nedan kommer jag att kommentera individuellt minne
och kollektiv minne (ibland benämnt socialt minne alternativt
gemensamt minne).

Individuellt minne

Ofta tänker vi inte på hur beroende vi är av att vårt individuella
minne fungerar. I vardagslivet behöver vi veta vad varje redskap
skall användas till och det är en fördel att komma ihåg medlem-
marna i vår familj. Något vi tar för självklart till den dag minnet inte
längre fungerar. I berättelsen Hundra år av ensamhet3 drabbas byn
Macondo av det som de kallar sömnsjuka, en sjukdom som också
innebär att byborna alltmer förlorar minnet av hur vardagslivet levs.
Förtvivlat försöker de att upprätthålla minnet och sätter lappar på
olika verktyg och föremål. Kon får en etikett med namnet ko och på
etiketten står också hur man skall bete sig med kon, exempelvis att
den skall mjölkas.4

Vårt individuella minne kan ses som uppbyggt av två delar enligt
Daniel Schacter.5 Den första delen kan liknas vid att vi har en sorts
arkiv i vår hjärna där vi lagrar händelser. Detta arkiv är skenbart
neutralt och korrekt, vårt minne är subjektivt. Detta är minnets kog-
nitiva aspekt. Den andra delen är den biologiska uppbyggnaden och
de kemiska processer som försiggår i hjärnan. Schacter menar att
minnet inte är en enskild eller odelad själslig förmåga:

                                                
3 Marquez, 1994 (1967).
4 Ibid. (s 44)
5 Schacter. 1997 (1996).
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Istället består det av en rad olika distinkta och åtskiljbara processer och
system. Varje system är beroende av en särskild konstellation av nätverk i
hjärnan som involverar olika neurala strukturer, där var och en spelar en
ytterst specialiserad roll inom systemet.6

Om vi fokuserar den första delen av minnet, arkivet, är det vi minns
inte en exakt fotografering eller ens en videoinspelning av en hän-
delse. På grund av våra tidigare erfarenheter sorterar vi minnet, vi
kan lägga till och vi kan dra ifrån. Frågan är om vi inte snarare minns
betydelser, stämningar och känslor. Eller kanske det vi önskade, eller
skräms av.

Kollektivt minne

Varje person har ett personligt, privat minne, men det finns också ett
minne som skulle kunna betecknas som kollektivt. Det kollektiva
minnet består av vad individerna minns, berättar om för andra och
skapar i sin tur en grupps gemensamma minne. Detta förutsätter
dock att det finns flera personer som lyssnar, som för minnet vidare
och som också upprätthåller minnet under en viss tid. Skälen kan
variera från att bibehålla en grupp, bibehålla en bild av en grupp och
att bevara en social ordning i en grupp eller ett samhälle.

Maurice Halbwachs var en av dem som studerade och har etab-
lerat begreppet kollektivt minne.7 Halbwachs delade Emile Durk-
heims syn att kollektivet och kollektiva handlingar var betydelse-
fulla. Durkheim hade exempelvis visat delaktighetens betydelse i
sina studier av självmord.8 Ett av de problem som Durkheim disku-
terade var hur människor kan bibehålla ett minne under det som kan
kallas mellantid, den tid då inte minnet manifesteras, exempelvis i
ritualer. Vad binder människor samman när det inte finns en aktuell
ceremoni som påminner oss?

Halbwachs menade att denna mellantid fylls av det han kallade
det kollektiva minnet, vilket kan upprätthållas av texter eller perso-
ner som får symbolisera minnet. Därmed menade också Halbwachs
att det inte finns en tid utan innehåll mellan kollektiva händelser.
                                                
6 Schacter. 1997 (1996). (s 16)
7 Halbwachs. 1992 (1941).
8 Durkheim. 1968 (1897).
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Mellantiden fylls av det kollektiva minnet samt av aktiviteter där det
kollektiva minnet förs över till nästa generation.

Det kollektiva minnet kan också benämnas som ett socialt minne.
Även Halbwachs använde ibland uttrycket socialt minne istället för
kollektivt minne.9 I detta fall är fokus på den interaktion som krävs
för att skapa minnet, vilket tydliggör att det är en aktivitet för en
grupp och en betoning av att det sociala minnet finns i en institu-
tionell form.10

Social kontext och kollektivt minne

Under sin levnad ägnade Halbwachs ett flertal av sina verk åt att
studera det kollektiva minnet ur olika aspekter. Rent allmänt menar
Halbwachs att minnet först och främst bör skiljas från erfarenheter
som vi får av våra drömmar. Våra drömmar är den enda erfarenhet
som vi gör utan att ha en social kontext. I andra fall är den sociala
kontexten kopplad till vårt minne. Vårt minne kan delas in i två for-
mer, det historiska minnet och det självbiografiska minnet. Det his-
toriska minnet är det som skapas då vi ser texter, fotografier etc. Det
är inte säkert att vi har deltagit i händelserna, men de har skett under
vår livstid. Det självbiografiska minnet är de minnen vi har då vi
själva verkligen deltog. Individer innesluter båda formerna av min-
nen och grupper av individer bildar i sin tur gruppens kollektiva
minne.

Det kollektiva minnet påverkas av det sociala sammanhanget i
dubbel bemärkelse. Först därför att det individuella minnet är påver-
kat av det sociala sammanhanget, sedan därför att konstruktionen av
det kollektiva minnet i sig också är påverkat av det sociala samman-
hanget, ”det förgångna är inte bevarat utan rekonstruerat utifrån
nutiden”11 och varje nutid har sitt sammanhang. För att bevara min-
net använder vi oss bland annat av skriftliga och muntliga källor och

                                                
9 Se exempelvis Halbwachs. 1992 (1941). (s 133)
10 Diskussionen om det sociala minnet bygger på Staffan Selanders indelning av
det sociala minnet i kategorierna: fjärrminne (museer), närminne (dagstid-
ningar), arbetsminne (skola) och drömminne (film) från föreläsningar våren 2000
vid Lärarhögskolan i Stockholm
11 Halbwachs. 1992 (1941). (s 40) (min översättning)
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språket utgör den mest grundläggande och stabila ramen för det kol-
lektiva minnet.

Det sker en interaktion mellan individernas egna minnen och det
kollektiva minnet samt dessutom med den tid personerna lever i. På
detta sätt bildar de enskildas minnen det kollektiva minnet, men det
kollektiva minnet för också tillbaka och uttrycks också i de enskildas
minnen, det bildas en cirkelrörelse över tid. Det sistnämnda är en
viktig aspekt då det kollektiva minnet alltid manifesterar sig i någon
form, som exempelvis via traditioner i en grupp. Varje social grupp
kan därmed ha sitt kollektiva minne som skall rekonstrueras för varje
generation.

I det kollektiva minnet ingår att gruppen skall ha en gemensam
tanke eller att de en gång har haft en gemensam tanke. Därmed
bevaras en kontinuitet i historien. Om vi minns den gemensamma
tanken eller inte beror sedan i sin tur på om den nutida sociala miljön
ger oss anledning att minnas.12

Vissa sociala miljöer och situationer är mer centrala än andra.
Familj, religiös grupp och social klass är särskilt viktiga för att skapa
och upprätthålla det kollektiva minnet, menade Halbwachs.

Familj och minne

Av de sociala sammanhang vi ingår i är familjen en av de viktigaste.
Genom familjen skapas ett kollektivt minne beroende på hur familjen
i sin tur är länkad till sociala sammanhang såsom dess position i
samhället, de vuxnas yrken eller familjens ägande. Varje person som
kommer in i familjer blir del i gruppen och också i gruppens minne,
oavsett om det sker via födsel eller giftermål. Händelsen manifesterar
på olika sätt och inträdet blir ihågkommet. Genom att bevara
fotografier och säga en familjemedlems namn bibehåller vi minnet.
Till och med då vi lämnar familjen eller då den upplöses har famil-
jens traditioner ett grepp om oss, via vårt gemensamma minne. Där-
efter måste varje ny familj, med utgångspunkt från äldre minnen,
bilda sitt eget familjeminne. Ett familjeminne har som funktion att
hålla samman familjen och bevara kontinuiteten.13

                                                
12 Halbwachs. 1992 (1941). (s 53)
13 Ibid. (s 83)
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Religion och minne

Varje individ och familj måste i sin tur förhålla sig till en större
grupps minnesbilder. En av de mer betydelsefulla grupperna är de
som skapat ett kollektivt minne vilket definieras som religion. Halb-
wachs menar att via religionen får vi minnesbilder av migration,
betydelsefulla händelser för gruppen, krig, upptäckter och överens-
kommelser. Detta kommer till synes exempelvis i Bibeln som åskåd-
liggör skillnaden mellan judendom och kristendom via evangelierna
och epistlarna, men som också befäster religionen som en lära med
vissa ritualer och institutioner. Halbwachs menar att enbart på det
sättet kunde kristendomen upprätthålla prestigen i att vara en reli-
gion. Från att från början ha klargjort skillnaden mellan historisk
judendom och den nya kristendomen har kristendomen lyckats att
skapa en religion som inte är tidsbunden, varken bakåt eller framåt.

Detta gäller inte enbart kristendom, varje religion har en air av att
vara både historisk och evig. Hur skedde då detta? Halbwachs menar
att de moraliska läror som vidarebefordras inte går att positionera i
tiden. Det kollektiva minnet i en religiös grupp kan därmed skilja sig
från andra kollektiva minnen. Vanligtvis sker rekonstruktionen av
det kollektiva minnet för att passa in i samtiden, för den religiösa
gruppen är bevarandet av det kollektiva minnet i sin ursprungliga
grundform en viktig del. 

Vad får fokus på bevarande för konsekvenser? Svaret kan vara att
det bland religionsutövarna skapas formaliserade ritualer. Det är
också detta som finns i institutionaliserad form i exempelvis kyrkor
och högmässans utformning. Institutioner blir betydelsefulla för
upprätthållandet av det kollektiva minnet. Där religionen en gång
stod för en ny moral står den senare i tiden för en moral som blir
tradition och uppfattas som evig. Denna tradition vårdas av exem-
pelvis klosterordnar som kan ha som främsta uppgift att vårda och
bevara det kollektiva minnet.

Det kan tyckas att religiösa minnen som försöker att bevara sin
tradition tar avstånd från samtiden, men Halbwachs vill mena att
även dessa minnen lyder under samma lagar som alla kollektiva
minnen, även religiösa minnen måste uttryckas med nutida språk
och användas i ett nutida sammanhang och påverkas därför.
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Halbwachs menar att det var av stor betydelse för de kristna att
påminna om stora händelser och heliga platser samt att vidareför-
medla en viss lära. Genom dessa påminnelser skapades ett kollektivt
minne som kunde utgöra ett skydd för gruppen.

Ett kollektivt minne kan ha dubbla fokus, det kan vara uttryckt i
en ort eller ett monument likaväl som i andlig gemenskap. Kristen-
domen hade utmanat judendomen och utskilt sig som en universell
religion obunden till plats och befolkning. Istället för judendomen,
vilken uppfattades som en rituell religion avsedd för en viss befolk-
ning, skapades en religion som skulle lyfta fram andlighet och vända
sig till alla. I denna situation var Jerusalem den ort där det största
templet fanns med sin tradition och att här låta andligheten ”vinna”
över ritualen utgjorde en fördelaktig symbolik. Att låta kristendomen
inrymmas i människors hjärtan har kompletterats med att bygga
fysiska objekt, kyrkor, som manifesterat det kollektiva minnet med
ritualer och prästerskap.

Social klass och minne

Vi har nu en tredje del i det sociala sammanhanget som påverkar oss,
nämligen sociala klasser. Halbwachs menar att minnet av ärorika
händelser som vissa familjer varit delaktiga i möjliggjort ett samhälle
med privilegier och att detta i sin tur utgjort grunden för att legiti-
mera och understryka att vissa grupper utfört värdefulla tjänster.
Från början var dock minnet förbundet med en jordägande familj,
inte personerna i sig. Senare har situationen förändrats och jord-
ägande eller annat välstånd har kompletterats med kompetens i vissa
professioner vilket utgjort grund för indelning i olika socio-ekono-
miska grupper. En viss sortering, differentiering krävs också för att
framväxten av ett samhälle med lagsystem skulle fungera. Arv,
ägande, lokalisering av personer är nödvändiga, i princip är all lag
baserad på klassifikationer.

Halbwachs menar att välsituerade haft en fördel under decennier
då dessa familjer ofta bevarat ett kollektivt minne av familjen och
därmed ständigt haft en fördel framför grupper som nybildats. De
enskilda personerna reduceras inte till en profession eller till en upp-
gift, personerna får vara individuella personer i en familj med ett
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stamträd. På så sätt har de välsituerade varit bärare av det kollektiva
minnet som fenomen. En välsituerad person behöver inte visa sin
kompetens i nuet, förfäderna är en garant, medan en annan person
mycket väl kan komma i fråga för en uppgift, men bara under förut-
sättning att personen visar sin kompetens i nuet.

Att leva på sitt ärorika förflutna har dock inte visat sig helt till-
räckligt. Under decennierna har de familjer som kunnat kombinera
sitt förflutna med nyare bedrifter varit de som haft mest framgång,
till och med har äldre familjer kunnat återfå sin forna glans genom
att vara verksamma inom nya produktionsområden. Dessa nya pro-
duktionsområden har dock också befolkats av personer från icke
välsituerade familjer varför det tid efter annan blivit nödvändigt att
skilja mellan exempelvis gammal adel och nyadel.

Under 1700-talet uppkom en ny grupp som, välsituerad med
pengar eller inte, haft resurser i form av ordets makt, skriftligt eller
muntligt. Dessutom kom respekten att allt oftare tillkomma personer
utan ärvd titel14, men med olika framgångsrika professioner. Ett
exempel är personer i den framväxande bourgeoisien i olika länder
under 1700-talet och 1800-talet. Precis som de välsituerade behövde
olika professioner skapa en grupp, bevara kunskapen, helt enkelt
skapa ett kollektivt minne. Det kollektiva minnet är därmed inte
enbart aktivt i privatlivet, det är också en del i hur arbetslivet är
organiserat. Ett av skälen är att arbetslivet också innehåller inter-
aktion med andra personer och denna interaktion med samtal och
händelser skapar grund för ett kollektivt minne.

Att arbetslivet skulle innehålla skapande av kollektivt minne inne-
bär inte att alla professioner skulle ha lika möjligheter till detta. Den
grupp som Halbwachs menar har vissa svårigheter att skapa ett kol-
lektivt minne är arbetarna, då de ofta arbetar enskilt med ting och
därför har mindre möjlighet till interaktion med andra personer.
Arbetaren gör i högre grad än andra åtskillnad mellan arbetsliv och
privatliv, privatlivet lämnas då arbetaren träder in i arbetslivet. För
denna grupp skulle det kollektiva minnets grund utgöras av privat-
livet.

Arbetare och fattiga personer har också den nackdelen att det kol-
lektiva minne som tidigare var förknippat med denna grupp ofta
beskrev personerna negativt, de blev beskrivna som personer med
                                                
14 En titel inom adeln kan ges till en person av en kung eller ärvas.
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dåliga egenskaper. Till skillnad från de välsituerade där dygden
fanns och kunde traderas, fanns inte dygden hos de fattiga och
kunde därmed inte traderas. Denna upptagenhet av dygder menar
Halbwachs sakta försvann (jag tolkar det som att försvinnandet sker
under 1800-talet). Istället för att värdera välstånd och dygd värderas
under senare tider förmögna nykomlingar med mobilitet och verbal
förmåga. En annan tanke som Halbwachs framför är att den nya
tiden också medför att en persons kvalifikationer efterfrågas och inte
namnet.

Minnet av de välsituerade och minnet av de fattiga grundar sig på
dåtid och dåtiden är lika viktig som nutiden för klassamhället. Min-
net av en klass måste befästas och detta minne används i nutiden då
nutiden av något skäl finner minnet användbart. Det kollektiva
minnet kan därmed vara användbart för olika intressenter eller
intressen. Skulle inte nutiden finna minnet användbart återkallas det
inte. Å andra sidan överges inte ett kollektivt minne i första taget. För
att det skall äga rum behövs det först finnas ett spirande nytt kollek-
tivt minne som kan träda i dess ställe.

Minnen väljs och rekonstrueras

Minnet har också en speciell relation till tiden, minnet finns både
under tiden och utom tiden. Om vi tänker oss att vi själva är på väg
framåt i tiden kan vissa föreställningar ses som kollektiva minnen,
men om vi istället betraktar samtiden kan dessa föreställningar upp-
fattas som allmänna idéer i tiden.

En annan aspekt av arbetslivet och samhällets utveckling gäller då
det kollektiva minnet inte räcker till för att besvara nutida frågor.
Halbwachs menar att då kommer människorna i gruppen att vända
sig till andra kollektiva minnen och konsultera dem. På detta sätt har
nya metoder uppfunnits inom industri och handel. Så snart en grupp
eller ett samhälle och ett kollektivt minne inte längre är i fas med
varandra, det vill säga då det kollektiva minnet inte inom sig kan
återkonstrueras och konsolideras, måste gruppen eller samhället
skapa ett nytt kollektivt minne. Men detta skapas med det gamla kol-
lektiva minnet som grund.
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Det kollektiva minnet har en dubbel karaktär, det består både av
kollektiva minnen och av idéer som finns i nutiden. Denna mot-
sägelsefullhet förstår Halbwachs som att det kollektiva minnet inom
sig rymmer variation. Halbwachs menar att om minnet vore enbart
socialt betingat skulle det vara fullkomligt logiskt, skälet är att bara
det som anses logiskt i samtiden skulle vara acceptabelt. Detta är inte
fallet, det finns kollektiva minnen som av vissa personer kan uppfat-
tas som ologiska, exempelvis religiösa kollektiva minnen. Om det
kollektiva minnet, å andra sidan, enbart bestod av tradition skulle
det inte tillåta minsta avvikelse från den ursprungliga idén.

Ett kollektivt minne måste rekonstrueras av samtiden för att bestå,
de minnen som inte klarar detta försvinner.

Karakteristika för det kollektiva minnet

Utifrån beskrivningen och referatet av Halbwachs texter om kollek-
tivt minne har jag utkristalliserat några karakteristika för det kollek-
tiva minnet. Dessa karakteristika omfattar följande delar:

� Individuella minnen är grunden
�  Minnena kan vara upplevda eller inte (självbiografiskt minne

respektive historiskt minne)
� En grupp skapas av människor vilka har likartade eller samma

minnen, alternativt en grupp skapar minnen tillsammans
� Minnena är utvalda och sorterade
� Det kollektiva minnet skapas genom interaktion i gruppen
� Minnena återkallas i nutiden
� Minnena har alltid relation till ett socialt och/eller samhälleligt

sammanhang, det kan antingen bestå av en kontrast genom att
bevara en lära, en ritual så opåverkad som möjligt eller genom
en rekonstruktion som anpassar sig efter nutiden

�  Åkallan av minnet kan ske av enskilda personer, av grupper
eller institutioner

�  Minnet manifesteras, exempelvis i ritualer, ceremonier men
också i en institution

� Minnet skapar en sammanhållning i gruppen och ger en konti-
nuitet i historien
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Dessa utkristalliserade karakteristika har jag använt som en ut-
gångspunkt för analys då jag studerat studiecirkeln som utmynnade i
boken Eskilstuna i våra hjärtan15.

Förutsättningar för studiecirkeln

Studieförbunden erbjuder både redan organiserade studiecirklar och
möjlighet för enskilda personer att själva organisera en studiecirkel.
Det är den sistnämnda möjligheten som deltagarna i den aktuella
studiecirkeln använt sig av. Gruppen omfattade tolv personer som
tidigare kände varandra direkt eller indirekt och bodde på orten. Den
1900-talshistoria som presenteras, menar de, behöver kompletteras
med andra berättelser och bilder än vad som redan finns. Från att
först ha varit en tanke om egna studier blev så småningom också
studiecirkeln ett forum och en organisation för att gruppen skulle
kunna skriva ner sin berättelse och välja bilder som slutligen skulle
tryckas i en bok.

Process: Att skapa ett kollektivt minne

De två cirkelledarna var medlemmar i det lokala Arbetshistoriska
rådet. Arbetshistoriska rådet utses av ABF och den lokala LO-avdel-
ningen och det är också de som är ansvariga utgivare av den skrift
som gavs ut.

De tolv deltagarna i studiecirkeln har besökt arkiv, stadsbibliotek
och museer. Dessutom har de intervjuat enskilda personer vilka har
berättat om sina minnen av olika händelser. De har också hjälpt var-
andra eftersom de olika deltagarna haft egna minnen eller kunskap
från denna tid. Det innebär att både individuella och andras minnen
(museer, arkiv, kommunarkiv, mikrofilm från stadsbiblioteket) är
källor. De individuella minnena är ibland upplevda, ibland har de
som berättar enbart referenskunskap om händelserna.

                                                
15 Johansson & Johansson. 1999.
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Det innebär att gruppen använt sig av både skriftliga och muntliga
källor. Sannolikt använder de sig också av objekt då de besökt mu-
seer, även om det inte uttryckligen uttalas i artiklarna.

Deltagarna har valt att inrikta sig på nio olika områden. Enskilda
personer har arbetat med sitt respektive område, utom i två fall där
flera arbetade tillsammans. De enskilda deltagarna har sedan kommit
till gruppen med sina resultat och dessa har diskuterats i studie-
cirkeln.

Deltagarna anger som skäl till sin ”åkallan i nuet av det för-
gångna” att de vill lära sig mer om ortens historia under 1900-talet.
Deltagarna menar att det finns möjlighet att finna mer kunskap om
1900-talet än vad som hittills nedtecknats och att bilden, minnet av
1900-talet behöver kompletteras.16

Med hjälp av egna och andras minnen har deltagarna skapat en
bild av utvecklingen på orten under 1900-talet vilken sedan i sin tur
utgör deras gemensamma, kollektiva minne. Deltagarna har önskat
att komplettera sin egen kunskap och dokumentera kunskaperna så
att andra kan ta del av den. De har använt sig både av upplevda och
icke upplevda minnen, referensminnen, vilka i sin tur sorterats. Jag
tolkar det som att de enskilda deltagarna har lämnat bidrag till de
minnen som gestaltas under varje delrubrik och att materialet där-
efter i sin helhet har manifesterat sig som ett gemensamt kollektivt
minne.

Resultat: Bilden av 1900-talet

De tolv deltagarna har studerat olika områden som de har erfarenhet
av och, eller varit särskilt intresserade av. Därefter har de skrivit tex-
ter och valt ut bilder till artiklarna. Nedan ger jag en kort samman-
fattning av artiklarna. Sammanfattningen ger i sin tur en bild av vilka
områden och perspektiv som deltagarna valt. Givetvis finns ingen
ambition att helt återge alla fakta, men i alla fall något av artiklarnas
andemening.

                                                
16 Johansson & Johansson. 1999. (s 6)
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Eskilstuna 1900–1999

Eskilstuna har genomgått en rad förändringar av territoriella gränser,
ekonomin har utvecklats och befolkningens antal har ökat vilket av-
speglas i kommunfullmäktiges beslut, vilket beskrivs av författaren. I
beskrivningen ingår den politiska maktens ”landskap” vilket består
av oppositionsparterna (c), (fp), (kds), (m), (mp), (v) och Eskilstuna-
partiet samt de regerande socialdemokraterna. Varje parti har sin för-
ankring hos medlemmarna och socialdemokraterna har i detta fall
Eskilstuna Arbetarekommun som sin lokala organisation. Då social-
demokraterna styrt orten under decennier menar författaren att det
medfört att beslut i Eskilstuna Arbetarekommun i sin tur vägt tungt.
De beslut som fattas i fullmäktige är förankrade i ett nätverk där
både ABF och LO:s Metallavdelning finns med.17

Kvinnors liv och arbete

Kvinnors liv och verksamhet har fått ett begränsat utrymme i tidi-
gare historieskrivning och författaren önskar att komplettera bilden
av kvinnors liv samt belysa att samhället förändrats till det bättre. I
berättelsen får vi följa hur den kommunala rösträtten för kvinnor in-
fördes (1908), hur kvinnor alltmer fick förtroendeuppdrag, folkrörel-
sernas framväxt och kvinnornas ökade tillgång till utbildning och
folkbildning. I vardagslivet brottades kvinnorna tidvis med brist på
mat, sjukdomar, (mannens) missbruk, kontakter med fattigvård och
senare socialtjänst. Men det fanns också fritid, familjebildning och
vänskap. Under tidigt 1900-tal fanns en juridisk och social proble-
matik huruvida det var acceptabelt att arbeta fastän kvinnan var gift,
väl i arbetslivet fanns risk för olycksfall i arbetet, lönerna vara låga
och det var i början svårt att få tillträde till fackföreningar. En del
kvinnor löste problemet (frivilligt, eller ofrivilligt) genom hemarbete
(därmed avses förvärvsarbete men utfört i hemmet). Under all tid
fanns också brist på arbete, detta medförde tidigt under decenniet att
kvinnorna funderade på att utvandra (i detta fall till Sovjetunionen)
och i nutid på om deltagande i kurser för arbetslösa.18

                                                
17 Persson. 1999. (s 7f)
18 Johansson, Gun. 1999. (s 51f)
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Konsum och dess restaurang

Under 1920-talet startade Svensk konsumentkooperation sin verk-
samhet i Eskilstuna. Författaren ger oss inblick i arbetslivets villkor
som en del av restaurangverksamhetens historia. De arbetare som
hade pengar och organisationsförmåga startade matlag och betalade
en viss avgift till en person som lagade maten samt serverade denna
vid ett gående bord i en hyrd lokal. Dessa matlag var ursprung till
den restaurang som senare startade inom Konsumtionsföreningen år
1929. Konsumrestaurangerna fick sedan bli ”det offentliga rummet”
under tidigt 1900-tal där gästerna spelade spel och förde livliga dis-
kussioner. Snart ändrades serveringsrutinerna och det gående bordet
ändrades till systemet med självservering från bardisk. Fortfarande,
menar författaren, kan den som vill veta något om situationen på
orten sätta sig i Konsums restaurang, men nu heter den OBS Restau-
rangen.19

Tidningsrubriker

Författaren har analyserat tidningar på mikrofilm i stadsbiblioteket
och tagit ut viktiga händelser i rubrikform under 1950-talet. Från den
tiden kan vi bland annat minnas att det fanns anställning för hem-
biträde, att ogift fick begränsat boende – inte mer än ett rum och kök,
frågan ställdes om folkskolorna på orten var i kaos, ungdomsfylleri
var problem, ungdomskriminaliteten var rekordstor, det var brist på
arbetare till gjuterierna samtidigt som kvinnorna saknade arbetstill-
fällen.20

Dagligvaruförsörjningen i Eskilstuna

En förändring skedde under århundradena från naturahushållning
med enstaka köptillfällen till nutiden med ringa naturhushållning
och ibland dagliga köptillfällen. I denna förändring ingår påbud och
förbud för handel under århundradena. Under 1600-talet fanns

                                                
19 Strömberg. 1999. (s 89f)
20 Ibid.
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restriktioner för allmogen att handla med borgare, vilket påverkade
de boende på orten då orten beviljades stadsrättigheter år 1659.
Under 1700-talet infördes två årliga frimarknader och senare under
17000-talet inrättades den så kallade Fristaden där handeln fick ske
under friare former. Den första lanthandeln etablerades i mitten av
1800-talet men innan dess hade gårdfarihandlare åkt till gårdarna. År
1846 upphörde skråtvånget och det ledde till att även allmogen fick
ägna sig åt att sälja hantverk. Vid samma tid uppstod en konflikt
mellan torghandel vid Rådhuset och torghandeln vid Fristadstorget.
Konflikten löstes genom att torghandeln fick finnas på båda plat-
serna. Torghandeln har också medfört att rum behövdes för att
inkvartera handelsmän och utrymme har behövts för hästar och i
senare tid för bilar.

I början av 1900-talet etablerades alltfler livsmedelsaffärer och det
fanns också grossister. Staden hade också mejerier och slakterier. I
mitten av 1900-talet började de små livsmedelsaffärerna få konkur-
rens av stormarknader där parkeringsmöjligheterna var bättre.
Huruvida stormarknaderna skulle kunna etablera sig var mycket en
fråga om huruvida markägare ville sälja mark och om kommunen
gav bygglov. Ofta medförde dessutom etableringen att andra företag
ville etablera sig i området. Förutom mejerierna och slakterierna
etablerades så småningom också en större brödfabrik. Författaren
menar att kommunens förtroendevalda fick en svår balansgång mel-
lan att stödja små livsmedelsbutiker i centrum och stödja nyetable-
ring av stora enheter längre ut från centrum.21

Den anonyma myndigheten

För de personer som behöver stöd finns Överförmyndarverksam-
heten. Myndigheten började sin verksamhet år 1925 och syftet har
varit, och är, att personer som har svårt att föra sin egen talan och
riskerar att bli förfördelade, främst ekonomiskt, skall få en kontakt-
person som kan sköta ekonomin och bevaka den omyndiges rättig-
heter. Överförmyndaren skall registrera och ha tillsyn över förmyn-
derskap, godmanskap och förvaltarskap. Därmed kontrolleras hur
förmyndare och gode män sköter sina uppdrag. Sedan 1989 har
                                                
21 Eriksson, Jansson & Persson. 1999. (s 94f)
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omyndigförklaringen avskaffats vilket bland annat innebär att de
tidigare omyndigförklarade personerna nu har rätt att rösta.22

Från griffeltavla till dator

Under 1900-talet utvecklas den obligatoriska skolan. I början av 1800-
talet fanns en barnskola som stöddes med allmänna medel. År 1835
tillkom elementarskolan som senare blev högre allmänna läroverket.
Fram till 1911 måste barnen gå i tvåårig småskola och en treårig folk-
skola. Från 1920 måste barnen gå ytterligare ett år och skolplikten
blev sjuårig. I skolan skulle barnen lära sig läsa, skriva och räkna
men de skulle också ha en god hälsa. Skolbad, folktandvård, bespis-
ning och gymnastikundervisning skulle stärka kroppen och reli-
gionsundervisning skulle fostra själen. Barnen fick också skolskjuts,
skolhälsovård, utbildning i trädgårdsskötsel och vissa barn fick klä-
der och skor. I mitten av 1900-talet startade en föräldraförening. På
1960-talet infördes nioårig enhetsskola och barn på sjukhus fick
undervisning. Skolpolisverksamhet startades. Barn som behövde sär-
skild undervisning hade också fått detta sedan början av 1900-talet
inom särskilda klasser i lokal utanför skolan. Musikkonsulent och
skolpsykolog infördes. 1963/1964 blev alla folkskollärare grundskol-
lärare. I slutet av 1960-talet anställdes två finskspråkiga lärare för att
finskspråkiga elever snabbare skulle lära sig svenska och samtidigt
behålla sitt eget modersmål. År 1971 slogs en annan ort och fem
landskommuner ihop med orten. Dessa två händelser medförde att
kommunen blev betydligt geografiskt och befolkningsmässigt större
och möjligheterna till vidare studier utökades därmed. År 1977 invig-
des Mälardalens högskola.23

Något om brandväsendet i Kjula och Kafjärden

För att skydda sig mot bränder organiserade sig invånarna i vad som
senare blev ett brandväsende. I början av 1900-talet fanns en frivillig
brandkår, kallad borgarbrandkåren i de olika socknarna. De organi-

                                                
22 Johansson, Hans. 1999. (s 109f)
23 Victorén-Johansson. 1999. (s 133f)
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serade sig i olika föreningar. Under 1930-talet byggdes två stycken
brandstationer och kommunen (då socknarna) gav bidrag till verk-
samheten. Under 1950-talet kom en ny brandordning och socknarna
hade blivit en storkommun. Det medförde att kommunen skulle
anställa brandmän på deltid och den frivilliga brandkåren skulle
upphöra.24

Idrottsrörelsen i Eskilstuna

När 1900-talet inträder har utövning av idrott redan pågått i organi-
serad form under en längre tid. Redan i slutet av 1700-talet hade
kroppsövningar börjat anses goda som komplement till teorietiska
studier, alla hade ju inte kroppsarbete. På orten var det skarpskytte-
rörelsen som var den första sporten. De startade 1860 och hade sina
föregångare i Jägarföreningar. Dock fanns redan i trakten personer,
kallade atleter, som bildade grupper som utförde vad som då kalla-
des akrobatik.

År 1892 bildades Atletklubben som omfattade kraftsport, brott-
ning och gymnastik. Tyngdlyftning ingick också i Atletklubben. Fri-
idrotten inrymdes inte i Atletklubben utan inom begreppet allmän
idrott och hade sin verksamhet inom Idrottsföreningen Kamraterna.
Friidrotten var från början en mycket allmän verksamhet med cykel,
fotboll, bandy, skytte med salongsgevär med mera. Senare utveck-
lades verksamheten till höjdhopp, längdhopp, löpning, terränglöp-
ning, släggkastning, kulstötning. Snart tillkom skidor, skridskor,
orientering, simning och fotboll.

En något senare sport är handbollen som inte startades förrän
under 1930-talet. Ungefär vid samma tidpunkt introducerades mini-
golf (bangolf), ishockey, tennis, badminton, bordtennis, bowling och
kanotsport. Först på 1940-talet introducerades basketboll. Efter kriget
fick motorsporten ett uppsving med speedway och senare tillkom
båtracing. Då startade också golfklubbarna. Under 1960-talet startade
sportdykning, curling och judo. En varpaförening startade under
1970-talet och en squashhall byggdes för sporten squash och även
rugby startades. Under 1980-talet startade volleyboll, boule och
innebandy. På 1990-talet har sporten klättring etablerats samt budo.
                                                
24 Eriksson & Ohlsson. 1999. (s 153f)
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År 1913 bildades en paraplyorganisation för alla föreningar. Ett av
syftena var att försöka anlägga en gemensam idrottsplats. Den enda
träningsplats som fanns hade en enda förening mandat att använda
respektive hyra ut. Från början tränade medlemmarna på ängar, men
så småningom avsattes mark respektive lokaler till idrottsaktiviteter.
År 1924 invigdes Tunavallen som är en större arena för bollspel,
motorsport och friidrott.25

Sammanfattning

Sammanfattningsvis ger deltagarna en beskrivning av hur orten har
förändrat sina geografiska och administrativa gränser och hur befolk-
ningsantalet har ökat. Det har skett omfattande förändringar i vad
som är privat och vad som är offentlig verksamhet. Vad som tidigare
fanns i det privata såsom brandväsende har nu övergått till det
offentliga. För ortens medlemmar finns ett utbyggt allmänt offentligt
socialförsäkringssystem där särskilt kvinnor har fått bättre möjlig-
heter. För den enskilda person som får problem finns särskilt stöd.
Inom den offentliga verksamheten har också den formella skolan
byggts ut och avgränsar sig inte till utbildning utan omfattar även
barnens hälsa. Inom handeln har alltfler beretts möjlighet att köpa
och sälja, samtidigt har det skett en utveckling mot stormarknader.
Inom den privata sfären finns också föreningslivet där särskilt
idrottsrörelsen har organiserats och utvecklats.

Med utgångspunkt från resultatet från studiecirkeln övergår jag
nu till att presentera hur analysen av Halbwachs kollektiva minne
kan användas för att analysera studiecirkelns resultat.

Diskussion

Utifrån Halbwachs studier har jag beskrivit hur ett kollektivt minne
byggs upp av en rad karakteristika. Ett minne byggs först upp såsom
individuellt minne, det kan vara upplevt av personen eller enbart ett
fotografi. En grupp människor, som antingen har gemensamma min-
nen eller tillsammans skapar ett minne, sorterar och väljer ut min-
                                                
25 Hamberg. 1999. (s 156f)
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nena. Genom gruppens interaktion återkallas minnet i nutiden. Min-
net är länkat till socialt eller samhälleligt sammanhang, till en grupp
eller institution, minnet behöver manifesteras på något sätt och det
kollektiva minnet ger sammanhållning och kontinuitet.

Utifrån dessa karakteristika vill jag diskutera hur deltagare inom
studiecirkeln har presenterat sin bild av 1900-talets historia. Del-
tagarna har önskat att komplettera de bilder som finns och också ge
bidrag till ny kunskap.26

Kunskap och minne

Den första frågan blir om deltagarnas kunskapssökande kan relateras
till skapande av ett kollektivt minne – är kunskap och minne samma
sak? Deltagarna ville ju samla kunskap, inte egentligen minnen. Det
som sägs är att de vill samla minnen för att på det sättet få kunskap.
Vad som utgör kunskap, vad som är möjligt att få kunskap om (Vad
är sanning? Ser vi det vi tror vi ser?) och vilka källor som är trovär-
diga kräver en egen studie. Jag vill ansluta mig till vad jag tolkar som
deltagarnas syn, att höra en deltagares berättelse är också att få
kunskap om en händelse, om så enbart en version av händelsen.

Egna minnen blir till ett kollektivt minne

Deltagarna i studiecirkeln var alla äldre och hade själva upplevt
1900-talets utveckling. Minnena grundade sig på egna minnen, men
framförallt på minnen som de fick från andra personer de inter-
vjuade och från skriftliga källor i arkiv. De använde sig därmed av
individuella minnen, ibland självbiografiska, men i högre grad histo-
riska minnen (inte självupplevda). Ur dessa minnen utkristalliseras
minnen som blir ett gemensamt, skapat kollektivt minne.

Genom att använda kontraster27 tydliggörs att deltagare kan an-
sluta sig mer eller mindre till en av kontrasterna. Texten nedan skall
utläsas som att första delen av meningen är vad deltagarna i studie-
cirkeln önskat att bidra med, det som står i den andra delen av

                                                
26 Persson. 1999. (s 7)
27 Metoden att använda kontraster har använts i Sundgren. 1998.



Laila Niklasson

78

meningen är kontrast, det är vad deltagarna i studiecirkeln förhåller
sig till och i vissa fall vill vara motvikt till:

� I högre grad beskrivning av mindre bemedlade personer/än
förmögna

� I högre grad beskrivning av utveckling och positiva händelser/
än stillastående och negativa händelser

� I högre grad beskrivning av småbråk och kamp/än passiva
personer

� I högre grad beskrivning av tillåtelse av detta småbråk och
kamp/än tvång till konsensus

� I högre grad positiv beskrivning av organiserande av
välfärd/än kritik av organiserandet

Om nu det vänstra ledet är det gemensamma, vad är det då som är
det nya jämfört med det äldre minnet? Om vi ser på högra ledet i
meningarna ovan skulle vi kunna förstå deltagarnas motivering för
att genomföra studiecirkeln som ett uttryck för att deltagarna någon
gång tyckt att presentationen av utvecklingen under 1900-talet inne-
hållit för många inslag av skalans högra sida, nämligen beskriv-
ningar av bemedlade personer, en passiv och negativ beskrivning av
utvecklingen, ett sökande efter konsensus och en kritisk inställning
mot hur välfärdssamhället organiserats.

Oavsett vilket kollektivt minne som skapades sorterades också en
rad minnen bort. Vi kan anta att de minnen som återfinns från det
högra ledet är de som i lägre grad återges i beskrivningen av 1900-
talet från deltagarna i studiecirkeln.

Minnet återkallas i nutiden genom att deltagarna i en studiecirkel
samlat in material som dokumenteras. Deltagarna har också satt in
minnena i ett socialt sammanhang då de använder uttryck som ”de
mäktige”28, det finns en medvetenhet om hierarki och om makt. Vi får
läsa berättelsen om de små människorna som var med och byggde
upp det nya samhället, en ”fantastisk samhällsutveckling”29.

                                                
28 Persson. 1999. (s 24)
29 Johansson, Gun. 1999. (s 51)
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Sortering av minnen via institution

I det här fallet manifesteras inte minnet i en rit eller ceremoni, men
möjligen inom en institution. Skulle Halbwachs anse att det är kor-
rekt att säga att det kollektiva minnet manifesteras då deltagarna fått
en bok utgiven inom Arbetshistoriska rådet med stöd av ABF (som
båda kan sägas utgöra institutioner)? Så som Halbwachs tänker sig
manifestationen skulle interaktionen i gruppen kunna vara en viktig
del av manifestationen och då skulle lika gärna starten av studie-
cirkeln och diskussionerna i denna utgöra manifestationen. Skulle då
cirkeln utgöra en ritual? Jag lämnar frågan öppen.

Vi kan vidare tänka oss att den sortering av minnen och manifes-
tation som genomförs är en verksamhet som utspelar sig inom en
annan institution än folkbildning (ABF), nämligen arbetarrörelsen.
Arbetarrörelse definierar jag här som delar av viss föreningsverksam-
het såsom delar av fackföreningsrörelsen och vissa politiska partier.
Om tankarna kring institutioner som ramar in arbetet skulle kunna
vara möjliga har deltagarna stöd av olika institutioner. Det skulle då
vara studieförbundet (ABF), Arbetshistoriska rådet, paraplyorgani-
sationen för fackföreningar (LO) och arbetarrörelsen i sig.

Om vi fortsätter att använda oss av tanken att institutioner och
arbetarrörelsen är viktiga begrepp skulle vi kunna jämföra studiecir-
kelns presentation av 1900-talet med hur Håkan Thörn30 menar att en
kollektiv identitet utvecklas. Utifrån en enskild persons berättelse
kan denne sättas in i ett kollektiv och också i en särskild tid och i ett
särskilt rum. Berättelsens innehåll blir berättelsen om kollektivets
öde. Berättelsens form är dess förläggning i tid och rum. Ur den
internationella arbetarrörelsens tidiga historia utläser Thörn att rum-
met fått ge vika för tiden. Den internationella arbetarrörelsen ser
tiden, den linjära tiden och utveckling, som centralt. Rummet är
underordnat, en arbetare behöver inte vara knuten till en ort eller ett
fosterland. Under arbetarrörelsens senare historia får rummet, i form
av nationen, en mer framträdande roll.31

Bland de artiklar som skrivits inom studiecirkeln finns berättelser
som kan sammanföras till en grupp där ”det arbetande folket”
beskrivs. Dessa människors öden gestaltas i en viss tid, 1900-talet och

                                                
30 Thörn. 1997.
31 Ibid. (s 26 och s 155f)
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i ett visst rum, den aktuella orten (men inte enbart, det finns även
andra orter). Berättelserna från orten är också ett led i tanken om den
linjära tiden, tiden rör sig från ett förflutet, det finns ett nu och en
framtid. Berättelserna visar ett utvecklingsförlopp och det är i mångt
och mycket ett utvecklingsförlopp som varit möjligt genom att män-
niskor arbetat för att just denna utveckling skall äga rum. Om Thörns
analys av arbetarrörelsens fokus på linjär tid och positiv utveckling
är korrekt så kan deltagarnas resultat fogas in i arbetarrörelsens
tankeram, läs gärna institutionella ram, och att utveckling skett och
är positiv.

Det skulle kunna innebära att studiecirkelns studier av lokal his-
toria kan ses som en del av en studie av arbetarrörelsen och hur väl-
färdssamhället växte fram under 1900-talet. Ett sätt att beskriva sin
relation till en verksamhet är att namnge sin relation såsom deltagare
eller medlem. När en av deltagarna beskriver studiecirklar används
inte ordet deltagare, ordet medlem används istället.32 Samma
begrepp används också när författarna till boken presenteras, de är
medlemmar, inte deltagare.33 Samme författare använder också teori
om sociala klasser som utgångspunkt när analys görs av ortens ut-
vecklingsproblem.34 Författaren har tidigare också beskrivit en lands-
hövding i det län som orten befinner sig som ”arbetarrörelsens lands-
hövding”35. Jag vill mena att detta är ett uttryck för att deltagarna
också förefaller vara medlemmar i ett större kollektiv än studie-
cirkeln.

Sammanhållning och kontinuitet

Om studiecirkeln länkas till arbetarrörelsens institutionella tänkande
om tid och utveckling kan vi också se resultatet från cirkeln som ett
stöd för sammanhållning inom arbetarrörelsen och kontinuitet i tän-
kandet.

På det lokala planet, i studiecirkeln, vet vi inte något om samman-
hållningen i gruppen innan cirkeln startade. Deltagarna i studie-

                                                
32 Persson. 1999. (s 8)
33 Ibid. (s 239)
34 Ibid. (s 17)
35 Ibid. (s 7)
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cirkeln har arbetat under två år med studierna vilket torde ha utveck-
lat sammanhållning i gruppen under denna tid. Deltagarna samlas
också regelbundet och diskuterar sina resultat och minns själva.
Även detta torde vara en del av sammanhållningen. Studiecirkelns
resultat skulle dessutom kunna bidra till kontinuitet på det lokala
planet i form av att tidigare studier kompletteras och får en fördjup-
ning i form av riktade studier av och för det arbetande folket.

Slutsatser

I denna artikel har jag diskuterat och argumenterat för att, och hur,
ett kollektivt minne skapas inom studiecirkelverksamhet.

Tre slutsatser kan dras. Den första slutsatsen är att ur Maurice
Halbwachs redogörelse för det kollektiva minnet kan en rad karak-
teristika utkristalliseras. Dessa karakteristika kan sedan användas för
att studera huruvida en aktivitet har drag av skapandet av ett kollek-
tivt minne. Den andra slutsatsen är att studiecirkelns verksamhet har
bidragit till ett kollektivt minne av 1900-talet om verksamheten jäm-
förs med de karaktäristika för ett kollektivt minne som utkristallise-
rats. Den tredje slutsatsen är att studiecirkeln som arbetsform kan
användas då människor skall nyskapa, omskapa eller återskapa ett
kollektivt minne.
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Lisbeth Eriksson

Ett förändrat samhälle – en
förändrad folkbildning?

Det mångkulturella samhällets utmaningar

När man diskuterar folkbildning i Sverige kan man ha många olika
infallsvinklar. Ett intressant perspektiv är att försöka utröna huru-
vida folkbildningen lyckas anpassa sig till dagens samhälle. Folkbild-
ningen tillkom under en tid som i mångt och mycket var annorlunda
den vi har idag och det har under de drygt hundra år som folkbild-
ningen funnits skett en enorm utveckling i samhället. Vi vet utifrån
tidigare forskning ur ett historiskt perspektiv att samhällsutveck-
lingen på olika sätt påverkat folkbildningen. Men hur är situationen i
Sverige år 2004? På vilket sätt kan man beskriva dagens samhälle och
de behov som genereras? Vad finns det för bild av folkbildningen
och hur talar man om den? Är folkbildningen en levande del av
dagens samhälle och har den kunnat anpassa sig till de krav som
ställs idag?

För att ge ramarna för den utveckling som skett över tid och för att
i någon mån visa på vilka utmaningar folkbildningen ställts inför kan
man ställa upp några påståenden om dess historiska och nutida sam-
manhang.1

Folkbildningen har utvecklats i ett

- industriellt,
- nationsbyggande,
- demokratibyggande,
- monokulturellt,
- partriarkalt och
- folkrörelsepräglat

sammanhang

Folkbildningen verkar nu i ett

- postindustriellt,
- unionsbyggande,
- odemokratiskt,
- mångkulturellt,
- jämställdhetssträvande och
- enfrågerörelsepräglat

sammanhang

                                                
1 Detta sätt att beskriva folkbildningens utveckling har jag hämtat från en före-
läsning av Madelene Larsson, lärare på Göteborgs folkhögskola.
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Man behöver inte hålla med om alla dessa påståenden för att ändå
inse vidden av de utmaningar folkbildningen (och naturligtvis
många andra områden i samhället) stått och står inför. Det som
specifikt har kommit att intressera mig är den mångkulturella ut-
maningen och det är den denna artikel kommer att handla om.

Invandrarna i Sverige2

Idag finns det många människor som bor i Sverige men som är födda
i något annat land. Det rör sig om nästan en miljon människor och de
utgör en relativt stor del av befolkningen.3 Dessa människor har på
olika sätt förändrat Sverige och utgör en utmaning för uppfattningen
om och upplevelser av vad som är typiskt svenskt.4 Denna knappa
miljon människor kommer från jordens alla hörn. De bär med sig
olika traditioner, språk, religioner, utbildningar och livserfarenheter.
Det är således en i huvudsak heterogen grupp. Det finns dock vissa
saker som dessa personer delar och det är framförallt sitt invand-
rarskap. Alla har på något sätt erfarenhet av vad det innebär att
lämna sitt hemland och starta om på nytt i Sverige. Många av dem
har också en i vissa specifika avseenden likartad situation i Sverige.
Denna situation beskrivs i flera olika sammanhang såsom i mass-
media, i olika utvärderingsprojekt, i forskning etc.5 Det är en dyster
bild som framtonar. Invandrarkollektivet beskrivs som en grupp
med stora problem. Arbetslösheten är högre än hos svenskfödda,
inkomsterna lägre, andelen socialbidragstagare högre, deras fysiska
och psykiska tillstånd sämre, de bor i större utsträckning i s k utsatta
bostadsområden etc. Detta innebär att många personer som invand-
rat till Sverige lever i ett tillstånd av vad man skulle kunna kalla
social exkludering.

                                                
2 Med invandrare menar jag människor som invandrat till Sverige.
3 Regeringens prop 1997/98:16.
4 Daun diskuterar detta i en artikel i Invandrare & minoriteter nr 4, 2003.
5 Se exempelvis Integrationsrapport 2002 och Eriksson & Osman, 2003.
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Social exkludering

Begreppet social exkludering har alltmer kommit att användas för att
beskriva invandrargruppernas situation i Sverige och även i andra
länder. Det är ett relativt nytt begrepp som uppstod i Frankrike på
1970-talet.6 Från början användes begreppet främst för att beskriva
exempelvis sjuka, kriminella eller missbrukares situation. Begreppet
har sedan utvecklats och kommit att få en vid betydelse.

Social exkludering definieras olika i skilda sammanhang men som
en gemensam underliggande tankestruktur finns antagandet att värl-
den på olika sätt är skiktad. Denna skiktning och medföljande orätt-
visor gäller både inom sociala och politiska områden. På det sättet är
begreppet brett och innebär en avsaknad av både materiella och im-
materiella resurser. Det kan handla om politiska och arbetsmark-
nadsmässiga resurser men även om avsaknad av social och interper-
sonell integrering.

Begreppet är komplicerat på många olika sätt och upplevs av
många som kontroversiellt. Det är inte heller entydigt och kan kan-
ske också ge felaktiga konnotationer. En person kan inte leva i ett
samhälle och samtidigt vara exkluderad. Det kanske snarare är så att
man är exkluderad inom vissa områden men inte inom andra. Lika-
fullt tycker jag att det är ett användbart begrepp när det gäller att
beskriva många invandrargruppers situation i Sverige. De förhållan-
den de lever under kan diskuteras utifrån både sociala och materiella
orättvisor. I Sverige har vi en policy och en lagstiftning som ska
garantera alla människor ett gott liv på lika villkor. Det ska inte ha
någon betydelse om du är född i ett annat land, dina rättigheter och
skyldigheter ska vara de samma. Grundtanken är således att alla
människor har lika värde och därför ska behandlas på samma sätt.
När det gäller människor födda i andra länder d v s de människor
som vi i dagligt tal kallar invandrare finns det dessutom en specifik
policy som på olika sätt ska garantera dem ett likartat utgångsläge
som svenskfödda.7 Vår officiellt mångkulturella politik fastställer att
det finns ett värde i sig i att människor av olika ursprung, med olika
religion, utbildning, kön etc kommer samman och i gemenskap kan
verka för ett gott samhälle. Detta regleras framförallt i den integra-

                                                
6 Johansson. 2002.
7 Regeringens prop 1997/98:16.
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tionspolitik som är fastställd av regeringen. Detta sätt att resonera
skiljer sig från den policy man har i många andra länder exempelvis
Danmark.8 Den svenska politiken innebär ett synsätt att alla männi-
skor har något värdefullt att bidra med och att vi tillsammans kan
skapa ett samhälle bestående av jämlikar som har möjlighet att delta i
de demokratiska processerna.

I integrationspolitiken anbefalls att alla områden inom samhället
skall genomsyras av det mångkulturella tänkandet och idéer om
integration.9 Det framhålls också att genom detta skall det enbart
behövas en speciell politik för invandrare under deras första år i
landet.10 Sett ur ett rättviseperspektiv har Sverige försökt att till-
godose alla olika gruppers behov och följaktligen även invandrarnas.
Samma lagar, rättigheter och skyldigheter gäller alla. Vad som dock,
enligt mitt sätt att se det, är det stora problemet är de immateriella
resurserna och de sociala rättigheterna. Dessa områden berör männi-
skors grundläggande värderingar, attityder och fördomar vilket i sin
tur gör det svårt att styra genom lagar och förordningar.

Olika bilder

Den officiella bilden av integrationspolitiken kan studeras genom att
exempelvis undersöka olika policydokument som nämnts ovan. Det
är inte ovanligt att invandrarna själva och deras olika kulturer pekas
ut som orsaker till utanförskapet. Om man granskar olika dokument
kan man utläsa dubbla budskap. Dels talas det om de resurser som
invandrarna har och vad de kan tillföra det svenska samhället, dels
talas det om att skillnader i kulturen kan vara en orsak till problem.
Här utpekas exempelvis invandrarkvinnor och deras kultur.

… många invandrade kvinnor kommer från kulturer som inte uppmunt-
rar förvärvsarbete för kvinnor.11

                                                
8 Det pågår f n ett forskningsprojekt i Öresundsregionen där man jämför Dan-
marks och Sveriges invandrarpolitik och hur den tar sig uttryck på en kommunal
nivå. Projektet bedrivs av forskare från Köpenhamns universitet.
9 Regeringens prop 1997/98:16.
10 Det handlar i denna del endast om de som har flyktingstatus eller har fått
uppehållstillstånd av flyktingliknande skäl.
11 Regeringens prop 1997/98:115. (s 13)
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Sådana typer av kulturella förklaringsmodeller brukar benämnas
deficits theories. Dessa innebär att vissa samhällsklasser eller kultu-
rer, i detta fall invandrargrupperna, saknar de normer, traditioner
och värderingar som medelklassen besitter. Detta synsätt blir spe-
ciellt komplicerat eftersom definitionen av problemen och lösning-
arna till dessa konstrueras utifrån en helt svensk värdegrund. Med
en etniskt svensk tolkningsram är det mindre troligt att den fungerar
för människor med andra värderingar och traditionsbakgrunder. Det
är viktigt att tydligare ta hänsyn till invandrarnas egna röster än vad
som gjorts hitintills. Detta kan ske på olika sätt. Ett är att invandrarna
i högre grad deltar i det politiska livet och på så sätt kan påverka sin
egen situation. Ett annat är att genom forskning föra fram och tydlig-
göra invandrares upplevelser av sin situation.

I några forskningsprojekt har jag intervjuat invandrare. Det har
varit projekt med anknytning till folkbildningen men intervjuerna
har också rört upplevelser av vardagssituationen.12 Invandrarnas
Sverige är inte alltid ett ”bra” land. Det finns många olika sätt att se
på Sverige och den situation man befinner sig i.

En mörk bild

Många av dem jag intervjuade uppgav att man som invandrad upp-
levde ett stort utanförskap och en marginaliserad position bl a inom
arbetslivet. De intervjuade upplevde diskriminering och fördoms-
fulla attityder från samhällets institutioner och från gemene man.
Denna mörka bild förstärks både genom massmedia och olika policy-
dokument. Det pågår idag en debatt om hur man skall lösa dessa
problem. Hur skall invandrarna ges tillträde till arbetsmarknaden
och hur ska man komma tillrätta med fördomar och diskriminering?
Det pågår hela tiden i skolor och på andra ställen i samhället ett för-
sök att arbeta med dessa frågor.

                                                
12 Eriksson. 2002; Eriksson & Osman. 2003 .
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En kontrasterande bild

Det finns dock även en annan bild som kontrasterar den mörka som
ofta målas upp i exempelvis massmedia. Bilden av starka och lev-
nadskraftiga personer och grupper som inte ”givit upp” och som
kämpar för sin egen och den egna gruppens situation framtonar då
jag tolkar mina intervjudata. Jag ska senare försöka beskriva vad jag
mött när jag träffat några av dessa grupper inom folkbildningen.
Flera forskare har försökt ge denna annorlunda bild av invandrare
främst i utsatta bostadsområden. En av dessa är Ove Sernhede som
bedrivit sin forskning i framförallt Göteborgsområdet. Han menar att
det finns en stor diskrepans mellan den hotbild som ofta målas upp
och hur det ser ut i verkligheten i dessa områden. Hotbilden visar,
med internationell förlaga, att en fortsatt utvecklig i dessa områden
kan leda till spänningar och våld. Forskning visar i kontrast till detta
att i dessa områden finns en solidaritet och sammanhållning.13

Människor känner sig oftast trygga där och det finns ett välbefin-
nande i att befinna sig tillsammans med personer i liknande situa-
tion. Det pågår många aktiviteter för att förbättra villkoren för dem
som bor där och för området som sådant. Sernhedes forskning visar
att parallellt med hotbilderna framträder ungdomar i dessa områden
som välorganiserade och målmedvetna. Han ger en bild av förorts-
rebellen som kämpar för förbättrade sociala villkor och som visar en
stor politisk medvetenhet.14 Sernhedes forskning har rört ungdomar
och deras situation, men jag tycker mig se vissa likheter med min
forskning, som främst rör vuxna och då i olika folkbildningskontex-
ter. Jag återkommer till detta.

Invandrare och folkbildning

Som jag beskrivit ovan kan man se invandrares situation som mycket
problematisk. Många insatser har initierats av staten. En del har fallit
väl ut medan andra kan ses som mer eller mindre misslyckade.
Staten har uppfattningen att integrationspolitiken skall genomsyra
alla samhällsområden och då ses som ett normalt inslag. Inom folk-
                                                
13 Eriksson & Osman. 2003.
14 Sernhede. 2002.
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bildningen ses invandrare (bland andra) som en prioriterad mål-
grupp. Det har gjort att gruppen på olika sätt har kommit att fokuse-
ras och ses som en särartsgrupp med specifika behov.

I folkbildningspropositionen dras riktlinjerna för folkbildningens
arbete upp.15 Invandrargruppen ses som utbildningsmässigt, socialt
eller kulturellt missgynnad och extra insatser bör därför vidtas för att
möjliggöra för denna grupp att delta i folkbildning och i förläng-
ningen i samhället. Folkbildningen ses som en mötesplats både för
kulturer och människor. Dessa mötesplatser anses som nödvändiga
för att skapa delaktighet för invandrare i samhället men också för att
förebygga och motverka diskriminering. Folkbildningen har i för-
hållande till invandrargrupperna en tydlig integrationsuppgift. I pro-
positionen står att folkbildningen

… starkt kan bidra till integrationen – samla olika människor kring likar-
tade intressen, som erbjuder tillfällen till förbättrade språkkunskaper och
till att få kunskaper och insikter om andra människors kultur.16

Vidare uttrycks i propositionen att man inom folkbildningen kan
mötas på likvärdiga och jämlika villkor.

Folkbildningens policy vad gäller invandrare bygger helt på tan-
karna i integrationspolitiken och avviker inte i någon väsentlig del
därifrån. Går man vidare och granskar dokument som mer konkret
reglerar invandrares deltagande och relation till folkbildningen kan
man dock se en glidning i sättet att tala. Invandrare särbehandlas
både inom folkbildningen och integrationspolitiken. Den stora och
avgörande skillnaden är dock att i integrationspolitiken särbehandlas
man som invandrare under högst fem år medan man inom folkbild-
ningen alltid betraktas som invandrare, med andra ord ”en gång
invandrare, alltid invandrare”. Ett ”bevis” för detta är de regler som
styr statsbidragen till studieförbunden. Där kan man få extra bidrag
om minst hälften av deltagarna i en studiecirkel är invandrare. Då
har det ingen betydelse om man invandrat till Sverige för 50 år
sedan, man är i alla fall per definition invandrare. Detta ger också
signaler till studieförbunden att koncentrera sig på segregerade
studiecirklar med enbart invandrade deltagare. Det kan löna sig

                                                
15 Regeringens prop 1997/98:115.
16 Ibid. (s 9)
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ekonomiskt vilket naturligtvis inte är oväsentligt för studieförbun-
den. Denna särbehandling av invandrare och sättet att betrakta per-
soner som invandrare även efter lång tid i Sverige strider mot den
rådande integrationspolitiken menar jag. Man kan också betrakta
reglerna som ekonomiskt prioriterar grupper med minst hälften in-
vandrare som ett hinder för mer integrerade grupper. Detta skulle
också kunna betraktas som stridande mot den allmänna integrations-
politiken och folkbildningspolicyn där man betonar mötets centrala
roll. Har man grupper med enbart invandrade deltagare leder ju
detta inte till några möten kulturer emellan, något som man talar om
och betonar vikten av i exempelvis folkbildningspropositionen. Lika-
fullt talas det inom folkbildningen i allmänhet om integrationsverk-
samhet när man avser verksamhet riktad till eller driven av invand-
rare. Det är svårt att förstå vad det är som motiverar att man kallar
en studiecirkel med enbart invandrade deltagare och som är utloka-
liserad till ett utsatt bostadsområde för integrationsverksamhet. Stu-
dieförbunden bedriver en otroligt viktig verksamhet bland invand-
rare och invandrardeltagare, men frågan är om det är något som
främjar den integrationsprocess som är statsmakternas intention, då
denna förutsätter ett möte mellan olika kulturella grupper.

Invandrare i folkbildningen

Studieförbundens verksamhet är en stor och viktig del av den
svenska folkbildningen. Att studera denna kan således ge en god bild
av dagens folkbildning. I ett nyligen avslutat forskningsprojekt som
bedrivits inom ramen för Statens utvärdering av folkbildningen 2004
har jag tillsammans med Ali Osman studerat studieförbundens ar-
bete med målgruppen invandrare.17 Studien var inriktad på arbetet i
så kallade utsatta bostadsområden.

Olika sätt att organisera studiecirklar

I vår studie fann vi att verksamhet med invandrade deltagare kunde
organiseras på olika sätt. Vi fann åtminstone tre olika former. Det
                                                
17 Eriksson & Osman. 2003.
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som tycktes vanligast var den där studiecirklar drevs av och på
initiativ av olika invandrarföreningar, men med, framförallt ekono-
miskt, stöd från något studieförbund. I dessa cirklar deltog enbart
invandrade deltagare som dessutom var medlemmar i den aktuella
invandrarföreningen. Det var då oftast fråga om föreningar vars
medlemskap bygger på ursprunglig nationstillhörighet eller religiös
övertygelse. Ett annat sätt att organisera studiecirkelverksamheten
var att cirkeln enbart hade invandrade deltagare men med svensk-
född cirkelledare. En tredje variant var att driva ”vanliga” studiecirk-
lar med deltagare som via studiekataloger eller dylikt fått informa-
tion om cirkeln och anmält sig på eget initiativ. Dessa studiecirklar
kunde ha både svensk-födda och invandrade deltagare. Enligt vår
studie och även enligt annan forskning är dock andelen deltagare
med utländsk bakgrund i studieförbundens verksamhet betydligt
lägre än för svenskfödda.18 Det har spekulerats i varför det är på det
viset och en tänkbar förklaring är att det kostar för mycket att delta.
Många invandrare har en ansträngd ekonomi och är beroende av
ekonomiskt bistånd från socialtjänsten. I ett sådant läge kan det vara
svårt, för att inte säga omöjligt, att spendera pengar på deltagande i
en studiecirkel. En del studieförbund i storstadsområdena har tagit
konsekvenserna av detta och skickar inte längre rutinmässigt ut stu-
diekataloger till hushållen i kommunen. Informationen om verksam-
heten är istället riktad på olika sätt till olika grupper.

Från ovan relaterade forskningsprojekt vill jag ta ett exempel på
folkbildningsarbete med invandrade deltagare. Det är en studiecirkel
som bedrevs av en islamsk kulturförening med stöd av ABF. Jag väl-
jer denna cirkel då jag menar att den på ett tydligt vis ger en bild
över ett sätt att inom folkbildningen tackla den mångkulturella situa-
tionen idag.

Fredagscirkeln

Den studiecirkel jag studerat kallas Fredagscirkeln. Den startades på
initiativ av en grupp kamrater, alla kvinnliga muslimer och medlem-
mar i en islamsk kulturförening. De bor alla i ett bostadsområde som
av statsmakterna karaktäriseras som utsatt. Det är ett område som i
                                                
18 Rubenson. 1996.
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massmedia beskrivs som högst problematiskt. Fattigdom, segrega-
tion, kriminalitet, arbetslöshet etc förknippas med området. Jag inter-
vjuade sju av dessa kvinnor. Det var en gruppintervju som ägde rum
en regnig höstkväll i föreningens källarlokal i bostadsområdet. Jag
gjorde intervjun vid ett av de ordinarie cirkeltillfällena. Lokalen var
mycket spartanskt möblerad med pinnstolar och vi satt alla i en rund
ring med bandspelaren i mitten. Det var en märklig känsla att sitta
där bland dessa engagerade kvinnor. Känslan av att befinna sig i ett
främmande land var stark och hade infunnit sig redan vid min resa
till det aktuella bostadsområdet och under den korta promenad jag
gjorde i området innan mötet med kvinnorna.

Gruppen bestod av kvinnor och yngre flickor. Fyra av dem gick
fortfarande i grund- eller gymnasieskola medan de övriga antingen
studerade svenska eller var arbetslösa. Kvinnorna hade varit ganska
länge i Sverige. Den som hade varit kortast tid här hade vistats i
Sverige i sex år och den som varit längst i 17 år. Det fanns en skillnad
mellan kvinnorna och de yngre flickorna i inställningen till sin situa-
tion i Sverige. De unga flickorna som fortfarande fanns inom det
svenska utbildningssystemet upplevde att de hade en viss samhörig-
het med det svenska samhället och kände sig delvis delaktiga i vad
som hände i ”majoritetssamhället”. De äldre kvinnorna däremot
upplevde ett starkare utanförskap och uppfattade själva att de hade
en marginaliserad position i förhållande till det svenska samhället.
Under ett flertal år hade de kämpat med att skaffa sig kunskaper i
svenska språket och olika yrkeskunskaper, allt för att kunna få till-
träde till det svenska arbetslivet. Detta hade dock misslyckats. Ibland
upplevde de att de diskriminerades på arbetsmarknaden p g a sitt
ursprung. Kvinnorna uttryckte en starkt kritisk inställning till det
svenska samhället och dess oförmåga att öppna sig för personer från
andra länder och med annan bakgrund. Känslorna av utanförskap
förstärktes av att man bodde i ett område med låg procent svensk-
födda. Detta har ibland kallats för svensk-glesa områden.19 Kvin-
norna hade få kontakter med personer födda i Sverige och de beto-
nade att det inte var invandrarna som inte ville ha kontakt. Samtidigt
utgjorde själva boendet ett praktiskt problem när det gällde att
underlätta kontakterna med svenskfödda personer. De bodde helt
enkelt inte i detta område.
                                                
19 Andersson. 2001.
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Ett tryggt bostadsområde

Det område kvinnorna bodde i har dåligt rykte och detta var de fullt
medvetna om, men de var långt ifrån överens med dess kritiker.
Deras område var inte värre eller sämre än något annat utan för dem
symboliserade det istället en stor trygghet. I området fanns alla deras
vänner och det var viktigt att ha vänner och familj runt omkring sig.
En av kvinnornas make hade erhållit arbete i en annan kommun men
familjen hade valt att bo kvar och mannen pendlade istället till sitt
arbete. Kvinnorna sa att det visserligen fanns kriminalitet och andra
sociala problem men att detta finns i stort sett överallt. Dessa kvin-
nors beskrivning av sitt bostadsområde står således i stark kontrast
till den hotbild som exempelvis finns i massmedia och i den politiska
debatten. Områdena beskrivs oftast utifrån sin annorlundahet. De
boende blir de Andra. Det är sällan man hör invandrarnas röst i
denna debatt. Med integrationen som mål vill statsmakterna för-
ändra dessa områden. Samma resonemang finns dock bland de grup-
per som bor där. Det utvecklas ett starkt ”vi och dom”-tänkande, där
”dom” istället är de svenskfödda. Ibland kan det till och med före-
komma en romantisering och mytologisering av det egna området.20

Det som finns utanför upplevs som farligt och hotande. ”Svenska”
bostadsområden uppfattas som socialt fattiga.

Stärkt religiös identitet

Vad har då Fredagscirkeln för innehåll och vilken betydelse tillmäter
kvinnorna den? Cirkeln startade som tidigare nämnts på initiativ av
kvinnorna själva. De var en grupp som ville göra någonting för att
saker och ting i samhället skulle bli bättre. Cirkeln har en inriktning
främst på samhällsfrågor. Man har diskuterat det som för tillfället
har känts viktigt och relevant och som på olika sätt påverkar grup-
pens situation. Som exempel kan tas terrorism, diskriminering och
homosexualitet.

Ja, vi kände att vi ville ha någonting gemensamt så att till exempel vad
som brukar hända. Vi brukar alltid höra att muslimer är terrorister och då

                                                
20 Sernhede. 2002.
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det här … och då tänkte vi att vi kan diskutera det här själva och se om vi
kommer fram till någonting. Det kan … är det sant att vi är terrorister?
Vad har hänt egentligen i samhället? Såna viktiga frågor tänkte vi ta upp
och diskutera och se om det verkligen stämmer.

Parallellt med denna cirkel deltar samtliga intervjuade i en annan
cirkel, kallad Söndagscirkel, som koncentrerar sig på diskussion om
religion och identitet. Kvinnorna har svårt att skilja ut vad den ena
eller andra cirkeln haft för effekter för deras sätt att tänka, handla och
agera. Cirklarna ses inte som några separata moment i deras liv utan
som en naturlig del i vad man sysslar med i sitt vardagsliv.

Den största behållningen av cirklarna är att man fått lära sig om
sin egen religion. Ökad kunskap och utvecklandet av en religiös
identitet har i sin tur inneburit en större säkerhet för kvinnorna. De
anser att de nu är rustade på ett helt annat sätt att möta det svenska
samhället. Nu kan de ge svar på tal när de exempelvis får frågor om
varför de använder sjal. En sådan cirkel skulle också, enligt kvin-
norna, på detta sätt kunna öka integrationen i samhället då integra-
tion inte handlar om att de arabiska kvinnorna ska ta av sig sina
sjalar utan att de ska kunna behålla dem på utan att ifrågasättas.
Dessa kvinnor söker sin identitet och sin trygghet i religionen och de
får hjälp av detta genom studiecirklarna. Man kan också på ett annat
sätt arbeta med integration med studiecirkeln som bas, menar de.
Kvinnorna hävdar att de som individer har svårt att få kontakt över
kulturgränserna men ser en möjlighet i att olika föreningar kan knyta
kontakt med varandra. De menar exempelvis att islamska kultur-
föreningen och ABF skulle kunna samarbeta. Man föreslår, eller ser
som en framkomlig väg, ett samarbete på grupp- eller organisations-
nivå. En av kvinnorna säger

Men sen om man vidare i framtiden för att påverka det här med integ-
ration, göra ett samarbete med svenska föreningar så kanske man för-
bättrar integrationen på det sättet i och med att man kan liksom inte gå ut
i … (det bostadsområde kvinnorna bor i, författarens anmärkning) och
skrika kom nu alla utlänningar så går vi till … (ett ”helsvenskt” bostads-
område, författarens anmärkning). Men genom en förening så kan det bli
enklare.

Att organisera sig tycks över huvud taget vara gynnsamt för integra-
tionen enligt dessa kvinnors sätt att resonera. Det är intressant efter-
som även intervjuade representanter för ABF framförde liknande



Ett förändrat samhälle – en förändrad folkbildning?

95

synpunkter. Man skulle kanske kunna se de studerade cirklarna som
en början till ett sådant samarbete.

Studiecirklarna fyller också en viktig social funktion. De möjliggör
för kvinnorna att träffas på fritiden under kontrollerade och trygga
förhållanden. Det är också viktigt för dem att kunna mötas i en en-
könad miljö.

Att ta tag i sin egen situation

Dessa kvinnors situation kan beskrivas i termer av social exklude-
ring. De är endast till liten del delaktiga i de demokratiska proces-
serna, de står utanför arbetsmarknaden, de har få kontakter med
svensk-födda och de har en dålig materiell standard. De uttrycker att
det från samhällets sida görs alldeles för lite för att komma tillrätta
med dessa problem. Om det görs något så görs det på felaktigt sätt.
Som ett exempel nämner kvinnorna att det på det lokala bankkon-
toret enbart anställts invandrare. De undrar varför det ska vara så
där, när det inte är så någon annanstans. Varför kan inte dessa in-
vandrare få anställning på bankkontor i ”svenska” områden och vice
versa?

Upplevelsen är att eftersom ingen tar ansvar för att förbättra grup-
pens villkor måste dess medlemmar göra det själva. Studiecirkeln
blir då ett utmärkt verktyg för att kunna organisera gruppen. Med
cirkeln som plattform kan man gå vidare och kanske på olika sätt
agera. Genom ekonomiskt stöd från studieförbundet möjliggörs
denna verksamhet. Kvinnorna är dock omedvetna om vad det stu-
dieförbund som de samarbetar med står för ideologiskt. Utifrån
deras synvinkel skulle de kunnat samarbeta med vilket studieför-
bund som helst. I detta fall var samarbetet enbart av ekonomisk
karaktär. Detta innebär att vägen via studieförbundet kan tolkas som
en omväg. Kvinnogruppen deltar i folkbildande verksamhet men
den har ingenting att göra med den ideologi eller profil som det
aktuella studieförbundet står för.



Lisbeth Eriksson

96

Är invandrarföreningarna en social rörelse?

Folkbildningen föddes i en tid som på många sätt skilde sig från den
tid vi nu lever i. Det var en tid då folkrörelserna började växa sig
starka. För dessa blev folkbildningen ett viktigt instrument. Rörel-
serna ville öka demokratin och stärka den egna subkulturen.21 Folk-
bildningen blev en väg till samhällsomvandling och sågs naturligtvis
med oro från makthavarnas sida. Det blev en ”bildning av och
genom folket” något som också brukar kallas självbildning. Det inne-
bar att initiativet kom från gruppen själv och att det också var grup-
pen som hade kontroll över vilket innehåll och vilka former bild-
ningen skulle ha. Deltagarna tolkade dessutom det som studerades
utifrån sin egen erfarenhet och förståelse. Inga förmedlade mellan-
händer fanns. Inom folkbildningen fann de sociala rörelserna det
forum utifrån vilket de kunde tänka, diskutera och handla. Självbild-
ningstanken har tolkats som en kombination av en kollektiv och en
individuell process där individernas enskilda bildning ska möjlig-
göra för gruppen att organisera sig och ta sin plats i samhället.22 Ett
något annorlunda sätt att se det är att betrakta processen främst som
en process som rör den kollektiva bildningssträvan hos olika sociala
grupper.23

Detta synsätt på bildning har i grunden ett konfliktperspektiv där
man betraktar kunskap som makt. Självbildningen är integrerad i
folkrörelsen som sådan. Bildningen kan på detta sätt skärpa motsätt-
ningarna till andra grupper i samhället. Den allmänna bilden idag är
dock att detta har förändrats. Idag tycks inte folkbildningen och folk-
rörelserna ses som ett hot av de styrande.24 Motsättningarna mellan
den dominerande samhällskulturen och de olika subkulturerna som
representeras av folkrörelserna har avtagit eller kanske helt försvun-
nit. Idag utgör folkrörelserna en väl etablerad del av samhället. Man
kan kanske t o m säga att dess representanter idag styr Sverige. Detta
har på ett sätt inneburit att folkbildningen fått en ny roll. Det har
skett en utveckling från självbildning av ”de egna” till en mer allmän
bildning av människor även utanför den egna gruppen. Det innebär

                                                
21 Arvidson. 1996.
22 Sundgren. 2000.
23 Arvidson. 1996.
24 Ibid.



Ett förändrat samhälle – en förändrad folkbildning?

97

naturligtvis en bredare rekrytering och ett förändrat ämnesinnehåll i
exempelvis studiecirklar. Kunskapen eller bildningen får här en an-
nan roll och fungerar mer som en utjämnande och överbryggande
kraft. Det innebär i sin tur att den ideologiska förankringen för-
svagas.

Utvecklingen inom folkbildningen har också gått mot en större
individualisering. Nu handlar det i allt högre grad om att förverkliga
människors egenintresse.25 Folkbildning kan på detta sätt tolkas som
grundat mer på ett konsensusperspektiv.

Men hur ska man då betrakta invandrargrupperna i förhållande
till detta? Hur kan man tänka om deras situation inom folkbild-
ningen? Kan man säga att invandrarkollektivet bildar eller utgör en
social rörelse och att man genom detta skulle kunna jämföra deras
nuvarande situation med exempelvis arbetarrörelsens tidigare? Ett
av flera sätt att beskriva en social rörelse är att den består av en upp-
sättning idéer som på olika sätt påtalar olika brister i samhället.
Idéerna innehåller också föreskrivna lösningar på dessa brister samt
tankar om vad som motiverar förändringarna. Ett annat sätt att
uttrycka det är att ett aktivt deltagande och ett kollektivt handlande
är krav på en social rörelse. Det ses som ett naturligt sätt för grupper
av människor att reagera på om samhället inte vill ta itu med rå-
dande missförhållande. Idag talar man om nya sociala rörelser. Deras
mål är inte att bli en del av det etablerade samhället. Ett sådant
scenario är snarare en hotbild. Det finns dock en mångfald teorier
som vill förklara sociala rörelser och hur man kan se på dem. Vad
som starkt har hävdats är dock att de inte är speciellt nya.

Invandrarföreningarna som en maktfaktor?

Utifrån ovanstående beskrivning kan det vara svårt att hävda att in-
vandrarkollektivet är en social rörelse. Invandrarkollektivet är ytterst
heterogent och representerar en mängd olika åsikter, värderingar,
traditioner och kunskaper. Man kan exempelvis inte säga att det
finns en gemensam uppsättning idéer. Det är snarare så att det sätt
invandrare organiserar sig på idag motverkar bildandet av mer över-
gripande intresseorganisationer. Men hur ska man då se på invand-
                                                
25 Sundgren. 2000.
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rarföreningarna? Deras folkbildningsverksamhet idag kan beskrivas i
termer av självbildning precis som arbetarrörelsens i början av 1900-
talet. Som det fungerar på många håll är det invandrarföreningarna
som tar initiativet och också kontrollen över innehåll och form i
studiecirkeln. Det visar sig att studieförbunden har mycket lite eller
ingen kontroll alls över vad som sker i cirklarna. Man kan också tolka
denna folkbildningsprocess som en process där individernas en-
skilda möjlighet till bildning gör det möjligt för gruppen som sådan
att organisera sig och ta plats i samhället. Detta blev mycket uppen-
bart i den kvinnocirkel jag studerade. Genom sin organisering fick
kvinnorna en plattform för inträde i samhället. De kunde på detta
sätt arbeta för att förbättra gruppens situation. Att inte denna verk-
samhet ses som ett hot idag beror nog delvis på att den formellt sett
är organiserad av väletablerade organisationer vars verksamhet inte
ifrågasätts. Dels kan det kanske bero på att det inte finns en allmän
medvetenhet om att studieförbunden idag i stor utsträckning saknar
kontroll över denna form av verksamhet, eller är det så att det hos
statsmakterna finns en övertygelse om att invandrarföreningarna har
samma mål med sin verksamhet som staten? Jag är inte säker på att
så är fallet. Jag tror att det kan finnas olika bilder av hur det integ-
rerade samhället ska se ut. Om man återgår till jämförelsen med de
”gamla” folkrörelserna kan man säga att en stor skillnad gentemot
dessa är att de hade egna studieförbund. Nu är invandrarförening-
arna hänvisade till studieförbund som styrs av helt andra intressen
och ideologier. Det innebär i sin tur att invandrarföreningarna inte
har så stor möjlighet att påverka verksamheten i stort. De har heller
ingen makt över exempelvis ekonomin.

Här i skärningspunkten mellan olika bilder av det ideala integre-
rade samhället, olika upplevelser av kontroll över situationen och
olika värderingar, tror jag vi har folkbildningens stora utmaning i det
mångkulturella samhället. Hur ska folkbildningen kunna ta tillvara
den kraft och den potential som finns hos invandrargrupperna och
kombinera den med de intentioner och den vilja till att stödja integra-
tionsprocessen som finns hos studieförbunden? Det handlar således
om att både stödja särarten, det som är olika, och att stödja integra-
tion och det som är lika. Hur ska man kombinera två (eller kanske
hundra) motstridiga bilder av hur det samhälle ser ut mot vilket vi
strävar? Folkbildande verksamhet har en otroligt stor betydelse och
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är en sprängkraft i sig, men ska den kanske organiseras och styras på
ett annat sätt? I folkbildningens sprängkraft finns embryot till sam-
hällsförändring, men då kanske de gamla folkrörelserna trots allt
spelat ut sin roll? Villigheten till samhällsförändring kanske inte är så
stor när man redan sedan lång tid innehar maktpositioner i samhäl-
let. Folkbildningen som företeelse lever kvar men för att den ska åter-
få sin sprängkraft och åter bli en plattform för samhällsförändring
kanske den måste ”befolkas” eller ”ägas” av andra grupperingar eller
organisationer. Kanske invandrarföreningarna kan spela en sådan
roll.

Det samhälle vi har idag kan alltså sägas ånyo utgöra en grund för
en mer samhällsförändrande folkbildning. Det finns grupper i sam-
hället som saknar materiella och andra resurser och som kanske är
beredda att mer aktivt arbeta för att förbättra sin situation. Det hand-
lar om grupper som upplever sig stå utanför gemenskapen och möj-
ligheten att påverka. Folkbildningen kan i och med detta åter bli mer
kollektiv och mindre individuell åtminstone i förhållande till dessa
grupper. Men för att denna utveckling skall komma till stånd eller
snarare för att den ska bli framgångsrik tror jag att delar av folkbild-
ningen måste omorganiseras. Andra grupper måste få tillträde också
till de beslutande och styrande sammanhangen inom folkbildningen.
Vad man gör idag är att man försöker införliva invandrarförening-
arnas folkbildande verksamhet i de rådande svenska strukturerna.
Det är möjligt att man då kväver de initiativ och alternativa, nya, sätt
att tänka och organisera folkbildning utifrån invandrargruppernas
egna utgångspunkter och på detta sätt missar möjligheten att få en
folkbildning anpassad till dagens mångkulturella samhälle.
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Per Andersson

IT-stött lärande – folkbildning i tiden?

Datorer och annan teknisk utrustning påverkar vårt vardagsliv i dag
på ett sätt som vi inte hade kunnat ana för bara tio–femton år sedan.
Vi skickar e-post, chattar, söker information och uträttar exempelvis
bankärenden och lämnar vår självdeklaration via Internet. Utveck-
lingen har fått och får betydelse för samhället i stort, bland annat när
det gäller de demokratiska processerna och inte minst för det lärande
som sker i olika sammanhang och på olika sätt. Tekniken får kon-
sekvenser för såväl formellt som icke-formellt och informellt lärande.
Med hjälp av, tack vare och/eller på grund av informationstekniken
(IT) lär vi i dag mer eller mindre andra saker, på andra sätt och på
andra platser än vad vi gjort tidigare. Vi får nya möjligheter att
informera oss, att kommunicera och att påverka. Möjligheterna att
studera i organiserad form ökar genom utbyggnaden av distans-
utbildningar. Samtidigt kan nya studieformer tvinga till dator-
användning, och det krävs nya kunskaper för att kunna hantera tek-
niken.

Mycket stora resurser har satsats för att utveckla användningen av
de tekniska landvinningarna, bland annat när det gäller dess roll för
det livslånga lärandet. En av de arenor där möjligheterna att använda
IT-stöd för att utveckla lärandet har uppmärksammats är folkbild-
ningen, där olika utvecklingssatsningar i projektform har gjorts i
flera omgångar under perioden från 1996 och framåt. Först satsades
pengar från Distansutbildningskommittén (DUKOM), och sedan är
det främst Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling (KK-
stiftelsen) som bland annat har satsat på folkbildningen. Dessutom
har Distansutbildningsmyndigheten (Distum) och Nationellt cent-
rum för flexibelt lärande (CFL) varit viktiga aktörer.1

                                                
1 Dessa satsningar har även lett till att forskare har studerat olika aspekter av
folkbildning och IT. I SOU 2004:8 ges en överblick över ett antal sådana studier.



Per Andersson

102

Inom folkbildningen strävar man efter att upprätthålla ideal som
innebär att verksamheten ska vara fri och frivillig. Gruppen och
kommunikationen mellan deltagarna ses som centrala i lärprocessen,
och folkbildningens bidrag till demokratin lyfts fram.2 Frågan är vad
som händer när den traditionella folkbildningen möter den nya tek-
niken. Hur påverkas folkbildningens identitet? En kartläggning av
folkbildningens IT-mönster tyder exempelvis på att det finns skillna-
der mellan folkhögskolor och studieförbund när det gäller teknikens
betydelse. Inom studieförbunden är det främst den administrativa
sidan som är delaktig i IT-utvecklingen, medan de som finns i den
pedagogiska verksamheten – cirkelledare och deltagare – inte är in-
kluderade i alls samma utsträckning som lärare och elever på folk-
högskolorna.3

Denna artikel bygger på och diskuterar några av de resultat som
kom fram i en undersökning av de särskilda satsningar på utveck-
lingen av IT-stött lärande som genomfördes inom folkbildningen
1999–2001.4 Resultaten baserar sig främst på intervjuer med ett urval
av projektledare, pedagoger och deltagare inom olika delar av sats-
ningarna, men även enkäter och skriftliga slutrapporter ingick i
materialet. Inledningsvis diskuteras informationstekniken i relation
till lärandet, och därefter fokuseras kommunikationens betydelse,
relationen mellan individuella och kollektiva lärprocesser samt de-
mokratiska aspekter av den IT-stödda lärprocessen och dess resultat.

                                                
2 ”Folkbildningen” är inte någon enhetlig företeelse. Verksamheten inom folk-
högskolor och studieförbund är mångskiftande, något som bland annat blev
tydligt vid ett försök att få en samlad bild av satsningarna på IT-stött lärande –
se Andersson. 2004 (s 41–42). Det finns ändå en gemensam organisation i form
av Folkbildningsrådet, liksom pedagogiska ideal vilka är en del av folkbildning-
ens identitet och som man i varierande utsträckning försöker leva upp till. Dessa
ideal framhålls inte minst i relation till möjligheterna att använda IT-stöd och att
organisera distansstudier – se Axelsson m fl. 2001, 2003.
3 Landström. 2004a, b.
4 Andersson. 2002. Undersökningen var ett uppdrag från Folkbildningsrådet,
finansierat med en del av de medel som KK-stiftelsen ställde till förfogande för
utvecklingen av det IT-stödda lärandet inom folkbildningen, och omfattade sats-
ningar på projektverksamhet, lärcentra, regionala resurspersoner samt fortbild-
ning. Några andra delar av satsningarna utvärderades på annat sätt – se Dahl-
gren m fl. 2001a, b.
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IT och lärande

Den betydelse IT-stödet har för lärandet inom folkbildningen kan,
utifrån min undersökning, summeras i tre huvudsakliga kategorier –
kommunikation, gestaltning/uttryck samt struktur – vilka kommer
att diskuteras i detta avsnitt.

Inom den verksamhet med IT-stödd folkbildning som har stude-
rats uttrycks en pedagogisk idé för det IT-stödda lärandet där kom-
munikationen står i fokus. Det är samma idé som lyfts fram oavsett
om man möts fysiskt eller virtuellt. Att idén är densamma innebär
också att det inte handlar om att införa IT-stöd i stället för något
annat, utan att det uppfattas som ett nytt alternativ för att realisera
samma idé. De möjligheter som erbjuds för att kommunicera (på
distans) innebär bland annat att människor kan mötas på samma
nivå i studier, oavsett vilket uppdrag eller formell position de har i
andra sammanhang – med andra ord ges möjlighet till möten mellan
människor som varken möts eller kommunicerar med varandra
annars.

Studier med IT-stöd innebär också förändringar i studiernas rela-
tion till vardagslivet – exempelvis behov av rutiner när det gäller att
”koppla upp sig” och krav på självdisciplin hos deltagarna. I utvär-
deringen av DUKOM-projekten5 beskrivs erfarenheter av en föränd-
rad lärarroll, där arbetsuppgifterna förskjuts från föreläsningen till
handledning och vägledning. Detta kräver också mer tid, eftersom
arbetet blir textbaserat och individualiserat, och det krävs mer plane-
ring och förberedelser. Denna utveckling sågs av de flesta (inom
högskola, vuxenutbildning och folkbildning) som positiv, men inom
folkbildningen varnades också för detta – mer struktur, färre fysiska
möten och mer lärarcentrerad undervisning strider mot folkbildning-
ens pedagogiska ideal. Senare studier visar också på hur folkbildare
som arbetar med distanspedagogik ställs inför dilemman som hand-
lar om avvägningar mellan att å ena sidan skapa flexibilitet i rum,
tid, innehåll och arbetsformer och å andra sidan skapa en lärande-
miljö som är anpassad efter pedagogiska ideal och studiernas ämnes-
innehåll.6 Ur deltagarnas perspektiv kan distansformen och IT-stödet
handla om att studierna blir möjliga att genomföra. För en person
                                                
5 Åström. 1998.
6 Andersson, Petersson & Riomar. 2004.
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med kronisk sjukdom kan det innebära att det som annars vore
omöjligt blir genomförbart, för andra kan livssituationen vara sådan
att distansformen gör det möjligt att studera utan att välja bort något
annat när det gäller arbete och/eller familj.7

IT-stödet kan även fungera som ett (eller snarare flera olika) verk-
tyg för gestaltning och uttryck. Detta ger nya möjligheter att arbeta
med texter, bild, ljud och film i studierna. Här handlar det inte enbart
om den nog så viktiga estetiska dimensionen utan också om nya möj-
ligheter för den demokratiska utvecklingen och för det pedagogiska
arbetet. Skrivande av exempelvis insändare och debattartiklar är en
viktig del i det politiska arbetet, och i ett projekt där ett studieför-
bund riktade sig till kvinnor inom en politisk medlemsorganisation
var utvecklingen av förmågan att skriva politiska texter ett viktigt
inslag. Kvinnorna deltog i en skrivarkurs på distans, där de skrev
texter och fick kommentarer av en kunnig och erfaren skribent, för
att de skulle öka sin förmåga att uttrycka åsikter och påverka.

När IT-stöd används för kommunikation och gestaltning finns
också ”trösklar” när det gäller vanan och förmågan att använda
skriftspråket och att våga ”publicera sig”. Att våga skriva är inte
självklart, speciellt inte när det man skriver kan komma att läsas av
”vem som helst” på Internet. Dessa problem som lyfts fram handlar
om Internets offentlighet. Det finns dock även en omvänd proble-
matik kring om man blir sedd eller ej när man publicerar sig på nätet.
Vem läser egentligen en hemsida? Hur påverkas motivationen om
det visar sig att ingen besöker hemsidan? Här handlar det alltså om
en balansgång mellan att det man producerar blir tillgängligt för alla,
vilket gör att vissa blir osäkra och andra blir motiverade, och att det
kanske bara är några få som hittar fram till en hemsida, vilket å ena
sidan kan minska osäkerheten men å andra sidan även motivationen.

Datorn erbjuder dessutom nya former av struktur för studierna.
Denna struktur kan innebära svårigheter till exempel när det gäller
kommunikationen, men den kan också ge nya möjligheter. För vissa
grupper är det värdefullt med en ny slags struktur. IT-stödd folk-
bildning blir en studieform som är ett tydligt alternativ till de tidi-
gare studier som man har mindre goda erfarenheter från. Det kan
handla om lågutbildade med en mindre framgångsrik skoltid bakom
sig som nu upplever nya möjligheter. Ett annat exempel på ett sätt att
                                                
7 Andersson & Laginder. 2004.
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ge struktur är portfoliometodiken. Den innebär att resultaten av
lärprocessen dokumenteras och samlas i en ”portfolio”. Att struktu-
rera och synliggöra lärandet i en portfolio kräver i och för sig inte IT-
stöd, men metoden har använts i ett projekt där man hjälpt hjärn-
skadade deltagare att organisera och dokumentera sitt lärande med
hjälp av datorn. Här hade datoranvändningen bieffekter genom att
den ökade deltagarnas motivation, bland annat därför att färdigheten
att använda datorn innebar en form av ökad ”status” hos dessa män-
niskor som drabbats av ett handikapp.8

En aspekt av den flexibilitet som det IT-stödda lärandet erbjuder
är att lärmiljön varierar i stor utsträckning, och därmed varierar
strukturen. Olika plattformar på nätet, som Folkbildningsnätet,
erbjuder en form av lärmiljö. Men det mer eller mindre organiserade
lärandet kan i varierande utsträckning äga rum såväl i hemmet, på
arbetet, inom en ideell verksamhet och/eller på ett lärcentrum som i
den ”fysiska” studiegruppen. Därmed förändras gruppens betydelse,
liksom möjligheterna när det gäller de individuella studierna.

Lärande och kommunikation

Redan i utvärderingen av de projekt som initierades av DUKOM
betonades att folkbildningen, till skillnad från övriga inblandade
utbildningsanordnare, har en tydlig inriktning på att (även) de IT-
stödda distansstudierna ska ha en kollektiv dimension.9 Den under-
sökning som denna artikel baseras på tyder på att folkbildnings-
pedagogiken kan fungera även när man arbetar på distans, nätburet.
Men det finns givetvis problem, precis som det kan göra inom folk-
bildningen i övrigt och i annan pedagogisk verksamhet, när det
gäller att arbeta utifrån ett pedagogiskt ideal. Det är inte enkelt att få
en fungerande nätkommunikation, men det går.10

En undersökning från ungdomsskolan identifierar fyra roller som
IT spelar i undervisningen: lärobok, informationskälla, övningshäfte

                                                
8 När det gäller IT-stödets betydelse som hjälp för att strukturera vardagen, se
även Andersson & Laginder. 2004.
9 Åström. 1998.
10 Ett forskningsprojekt som analyserar den skriftliga kommunikationen i folk-
bildningens nätkurser och -cirklar beskrivs av Dahlgren m fl. 2004.
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och inspiratör. Arbetssätt där individualiseringen sätts i förgrunden
betyder samtidigt att dialogen/samtalet hamnar i bakgrunden, och
att verksamheten riskerar att hamna på en ”låg kognitiv nivå”.
Datorn/Internet som informationskanal sätts i fokus.11 Detta kan
jämföras med de funktioner för IT som identifierats ovan: kommuni-
kation, gestaltning/uttryck samt struktur. Datorerna verkar här i
större utsträckning fungera som pedagogiska verktyg, även om
användningen som informationskanal också finns med. Detta tyder
på att risken för att dialogen/samtalet ska hamna i bakgrunden inom
folkbildningen är mer begränsad.12 Jämförelsen med ungdomsskolan
är dock kanske inte helt rättvisande. I en studiecirkel är exempelvis
tiden som deltagarna träffas (eller har kontakt via nätet) mycket mer
begränsad än i en skolklass, och då är det naturligt att fokus i cirkeln
i större grad ligger på den kollektiva och kommunikativa processen.
Man ska inte heller glömma de dokumenterade svårigheterna när det
gäller att få till stånd en fungerande kommunikation på distans
mellan deltagare.13 Det handlar bland annat om att ”våga skriva”, att
lära sig använda skriftspråket på ett nytt sätt. Kanske är detta ett
övergående problem, med tanke på det genomslag som skriftlig
kommunikation i form av SMS och ”chat” har fått främst i de yngre
generationerna? Det kan också vara så att behovet av skriftlig kom-
munikation av detta slag minskar, om/när tekniken för gruppkom-
munikation i ljud och bild blir tillgänglig för en bredare allmänhet.

Individuell självbildning med IT-stöd?

IT-stödet betyder att det ges nya möjligheter till individuellt kun-
skapssökande och självbildning, möjligheter som delvis strider mot
folkbildningens mer kollektiva pedagogiska ideal. Det finns möjlig-
het att utforma studieprogram som individer följer enskilt, utan
kommunikation med andra deltagare. Inom folkbildningen har man

                                                
11 Jedeskog. 2002.
12 Här bör framhållas att Jedeskogs studie bygger på observationer av vad som
faktiskt sker, medan de resultat som redovisas i denna artikel bygger på vad som
rapporterats i intervjuer och skriftliga slutrapporter.
13 Se även Dahlgren m fl. 2001b. Dessa svårigheter verkar dock vara mindre
inom folkbildningen än hos andra utbildningsanordnare – se Dahlgren m fl.
2001a.
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kategoriskt avfärdat möjligheten till denna form av individuella
studier. Att individuellt studera ett färdigt ”kunskapspaket”, i egen
takt och när och var man vill, det är exempelvis något som inte ryms
inom den beskrivning som ges av flexibelt lärande i folkbildningen.
Detta uttrycks som att ”[d]et är aldrig du och datorn, det är alltid du
och de andra. […] distansstudieformen är helt ointressant för en folk-
bildare om den inte möjliggör ett samtalets möte.”14

Är detta en nödvändig ståndpunkt? Hur kan man se på mer indi-
viduell självbildning? Ska folkbildningen ägna sig åt att stötta själv-
studier? Individuella studier är förstås inte uteslutna inom folkbild-
ningen, att förbereda sig och läsa själv är till exempel viktigt, men när
det individuella blir dominerande på bekostnad av de kollektiva lär-
processerna strider detta mot de ideal som finns.15 Läromedel som
utformas för användning i anslutning till kollektiva lärsammanhang
(på nätet eller i närstudier) kan mycket väl användas av enskilda
individer också. Kan folkbildningen tillföra några värden utöver den
kommunikativa dimensionen som gör det motiverat att stimulera
den individuella självbildningen ytterligare? Eller kan man kanske
finna nya former för integrering av det individuella och det mer
kollektiva? Går det att ta vara på de möjligheter till informell kom-
munikation som Internet erbjuder, för att därigenom minska risken
att det individuella lärandet ligger på en ”låg kognitiv nivå”? Kan
det nätverk för IT-stödd folkbildning på distans16 som lever vidare
även efter projektsatsningen17 innebära en utveckling i denna rikt-
ning? Här finns såväl frågor som möjligheter – det återstår att se i vil-
ken riktning utvecklingen kommer att gå. Det finns trots allt under-
sökningar som visar att helt individuella studier med IT-stöd före-
kommer inom folkbildningen, och att denna möjlighet dessutom av
vissa deltagare betonas som värdefull.18

                                                
14 Axelsson m fl. 2003 (s 7). Se även redaktörernas motsvarande inledande av-
snitt ”Folkbildningen och det flexibla lärandet” i Axelsson m fl. 2001. Intressant
att notera är att det kategoriska avfärdandet av traditionell individuell distans-
utbildning är framträdande i texten från 2001, medan det mer tydligt är folkbild-
ningens kollektiva och kommunikativa alternativ som framhålls i den reviderade
versionen från 2003.
15 Jämför med den paradox som redovisas nedan när det gäller möjliga följder
av demokratiskt inflytande över arbetsformerna.
16 Nätverket har utvärderats av Dahlgren m fl. 2001b.
17 Nu under namnet ”Nätbildarna” – se htpp://www.natbildarna.nu.
18 Se Andersson & Laginder. 2004.
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IT och demokrati

De demokratiska aspekterna på det IT-stödda lärandet handlar både
om den pedagogiska processen och om vad verksamheten leder till.
Beträffande demokratin i den pedagogiska processen gäller det att se
både arbetsformerna och studiernas/lärandets innehåll som möjliga
föremål för inflytande och påverkan.

När det gäller arbetsformerna finns det erfarenheter av att del-
tagaranpassning kan innebära en mer individinriktad användning av
IT-stödet. Deltagarna påverkade uppläggningen i åtminstone ett av
de projekt som ingick i min undersökning, så att distansstudierna
blev individuella snarare än gruppbaserade. Här är frågan i vilken
utsträckning folkbildningens kommunikativa pedagogiska ideal ska
vara styrande, eller strävan efter deltagarinflytande. Det blir något av
en paradox när inflytandet leder till en individualiserad arbetsform
som strider mot idealen. Samtidigt ser vi (se föregående avsnitt) hur
utvecklingen av folkbildning med IT-stöd väcker frågor kring rela-
tionen mellan individuella och kollektiva processer. För vissa del-
tagare är alltså möjligheten till individuella studier värdefull, medan
andra betonar gemenskapens betydelse i gruppbaserade studier.19

Folkbildningens frihet kan också ge möjlighet till inflytande över
innehållet i studierna på ett annat sätt än i många andra, mer läro-
plansstyrda, studieformer. Att låta deltagarna önska ämnen innebär
inflytande och kan vara en väg in till lärandet. I ett projekt gavs skift-
arbetare möjlighet att studera, med syfte att väcka intresse för (dis-
tans)studier (snarare än att styra in på ett visst ämnesinnehåll). Rek-
rytering skedde i samverkan med fackföreningarna, och arbetsgivar-
nas öppna inställning var viktig just för möjligheten till frihet i val av
innehåll.

En grupp invandrarkvinnor som började med en sykurs, vilken
blev en början på vägen till det svenska språket, är ett annat bely-
sande exempel. Projektet handlade egentligen om data som en väg
till det svenska språket. Undervisning i svenska var emellertid inte så
intressant för dem, men sykursen blev en ingång som väckte intresset
för såväl svenskundervisning som en datakurs.

                                                
19 Se Andersson & Laginder. 2004.
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Undersökningen visade även på ett bristande intresse från vissa
håll att ta del av stöd inom IT-området. Detta kan ses som ett tecken
på demokratisk valfrihet inom folkbildningens organisationer. Man
måste inte syssla med IT-stött lärande. Men frågan väcks då om inte
folkbildningen även har ett ansvar att sätta sig in i och förhålla sig till
samhällsutvecklingen på detta område? Att i viss utsträckning kunna
hantera, förstå och förhålla sig till tekniken och dess användning blir
mer och mer en viktig baskompetens i vårt samhälle. De skillnader
som verkar finnas mellan folkhögskolor och studieförbund när det
gäller ”IT-mönster”20 tyder dessutom på att det inte enbart handlar
om den enskilda skolans eller avdelningens val av inriktning, utan
att det dessutom finns strukturella hinder i folkbildningens organisa-
tion.

En annan aspekt av demokratin är att inte några grupper ska
hamna utanför, och här har speciella satsningar gjorts på ett antal
olika målgrupper i en strävan att försöka nå alla, något som lyckats i
varierande utsträckning. Förutom ”prioriterade målgrupper” som
funktionshindrade och personer med utländsk bakgrund så har ett
antal projekt riktat sig till skilda grupper som kvinnor i politiken,
lågutbildade män, ungdomar som sysslar med rockmusik samt
äldre.21

Ett antal projekt ger slutligen exempel på hur folkbildning med IT-
stöd kan bidra till en demokratisk utveckling i samhället. Att möjlig-
heterna till studier ökar är i sig en fråga om demokrati. Att män-
niskor ges möjlighet att göra sin röst hörd på olika sätt – genom
skrivande, genom att publicera texter och filmer på Internet etc –
torde öka förutsättningarna för demokrati. I anslutning till projekt
har även nya former för demokratiska processer i organisationer
utvecklats, till exempel genom att ärenden som ska behandlas på ett
årsmöte förbereds genom ”digital utskottsbehandling” i nätbaserade
”konferenser”.

Samtidigt ska man förstås inte okritiskt ta emot, låta sig påverkas
av och använda tekniken som den är. De särskilda satsningarna på
IT-stött lärande kan ses som ett led i statens strävan att styra och

                                                
20 Se tidigare referens till Landström. 2004a, b.
21 När det gäller fördjupade studier av folkbildning med IT-stöd inom några sär-
skilda målgrupper, se Andersson & Laginder. 2004.
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forma svensk folkbildning.22 Det kan även finnas strukturer in-
byggda i de tekniska systemen, vilka påverkar möjligheterna till
lärande och demokrati. Om man kommer ihåg att det är människor
som har konstruerat datorer och program, då bör man även se möj-
ligheten att själv påverka den tekniska utvecklingen, så att tekniken
kan användas för att bättre stötta och utveckla den egna verksam-
heten och organisationen. Den tidigare nämnda kartläggningen
pekar på att kompetensen i organisationen samt tillgången till tek-
nisk utrustning är de faktorer som främst driver på IT-utvecklingen
inom folkbildningen. Däremot är ekonomi, bristande resurser, och
negativa attityder de faktorer som främst hämmar utvecklingen.23 Ett
pågående forskningsprojekt kommer närmare att belysa relationerna
mellan de strategier som finns för att hantera informationstekniken,
de nätverk som utvecklas inom folkhögskolan/studieförbundsavdel-
ningen och med dess omgivning, samt hur identiteten som folkbil-
dare utvecklas.24

Folkbildning i tiden?

I den satsning som det empiriska underlaget för denna artikel kom-
mer från har stora resurser lagts på att utveckla den svenska folkbild-
ningen. Vad har detta lett till? Det är svårt att peka ut exakt vilken
betydelse satsningarna på att utveckla det IT-stödda lärandet har
haft. Precis som när det gäller motsvarande satsningar inom skolsys-
temet25 handlar det om en del i en pågående utveckling. De riktade
satsningarna har gjorts under en period då IT-användningen i sam-
hället i allmänhet har förändrats och utvecklats kraftigt. De utgör
alltså en del i ett större sammanhang.

Har det nya inneburit ett språng framåt för folkbildningen? Den
strävan som uttrycks allmänt är att arbeta vidare med folkbild-
ningens pedagogiska idéer, men med IT-stödet som ytterligare en
möjlighet att förverkliga dem. I så måtto handlar det knappast om

                                                
22 Byström m fl. 2004a, b. Denna strävan kan givetvis problematiseras ytterligare
men kommer inte att diskuteras vidare i denna artikel.
23 Landström. 2004a, b.
24 Andersson & Landström. 2004.
25 Se Nissen. 2002.
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något språng framåt/bakåt. Snarare kan man se det som en ambition
att ”erövra ny mark” genom att folkbildningen blir engagerad i det
IT-stödda lärandet. Gruppen och kommunikationen spelar fort-
farande viktiga roller, även om rollerna skrivs om och det finns
tecken som pekar på att den individuella självbildningen kan få
större betydelse. Samtidigt finns en trend, som kan betyda att den
individuella friheten minskar – IT-stödet innebär nya möjligheter till
struktur på individens och gruppens studier. Att använda IT för
gestaltning och uttryck anknyter till och för vidare den tradition som
finns inom folkbildningen att arbeta med olika former av estetisk och
skapande verksamhet. Och även den IT-stödda folkbildningen kan
ha betydelse för den demokratiska utvecklingen i samhället.

Med andra ord verkar det som om folkbildningens strategi i för-
hållande till IT handlar om en assimilation, en ”inkluderande
strategi” där man tar in det nya som en del i en befintlig verksamhet.
(Å andra sidan finns en ”exkluderande strategi” mot vissa företeelser
som individuella studier, åtminstone i retoriken men inte fullt ut i
praktiken.) Ackommodationen, den mer genomgripande föränd-
ringen av verksamheten, låter däremot vänta på sig. Man identifierar
sig utifrån samma ideal men är flexibla och tar vara på det ”nya”.
Genom en ”språklig strategi” infogas det nya i de gamla föreställ-
ningsramarna, exempelvis genom att skapa virtuella ”studierum” på
nätet. En mer ”omprövande strategi” där de traditionella föreställ-
ningarna ifrågasätts har dock identifierats i vissa fall.26

Enligt antologin folkbildning.net27 går folkbildningen i spetsen för
”det goda mötets pedagogik”. Om detta stämmer eller ej går det inte
att uttala sig om på grundval av det material som ligger till grund för
denna artikel, eftersom materialet fokuserar folkbildningen och inte
ger möjlighet till jämförelser med andra studieformer. Men om påstå-
endet stämmer kanske folkbildningens pedagogik även kan vara en
spjutspets för utvecklingen av andra former av IT-stött lärande och
distanslärande?!

För att det ska handla om folkbildning i tiden krävs det dock att
såväl det konstruktiva som det kritiska förhållningssättet till det IT-
stödda lärandet inom folkbildningen utvecklas vidare. Att konstruk-
tivt ta vara på de möjligheter som ges och utveckla dessa är en sida

                                                
26 De olika ”strategierna” beskrivs av Byström m fl. 2004a.
27 Axelsson m fl. 2001, 2003.
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av myntet, där många folkhögskolor och studieförbund arbetar
aktivt även om man har kommit olika långt i utvecklingen. Den
andra sidan är det kritiska förhållningssättet. Intresset för att ta vara
på stöd och utveckla kunskap om det IT-stödda lärandet och hur IT
påverkar våra liv har varierat, och grunden för ett kritiskt förhåll-
ningssätt bör inte vara ointresse och undvikande utan i stället kun-
skap och diskussion som ger perspektiv.
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Ethel Dahlgren, Agneta Hult,
David Hamilton, Tor Söderström

Folkbildare om folkbildningssjälen
– tidlös men omskapad?

Vi har ju länge varit på jakt efter folkhögskolans själ för att institutionali-
sera skolformen. Dags att inställa jakten eftersom bytet inte finns. (Kvinn-
lig folkbildares inlägg i distanskurs för folkbildare, 2001.)

Huruvida folkbildningen har en själ ifrågasätts i ovanstående citat i
ett sammanhang där de pedagogiska kvalitéer som bör känneteckna
folkbildningen diskuteras. Jakten på folkbildningens innebörder är
ständigt pågående, även om de historiska förutsättningarna för dess
praktik har skiftat.1 I den meningen kan frågan om folkbildningens
innebörder sägas vara tidlös. Informationstekniken är dock inom
folkbildningens utbildningsutbud sedan 1995 en ny historisk förut-
sättning.2 Frågan är hur samtalet om folkbildningspedagogiken
gestaltar sig i detta relativt nya sammanhang med nätburen utbild-
ning utan fysiska möten och med en utbildningspolitisk styrning av
olika utbildningsformer mot användandet av nätburen utbildning.3
Argumenten för införandet av informationstekniken har knappast
varit pedagogiska4, och nu pågår på olika håll i landet arbetet med
att konstruera pedagogiska argument som legitimerar användandet

                                                
1 Se SOU 1996:127 för en beskrivning av folkbildningens gemensamma syn på
folkbildningsbegreppet. För en historisk belysning av folkbildningsbegreppet se
Gustavsson, 1991 och 1992. Folkbildningsbegreppet har även behandlats av
Bergstedt och Larsson, 1995 samt av Sundgren, 1998. För en problematisering av
folkbildningens innebörder i studiecirkeln se t ex Gougoulakis, 2001.
2 Intresset för satsningar på distansutbildning vid folkhögskolor och studie-
förbund aktualiserades först vid bildandet av KK-stiftelsen 1994 och efter
tillsättningen av den statliga utredningen om distansutbildning – DUKOM – år
1995. Olika projekt påbörjades inom folkbildningen i syfte att utveckla distans-
utbildning med stöd av informationsteknik.
3 Se bl a Regeringens proposition 2001/2002:15 Den öppna högskolan.
4 Se t ex Resnyansky. 2002.
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av den i kurser. Folkbildningen har i detta avseende ett försprång då
den länge, historiskt sett, har hävdat sin unikhet och sin existens
genom hänvisning till pedagogiska kvalitéer.5

I detta kapitel använder vi termen ”folkbildningssjälen” som sam-
lingsbeteckning för de pedagogiska innebörder som vanligen ges i
folkbildningens egna skrifter.6 Här har vi valt att framför allt lyfta
fram deltagarinflytande/demokrati, ”det goda mötet” samt den
pedagogiska styrningen. Hur går det då att förena föreställningar om
”folkbildningssjälen” med den nya informationstekniken?7 Denna
fråga vill vi här undersöka genom att:

a) beskriva vad folkbildare som utbildas för att genomföra nät-
buren folkbildning uttrycker i sina samtal/inlägg på nätet om
möjligheten att förena folkbildningssjälen med informations-
teknik.

b) resa frågor om framtiden. Hur talar folkbildare om folkbild-
ningssjälen på nätet? Blir den omskapad – till vad?

Som underlag för att undersöka ovanstående frågor har vi använt en
kurs om folkbildning på distans som fjorton folkbildare deltog i.
Kursen bestod av tre fysiska träffar med FirstClass-kommunikation
mellan träffarna. Ett lärarlag bestående av tre folkbildare med tidi-
gare erfarenhet av nätburen utbildning fungerade som handledare
under kursen.8 Deltagarna kan betraktas som ”andra generationens
eldsjälar”. En deltagare uttrycker sig om kursen på följande sätt:

                                                
5 Sundgren. 2000. (s 114–128)
6 Pedagogiska aspekter av själen i samband med utveckling av distansutbildning
betonas bland annat i Folkbildningsrådets skrift Folkbildning på distans? 1999, och
i Axelsson m fl. 2001.
7 På olika sätt har detta belysts i ett numera avslutat projekt vid Pedagogiska
institutionen, Umeå universitet finansierat av LearnIT, Folkbildning på distans – en
samtalsmiljö för lärande? Tidigare har empiri från nätburna kurser/cirklar
relaterats till röster om själen i antologin folkbildning.net och till olika perspektiv
på demokrati. Se: http://www.pedag.umu.se/forskning/projekt/ för projekt-
publikationer.
8 Lärarlaget har deltagit i uppbyggnaden av Folkbildningens utbud av kurser/
cirklar på nätet i Folkbildningsnätverket/Nätbyggarna.
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Denna kurs handlar om en praktik i den ’bästa av distanskurser’. Hade
vårt digitala möte med just vår grupp starkt motiverade personer ändå
kunnat uppstå utan fysisk träff? (B40)9

Kommunikationen via FirstClass har skett i 23 olika konferenser och
kommunikationen är livlig i såväl uppgiftsorienterade konferenser
som i den så kallade cafékonferensen (cirka 37 % av samtliga inlägg
finns i den senare).10 I den datorkommunikation som pågått finns
exempel på samtal om folkbildningssjälen. Efter genomläsning av
hela materialet har vi funnit några konferenser där olika aspekter av
folkbildningssjälen kommer till uttryck:

•  En diskussion i en konferens ”öppet forum” (ÖF) där del-
tagarna fritt (ej uppgiftsstyrt) initierat samtal.11

•  Två seminarier on-line (A och B) för hela gruppen där lärar-
instruktionen inför seminarierna tagit sin utgångspunkt i anto-
login folkbildning.net.12

• Två seminarier (C och D) där kursgruppen delats i tre mindre
grupper som gemensamt beslutat om ett seminarieinnehåll
med anknytning till olika kapitel i folkbildning.net. Seminarie-
ledarnas sammanfattningar av diskussionen har varit utgångs-
punkt för granskningen.13

Det första intrycket vid genomläsningen av inläggen är att del-
tagarna samtalar med en gemensam retorik. Få åsiktsmotsättningar
kommer till direkt uttryck. En deltagare associerar t ex den upplevda
gemenskapen till grupputvecklingsfaser och menar att ”vi befinner
oss i förälskelsefasen” (B56). Vid analysen av inläggen har vi försökt
utkristallisera å ena sidan aspekter som förefallit viktiga för att förstå
folkbildningssjälen idag, å andra sidan har vår ambition varit att lyfta
fram eventuella brytpunkter och meningsskiljaktigheter, för att om
möjligt finna ledtrådar om vart ”själen” är på väg. Detta innebär att

                                                
9 Inläggen inom varje konferens har numrerats och när citat hämtas ur inläggs-
texten refereras till denna numrering.
10 Kursen omfattar ungefär 1 225 inlägg. Innehållet i 311 textinlägg har granskats
närmare.
11 Totalt antal inlägg 39.
12 Totalt antal inlägg 162 (A 93/ B 69 inlägg).
13 Totalt antal inlägg 110.
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en viss uppfattning kan få relativt stort utrymme även om den endast
företräds av en eller ett fåtal personer.

På jakt efter folkbildningssjälen

I konferensen ”öppet forum” diskuteras huruvida en unik folkbild-
ningssjäl verkligen finns. Denna diskussion har vi valt att beskriva
utifrån samtalsprocessen för att illustrera hur en diskussionstråd i
konferenserna kan gestalta sig. I konferensen initierar en deltagare
diskussionen under rubriken ”Den berömda folkbildningen”. Dis-
kussionen i ämnet engagerar en triad (den som öppnat för ämnet, en
annan deltagare samt en kursledare) och består av sju inlägg. (2,3,2)

I startinlägget ifrågasätter deltagaren om folkbildare står för något
unikt

jag börjar bli alltmer less på att höra hur de som anser sig vara folkbildare
står för något unikt och har en unik pedagogik. (ÖF6)

Deltagaren menar att många har ett arbetssätt som inte skiljer sig
nämnvärt från andra utbildningsinstitutioner och uppmanar kolle-
gorna att, i stället för att tala om vad de inte står för, tala om vad de
står för och gör och låta andra bedöma kvalitén. En kursledare svarar
efter drygt en timme med ett långt inlägg där folkbildning och hög-
skoleutbildning jämförs utifrån erfarenheter från en konferens om
flexibelt lärande där majoriteten av deltagarna representerade hög-
skolan. Andemeningen i detta inlägg är att högskolorna jämfört med
folkbildningen övervärderar tekniken och att deltagare i högskole-
kurser ej är tvungna att diskutera. Inlägget avslutas med ett instäm-
mande i att folkbildningen måste

kunna säga VAD som är annorlunda och vara tydligare när vi pratar om
folkbildning. (ÖF8)

Senare på kvällen får startinlägget svar av en deltagare som instäm-
mer i att strategin bör vara att

vi inom folkbildningen mer talar om vad vi står för än att tro och
framhålla att vi är så unika. (ÖF9)
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Deltagaren anlägger ett historiskt perspektiv och menar att stats-
makterna sedan länge krävt av folkbildningen en unikhet för att den
ska ha något berättigande. Ett krav som denne menar har präglat
folkbildare till att framhäva skillnader gentemot andra utbildnings-
anordnare. Samme deltagare fortsätter med att kommentera kurs-
ledarens inlägg och menar att enkelheten i den tekniska form som
folkbildningen har är ”en av poängerna” med dess utbud. Kurs-
ledaren får också ett svar på vad som är annorlunda.

Utmärkande för Folkbildning är SAMTALET. Den tradition Folkbildning
och Folkrörelserna bär på är SAMTALET (möte, studiecirklar, samtal,
samtal). (ÖF10)

Kursledaren bekräftar tidigt nästa morgon samtalets betydelse, men
menar att andra utanför folkbildningen ”inte förstår vad det betyder
i verkligheten” (ÖF11). Deltagaren svarar med att påpeka att ”mis-
sionsfältet är stort” (ÖF13). Diskussionens igångsättare bekräftar det
historiska perspektivet och finner det, som relativt ung inom folk-
bildningen, intressant.

Citatet som inledde denna artikel samt ovanstående diskussion
illustrerar att det bland folkbildare finns ett pågående samtal om
folkbildningssjälen och att det är möjligt att åtminstone mellan kolle-
gor ifrågasätta om själen finns och om den är unik för folkbildningen.
Diskussionen engagerar dock bara ett fåtal av kursdeltagarna. Att det
finns en pedagogisk folkbildaridentitet antyds också i diskussionen
genom perspektivet ”vi och dom”, där dom i detta fall främst är hög-
skolefolket.

I den följande redovisningen av de olika aspekter av folkbild-
ningssjälen som diskuterats i kursen har vi valt att för varje aspekt
först lyfta fram en tidlös infallsvinkel, vilket innebär en redovisning
av inlägg som aktualiserar folkbildningssjälen generellt, även om de
skett i ett sammanhang där nätburen folkbildning fokuseras. Därefter
redovisas för varje aspekt vad som sägs mer specifikt när det gäller
kurser/cirklar över nätet.
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Finns själen i deltagarinflytande?

I ett on-lineseminarium uppmanas deltagarna att läsa två kapitel i
kursboken och lärarlaget lyfter bl a fram temat ”Demokratiska
studier – planering/struktur och deltagarinflytande” för diskus-
sion.14 Ledaren saxar citat om denna aspekt ur boken och ber del-
tagarna ta ställning till hur dessa citat

går ihop med idealet om deltagarinflytande och processinriktade studier
inom folkbildningen. (A16)

I analysen av de inlägg som behandlat deltagarinflytande allmänt
och tidlöst har bl a ett tema som rör innebörden i deltagarinflytande
utkristalliserats. Här har vi gjort en grov uppdelning mellan två upp-
fattningar där man å ena sidan menar att deltagarinflytande kanske
bara är en fråga om yttrandefrihet, eller å andra sidan menar att ett
reellt deltagarinflytande över kursen är viktigt. Den förstnämnda upp-
fattningen representeras endast av en deltagare och ställs i inlägget
som en fråga. Vidare refererar denna uppfattning till hur folkbild-
ning eventuellt ser ut i praktiken, dvs det kanske är så att deltagar-
inflytande i kurser/cirklar bara är att få säga sin mening och inget
mer. Denna deltagare behöver för den skull inte mena att detta är
önskvärt.

Bland dem som förespråkar ett reellt deltagarinflytande över kur-
serna finns en variation när det gäller vad eller hur mycket del-
tagarna skall ha möjlighet att påverka. En av kursledarna påpekar
apropå en deltagares kritik av antologin att:

Det unika i vårt förhållningssätt till gruppen och dess process är att hos
oss kommer vuxna samman med sin nyfikenhet och kunskapstörst. Man
bidrar med sin erfarenhet och man formar tillsammans både studiernas
mål och studiernas arbetssätt. (A60)

Såväl studiernas mål som arbetssätt skall deltagarna, enligt denna
uppfattning, ha inflytande över. Huruvida målen skall vara föremål

                                                
14 Förutom instruktionen till seminariet, som pågår under en dryg vecka, före-
kommer 92 inlägg. De två lärarna medverkar med drygt 30 % av inläggen och
deltagarna med ett genomsnitt av 4,5 inlägg.
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för inflytande råder det dock delade meningar om, såtillvida att
enbart arbetssättet förespråkas av vissa. En annan deltagare menar
att det viktiga är att deltagarna har fått chansen ”att förstå balansen
mellan struktur och flexibilitet under resans gång” (A50). Alla kurs-
deltagare måste, enligt detta inlägg, ta till sig upplägget av en kurs
för att demokratin skall hållas vid liv. Att eleverna skall vara med
och bestämma motiveras av en annan deltagare som följer:

Vi talar ofta vackert om demokrati men ibland blir det bara det som inte är
särskilt viktigt som eleverna får vara med och bestämma om. Det är far-
ligt, för vi urholkar då respekten för demokrati och dess principer. (A81)

Att deltagarinflytandet är kopplat till folkbildningens demokratiska
ambitioner framträder vidare i seminarieinnehållet där en diskus-
sionstråd i konferensen blir: Vad är ett demokratiskt beslut inom en
kurs? Inläggen rör frågan om relationen mellan majoriteten och
minoriteten i en kursgrupp. Någon skriver:

Demokrati i sig är numera svårt att definiera eller egentligen är det svårt
att veta om beslutsfattandet varit demokratiskt eller ej. Man vet inte riktigt
när majoriteten vinner eller när någon stark medlem i gruppen förtrycker
andra som mer eller mindre anpassar sig. (A87)

Att majoriteten handlar på minoritetens bekostnad menar en del-
tagare är själva poängen med demokrati och får svaret att majoriteten
skall givetvis ta hänsyn till minoriteten. En annan aspekt av det
demokratiska beslutet som berörs, är om alla röster skall väga lika
tungt vid förslag till kursförändringar. Ska de som vill följa planen ha
tyngre vägande röster eller ska den majoritet som vill ha förändring
segra? Ytterligare aspekter på demokratifrågan som behandlas i in-
läggen är: Vill deltagarna påverka? Är målet med kursen, kursens
ämne eller om kursen är behörighetsgivande av betydelse för de
demokratiska ambitionerna/deltagarinflytandet? Finns det en skill-
nad mellan studieförbund och folkhögskolor?

Hur deltagarinflytande skulle kunna uppnås i kurser över nätet
diskuteras också under detta seminarium. De flesta av dem som gör
inlägg i frågan menar att kurser/cirklar på nätet kräver starkare
styrning av kurs-/cirkelledaren, vilket vi kommer att återkomma till
längre fram i artikeln under en egen rubrik. Frågan rör m a o till stor
del huruvida deltagarinflytande är möjligt trots starkare styrning. En



Ethel Dahlgren, Agneta Hult, David Hamilton, Tor Söderström

122

viss oro över hur det ska gå med deltagarinflytandet på nätet kan
spåras. En deltagare menar t ex att det faktum

att man får ge avkall på deltagarinflytandet på distans, behöver inte inne-
bära att det är lika med noll. (A91)

En aspekt där en viss ambivalens kommer till uttryck gäller huruvida
deltagarinflytande kräver fysiska träffar eller inte. Vissa menar att in-
flytandet inte går att lösa utan fysiska träffar, medan andra pekar på
betydelsen av en lång introduktionsperiod på nätet eller av att ”byg-
ga in” deltagarinflytande genom mindre grupper eller i uppgiftskon-
struktionen.

Finns själen i det goda mötet?

I det andra on-lineseminariet uppmanas deltagarna att läsa två kapi-
tel i antologin och lärarlaget ställer frågan:

Är det goda mötet möjligt på distans eller kräver folkbildningsmässiga
distansstudier något annat? (B1)

Först lyfter vi fram det fåtal inlägg som berör folkbildningssjälen all-
mänt och tidlöst. De övriga inläggen berör huvudsakligen möjlig-
heten av goda möten i distansstudier och över nätet.

En deltagare frågar i början av seminariet ”vad menar vi med
folkbildning?” (B3), och refererar till nationalencyklopedins defini-
tion. Frågan får inget direkt svar, men i en annan diskussionstråd
betonar en deltagare att:

Folkbildningspedagogiken handlar i grunden om förhållningssättet män-
niskor emellan. Hur vi tilltalar varandra, att vi lyssnar, att bli sedd. (B6)

Deltagaren betonar i fortsättningen av sitt inlägg att den samman-
hållna gruppen är ett kännetecken på folkbildningsmässighet.

När deltagarna mer direkt diskuterar om det goda mötet är möj-
ligt på distans förefaller samtliga mena att så är fallet. Någon skriver:

Jag tror att alla som går kursen är mer eller mindre övertygade om att det
goda mötet är möjligt i det virtuella rummet.” (B20)
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Idealbilden av det goda mötet är i diskussionen det fysiska mötet,
även om en deltagare menar att beskrivningen av det fysiska mötet
”lätt blir en skönmålning” (B12). En folkbildare uppmanar kollegorna
att ändra sin jämförande tankemodell, och får senare medhåll av en
annan deltagare.

Vi är fel ute om vi tänker motsatsställning till fysiskt möte. Jag tror att vi
måste inse att vi har gått in i en ny dimension av möten. (B5)

Vad som kännetecknar det goda mötet förefaller att för de invigda
vara självklart i diskussionen, även om förutsättningarna för det
goda mötet diskuteras i några inlägg. De förutsättningar som nämns
är fysiska möten, fungerande och kommunikativ teknik med support
och bra introduktion, gemensam antagning, tillgängliga handledare
med förmåga till organisation och planering, gynnsamma organisa-
toriska förutsättningar för både handledare och deltagare samt en
känsla av att tillhöra en grupp.

Vid jämförelsen med det fysiska mötet spekulerar några deltagare
om de eventuella fördelar för det goda mötet som nätet kan ha. Kan
anonymiteten leda till djärvare påståenden och mer kontroversiella
frågor i mötet? Innebär den geografiska spridningen av deltagare
andra impulser för samtalet? Betyder tiden för eftertanke, reflektion
och skrivande något för lärandet? Är det faktum att alla kan skriva
mer demokratiskt, då alla får denna möjlighet och läraren inte kan
avbryta med ledord? En deltagares inlägg får exemplifiera spekula-
tionerna.

Bara man inte tror att man kan uppnå precis samma resultat som i det fy-
siska mötet snabbt-impulsivt contra eftertanke och reflektion. Vem tjänar
på vad? Är den pratglade också den skrivglade? (B13)

Finns själen i den pedagogiska styrningen?

Lärarlaget aktualiserar relationen mellan styrning och demokrati i
betydelsen deltagarinflytande. Diskussionen rör bl a hur deltagar-
inflytande skall uppnås och man kommer in på om det finns en mot-
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sättning mellan god planering och deltagarinflytande.15 Här fram-
kommer två motsatta uppfattningar, å ena sidan en uppfattning om
att alltför välplanerade kurser motverkar deltagarinflytande samt å andra
sidan en uppfattning om att god planering främjar deltagarinflytande.
Den förstnämnda uppfattningen presenteras av en deltagare som en
åsikt som ofta ventileras av folkhögskolepedagoger. Vid samtal med
dem tycker denne sig se att man gör god planering, tydliga mål och
deltagarinflytande till varandras motsatser. Ingen av de övriga semi-
nariedeltagarna instämmer i denna uppfattning, tvärtom påpekas i
deras inlägg att det inte finns någon motsättning och att folkbild-
ningen inte vill ha total anarki. Planering anses stärka deltagar-
inflytandet om förhållningssättet är att deltagarinflytande är önsk-
värt. I ett inlägg uppmanas kollegorna att våga vara ledare, en god
planering och tydliga mål är ett sunt krav från eleverna.

När det gäller diskussionen om deltagarinflytande i nätkurser
innehåller majoriteten av dessa inlägg jämförelser mellan nätburen
utbildning och traditionell folkbildning öga-mot-öga. Huruvida dis-
tansundervisning kräver bättre framförhållning och planering av
läraren än närundervisning är en fråga som engagerar. Här finns en
viss oenighet. Flertalet av dem som yttrat sig i frågan menar att så är
fallet. Dock finns det en deltagare som anser att:

Distansundervisning kräver inte bättre framförhållning och planering
utan mera att handledaren är mer kunnig. (A23)

Ytterligare en deltagare betonar lärarrollen och menar

att man kan som lärare vara tydlig och klart ange vad man förväntar sig
utan att fördenskull på något sätt ge avkall på deltagarinflytande. (A58)

Diskussionen kommer också in på varför folkbildning på nätet krä-
ver starkare styrning. Folkbildarna ser orsaken dels relaterad till del-
tagarna, dels till lärarens handledande uppgifter. Beträffande deltagarna
anser man att det kan finnas en skillnad mellan de två utbildnings-
formerna. Vid distans är det vanligare att deltagarna tror att lärarna
skall styra allt, de är också mer kritiska vad gäller att hålla fast vid
ursprunglig planering, enligt ett inlägg. En annan menar att distans-

                                                
15 Den pedagogiska paradox som ligger i denna frågeställning har tidigare be-
handlats i Dahlgren m fl. 2001a och 2001b.
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deltagare gör andra saker vid sidan om kursen/cirkeln och utan en
mycket god planering lämnar man dem utan stöd. En tredje tror att
deltagarinflytandet blir lättare om några år då fler prövat på distans.

Att lärarens handledande uppgifter kräver starkare styrning när
det gäller kurser över nätet hänger samman med att lärarens be-
prövade erfarenhet i viss mån sätts ur spel vid nätundervisning. Den
handledande roll man tillämpat vid undervisning i det fysiska rum-
met fungerar inte på samma sätt över nätet. Som lärare menar man
t ex att det är

svårt att bara utgå från redovisning av kursramar när deltagarna är på
olika nivåer även i ett klassrum. Blir inte lättare på distans. (A12)

Ledande frågor för att hjälpa på traven är svårare på nätet (A13) och
spontanitet per dator är svårare (A91). Vid närstudier träffas man
spontant vilket då blir en del av tydligheten och styrningen. Vidare
att man vid närundervisning omedelbart känner om man ligger rätt
eller fel och medvetet eller omedvetet kan göra förändringar (A30),
att det egna ansvaret för studierna är svårt att uttrycka på nätet utan
att låta mästrande och överlägsen (A9) samt att tiden rinner iväg
(A30).

I ett mindre gruppseminarium benämnt ”Demokratiska processer
på nätet” (C), diskuteras också möjligheten till deltagarinflytande i
kurser som ges över nätet. I kursledarens sammanfattning av dis-
kussionen sägs bl a att de flesta kursdeltagare tyckte det var svårt att
få till demokratin på nätet. Tiden ställde till med problem och ord-
ningen på inläggen var svår att följa, ”med andra ord krävs det nog
någonting extra för att helt på distans sköta beslutsprocessen”. En av
kursdeltagarna som citeras av kursledaren antyder också en inne-
börd i deltagarinflytande som ligger i linje med den tidigare nämnda,
att inflytandet handlar om att ha möjlighet att göra sin röst hörd.

När det gäller gruppens arbetssätt tänker jag att demokratin ligger i fri-
heten att delta och möjligheten att vid behov kontakta kursledning och ev.
kurskamrater och diskutera det man inte tycker fungerar väl.

Ytterligare en infallsvinkel på styrning är hur tekniken och FirstClass
som plattform påverkar deltagarinflytandet och samtalet på nätet. I
de inlägg vi granskat argumenteras för denna plattform med hänvis-
ning till dess enkelhet och folkbildningens målgrupper. I det senare
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fallet frågar sig dock en deltagare om FC kan betraktas som demo-
kratisk eftersom dess röriga upplägg och mappstruktur kan utesluta
vissa grupper med handikapp. Den diskussion om tekniken vi följt
tyder på att deltagarna uppmärksammat gränssnitt och användar-
vänlighet hos FirstClass, men vi saknar en diskussion om hur
FirstClass kan vara ett verktyg för t ex deltagarinflytande och det
goda mötet.

En omskapad själ?

I de samtal som förts i kursen ligger både explicit och implicit frågan
om nätet kommer att omskapa folkbildningssjälen. Deltagarinfly-
tande, demokrati, samtal och pedagogisk styrning har varit och är
fortfarande centralt i denna diskussion. Begreppen förefaller följa
folkbildningen in i ”ICT- åldern”och den fråga som kan ställas är
vilken innebörd de kommer att få. Är deltagarinflytande begränsat
till att få möjlighet att yttra sig, eller innebär det att förstå planerad
kursuppläggning eller är innebörden att verkligen kunna påverka
form och/eller innehåll? En antydan till omskapande av den tradi-
tionella innebörden i deltagarinflytande/demokrati är kanske de in-
lägg där inflytandet begränsar sig till att yttra sig och komma till tals
med kursdeltagare och kursledning. I en tidigare utvärdering fann vi
att kursledare bedömde att deltagarna i nätburen utbildning kunnat
påverka innehåll och form i högre utsträckning än vad deltagarna an-
såg. Detta skulle kunna antyda att kursledarna hade en annan inne-
börd i deltagarinflytande än kursdeltagarna.16

Folkbildarna diskuterar förutsättningar för det goda mötet på
nätet, utan att explicitgöra dess innebörd, den förefaller självklar för
dem. I många inlägg görs också på olika sätt jämförelser mellan de
nya nätburna kurserna/cirklarna och traditionella kurser/cirklar
inom folkbildningen. Detta till trots återkommer också synpunkten
att det är dags att sluta upp med att göra dessa jämförelser. Det kan-
ske är så att kurser på nätet har en egen kvalitet som man måste låta
utvecklas på sina villkor. Denna uppfattning kommer också till

                                                
16 Kursledare och deltagare tog ställning till följande påståenden: Deltagarna har
kunnat påverka uppläggningen av kursen/cirkeln, och Deltagarna har kunnat
påverka innehållet i kursen/cirkeln, se vidare Dahlgren m fl. 2001a.
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uttryck i de spekulationer som görs av en del deltagare om vilka för-
delar för det goda mötet som nätburna kurser/cirklar kan ha. Nätet
kan tänkas innebära bl a djärvare påståenden, nya impulser samt mer
eftertanke och reflektion. Huruvida dessa möjliga kännetecken
kommer att förändra den traditionella innebörden i folkbildnings-
själen får framtiden utvisa.

Innebär införlivandet av nätburen utbildning ett betydelseskifte?
Ovan har vi frågat oss om folkbildare behåller de tidlösa begreppen i
retoriken men omskapar deras innebörd. Diskussionen om nätburen
folkbildning, bland folkbildare i den välmotiverade grupp som vi
undersökt, har åtminstone aktualiserat kanske sedan länge förgivet-
tagna innebörder. Men vad säger folkbildarna om inordnandet i den
utbildningspolitiska styrningen mot nätburen utbildning som pågår?
Den år 2002 inrättade myndigheten Nationellt centrum för flexibelt
lärande (CFL) har i uppdrag att stödja bl a folkbildningen i ut-
vecklingen av friare utbildnings- och kursformer.17 Flexibelt lärande
är det begrepp som lanseras och det definieras i reklambroschyren
som

en utbildningsform där stor hänsyn tas till den studerandes egna önske-
mål och förutsättningar. Ett flexibelt lärande ger den studerande möjlighet
att välja tid, plats, tempo och form för studierna. Individen står i centrum
– organisationerna förändrar sin pedagogik, struktur och teknik för att
möta de studerandes behov.

Man kan fråga sig om den innebörd folkbildarna gett folkbildnings-
själen kan överleva denna definition? Kan den studerande som själv
väljer tid, plats, tempo och form för studierna överhuvudtaget upp-
leva det goda mötet? Blir deltagarinflytandet bara ett sätt att ”sköta
sig själv och skita i andra”? Innehållet i hela distanskursen för folk-
bildare ser vi som ett försök att behålla deltagarinflytandet, det goda
samtalet och den pedagogiska styrningen. Vad uttrycker då folkbil-
darna om utvecklingen i de inlägg som vi granskat? I de argument
för inordnandet i utvecklingen som skymtar fram betonas folkbild-
ningens målgrupper och den teknikträning som sker i nätburen ut-
bildning.

                                                
17 ”Nya tider. Nytt lärande”. 2002. Broschyr från Nationellt Centrum för Flexi-
belt lärande (CFL).



Ethel Dahlgren, Agneta Hult, David Hamilton, Tor Söderström

128

Vi behövs som folkbildare i IT-samhället mer än någonsin. Det är ett
maktmedel att behärska den nya tekniken (B47). De teknikvana är knap-
past i majoritet i våra prioriterade grupper (B42).

Samtidigt finns en undran om formen är odemokratisk i den me-
ningen att utbudet bara når en begränsad grupp.

Begreppet flexibilitet diskuteras i ett gruppseminarium (D) med
den välfunna titeln Hur flexibel kan folkbildningen vara utan att förlora
sin själ? I gruppen frågar man sig hur flexibilitet skall tolkas och där-
med hur seminariefrågan skall besvaras. Deltagarna reser mest
frågor och ser på begreppet flexibilitet inom ramen för en kurs. Att
acceptera att samtal i grupp inte kan ske, d v s att varje kursdeltagare
följer sitt eget tempo, förefaller omtumlande för folkbildarna. I detta
sammanhang ställer vi oss frågan om CFL:s definition av flexibelt
lärande, att den studerande ska ha möjlighet att välja tid, plats och
tempo, samtidigt innebär ett krav på att detta skall ske inom ramen
för en kurs? Eller skall definitionen tolkas som att det för individens
livslånga lärande skall finnas en valmöjlighet genom ett varierat ut-
bud av kurser på olika tider, platser och med varierat tempo? Måste
grupptanken inom folkbildningen överges?

I distanskursen för folkbildarna har, som nämnts, antologin folk-
bildning.net varit referenspunkt för seminariernas innehåll. Utifrån de
inlägg som granskats är slutsatsen att innehållet i stort accepteras.
Det förekommer få kritiska invändningar med ett undantag, näm-
ligen en reaktion mot avståndstagandet mot Hermodskurser eller
”Epa-kurser” i en av bokens artiklar. Fem deltagare menar i inläggen
att författarna i sin beskrivning varit alltför ensidiga och kategoriska.
Huruvida deltagarna menar att korrespondensstudier kan få före-
komma inom folkbildningen är dock oklart. En kursledare går till
försvar för texten och menar att den missförståtts då författarna
syftat på

att sk e-learningskurserna ofta är kurser med teknik – utan pedagogik. Det
är tekniken som är i fokus, inte arbetssättet och trots de möjligheter som
olika plattformar har så använder man dem inte fullt ut. (B45)

Är denna kritik ett tecken på att folkbildare kan tänka sig att offra det
goda mötet? Kan man vidare kanske se antologin som ett uttryck för
maktstrid inom folkbildningen, där det skarpa artilleriet mot ”epa-
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kurser” och rullande antagning är en markering mot en mer mark-
nads- och effektivitetsinriktad innebörd i folkbildningssjälen?

I artikeln reser vi, tillsammans med de välmotiverade folkbil-
darna, en rad frågor om folkbildningssjälen i ett tidlöst och i ett vir-
tuellt sammanhang. Folkbildningen har alltid förändrats, initialt var
boklådor viktiga, senare bibliotek, korrespondenskurser, radio, TV,
ljudband, CD och nu Internet. Var och en av dessa verktyg har till-
sammans med folkbildarna medierat folkbildningssjälen.18 Vi har via
folkbildarnas inlägg pekat på tendenser till omskapande av dess
innebörd och på uppmaningen att som folkbildare se nätburen ut-
bildning som något nytt med egna villkor. Om och hur folkbildarna
fortsättningsvis hittar nya begrepp för att karaktärisera folkbild-
ningssjälen och/eller skapar nya innebörder i de tidlösa begreppen
och i denna process anpassar sig till eller utmanar marknads- och
effektivitetskraven får framtiden utvisa. Kommer det flexibla läran-
det att skapa en uppfattning om en flexibel folkbildningssjäl? Det vill
säga en själ som även innefattar en individuell deltagare i centrum,
som är oberoende av tid, plats, tempo och studiegrupp.
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Gösta Vestlund

Folkbildningsarbete och
värderingsförändringar

Samhällets förändring från bonde- till industrisamhälle har i högsta
grad påverkat både innehåll, pedagogik och verksamhetsformer i
folkbildningsarbetet. Biblioteken gör det numera möjligt för alla
medborgare att låna böcker av högsta klass inom olika ämnes-
grupper och från ett stort antal länder. Det gäller inte minst barn- och
ungdomslitteratur. Dessutom anordnas sagostunder för barn, sam-
talsaftnar med olika författare och vägledning för släktforskare för att
nämna några av de många aktiviteterna för allmänheten. Folkhög-
skolorna har introducerat nya ämnen som psykologi och sociologi
och nya linjer med inriktning på t ex ungdomsledarskap, musik,
media och olika typer av sport. Till detta kommer ett mycket omfat-
tande kortkursprogram. I studieförbundens cirkelverksamhet har
estetiska ämnen fått en allt större plats och kulturprogrammen spän-
ner över ett brett register av ämnen i olika arrangemang, bl a konser-
ter, teaterföreställningar och föreläsningar som når stora åhörar-
skaror.

Samtidigt har pedagogik och arbetsformer förändrats väsentligt.
Bibliotekens verksamhet präglas främst av individuell information
och vägledning. I folkhögskolorna har katederundervisningen i stor
utsträckning ersatts av samtal, engagemang av de studerande i pro-
jekt, grupparbeten och undersökningar av olika samhällsproblem.
Studieförbunden har som nämnts utvecklat ett rikt mönster av kul-
turprogram, medan studiecirkeln i stort sett behållit sin fungerande
pedagogiska form, även om det lärarledda inslaget är stort i vissa
ämnen. I alla dessa grenar av folkbildningsarbetet utvecklar man nu
olika kurser i datakunskap och nätverkskommunikation. Dessutom
har samarbetsformerna organisatoriskt och administrativt präglats av
en stark demokratisering.
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Omvälvningen har alltså varit betydande i många hänseenden.
Men samtidigt har ramen och målet blivit i stort sett oförändrade.
Det beror kanske på möjligheten till olika tolkningar, men främst
sannolikt på en stark uppslutning kring de grundläggande riktlin-
jerna: arbetet skall vara fritt och frivilligt, ge och främja allmän med-
borgerlig bildning, möjliggöra för människor att påverka sin livs-
situation och skapa engagemang för att delta i samhällsutvecklingen.

Nu genomgår samhället nya djupa omvälvningar. Vad det innebär
för olika samhällsfunktioner, kan ingen helt förutse. Utvecklingen
följs uppmärksamt på olika sätt bl a av forskare och politiker och
analyser görs för att klarlägga processerna. Under de senaste de-
cennierna har allsidiga undersökningar utvecklats och genomförts i
fråga om människors värderingar i olika frågor. Den största under-
sökningen, World Values Surveys (WVS), började 1970 med några få
frågor till ett representativt urval av befolkningen i sex länder i Väst-
europa. Den utvidgades efterhand och omfattar nu ett stort antal
frågor främst om religiösa, moraliska och politiska problem och har
genomförts i över 60 länder i alla världsdelar. Ett representativt urval
av befolkningen undersöks genom personliga intervjuer och enkäter.
Resultatet bearbetas med olika faktoranalyser och tester. Genom de
upprepade undersökningarna kan man få klarhet om olika föränd-
ringar över tid och större möjligheter att spåra orsakerna. Dessutom
ger jämförelser mellan länder med olika livsvillkor ytterligare bidrag
till tolkningen av förändringsprocessen.1

Den här artikeln bygger på resultaten från World Values Surveys
och på flera nationella värderingsundersökningar. Resultaten av
dessa undersökningar ger ökade möjligheter att förstå förändringar i
värderingsfrågor som en följd av samhällsomvandlingen men även
som en av de faktorer som påverkar utvecklingen. I denna artikel är
värderingsförändringar utgångspunkten för en diskussion om folk-
bildningsarbetet och dess förutsättningar inför det nya samhällets
framväxt.

Väsentliga förändringar av många centrala värderingar framträder
i undersökningsresultaten. I de fortsatta resonemangen kommer
huvudsakligen fyra tendenser att stå i centrum. De kan mycket för-
enklat sammanfattas på följande sätt:

                                                
1 Inglehart. 1997; Vestlund. 2002 (Boken bygger bl a på Ingleharts rapporter).
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• från kamp för överlevnad till välbefinnande
• från sträng moral till tolerans
• från traditionell till rationell auktoritet
• från traditionell till individuell tro

Otaliga krafter påverkar processen, men Ronald Inglehart, professor i
politisk vetenskap vid University of Michigan, som är ansvarig för de
globala undersökningarna (WVS), förklarar förändringarna utifrån
två hypoteser: knapphetshypotesen och socialisationshypotesen.

Knapphetshypotesen innebär i korthet följande: När grundläg-
gande materiella behov för överlevnad är tryggade, söker man sig till
icke-materiella behov som individuell utveckling, upplevelse och
gemenskap. Abraham Maslow har uttryckt samma tanke i sin
”trappa”, men Inglehart betonar, att processen är mer komplicerad.

Socialisationshypotesen utgår från att barn och ungdom i stort sett
tar starkare intryck av sina livsvillkor och deras förändringar än
vuxna. Det får inte så stor betydelse i traditionella samhällen som
bondesamhället men får större genomslagskraft vid snabba samhälls-
omvandlingar. I vårt samhälle innebär det, att många värderingar
förändras i hög grad med varje generation, och att de präglar dem i
stor utsträckning hela livet. Varje generation medför på så sätt en
”våg” av nya värderingar, den tysta revolutionen.2 De nya värde-
ringarna har slagit igenom starkast i högindustriella länder, där de
börjat dominera. Men också i u-länder börjar de prägla inställningen
främst hos unga och välutbildade personer.3

Genom denna process har vi redan mött och kommer att i allt fler
fall möta människor med nya tankar och värderingar över allt i våra
bibliotek, föreläsningssalar, folkhögskolor och studiecirklar. I en
undersökning av värderingar hos unga i Sverige framkommer att
unga med de ”nya” värderingarna i regel inte prioriterar höga in-
komster och karriärmöjligheter.4 De sätter utvecklande arbetsuppgif-
ter och trevliga kamrater högre. Upplevelser och välbefinnande tycks
vara nyckelord i det nya ”värderingsklimatet”. Enligt resultaten i
både de globala och de svenska undersökningarna är emellertid

                                                
2 Inglehart. 1977; Vestlund. 2002. (s 17ff)
3 Inglehart. 1997. (s 156ff); Vestlund. 2002. (s 39f)
4 Puranen. 1998. (s 5f)
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inriktningen inte renodlat individualistisk, eftersom t ex goda kamra-
ter spelar stor roll för välbefinnandet.5

Värderingsförändringarna pekar dessutom på att respekten för
ledare och myndigheter minskar i samband med att grundtryggheten
ökar. Andra faktorer t ex utbildningsnivån och mediernas gransk-
ning av olika auktoriteter tilldelas också en betydande roll i samman-
hanget. Samtidigt framträder förändringar som talar för att tole-
ransen i fråga om etniska grupper och kulturer blivit starkare, liksom
beträffande en rad centrala moraliska frågor. Karaktäristiskt för för-
ändringen är också, att antalet människor med en traditionell gudstro
knuten till något trossamfund har minskat väsentligt. Det gäller i
stort sett också besök vid olika gudstjänster. Däremot åskådliggör
resultaten att intresset för existentiella problem ökat mycket starkt.
Det finns alltså starka skäl för att begrunda vad detta nya ”värde-
ringsklimat” kan innebära för folkbildningsarbetet.

Individuellt välbefinnande i centrum

Folkbildningsorganisationerna och deras verksamhet har formats i
ett samhälle, där solidaritetstanken varit stark. De många stora folk-
rörelserna är uttryck för detta. Dessa har i sin tur i hög grad bidragit
till att stärka solidariteten. De yngre generationerna har emellertid
såsom det visar sig i värderingsstudierna en starkare inriktning på
individuella mål. Den tendensen har ledare och ansvariga på olika
områden redan mött i många sammanhang. Men utifrån förändring-
arna över tid, som framkommit i WVS-undersökningen, kommer ten-
densen sannolikt att förstärkas av kommande generationer. Om livs-
villkoren försämras drastiskt kan stora grupper förväntas återgå till
tidigare värderingar. Det framgår också av undersökningarna.6

Om de studerande hävdar sina personliga intressen allt starkare i
studierna kan detta påverka såväl valet av ämne som betoningen av
olika ämnesavsnitt. Det beror givetvis på många faktorer bl a studie-
gruppernas sammansättning. Men många deltagare inriktade på av-
gränsade individuella mål får rimligen betydande konsekvenser i
flera ämnen, kanske främst i psykologi och litteratur, där känslor och
                                                
5 Ny tid – nya tankar. 1998; Vestlund. 2002. (s 41f)
6 Inglehart. 1997. (s 10); Vestlund. 2002. (s 18)
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upplevelser har större legitimitet. Men det förefaller också troligt, att
de ”nya” värderingarna kan leda till förändringar t ex i olika sam-
hällsämnen som företagsekonomi, nationalekonomi och statskun-
skap. Många unga visar i svenska värderingsundersökningar stark
kritik inte bara mot politiska partier utan också mot folkrörelser i
allmänhet och mot demokratins reella funktion i samhället. Även ett
växande internationellt intresse framträder, inte sällan präglat av en
negativ inställning till ekonomiska företag och organisationer och ett
starkt engagemang för u-ländernas utveckling. Det är också rimligt,
att andra ämnen som t ex historia påverkas på ett liknande sätt.

 En starkare betoning av individuellt välbefinnande leder lätt till
att intresset för frågor om samhällssolidariteten försvagas. Samtidigt
visar de refererade undersökningarna att de ungas engagemang i
politiska frågor är starkt.7 Det är därför svårt att bedöma, vad för-
hållandet mellan individualism och samhällssolidaritet leder till i
undervisningen. Problemet är av största betydelse med hänsyn till
utformningen av den allmänna medborgarbildningen och till dess
inverkan på samhällsutvecklingen. Men som redan nämnts är det
individuella välbefinnandet i väsentlig grad beroende av en social
komponent; kontakten med vänner och arbetskamrater.

Här har endast några konsekvenser för studiet av olika ämnen i
kurser och cirklar tagits upp, det gäller säkert också många andra
ämnen och uppgifter i undervisningen. Och förändringen blir säkert
mer varierad än vad som kunnat beskrivas här, bl a skiljer sig inställ-
ningen mellan män och kvinnor i viss utsträckning, främst i förhål-
landet till ekonomiska problem. Kvinnorna är i regel mer inriktade
på icke-materiella frågor.8

En starkare individualism får också vissa pedagogiska konsekven-
ser, t ex att krav på individuell hjälp i studiearbetet ökar, likaså per-
sonliga önskemål ifråga om speciella uppgifter och uppläggningen
av dem. Det är också sannolikt, att intresset för ökat välbefinnande
kan få konsekvenser för miljön och fritidslivet. Trots våra relativt väl-
ordnade bibliotek, folkhögskolor och studiecirkelrum kan kraven på
ytterligare åtgärder för trivseln bli starkare. Är det nödvändigt, att en
skola ser ut som en skola? Varför inte som ett hotell eller ett hem?
Och hur bör en mysig egen vrå se ut? De frågorna är inte långt borta,

                                                
7 Ny tid – nya tankar. 1998. (s 96)
8 Genf. 1999. (s 21)
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om den individuella trivseln är en styrande värdering hos allt fler av
de studerande. Fritiden på folkhögskolorna påverkas sannolikt också
mer eller mindre, t ex bestämmelserna för samlevnaden, inställ-
ningen till tider och till olika former av samarbete som samkväm och
studieresor.

Ökad tolerans i moralfrågor

WVS-undersökningarna visar en värderingsförskjutning mot ökad
tolerans ifråga om många centrala moralfrågor som t ex abort, homo-
sexualitet, dödshjälp och droger.9 Förändringen har redan påverkat
diskussionerna på folkbildningsfältet och förändringstendenserna
talar för en kraftigare inverkan i framtiden

Tolerans är nödvändig för allt samhällsliv, men det är också
gränsdragningen i vissa moralfrågor, t ex inställningen till droger och
mutor. Gränser har särskild aktualitet, när det gäller den ökade
toleransen ifråga om droger. Striden för och emot en liberalisering
har varit lång och hård. Ökad drogtolerans påverkar undervisningen
och diskussionerna i moralfrågor och kan dessutom öka trycket
ifråga också om användningen av droger i de olika studiemiljöerna.
Men samtidigt kan den förändrade inställningen i liberal riktning
leda till ett starkare engagemang och samtal om förhållandet mellan
individuell livsstil och samhällsansvar och det ömsesidiga beroendet
mellan dem.

Men den utveckling som WVS-studierna visar över tid, talar för
allsidigare samtal med jämförelser mellan olika epoker och tendenser
i olika länder. Hur problemen engagerar är ovisst, men det finns i det
nya ”klimatet” en större möjlighet att utveckla en sakligare inställ-
ning till moralfrågor, att ”avmoralisera” moralen och att se den som
en nödvändig ”mursten” i ett samhällsbygge. Utifrån den synen blir
det lättare att samtala om vilka moraliska värden, som är nödvän-
diga t ex för en hållbar demokrati, en central uppgift för folkbild-
ningsarbetet i dagens samhälle.

Vissa svenska värderingsundersökningar har vidare konstaterat
att toleransen hos unga människor i vårt land har stärkts i förhål-

                                                
9 Inglehart. 1997. (s 277, 368, 371); Vestlund. 2002. (s 50ff)
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lande till olika etniska grupper.10 Under de senaste decennierna har
folkbildningens arenor genomgått stora förändringar. Besökare och
deltagare kommer nu från många olika etniska grupper och kulturer.
Toleransen underlättar kontakten, samarbetet och utbytet av erfaren-
heter i både studier och fritidsliv. Den påverkar säkert också intresse-
inriktningen i flera ämnen. Studier t ex av olika religioner och kultu-
rer blir mer attraktiva med analyser av skillnader och gemensamma
värden i centrum. Undervisningen får på så sätt en viss internationell
inriktning och bidrar till att belysa studierna i andra ämnen bl a för-
hållandet mellan Nord och Syd och demokratin i ett globalt perspek-
tiv.

Men ökad tolerans kan också leda till identitetsproblem. Hur på-
verkas man av studier om olika religioner och av mötet med repre-
sentanter för olika trosriktningar? Hur känner man samhörighet med
sin barndomskultur i ett mångkulturellt samhälle? Eller hur utveck-
las en ny identitet i en sådan kultur? Mycket i de aktuella undersök-
ningarna talar för, att dessa och många liknande frågor kan komma
att prägla verksamheten i bibliotek, folkhögskolor och studieförbund
i högre grad än hittills.

Ökad kritik av auktoriteter

I den pågående samhällsomvandlingen har respekten för auktoriteter
minskat väsentlig, främst i de högindustriella samhällena. Värde-
ringsförändringen gäller både respekten för individer i olika ledar-
funktioner och respekten för myndigheter.11 En starkare grundtrygg-
het, bättre utbildning, särskilt beträffande de yngre generationerna,
och mediernas ofta närgångna granskning av makthavarnas insatser
har främst bidragit till förändringen. Dessutom anammas utveck-
lingen på det tekniska området snabbare av de unga och därigenom
förskjuts en del av auktoriteten till deras förmån. De äldre har i
många fall, t ex ifråga om datorkunskap, blivit undervisade av yngre
personer.

Auktoritetens betydelse har sedan länge diskuterats i folkbild-
ningsverksamheten. Respekten knyts inte längre till titlar eller posi-
                                                
10 Ny tid – nya tankar. 1998. (s 94f)
11 Inglehart. 1997. (s 274); Vestlund. 2002. (s 55f)
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tioner, den förknippas i regel med kunnighet, pedagogisk klarhet och
kanske främst med ledarens eller lärarens förmåga att skapa goda
relationer med de studerande. Det gäller personalen på biblioteken,
ledare, lärare och övrig personal på folkhögskolorna, liksom organi-
satörer och cirkelledare i studieförbunden. Den goda kontakten har
emellertid länge varit något av en oskriven lag i alla dessa miljöer
och som förväntas prägla både undervisning och fritidsliv. Men en
skarpare kritik av auktoriteter kan trots detta innebära krav på att
anställda och studerande i än högre grad och konsekvent ses som
subjekt och inte främst som objekt.

I undervisningen leder förändringen till ökade krav på att utgå
från den studerandes aktuella situation, att lyssna till önskemål och
synpunkter samt att ge tid och stöd för aktivitet och ansvar. ”Läran-
dets organisation”, som diskuteras inom forskning och inom olika
företag, äger giltighet också i undervisningen.12 Dialog är nödvän-
digt men kan vara påfrestande för både lärare och studiegrupp, men
den undanröjer många gånger också missförstånd och andra hinder,
ökar de studerandes förståelse för ledarskapets problem och skapar
en positiv respekt byggd på lärarens kunnighet, öppenhet och för-
måga att inse och erkänna sin begränsning. Det ömsesidiga lärandet
innebär också respekt för den förändring i kunskapsbalansen mellan
generationerna, som tidigare nämnts, och som är av genomgripande
betydelse för auktoritet och ledarskap inom hela samhällslivet från
familjen till skolan, arbetslivet, olika organisationer och myndigheter.

Den förändrade inställningen till auktoriteter påverkar också äm-
nesval och ämnesinriktning. Kritiken drabbar i hög grad de politiska
partierna och deras ledare.13 Den gäller främst avståndet mellan
etablerade politiker och vanliga medborgare. Många unga anser sig
ha små möjligheter att påverka arbetet i ett parti. En del hävdar, att
partierna är elitstyrda. Det har därför blivit allt vanligare för unga
politiskt intresserade att söka andra vägar för sitt politiska engage-
mang. En ny ”organisationskultur” har vuxit fram med ensakspar-
tier, nätverk och lobbyverksamhet. De flesta partier har betydande
rekryteringsproblem. Till detta kommer ett svagare intresse för att
delta i allmänna val, osäkerhet om demokratins ställning i den inter-
nationella utvecklingen och en starkare inriktning på globala frågor.

                                                
12 Sarv. 1997.
13 Ny tid – nya tankar. 1998. (s 96f)
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Allt detta har redan påverkat uppläggningen av olika studier i folk-
bildningsverksamheten. Utvecklingstendenserna talar för att påver-
kan blir starkare i framtiden.

Kritiken av auktoriteter drabbar också andra folkrörelser, där
organisationsform och toppstyrning kan försvåra inflytande, kanske
också förnyelse, i varje fall i en del ungas ögon. Många hävdar också
att folkrörelserna har sina rötter i industrisamhället med dess klass-
struktur och att deras livskraft står och faller med den samhälls-
formen. En övergång till ett annorlunda samhälle skulle då leda till
att folkrörelserna förr eller senare försvinner och ersätts av verksam-
hetsformer med annan struktur och andra relationer mellan ledare
och vanliga medlemmar. Andra pekar på kraften i mobiliserings-
möjligheten. Om nya faror uppstår, kan de gamla rörelserna förnyas.
Men på grund av förändringar i centrala värderingar kan man utgå
från att nya strukturer och nya ledarformer växer fram.

Detta kommer säkert att påverka studie- och diskussionsinrikt-
ningen i folkbildningsarbetet. Frågor om förhållandet mellan styrel-
ser, skolledning och studerande i folkhögskolan, och mellan olika
nivåer i studieförbunden liksom i biblioteken aktualiseras utifrån
kravet på en ”lärande organisation”.

För folkhögskolorna och studieförbunden med en viss ideologisk
eller religiös inriktning berör auktoritetsfrågan idéflödet mellan dem
och deras moderorganisationer. När folkrörelserna växte fram och
blev starka drivkrafter, gick idéflödet i huvudsak från dem till deras
folkhögskolor och studieförbund, men hur förhåller det sig i dag?
Hur beroende av moderorganisationen är man för sin verksamhet,
ekonomiskt och ideologiskt, i en utveckling där både folkrörelserna
och deras ideologier är i stöpsleven? Vilka livsbetingelser har ideolo-
giskt inriktade folkhögskolor och studieförbund i det perspektivet?
Vilken ställning kan folkbildningsarbetet få organisatoriskt i det nya
samhället, om folkrörelserna försvagas väsentligt eller försvinner?
Vidare, hur kommer folkbildningsarbetet att bedömas, om bildnings-
idealet i stigande grad domineras av massmedier, inte sällan med
vinstintresset som drivkraft? Kan en ny folkrörelse och motkraft
födas i det läget omfattande de klassiska organisationerna och insti-
tutionerna med det klassiska demokratiska bildningsmålet som ideo-
logi? Alla dessa frågor kan – genom värderingsförändringen – aktua-
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liseras i främsta rummet för styrelser, ledare och lärare men också i
viss utsträckning för studerande i folkbildningsverksamheten.

Religion i stöpsleven

Inställningen till religiösa värden har också förändrats. WVS-under-
sökningen visar, att antalet bekännare av traditionell gudstro, liksom
antalet besök vid gudstjänster i olika traditionella samfund har mins-
kat med undantag av ett fåtal länder. Samtidigt har intresset för exis-
tentiella frågor ökat.14

Förändringen kan tänkas påverka folkbildningsarbetet i flera hän-
seenden. I olika kurser och studiecirklar liksom vid föreläsningar i
religiösa ämnen ligger det nära till hands, att de religiösa samfun-
dens situation och framtid aktualiseras. Det leder också lätt till jäm-
förelser med den katolska kyrkan i vårt land, men kanske främst med
islam och vilken inverkan denna mångfald kan ha på landets
religiösa liv och kultur över huvud taget. Genom att de inter-
nationella kontakterna ökar på grund av resor och studier utomlands
och en alltmer globalt inriktad medieinformation utvecklas, växer
intresset också för andra religioner och trosformer, som kräver en
mer framskjuten plats på schemat i kurser och cirklar än tidigare.
Uppmärksamheten riktas då också mot olika religiösa värderingar
och deras förändring på lång sikt.

Ur pedagogisk synpunkt medför utvecklingen, så vitt man kan se,
en allsidigare undervisning på religionsområdet. Hittills har stu-
dierna väsentligen begränsats till kristendomen och dess olika sam-
fund. Förändringen kräver en större överblick och en saklig beskriv-
ning av skilda trosuppfattningar, deras historia och betydelse och en
jämförelse mellan dem. Det ökar kravet på lärarnas utbildning och
saklighet. På så sätt är det sannolikt, att intresset för sådana frågor
ökar och deras betydelse för människor och samhälle belyses kanske
mer nyanserat genom mångfalden.

För folkhögskolor och studieförbund med religiös inriktning kan
detta leda till vissa problem. Deltagandet i kurser och studiecirklar
kan stimuleras av jämförelserna och av synpunkter från allt fler
representanter för olika trosriktningar. Kanske kan utvecklingen leda
                                                
14 Inglehart. 1997. (s 282, 286, 372–375, 383); Vestlund. 2002. (s 45f)
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till att inställningen till religiösa värden förändras och att existentiella
frågor allt mer ses som normala i både undervisning och samliv i
övrigt. Men det kan också leda till ett motstånd och bli ett hinder för
troende, som oroas av mångfalden.

Kort summering

Avsikten med artikeln har varit att diskutera, hur de förändringar i
värderingar som framträder genom WVS-undersökningarna och
andra studier kan få olika konsekvenser för folkbildningsarbetet. Om
detta också förändrar de grundläggande riktlinjerna och målet, kan
ingen förutse. En alltför renodlad individualism kan försvåra utveck-
lingen av en gemensam samhällssyn och samhällsansvar, medan
starkare tolerans i religiösa och moraliska frågor och en mer demo-
kratisk inriktning i ledarfrågor kan innebära en fördjupad förankring
i folkbildningsarbetets humanistiska värden.
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Ann-Marie Laginder

Mellan globala hot och
individualisering

Om studiecirklar i risksamhället

Bilden av ett kommande Risksamhälle lanserades av den tyske socio-
logen Ulrich Beck redan 1986.1 Han tecknar en utveckling från ett
bristsamhälle med fördelningskonflikter i riktning mot ett risksam-
hälle med övernationella och klassoberoende globala hot, som pro-
ducerar nya intressekonflikter men också en ny ’hotsamhörighet’. En
konsekvens som blir framträdande i hans resonemang är att männi-
skor från olika klasser, partier, yrkesgrupper och åldersgrupper orga-
niserar sig i aktionsgrupper för att förhindra de hot som kommer
från till exempel kärnkraft eller miljöfarligt avfall. På så vis skapar
risksamhället enligt honom nya intressekonflikter och en ny hot-
samhörighet, vars politiska bärkraft han inte kunde bedöma i mitten
av 80-talet. Den kan kanske inte ens bedömas nu under 2000-talet.
Risksamhällen var enligt Beck inte klassamhällen, istället har de ”en
gränssprängande, gräsrotsdemokratisk utvecklingsdynamik som tvingar
samman människor i den enhetliga situation som civilisationens hot
mot sig själv skapar”.2 Riskernas karaktär och den hotsamhörighet
han diskuterade har under de två senaste decennierna komplicerats
ytterligare. Inte minst i ljuset av den ökade kontroll och misstänk-
samhet som följt i spåren av vår tids terrordåd och nya smittsamma
sjukdomar som snabbt får global spridning.

Becks avsikt var att synliggöra den framtid som började framträda
bakom ett dominerande förflutet. När vissa utvecklingslinjer i histo-
rien och i nuet görs tydliga kan en annan bild skapas av vad som är
viktigt och oviktigt; i bästa fall genereras, som Ingelstam uttrycker

                                                
1 Beck. 1986, sv övers 2000. I det följande refererar jag till den svenska översätt-
ningen.
2 Beck. 2000. (s 66f) (förf kursivering)
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det, ”en ny frihet att söka lösningar”.3 Vilka frågor väcks om man
relaterar folkbildande verksamheter till utvecklingen av risksam-
hället?

Om man tar fasta på dynamiken i folkbildningen, där folkbildning
ses som något pågående blir dess innehåll och process centrala drag.4

Detta folkbildningsskeende kan förstås som ett individuellt, kollek-
tivt eller samhälleligt skeende. Folkbildande verksamheter behöver
sättas in i ett långsiktigt samhälleligt sammanhang i framtidsdiskus-
sioner. En av de huvudpoänger jag vill tydliggöra i denna artikel är
att framtidsbilder har betydelse för de tolkningar som görs av folk-
bildningens roll och huruvida utvecklingen framstår som möjlig att
påverka eller inte.

Hela tiden finns risken att samhällsutvecklingen tas för given, vil-
ket främjar anpassning snarare än kritisk reflektion. I en analys av
texter om ledarskap, producerade under 1990-talet och som använ-
des i ledarutbildning vid rörelsefolkhögskolor och bildningsförbund,
fann Wijkström och Åkerblom att referensramen fortfarande var ett
industrisamhälle med grundläggande resurs- och maktasymmetrier
mellan olika aktörer. Ett viktigt inslag i de självbilder som reproduce-
rades inom svenska folkrörelser fokuserade betydelsen av en kamp
mot någon form av överhet eller förtryck.5 Detta bidrog till att jag
blev inspirerad att undersöka vilka problem som blir synliga om man
istället för bilden av industrisamhället relaterar folkbildning till en
annan samhällsbild, i detta fall bilden av risksamhället.6 När jag talar
om studiecirklar, cirkelverksamhet och folkbildning i artikeln avser
det i huvudsak den verksamhet som bedrivs av studieförbunden.

Risksamhället som symbolisk bild

Buden är många om tolkningen av det samhälle som vi är på väg in i
och huruvida det innebär ett kvalitativt språng in i ett annorlunda

                                                
3 Ingelstam. 1995. (s 14)
4 Arvidson. 1992.
5 Wijkström & Åkerblom. 1999. (s 11ff)
6 En del av tankarna i denna artikel har publicerats i en tidigare artikel ”Folk-
bildning i risksamhället? Om framtidsbilders betydelse för problemformule-
ring”, se Laginder. 2002.
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samhälle. Både för givet tagna eller underförstådda föreställningar
om samhällsutvecklingen och mer medvetet formulerade framtids-
bilder har betydelse för vilka samhällsfenomen och problem som blir
synliga. Det får i sin tur konsekvenser för vilka samband som upp-
fattas som centrala.7 I samhälls- och framtidsdebatt är det vanligt att
använda begrepp som informationssamhället och kunskapssam-
hället. Begrepp som uppträder i formen X-samhället har jag valt att
kalla symboliska bilder. De är särskilt intressanta eftersom de kan
fungera som synteser av olika framtidsbilder genom att fokusera
vissa drag i samhällsutvecklingen. De ordnar och förenklar samhälls-
perspektivet samtidigt som de inrymmer mångtydighet och värde-
laddning. Den bestämning som väljs före begreppet samhälle tydlig-
gör vad som tillmäts så avgörande vikt att det får symbolisera
centrala utvecklingstendenser eller drivkrafter i samhällsutveck-
lingen.8 När symboliska bilder får en sådan spridning att de tas för
givna behöver de inte heller bevisas eller förklaras för att accepteras.
Därmed döljs värderingskonflikter och komplexiteten i samhällelig
förändring. En hänvisning till t ex ”informationssamhället” innebär
således att en djupare analys inte avkrävs och därmed inte heller
tydliga ställningstaganden kring färdriktningen.9 De symboliska bil-
der som används i framtidsdiskussioner signalerar ofta ett positivt
laddat samförstånd om samhällsförändringar som är på väg eller
borde vara det.

Symboliska bilder i form av X-samhället lanseras även med veten-
skapliga förtecken. Risksamhället som står i centrum i denna artikel
är ett sådant exempel. Begreppet ’risk’ innebär att den tekniska och
vetenskapliga utvecklingen och dess bieffekter tilldelats en av-
görande betydelse i samhällets omvandling. Valet av fokus för denna
utveckling, d v s framväxten av globala risker styr tolkningen av den
samhällsomvandling som pågår. Detta val ordnar och förenklar sam-

                                                
7 Jag har i min tidigare forskning sökt frilägga underförstådda eller för givet
tagna framtidsbilder i offentliga utredningar. Se vidare Laginder. 1989.
8 Laginder. 1989. (s 55ff)
9 Särskilt under 1980-talet var informationssamhället en flitigt använd framtids-
bild. Informationssamhället framstod ofta som en ödesbestämd utveckling som
krävde anpassning. Tengström har kritiskt granskat bakomliggande föreställ-
ningar om informationssamhället. Se Tengström. 1987. Han har i en senare bok
analyserat andra samtida bilder av framtiden, däribland bilden av kunskaps-
samhället ur ett kritiskt perspektiv. Se Tengström. 1998.
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hällsanalysen trots en till synes mycket komplex framställning. Risk-
samhället är en hotbild, en varning om ett ”katastrofsamhälle där
undantagstillståndet riskerar att bli normaltillstånd”.10 En intressant
fråga blir därmed om en negativ framtidsbild, som inte ligger i tids-
andans strömfåra, kan generera en ”ny frihet att söka lösningar”. I
bilden av risksamhället blir behovet av både individuell och kollektiv
kunskap framträdande, vilket motiverar reflektioner kring folkbild-
ningens roll i relation till Becks samhällsanalys.

Jag använder Becks bild av risksamhället som en illustration, vil-
ket inte ska förväxlas med en okritisk hållning till hans teser. Det
finns flera anledningar att hålla viss distans till bilden av risksam-
hället. Hotbilden lanserades för nästan två decennier sedan vilket
betyder att vissa utvecklingslinjer som Beck tecknat blivit än mer
komplexa. Men framför allt finns det skäl att kritiskt granska varje
försök att inordna samhällsutvecklingen i brett upplagda samhälls-
analyser som syftar till att förklara den brytningstid vi påstås leva i.
Olsson lyfter fram flera centrala teman för en sådan granskning,
såsom idén om det nya, om alltings flyktighet samt idén om det
oundvikliga och om helheten.11 Detta är dock inte platsen för denna
granskning. Det bör också sägas att Beck utvecklat sitt perspektiv på
den pågående samhällsomvandlingen i en rad senare böcker.

Men för att uppnå mitt syfte i denna artikel fungerar hans fram-
tidsbild väl som exempel, så som den grundläggs i den första boken.
Risksamhället formas där som en symbolisk bild som innehåller
mångtydighet och värdeladdning. Vissa utvecklingslinjer i samhälls-
omvandlingen synliggörs medan andra, kanske lika viktiga, hamnar i
bakgrunden. Den kan därför fungera som illustration av framtids-
bildens makt över föreställningar om vad som blir centralt i den lång-
siktiga samhällsutvecklingen. Becks analys ställer viktiga frågor på
sin spets och jag menar att den har tillräcklig aktualitet för att vara
intressant som underlag för att illustrera hur valet av en viss fram-
tidsbild påverkar tolkningen av samband mellan samhällelig föränd-
ring och folkbildande verksamheter.12

                                                
10 Beck. 2000. (s 35) (förf kursivering)
11 Olsson. 2002. Författaren granskar utifrån dessa teman metod och retorik hos
två andra välkända samhälls- och framtidsanalytiker Alvin Toffler och Manuel
Castells.
12 Den informationstekniska utvecklingen är ett exempel på en genomgripande
samhällsomdaning som inte har en framträdande roll i risksamhället och som
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Det finns också skäl att understryka att min tolkning av Becks
hypoteser om samhällsomvandlingen är en av många möjliga läs-
arter och att den påverkas av min syn på folkbildning och studie-
cirklars innebörder. Jag menar att studiecirkelverksamheten på ett
övergripande plan rör sig i ett spänningsfält mellan det fria och det
normativa. För det första utgör verksamheten en öppen arena för
lärande. Folkbildningens organisationer, stat och folkrörelser har
emellertid över tid haft skiftande mål som förväntas bli uppnådda
genom bildningsverksamheten. Förenklat uttryckt är syftet att folk-
bildning ska åstadkomma ”något mer” än att erbjuda en arena för
fritt och frivilligt lärande. Det betyder i sin tur att verksamheten även
blir en normativ arena. Ett annat sätt att utrycka det är att folkbildning
rör sig i spänningsfältet mellan individuell mening och kollektiva
mål.

I Becks analys av risksamhället synliggörs spänningen mellan det
individuella och kollektiva ur två perspektiv. För det första disku-
teras den globala hotsituationen och riskernas utjämnande effekt, de
drabbar alla. Det är en utveckling som placerar frågor om kunskap
på både individuell och kollektiv nivå i centrum. För det andra dis-
kuteras individualiseringen av den sociala ojämlikheten. Den senare
bottnar enligt Beck i att industrisamhällets inre sociala struktur
urholkats och att dess grundläggande självklarheter i livsföringen
förändras. Även ur detta perspektiv blir relationen mellan det kollek-
tiva och det individuella central. Summan av risker och otrygghet
utgör enligt Beck risksamhällets sociala och politiska dynamik.

Jag inleder den fortsatta diskussionen med en kort summering av
den roll studiecirklarna tilldelas i historisk belysning. Den ligger i
linje med Becks resonemang om politik och icke-politik i industri-
samhället. Det tydliggör den synvända som konturerna av risksam-
hället, enligt Beck, är bärare av. Med detta som bakgrund belyser jag
därefter centrala drag i Becks samhällsanalys utifrån båda perspek-
tiven som nämndes ovan. Samtidigt lyfter jag fortlöpande in frågor
och tentativa tolkningar av vilka utmaningar och dilemman folkbild-

                                                                                                                                                
följaktligen inte heller får det i denna artikel. I mitten och slutet av 90-talet var
IT-boomen ett faktum och framväxten av Internet ställde globalisering, nätverk
och digitala klyftor i centrum för framtidsdebatten. Se t ex Castells, 1996, sv
övers 1999 och Dijk, 2005. IKT-utvecklingens konsekvenser för folkbildning har
också blivit ett centralt tema i både praktik och forskning, se t ex Axelsson m fl.
2003 och Andersson & Laginder. 2005.
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ning, med fokus på studiecirklar, ställs inför i ljuset av den samhälls-
omvandling som tecknas.

Studiecirklar och risksamhällets utmaningar

Studiecirklar hör till människors vardag i dagens Sverige. Nästan 75
procent av den vuxna befolkningen har någon gång deltagit i en
studiecirkel.13 Antalet deltagare i studiecirklar var nio gånger större i
mitten av 1990-talet jämfört med mitten av 1950-talet och antalet
studiecirklar var mer än tio gånger större.14 Parallellt med en nume-
rär succé framträder en allmänt hållen föreställning om folkbildning
som lite passé. Denna paradox är fascinerande och understryker vik-
ten av att diskutera folkbildning och dess samhälleliga betydelser.
Studiecirklarnas historia är starkt knuten till folkrörelsernas fram-
växt. Bildningsarbetet var en del i kampen för att åstadkomma
demokrati och förändringar i samhället. Medlemmarna skulle enligt
Arvidson kvalificeras för ett mera aktivt medborgarskap, ledare
skulle utbildas, rörelsens slagkraft skulle ökas och dess kultur skulle
spridas. Oscar Olsson, studiecirkelns fader, underströk betydelsen av
självbildning, en bildning ”av och genom folket”. Enligt självbild-
ningsidealet kommer initiativen från en folklig opinion som ställer
krav på bildningstillfällen. Studiecirkelverksamheten blir således i
skiftet till 1900-talet ett viktigt medel för svensk arbetarrörelse,
frikyrkorörelse och nykterhetsrörelse att främja rörelsernas mål. Mot-
sättningen mellan en folklig opinion och staten stod i centrum och för
arbetarrörelsen blev det dominerande syftet att skapa en demokra-
tisk välfärdsstat.15 Av tradition betraktades den tekniska utveck-
lingen inte som en bildningsfråga. Ginner menar att arbetarrörelsen
inte uppfattade tekniken som ett fält för politisk styrning, ”åtmins-
tone inte i restriktiv mening”.16 Med denna korta resumé i bak-
huvudet är det intressant att belysa Becks kritiska resonemang kring
                                                
13 Jonsson & Gähler. 1995 (s 10ff). Procentsatsen är skattad med utgångspunkt
från en undersökning som genomfördes 1995 av SCB.
14 Statistisk Årsbok (1950–1998), se även Larsson. 1999 (s 250f).
15 Arvidson. 1996. I skriften Cirklar i rörelse diskuterar han kortfattat men inne-
hållsrikt studiecirkelverksamhet i anslutning till folkrörelser och hur verksam-
heten förändrats under 1900-talet.
16 Ginner. 1988. (s 189)
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politik i relation till den tekniska utvecklingen i industrisamhället
och den förändring i medborgarrollen som växer fram.

Enligt Beck sammanfaller till viss del två motsatta processer för
hur samhällsförändring organiseras i industrisamhället; ”skapandet
av en politisk, parlamentarisk demokrati och skapandet av en opoli-
tisk, odemokratisk samhällsförändring som rättfärdigas med ’fram-
stegets’ och ’rationaliseringens’ paroller”.17 Förhållandet mellan sam-
hällsomvandling och politisk styrning i industrisamhället bygger,
enligt honom på den ’kluvna medborgaren’. Det återspeglas i en
uppdelning i ett politiskt-administrativt system och ett tekniskt-
ekonomiskt. Å ena sidan utnyttjar medborgaren sina demokratiska
rättigheter; den representativa demokratins princip är att makt
endast utövas med medborgarnas samtycke. Å andra sidan försvarar
medborgaren sina privata intressen på arbetets och ekonomins om-
råde. Det senare betraktas som icke-politik och har sin grund i
föreställningen att teknologiska uppfinningar ökar såväl det kollek-
tiva som det individuella välståndet. ”Framsteg ersätter omröstning”
som Beck kärnfullt uttrycker det.

De politiska institutionerna förvandlas till förvaltare av en utveckling som
de varken har planerat eller kan påverka, men som de på ett eller annat
sätt ändå måste stå till svars för. Å andra sidan får ekonomiska och veten-
skapliga beslut en stor, politisk betydelse, som aktörerna inte har någon
som helst legitimitet för. De beslut som förändrar samhället har ingenstans
att framträda och blir stumma och anonyma.18

’Framsteg’ är så mycket mer än en ideologi och Beck menar att det är
”en utomparlamentarisk handlingsstruktur för en permanent sam-
hällsförändring”. Det är en struktur som har institutionaliserats som
”normal”. De politiska utopierna har enligt Beck ersatts av spekula-
tioner om bieffekterna och har därför förvandlats till någonting nega-
tivt.

Det koordinatsystem som livet och idéerna följer i det moderna indu-
strisamhället, där de två axlarna utgörs av familjen och arbetet, respektive
tron på vetenskapen och framsteget, börjar ge vika och det bildas ett nytt
töcken av chanser och risker – konturerna av ett risksamhälle.19

                                                
17 Beck. 2000. (s 307)
18 Ibid. (s 311)
19 Ibid. (s 25)
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När välfärdsstaten började uppfattas som förverkligad förlorade
den sin utopiska drivkraft och en medvetenhet om välfärdsstatens
gränser och nackdelar har ökat enligt Beck. Han menar emellertid att
bilden av ett ’politiskt stillestånd’ är missvisande och uppstår mot
bakgrund av att det politiska begränsas till det som etiketteras som
politiskt, dvs till det politiska systemets och byråkratins egna
aktiviteter. På samma gång är ”samhället fångat i en malström av
förändring” som Beck menar förtjänar benämningen ’revolutionär’.
Denna revolution sker dock i form av det icke-politiska.

Missnöjet med denna obalans leder enligt Beck till att politikens
gränser utvidgas i dubbel betydelse. Den etablerade välfärdsstaten
har inneburit ökade möjligheter för medborgaren att ta tillvara sina
rättigheter och när medborgarinflytandet ökar, kan man med viss
förenkling säga att handlingsfriheten samtidigt minskar inom det
politiska systemet. Den teknisk-ekonomiska utvecklingen förlorar sin
karaktär av icke-politik när dess potential för förändring och hot
ökar. Då ställs dessutom krav på ökad delaktighet utanför det poli-
tiska systemet. En ny politisk kultur växer därmed fram i aktions-
grupper och sociala rörelser. Företagens agerande och de teknisk-
vetenskapliga handlingarna får en ny politisk och moralisk dimen-
sion. Det politiska blir, som Beck uttrycker det, icke-politiskt och det
icke-politiska blir politiskt.20

En positiv tolkning av Becks hypotes om politikens dubbla utvidg-
ning är att utvecklingen främjar en ’hel’ medborgare som aktivt utgår
från en samhällelig helhet – där både det politiska systemet och den
teknisk-ekonomiska utvecklingen placeras i den politiska hetluften.
Folkbildning har både historiskt och i vår samtid bidragit till åsikts-
bildning och samhällsförändring i demokratiska former. En mer pro-
blematiserande tolkning är att medborgarnas svar på industrisam-
hällets ’utomparlamentariska handlingsstruktur’ i sin tur också blir
utomparlamentariska. Den handlingsstruktur som fått framsteget att
framstå som en ”blancocheck som undertecknats oberoende av even-
tuellt stöd eller motstånd”, som Beck uttrycker det,21 har under 2000-
talet visat att utomparlamentariska ’svar’ i sämsta fall kan leda till
våldsamma upplopp. Denna tolkning bör dock kompletteras mot
bakgrund av att massmedial bevakning tenderar att betona våld i

                                                
20 Ibid. (s 306 ff)
21 Ibid. (s 334) (förf kursivering)
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sådana sammanhang medan radikal motdebatt i fredliga samtal
hamnar i skymundan. Nordvall ger exempel från EU-toppmötet i
Göteborg 2001 då arenor som Fritt Forum och Det fria ordets festival
samlade tusentals människor till seminarier och andra arrangemang.
Parallellt med det våld som skildrades i massmedia hade protesterna
således även karaktären av en enorm idépolitisk mötesplats.22 Folk-
bildning som samhällsbevarande eller förändrande kraft är ett av de
dilemman som kommer att lyftas fram i nästa avsnitt.

Den globala hotsituationen och riskernas utjämnande effekt

Beck lyfter fram två tendenser i västvärldens högutvecklade väl-
färdssamhällen. Förenklat uttryckt förlorar kampen för brödfödan
sin betydelse som allt överskuggande huvudproblem och samtidigt
sprids kunskapen om de hot mot allt liv på jorden som vetenskapliga
upptäckter inom fysik, biologi och elektronik kan föra med sig som
’bieffekter’. Samtidigt är de hot som hamnar i fokus allt oftare av en
sådan art att de drabbade varken kan se eller känna dem. Beck
exemplifierar med radioaktiv eller kemisk kontaminering, giftiga äm-
nen i livsmedel och civilisationssjukdomar. Det är risker vars kon-
sekvenser kanske uppträder först i senare generationer. Dessutom
krävs vetenskapliga teorier, experiment och mätinstrument för att
riskerna över huvud taget ska bli synliga och möjliga att tolka som
hot. Det innebär att de drabbade blir helt utlämnade till experters
slutsatser, misstag och tvister.

Utvecklingen av ett risksamhälle innebär motsättningar mellan
dem som drabbas av riskerna och dem som profiterar på dem. Den
sociala och den politiska betydelsen av kunskap ökar enligt Beck,
eftersom konflikter uppstår mellan dem som producerar definitioner
om riskers omfattning och aktualitet och dem som ska konsumera
och tolka definitionerna. Det blir därmed, enligt honom, viktigt att ha
makt över vetenskap som formar kunskap och massmedia som
sprider den.

I en viss mening förstärks klassamhället på grund av att de som
har hög inkomst, makt och utbildning kan köpa sig fria från risker.
Utbildning och en uppmärksamhet på tillgänglig information ger
                                                
22 Nordvall. 2002.
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nya möjligheter att hantera och undvika risker. Men detta är emel-
lertid inte kärnan i riskernas fördelningslogik. Den återfinns enligt
Beck i riskernas utjämnande effekt och deras globala spridning. Han
talar om riskernas sociala ’bumerangeffekt’. På grund av riskernas
utbredning går inte heller de rika och mäktiga säkra.23

Den sociala och politiska betydelsen av kunskap ökar således
enligt Beck. Här skulle det vara enkelt att lyfta fram folkbildning och
studiecirklar som folkupplysning och plädera för studiekampanjer-
nas renässans. Men ovanifrån givna definitioner av risker har ingen
självklar legitimitet i risksamhället. Samtidigt krävs kunskap för att
bli medveten om riskernas existens och för att om möjligt kunna
skydda sig eller påverka utvecklingen. För att kunna möta denna
utsatthet behöver således människor, både som individer och kollek-
tiv, skaffa sig kunskap och information. I denna mening har studie-
cirklar en betydelsefull roll för individers och gruppers möjligheter
att öka sin makt genom kunskap. Men en kärnfråga handlar, som jag
uppfattar det, om och i så fall hur denna cirkelverksamhet kommer
till stånd, eller annorlunda uttryckt varifrån initiativet kommer.

Studiecirklarnas roll som arena för lärande i samband med folk-
omröstningar ställer ovanstående frågor på sin spets. Folkomröst-
ningen om kärnkraft 1980 är ett fruktbart exempel. Staten gav extra
bidrag till studiecirklar i energifrågan, politiska partier, miljöorga-
nsationer och andra grupper initierade cirklar med en klar linje i
frågan om för eller mot kärnkraft. Dessutom erbjöds allmänheten
öppna cirklar genom studieförbundens försorg. Forskning behövs för
att fördjupa frågan om studieförbunden som aktör och/eller instru-
ment i samband med kärnkraftsomröstningen och deltagarnas syn på
studiecirklarnas betydelse för makt och påverkan i denna komplice-
rade debatt.

Det aktualiserar den klassiska frågan om folkbildning som sam-
hällsbevarande eller samhällsförändrande kraft. Självbildning var i
skiftet till 1900-talet ett uttryck för olika folkrörelsers demokratiska
strävanden. Kollektiv självbildning i ett individualiserat samhälle
låter som en självmotsägelse, men den ”gränssprängande gräsrots-
demokratiska utvecklingsdynamik” Beck talar om och framväxten av
aktionsgrupper och nya sociala rörelser borde innebära en renässans
för Oscar Olssons självbildningsideal. Arvidson understryker att det
                                                
23 Beck. 2000. (s 50ff)
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centrala i begreppet självbildning är gruppens autonomi, att det
”anger varifrån initiativet kommer och vem som har kontrollen över
bildningens innehåll och former”.24

På ett övergripande plan har studieförbunden under 1900-talets
senare del blivit allt mer självständiga i förhållande till de folkrörel-
ser och organisationer som bildade dem. Larsson menar att rörelse-
anknytningen kommit i skuggan av verksamheter som inte har den-
na knytning. Det förefaller som om cirkelverksamheten har byggts ut
genom att ge ett större utrymme för individuella intressen eller verk-
samheter som inte har en direkt koppling till samhällsförändring.25

Arvidson tecknar en utveckling från en konfliktorienterad bildnings-
syn, där kunskaper ses som en ökning av kollektivets gemensamma
makt, mot en konsensussyn där kunskap ses som en utjämnande och
överbryggande kraft utan förankring i grupper eller någon uttalad
ideologi. Han spetsar till det och menar att självbildningstanken
adopterats av staten. Annorlunda uttryckt menar han att de verktyg
som ursprungligen användes för att riva ner ett samhälle och bygga
ett nytt så småningom tagits i välfärdsstatens tjänst.26 Även Larsson
framhåller att folkbildning i vår tid har ett komplicerat förhållande
till ett civilt samhälle, stat och marknad. Det är således svårt att
definiera folkbildningsbegreppet.27 Sundgren menar att folkbildning
är historiskt och kontextuellt relativ och ”erövras av olika skikt i
olika tider och byter skepnad beroende på vem som använder den,
på vilket sätt det sker och i vilket sammanhang”.28

Hur ser bildningsbehovet ut i en kamp som förskjuts från kampen
mot en tydlig överhet till en generaliserad kamp mot diffusa hot?
Folkrörelser, kollektiv kamp och kunskap gick, som jag berört tidi-
gare, hand i hand början av 1900-talet för att undanröja orättvisor,
nöd och fattigdom. Risksamhällets ’hotsamhörighet’ och individuali-
sering hämtar sin växtkraft och legitimitet i nya socio-kulturella
mönster och rörelser. En möjlig tolkning är att studiecirklar som
arena för lärande skulle kunna ha en potential att möta denna till-

                                                
24 Arvidson. 1996 (s 10). Se även Larsson. 1999 (s 260).
25 Larsson. 1999. (s 248 ff)
26 Arvidson. 1996.
27 I antologin Folkbildningens innebörder görs till exempel nio olika försök att
gestalta folkbildning som fenomen utifrån olika discipliner och olika teoretiska
traditioner. Se Bergstedt & Larsson. 1995.
28 Sundgren. 2000. (s 10)
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tagande pluralisering eftersom verksamheten genom historien har
präglats av öppenhet och flexibilitet. I centrum för Nordvalls forsk-
ning står nya breda allianser av rörelser som skapar egna alternativa
arenor för lärande. Med globala mötesplatser såsom World Social
Forum som inspirationskälla uppstår nationella mötesplatser i form
av Sociala Forum eller Socialistiskt Forum där idéer bryts mot var-
andra med det samlande budskapet att en annan värld är möjlig.29

Alternativa arenor för lärande i breda allianser av organisationer
talar dock för folkbildande verksamheter som överskrider studiecir-
kelns konventionella inramning.

Vad betyder det för studiecirklarnas innehåll, om kampen för
samhällsförändring förflyttas från folkrörelser med historiska rötter
och breda visioner om samhällsförändringens riktning till aktivist-
grupper som bildas vid behov i kampen för ett bättre samhälle? En
möjlig tolkning är att tyngdpunkten i behoven av folkbildning änd-
ras på liknande sätt, dvs rör sig i riktning från behoven av ideologisk
skolning och kollektiv medvetenhet om rörelsens mål och historia,
till ett kunskapsbehov som handlar om ett aktuellt problem, kanske
utan ideologiska förtecken, men som kräver kollektiv mobilisering
och handling. Man skulle också kunna vidga problemet och ställa
frågan vad det betyder för svensk folkbildning om kampen för ett
’bättre samhälle’ på nationell bas förskjuts till en kamp på global
nivå? Frågan får lämnas öppen, men den inrymmer en del av den
diskussion som följer om individens universella utsatthet i ett fram-
växande risksamhälle.

Individualisering av den sociala ojämlikheten

Till de etablerade folkrörelsernas praktik hörde ett långvarigt och
ibland livslångt engagemang. Medlemskapet i en organisation, eller
tillhörigheten i en rörelse, definierade till stor del den individuella
identiteten. Idealtypen för detta är enligt Thörn den arbetaridentitet
som erhölls genom arbetarens livslånga engagemang i arbetarrörel-
sens organisationer.30 Arbetaridentiteten öppnade möjligheter för
individen att engagera sig och bli delaktig i en kollektiv kamp för ett

                                                
29 Nordvall. 2002.
30 Thörn. 1999. (s 452f)
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rättvisare samhälle inom livets olika områden. Även deltagande i
studiecirklar blev på så vis en integrerad del av livet för aktiva med-
lemmar inom arbetarrörelsen, men även inom andra folkrörelser.
Nordvall varnar dock för ensidiga beskrivningar av folkbildningens
emancipatoriska roll och menar att även skötsamhetsidealens och
disciplineringens baksidor bör hållas i minnet liksom den manliga
normens överordning som genomsyrade folkrörelsernas kamp mot
överheten.31

Proletariatet som tilldelats rollen som det politiska subjektet i
klassamhället motsvaras i risksamhället av att alla är drabbade av
mer eller mindre konkreta och enorma hot. Beck ställer frågan om
det överhuvudtaget är möjligt att på politisk väg organisera en
abstrakt, universell utsatthet. Han menar att klassamhällens utveck-
lingsdynamik relateras till jämlikhetsidealet i dess olika former. Risk-
samhällets normativa grundval och drivkraft är däremot säkerheten.
Beck skissar en utveckling från ”nödens solidaritet” där utopin
handlar om att alla ska få en bit av kakan till en ”solidaritet av
rädsla” där utopin handlar om att alla ska skonas från giftet. Frågor
om hur rädslans sammanbindande kraft fungerar lämnas emellertid
öppna.32

De traditionella och institutionella formerna för att hantera rädslan och
otryggheten i familjen, äktenskapet, könsrollerna, klassmedvetenheten och
de därmed sammanhängande politiska partierna och institutionerna
förlorar i betydelse. I takt med att detta sker tvingas individerna istället att
klara av problemen själva. Förr eller senare kommer detta starkare tvång
att själv bearbeta otryggheten förmodligen också innebära att det ställs nya
krav på samhällets institutioner för utbildning, terapi och politik.33

Förmågan att hantera rädslan och otryggheten blir på så vis både en
privat och politiskt ”nödvändig kulturell kvalifikation” vilket enligt
Beck ger utbildningsinstitutionerna en betydelsefull uppgift.

Vad händer när de sociala klasserna förlorar den identitet som
tidigare hade sin grund i världen omkring dem, samtidigt som de
sociala skillnaderna ökar? Beck ställer bland annat följdfrågan om
vilken väg jakten på nya sociala identiteter, levnadssätt och politisk
delaktighet kan ta och vilka konflikter och motsättningar detta kan
                                                
31 Nordvall. 2002.
32 Beck. 2000. (s 68ff)
33 Ibid. (s 106)
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medföra. Han menar att motsättningar mellan kvinnor och män
hamnar i förgrunden när de traditionella familjeformerna bryts upp.
I diskussionen lyfter han även fram utvecklingen från ett system med
full sysselsättning mot ett system med en flexibel, omfattande och
individualiserad undersysselsättning. Arbetslösheten är inte längre
något som bara drabbar andra. ”Tyngdpunkten i livet förflyttas från
arbetsplatsen och företaget till skapandet och utprovandet av nya
levnadssätt och livsstilar.”34 Om denna utveckling relateras till folk-
bildningens roll kan man konstatera att deltagande i studiecirklar
som en integrerad del i till exempel en arbetaridentitet förändras i
grunden. Behovet av studiecirklar som ’möjligheternas experiment-
verkstad’ framstår i stället om centralt.

I en studie om studiecirklars samtida betydelser för individer och
lokalsamhällen fann vi att verksamheten som helhet karaktäriserades
av mångfald och flexibilitet. Studiecirklarna hade många samtidiga
betydelser för såväl individ som lokalsamhälle.35 En 30-årig kvinna
som deltog i en livsåskådningscirkel berättade till exempel att cirkeln
gav henne hjälp att få perspektiv på de stora livsfrågorna. Cirkeln
gav struktur åt hennes liv samtidigt som den var kravlös och del-
tagandet frivilligt. Inte minst viktig var den sociala gemenskapen.
Hon berättade vidare att cirkeldeltagandet bidragit till att hon blivit
modigare, ”man står för den man är”.36 Bland samtliga intervjuade
deltagare identifierade vi 44 delvis överlappande betydelser. I stort
kunde dessa grupperas inom fyra huvudkategorier: intresse, lärande,
gemenskap och att växa som människa. Till detta kom betydelser
som kan relateras till medborgarvärden, såsom att kunna uttrycka
sig, fatta beslut, utbyte av erfarenheter och åsiktsbildning. Den sam-
mantagna bilden var att studiecirkeln tilldelades olika betydelser
beroende på individens aktuella livssituation. Även i de fall studie-
cirkeln hade kollektiva mål i t ex en föreningsdriven studiecirkel
framkom att den tillskrevs olika mening på individnivå. Ur lokal-
samhällets perspektiv kunde cirkelverksamheten fylla uppgifter både
för grupper som vill stärka sina särintressen och för lokalsamhället

                                                
34 Ibid. (s 155)
35 Andersson, Laginder, Larsson & Sundgren. 1996. Studien bygger på 63 inter-
vjuer med deltagare i studiecirklar kring olika ämnen. De arrangerades av olika
studieförbund på tre orter, Gunnared, Norberg och Nyköping.
36 Ibid, se porträttet av Jennifer (s 35ff).
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som helhet.37 Men de motsättningar som växer fram i Becks analys
av risksamhället ställer verksamheten inför nya utmaningar:

Det individualiserade samhället banar väg för nya, mångfasetterade kon-
flikter, ideologier och samarbetskoalitioner som spränger de hittills existe-
rande schematiseringarnas gränser. Dessa sammanslutningar är oftast
inriktade på en specifik fråga, och är på intet sätt heterogena utan är sam-
mansatta av de för den aktuella situationen mest lämpliga personerna.
Den sociala struktur som uppstår påverkas lätt av massmediernas lanse-
ring av det senaste modet vad gäller frågor och konflikter.38

Trots att konflikternas upphov genomgår en ”egendomlig pluralise-
ring”, menar Beck att långvariga konflikter även fortsättningsvis
verkar uppstå med anknytning till ’tilldelade’ kännetecken som
förenas med diskriminering. Han nämner ras, kön, etnisk tillhörighet
(gästarbetare), ålder och fysiskt handikapp som exempel.

Detta ställer diskussionen om autonomi, integration och särlös-
ningar i folkbildande verksamheter i centrum. I dagens förordning
om statsbidrag till folkbildningen uttalas särskilt att verksamhet som
riktar sig till utbildningsmässigt, socialt och kulturellt missgynnade
personer skall prioriteras. Det poängteras att personer med utländsk
bakgrund, deltagare med funktionshinder och arbetslösa är särskilt
viktiga målgrupper för statens stöd.39 En enkel tolkning är att Becks
farhågor talar för ett forsatt behov av att prioritera vissa målgrupper
men hans hypoteser vägleder inte frågan om värdet av integrerade
studiecirklar i förhållande till cirklar riktade till särskilda målgrup-
per.40

De nya sociala rörelserna (miljö-, freds- och kvinnorörelserna)
framstår å ena sidan som en reaktion på de nya hotsituationerna i
risksamhället och som ett uttryck för den ’hotsamhörighet’ som Beck
talar om. Å andra sidan är deras politiseringsformer och stabilitets-
problem enligt honom ”ett resultat av sökandet efter en social identitet i
en individualiserad värld som har förlorat sina traditioner”.41

                                                
37 Ibid, se företrädesvis kapitel 4, 5 och 7.
38 Beck. 2000. (s 162)
39 SFS 1998:973.
40 För en fördjupad diskussion kring dagens folkbildning och funktionshinder
hänvisas till forskningsrapporten Larsson, Egard & Olofsson, 2003. För forskning
kring studieförbundens verksamhet med invandrardeltagare se Eriksson &
Osman, 2003.
41 Beck. 2000. (s 124) (förf kursivering)
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Förmågan att hantera rädslan och otryggheten kräver enligt Beck
både en privat och politisk ’kulturell kvalifikation’. Under senare år
har analyser av levnadsberättelser i pedagogisk forskning bidragit
med en omfattande kunskap om individers upplevelser av deltagar-
processers karaktär och betydelser i förhållande till identitet, lärande
och demokrati. Horsdal menar att identitetsskapande genom biogra-
fiskt lärande förefaller att kräva en mångkontextuell bildning för att
skapa ett demokratiskt medborgarskap. Ängsliga försök att förenkla
komplexiteten i dagens samhälle i undervisningssammanhang
genom hålla sig till det hemtama och välkända, kan enligt henne
bidra till att inskränka lärandet och därmed motverka demokrati och
ett aktivt medborgarskap.42

I vår studie om studiecirklars betydelser för individer fann vi inga
enkla samband mellan de betydelser deltagarna tillmätte cirkel-
studierna och det ämne de studerade. Studiecirklars mångsidiga
betydelser tydliggjordes således genom deras integrering i den indi-
viduella livssituationen. Redan idag innebär studiecirklarna möjlig-
heter att ’växa som människa’, att fördjupa sitt individuella intresse
tillsammans med likasinnade eller att söka sig fram till nya intressen.
Olika grupper har stor frihet att odla sina särarter. Studiecirkeldel-
tagare framhåller att cirkeln kan vara ett ’andningshål’. Den kan
sålunda fungera som ett frirum från privat och kollektiv rädsla och
otrygghet. Cirkelverksamheten kan också vara ett forum för att en-
skilt eller i grupp hantera frågor som rör globala överlevnadsfrågor
och existentiella livsfrågor. Det senare skulle också kunna uttryckas
som en möjlighet att skapa gemenskap och handlingsberedskap i ett
individualiserat samhälle.

Med en positiv tolkning kan således cirkelverksamheten utgöra en
av byggstenarna i åtminstone en privat ’kulturell kvalifikation’ som
Beck efterlyser. Utifrån lokalsamhällets perspektiv menade vi att cir-
kelverksamheten bara genom sin existens kunde utgöra en del av ett
informellt socialt nätverk som bidrar till att upprätthålla integra-
tionen i samhället. Möjligen skulle det även kunna tolkas som en
potential att uppfylla det behov av kulturell kvalifikation med poli-
tiska förtecken som Beck lyfter fram. Denna tolkning utgår dock från
ett konsensusperspektiv och synliggör inte studiecirkeln som ett möj-
ligt forum för kamp mot det etablerade samhället. Nordvall disku-
                                                
42 Horsdal. 2005, se även Horsdal. 2000.
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terar däremot i sin forskning sociala rörelser, folkbildning, makt och
motstånd.43

Beck menar att den sociala struktur som uppstår lätt påverkas av
massmedialt lanserade konflikter och moden. Här hamnar den klas-
siska frågan om folkbildning som ett medel, för vem och för vilka
syften i centrum. För det första är studiecirklar ett medel som indivi-
der och olika grupper tar i anspråk för sina kollektiva eller indi-
viduella mål eller bildningssträvanden. För det andra har cirkelverk-
samheten sin grund i folkrörelsers, folkbildningens egna och statligt
formulerade, mål. Med Becks analys utmanas folkbildningen å ena
sidan som öppen arena för nya grupper, kanske med utomparlamen-
tariska mål, eller för grupper som vill odla massmedieskapade kon-
flikter. Å andra sidan utmanas folkbildningen som normativ arena
där samhälleliga mål som jämlikhet, integration och gränsöver-
skridande möten kan förverkligas. Det sistnämnda blir inte minst
viktigt mot bakgrund av Becks varning att långvariga konflikter föl-
jer nygamla mönster för diskriminering.

Att värna utopin om jämlikhet i en hotad värld

Kan folkbildning ha betydelse när den sociala ojämlikheten indi-
vidualiseras? Vad händer i ett samhälle om ett positivt laddat jäm-
likhetsideal förskjuts mot ”en solidaritet av rädsla”? Vad händer med
de individer och grupper som inte förmår att av egen kraft ”själv
hantera rädslan och otryggheten”? Folkbildningens största utmaning
blir, som jag ser det i den samhällsomvandlig som tecknas av Beck,
att värna utopin om jämlikhet i en hotad värld. Men ett möjligt inne-
håll i en utopi om jämlikhet framstår som komplex i det risksamhälle
som tecknas, inte minst om man försöker relatera den till folkbil-
dande verksamheter. Ett sätt att förstå komplexiteten kan vara att
återknyta till min tidigare tolkning att folkbildningens och studie-
cirklarnas olika roller utmanas. Betydelsen av kunskap ökar i Becks
bild av risksamhället och en central fråga som jag också berört hand-
lar om hur cirkelverksamheten kommer till stånd och varifrån initia-
tivet kommer. Det handlar således om makt över mål och innehåll i
folkbildningsskeendet på individ-, grupp- och samhällsnivå. Det
                                                
43 Nordvall. 2002.
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handlar också om makten över ekonomin. Vem eller vilka grupper
erbjuds statligt stödd folkbildning och vilka ställs utanför? Vilka
grupper har sådan ekonomisk autonomi att de kan skapa möjligheter
till lärande i egen regi?

Studiecirkelverksamheten utmanas således som öppen arena för
fritt och frivilligt lärande för grupper och enskilda. Den etablerade
studiecirkelverksamheten utmanas också som en normativ arena, där
övergripande mål som demokrati, jämlikhet, integration och gräns-
överskridande möten förväntas bli förverkligade och där särskilt an-
gelägna uppgifter och/eller målgrupper identifieras och prioriteras. I
cirkelverksamhetens mångfald möts det samhälleliga och det nära,
vilket medför en balansakt som handlar om att rymma kollektivt
lärande för att förändra världen men också individuellt lärande för
att förändra det egna livet. I risksamhället ställs, enligt min tolkning,
individens behov av egenmakt och olika gruppers autonomi i cen-
trum. Det kräver i sin tur en omtolkning av innebörden i både en
konsensus- och en konfliktorienterad syn på folkbildning.

Min ambition har varit att med hjälp av Becks samhällsteoretiska
analys av risksamhället lyfta fram grundläggande frågor och dilem-
man för studiecirkelverksamheten för att illustrera framtidsbildens
betydelse för vilka problem som formuleras. Min förhoppning är att
diskussionen leder vidare till en kritisk reflektion i olika folkbild-
ningssammanhang. Studiecirklarnas ’tidlöshet’ kan förefalla överras-
kande, eller som Larsson uttrycker det:

Med hänsyn till studiecirkelverksamhetens flexibilitet, pluralism och an-
passningsförmåga framstår det som en historiens lyckträff eller ironi att ett
system med så starka band till framväxten av det samhälle vi antas lämna
framstår som svaret på ett post-modernt samhälles utmaningar.44

Denna tidlöshet är dock begränsad och perspektivberoende. Möjligen
skulle man kunna säga att studiecirklarna i hög grad frikopplat sig
från de gamla folkrörelsebaserade identiteterna och industrisam-
hällets konfliktlinjer inom ramen för ett system som formellt fort-
farande vilar på dessa rötter. Detta kan sägas peka i samma riktning
som Wijkströms och Åkerbloms slutsatser som jag berörde i artikelns
inledning. Om denna tolkning är riktig bekräftar det min huvud-
poäng om framtidsbilders betydelse och vikten av att granska under-
                                                
44 Larsson. 1999. (s 263)
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förstådda eller för givet tagna föreställningar om samhällsutveck-
lingen i diskussioner om folkbildning och framtid.

Jag menar att studiecirklarnas till synes tidlösa karaktär inte bör
förväxlas med kravlöshet. Betydelsen av folkbildning behöver i varje
tid, precis som demokratin, försvaras och erövras av individer, grup-
per, folkbildare i och utanför nya och gamla folkrörelser, lokalsam-
hällen och samhället i stort. Frågor om djupgående samhällsföränd-
ringar behöver ständigt formuleras på nytt, granskas och diskuteras
för att utmana det för givet tagna och för att skapa nya möjligheter
att söka lösningar på viktiga framtidsfrågor. Ytterst handlar det om
att skapa en grund för att kunna påverka framtiden.
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Staffan Larsson

Förnyelse som tradition

Folkbildningsbegreppet är svårfångat, halt och producerar en mängd
definitionsförslag.1 Det är slitet av att ofta användas i strider om
resurser, där hänvisningar till folkbildning utvecklas som en retorik
som kanske inte alltid har fäste i den vardag som betecknas. Trots
detta är begreppet inte meningslöst – i sin användning får det inne-
börd – i själva verket olika innebörder beroende på sammanhanget
som det ingår i. Ibland pekar man med ordet på institutioner som
folkhögskolor och studieförbund, ibland handlar det om att någon i
vilka situationer som helst söker ”bibringa de bredare samhällslagren
bildning”.2 Denna sociala eller klassmässiga aspekt, ”bredare sam-
hällslager”, går också att finna i vem som använt institutionerna.
Folkbildningsbegreppet var radikalt på sin tid genom att hävda att
bildning inte var förbehållen ett utbildningsmässigt elitskikt, de bil-
dade klasserna. Studieförbund och folkhögskolor har i sin dagliga
verksamhet genom historien bidragit till att utmana detta skikts
anspråk på ensamrätt till bildning. Det är i verksamheten hos dessa
folkbildande institutioner som mitt resonemang tar utgångspunkt.

Om begreppet folkbildning var banbrytande, så vill jag här hävda
tesen att även företeelsen ofta varit det. De folkbildande verksam-
heterna har genom sin historia ”gått före” andra utbildningsinsti-
tutioner i sådan utsträckning att det kan ses som del av identiteten –
en tradition.3 Utan att fördjupa mig i folkbildningsretoriken söker jag
hävda att folkbildningen i sin vardagliga praktik bland annat på

                                                
1 Stellan Bozoon har givit ett värdefullt bidrag till föreliggande essä genom att
vara en kritisk granskare med ett skarpt öga på såväl sak, logik som ordval.
2 Svenska Akademiens Ordbok, 1926. När man slår upp ”folkbildning” i Svens-
ka akademiens ordbok anges inte den institutionella innebörden överhuvudta-
get. Eftersom ordet fanns med i 8:e bandet som publicerades 1926, så kan vi dra
slutsatsen att folkbildningen inte vid den tiden tänktes som organisation eller
institutioner, utan denna betydelse har uppstått senare.
3 Ett embryo till tesen finns publicerat i Larsson. 1998.



Staffan Larsson

170

denna punkt skiljer ut sig från andra företeelser. Här har man en av
sina i realiteter grundade identiteter. De folkbildande verksam-
heterna har inte bara återkommande förnyat sin egen tradition utan
också bidragit till förnyelse av utbildningssystemet i sin helhet.
Historiskt har folkbildningen ”gått före”, och andra utbildnings-
institutioner har sedan så småningom tagit efter. I tesen som skall
diskuteras får folkbildningen karaktär av experimentverkstad i högre
grad än andra utbildningsinstitutioner, trots all energi som läggs ned
i de senare på ”förändringsarbete”.

Att folkbildningen ”går före” genom att skapa nya verksamheter
som sedan blir allmänna eller dominerande drag i utbildningssyste-
met får närmast ett drag av tradition, eftersom detta upprepar sig i
folkbildningshistorien. Förnyelsen handlar om tungt vägande aspek-
ter av ett utbildningssystem: vem som bör få studera, vad som är
lämpligt att studera och hur man kan göra när man studerar. Denna
trio av aspekter riktar ljuset på väsentligheter i innovationer i utbild-
ningssystemet. Till detta kommer också den ständigt närvarande
maktaspekten, frågan om hur olika krafter förmår dominera, påverka
och utnyttja verksamheterna för sina syften. Vilka sociala skikt som
lyckas använda folkbildningen ter sig särskilt intressant.

Min andra tes är att folkbildningen vid upprepade tillfällen för-
lorar den särställning som den skaffat sig på bestämda områden.
Främst sker detta genom att det offentliga skolsystemet anammar
och införlivar det som folkbildningen brutit mark för. Ibland förlorar
folkbildningen verksamheter fullständigt genom att dessa överförs
till en annan sektor av utbildningssystemet. Oftast handlar det dock
”bara” om att man förlorar sin ”ensamrätt”, d v s andra aktörer tar
efter och möter samma behov som folkbildningen först sökt mätta.

Det är ganska vidlyftiga teser som här skisseras, och de får tas för
vad de är, nämligen försök att se mönster i ett komplext fenomen,
som bara fläckvis studerats empiriskt.4 Varianter av förnyelsetesen
har framförts tidigare. Lars Arvidson5 tolkade tidig rörelsebunden
studieverksamhet som kulturförnyande, men ansåg att skillnaden
mellan rörelsekultur och dominerande kultur sedan mer eller mindre

                                                
4 Vid sidan av alla andra folkbildningsforskare har jag särskilt inspirerats av att
följa Rolf Berndtssons och Inger Landströms arbete med sina avhandlingar.
5 Arvidson. 1985, 1989.
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upphävts. Bo Andersson6 lyfte fram en liknande tanke, att tidig folk-
bildning representerat konfrontation och förnyelse för att så små-
ningom bli accepterad. Deras fokus var på förhållandet mellan folk-
bildning och samhälle eller stat. I mitt fall är det folkbildningens rela-
tion till utbildningssystemet i sin helhet som står i förgrunden. Jag
har valt ut ett antal kända exempel för diskussion, som jag uppfattar
som historiskt intressanta. Folkbildningen innehåller även tillbaka-
blickande och konserverande drag – de står inte i förgrunden för
resonemanget. Alla utbildningsinstitutioner innehåller sådana och
det av goda skäl, t ex att det skapar trygghet och kontinuitet och en
motvikt till att bli ett rö för diverse trender.

En motvikt till städernas bildningsprivilegium

En avgörande aspekt av utbildningssystem är vilka som anses lämp-
liga att bildas eller skolas. Ända fram till folkskolans etablering var
det bara en extremt liten grupp som hade tillgång till skolor. Efter
folkskolans etablering kvarstod förhållandet när det gällde tillgång
till läroverk och flickskolor. När folkhögskolan etableras i sent 1860-
tal handlar det tydligt om att tillfredställa den välbeställda bonde-
klassens bildningsbehov. Här uppstod en skolform som verkade ”för
och genom” människor på landsbygden. Verksamheten var dess-
utom förlagd till landsbygden. Detta bröt en ”rekryteringsbarriär”.
Läroverk rekryterade under slutet av 1800-talet i övervägande
utsträckning från de orter, där läroverken låg – under perioden 1876
–1909 handlade det om mellan 68–79 % av dem som gick i första
årskurs i realskola.7 I såväl flickskolor som läroverk rekryterade man
från städernas borgerskap – affärsmän, hantverkare och tjänstemän
dominerade.8 I vår tid är det lätt att glömma att människor bosatta
på landsbygden vid folkhögskolans start utgjorde 7/8 av befolk-
ningen. 1870 var det 87 % och 1900 var det fortfarande 79 %. För att
understryka den regionala ojämlikheten kan tillläggas att många

                                                
6 Andersson. 1980.
7 Kungliga Ecklesiastikdepartementet. 1915.
8 Kyle & Herrström. 1972. (s 63–65). Uppgifterna gäller de högre allmänna läro-
verken i Göteborg 1871–1880 och 1891–1900 samt flickskolorna i samma stad
1861–1900.
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städer saknade läroverk. I folkhögskolan var bondeklassen såväl
huvudmän som elever – det hela var en intern affär. Andelen elever
på Hvilans folkhögskola från hemmansägarhem pendlade mellan 87
och 95 procent de fyra första decennierna enligt Berndtsson.9 Det är
självägande bönder som totalt dominerar som rekryteringsbas. Etab-
leringen av folkhögskolan blir en motvikt till en extrem regional
ojämlikhet i tillgången på bildning. Man kan notera denna tidiga
insats för ökad regional jämlikhet inom utbildningssystemet. Denna
skillnad mellan stad och land kvarstod i läroverken och det var i
praktiken grundskolans införande och etableringen av den moderna
gymnasieskolan som skapade en ändring därvidlag.

Folkhögskolan var ingen jämlik skola ur klassperspektiv. Det var
söner till hemmansägare som fyllde den nya folkhögskolans klass-
rum och det var företrädare för detta sociala skikt som agerade
huvudmän.10 Bondeklassen tog saken i egna händer och etablerade
skolformen. Här skolades bondsöner till bönder och företrädare för
sin klass. Det blev de välbärgade böndernas bildningsväg – etable-
ringen av en bondeelit på landsbygden. De blev nämndemän, riks-
dagsmän och lokalpolitiker för att inte tala om ledare i byggandet av
böndernas ekonomiska infrastruktur av andelsmejerier etc.

Landsbygdens ”breda lager” av jordlösa och småbrukare torde
dock inte ha varit särskild frekventa deltagare. Det handlade i själva
verket om landsbygdens motsvarighet till städernas borgarklass. Om
folkhögskolan bidrog till att bryta städernas bildningsmonopol, så
var den sociala jämlikheten fortfarande frånvarande i det sena 1800-
talets elevrekrytering.

Folkhögskolan var vid sin etablering en förtrupp även i en annan
mening, den vidgade gränserna för vad som kunde vara innehåll i en
utbildningsverksamhet. Verksamheten utstrålade, utan att den utta-
lade det, en polyteknisk bildningssyn, där motsättningen mellan
bildning och yrkesutbildning avses överskridas.11 Yrkesskolning av
bönder blev satt på ”läroplan”, efter att under årtusenden lärts i
vardagen. Denna förenades i skolformens inledningsskede med en
skolning för att kunna verka politiskt. Till detta kom humanistiska
inslag som säkert bidrog till en kulturell identitet, för att inte tala om

                                                
9 Berndtsson. 2000. (s 81)
10 Sundgren. 1986. (s 24–27)
11 Ginner. 1988. (s 20–22)
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en politisk primärt nationalistisk roll för bondeklassen. Förnyelsen av
innehåll avspeglar självklart att skolans nytta sågs i ett annat sam-
manhang än tidigare skolformer. Här var landsbygdens näringsfång i
centrum. Folkhögskolan var inte först med yrkesskolning för lant-
bruket. Några embryon till utbildning på området fanns tidigare,
men de var inriktade på ”befäl” d v s anställda och inte på själv-
ägande bönder.12 Yrkesskolningen vilade i sin tur på en vetenskaplig
grund, d v s representerade en naturvetenskaplig syn på jordbruket.
Förmodligen skilde sig här kunskapsbasen från den som man utgick
ifrån när man lärde sig på traditionellt sätt. Man blev en modernise-
ringskraft – d v s vetenskaplig kunskap upphöjdes till norm.

Vi kan iaktta att folkhögskolan bröt ny mark, men också att man
förlorade delar av den verksamhet som introducerats i utbildnings-
systemet. Yrkesskolningen av bönder blev ganska snart något som
fick en egen identitet, lantmannaskolan (i vår tid naturgymnasier),
som dock länge befann sig i samspel med folkhögskolan. Ofta låg
folkhögskola och lantmannaskola på samma plats och elever vand-
rade mellan skolformerna – ofta gick de första året i folkhögskolan
och andra i lantmannaskolan. Icke desto mindre uppstod en separa-
tion, det vill säga folkhögskolan förlorade en verksamhet som man
odlat fram under sitt hägn. Det polytekniska draget i folkhögskolan
försvann i princip därmed också.

Kanske bäddade det för den utveckling av folkhögskolan, som
innebär att man öppnade sig för andra sociala skikt. Ett stycke in på
1900-talet utmanades nämligen bondsönernas hegemoni som del-
tagare. Såväl arbetare som kvinnor strömmade till. Visserligen
skedde det inte utan konflikter, men en ny era anades. Denna för-
ändring avspeglar en maktförskjutning. Slutet av 1800-talet innebär
svanesången för att makt utgår från jordägande. Från mitten av 1800-
talet har mindre jordägare tillskansat sig en starkare ställning, medan
de stora jordägarna i aristokratin, som tidigare haft en hegemonisk
ställning, fått en relativt sett försvagad ställning. Vid slutat av 1800-
talet behärskade de bättre bemedlade bönderna andra kammaren
med hjälp av den graderade rösträtten, medan adeln bet sig fast i
första kammaren. Vid ingången till 1900-talet luckras denna ordning
upp och industrins klasser blir så småningom ledande. Ett stycke
fram på det nya seklet kan vi se hur företrädare för arbetarklass och
                                                
12 Nordisk Familjebok, band 15. 1911. (s 1094–1095)
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industriägare blir nyckelfigurer i kamper och kompromisser om
makten i samhället. Folkbildningen påverkas i hög grad av denna
samhällsomvandling. I själva verket medverkar den aktivt i denna
förändring på den folkliga sidan.

Arbetare bryter klassbarriär

I den första fasen av industrialismen stod arbetare i hög grad utan
bildningsvägar, bortsett från en tämligen mager folkskola. Föreläs-
ningsföreningar och arbetarinstitut öppnade visserligen sina portar
för alla, men mer omfattande studier framstod som ouppnåeliga för
arbetare. När studieverksamheter uppstod inom arbetarrörelsen gavs
en möjlighet. Den var betydelsefull inte minst genom signalen att
arbetare kunde eller t o m borde vara bildade. Studiecirkelverksam-
heten var dock ett embryo, vars stora betydelse var slumrande i det
tidiga 1900-talet. Folkhögskolan hade vid denna tid börjat beröras av
förändringarna och bildningstörstande arbetare sökte sig i allt högre
utsträckning till folkhögskolor.13 Man kanske kan säga att arbetarna
mer erövrade en plats än att skolorna i allmänhet själva aktivt vände
sig till arbetare. Inte desto mindre utmynnade processen till att man
accepterade arbetarna. På så sätt får arbetare tillgång till mer omfat-
tande studier efter folkskolan. Folkhögskolorna bryter därmed ny
mark genom att överskrida en klassbarriär – här handlade det om att
anta elever som många ansåg inte behövde någon bildning. Det
handlade inte längre om stadens eller landsbygdens mellanskikt.
Förändringen från att vara en skola för nästan bara söner till hem-
mansägare till att bli en skola med en bredare bas gick relativt fort.

Arbetarna söker sig vid det tidiga 1900-talet till de första skolorna
som vänder sig till arbetare, Hola och Brunnsvik.14 Båda skolorna
uppfattades som samhällsomstörtande, vilket ledde till både omfat-
tande motkampanjer i pressen och ekonomiska sanktioner.15 Som ett
slags avantgarde ledde de dock en framgångsrik kampanj och snart
blev arbetare vanliga vid folkhögskolorna. Berndtsson anger att
”bortåt hälften av vinterkursernas deltagare 1932/33 kom från arbe-

                                                
13 Krantz. 1998. (s 299–301); Möller. 1990. (s 41, 49–51)
14 Gustavsson. 1991. (s 85)
15 Möller. 1990. (s 29–33, 50–54)
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tarklassen”.16 Inga andra utbildningsinstitutioner öppnar sina portar
i så hög grad för arbetarklassen vid denna tid. Man kan sluta sig till
att de flesta elever då antingen hade arbetar- eller jordbrukarbak-
grund, d v s att en bakgrund i kroppsarbete tycks ha varit helt domi-
nerande. Detta kontrasterar starkt mot det offentliga skolväsendets
”högre” utbildningar. I praktiken finns under 1900-talets tidiga skede
ingen riktigt betydelsefull politisk kraft som söker förändra det
”högre” offentliga skolväsendet så att det blir ett alternativ för de
kroppsarbetande klasserna. Först efter andra världskriget blir utbild-
ningsjämlikhet i denna mening satt på dagordningen av dem som
hade politisk makt över det offentliga skolsystemet.

Länge var folkhögskolan den enda bildningsinstitution med mer
omfattande allmänbildande studier, där elever med ursprung i majo-
riteten, de kroppsarbetande klasserna, inte var en marginell grupp.
Genom grundskole- och gymnasieskolereformerna förlorar folkhög-
skolan denna särställning. Man blir successivt fråntagen den rekryte-
ringsbas som man utvecklat, när grundskolan blir obligatorisk och
gymnasieskolan involverar nästan alla. Folkhögskolan har på detta
sätt gått före när det gäller efterkrigstidens ledstjärna för utbildnings-
politiken – i första hand social men också regional och könsmässig
jämlikhet inom utbildningssystemet. Och då handlade det inte bara
om en formell möjlighet att tävla om platserna, utan om jämlikhet i
termer av att de studerande faktiskt hade en annan bakgrund än i
läroverken.17 Man hade realiserat denna vision om en större social
jämlikhet, innan den slog igenom som allmän utbildningspolitik.
Under nästan ett halvt sekel stod sedan denna vision om utbildnings-
jämlikhet överst som mål för det offentliga skolsystemet, tills den
globalt verkande nyliberala megavågen träffade Sverige på 90-talet
och förpassade visionen till en mindre framträdande prioritering för t
ex vuxenutbildningspolitiken. Ett tillväxtmål blir i stället för jämlik-
het överideologi i den offentliga debatten om utbildning, liksom i
utbildningspolitiska dokument vid skiftet till 2000-talet.18

En viktig sida eller kanske effekt av att folkbildningen involverar
”folket” i studier, är att man utvecklar innovationer av såväl form
som innehåll. En sådan var att praktisk samhällskunskap sattes på

                                                
16 Berndtsson. 2000. (s 103)
17 Härnqvist. 1989.
18 Gustavsson. 1997. (s 26–29); Larsson. 1997. (s 42, 43)
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”läroplan”19 av folkbildningen. Folkbildningen är ju politisk på olika
sätt och inte minst genom att förse företrädare för klasser som ökar
sin makt med relevant kunskap för politisk åsiktsbildning och be-
slutsfattande. Detta kan iakttas redan i folkhögskolans tidiga historia.
En konkret kunskap om hur offentlig verksamhet och det civila sam-
hället skulle styras blev del av studierna. Man kan även ana upplys-
ningens plädering för praktisk nytta och samhällsrelevans, i stället
för den tillbakablickande idealism, som ofta i latinläroverken fick
karaktär av själlöst harvande i grammatiken hos texter om grekers
och romares soldatdygder i förkristen tid. Demokratins former kun-
de via praktisk skolning etableras som en välbekant praktik för de
bönder, som under 1860-talet fått myndighet via förändrade kommu-
nallagar och ny riksdagsordning och inte minst den graderade röst-
rätten, som gav den välbärgade bondeklassen stor makt.

Med en bredare klassmässig bas utvecklades denna praktiska
samhällskunskap kraftfullt inom folkrörelser både via deltagande i
de nya verksamhetsformerna, men också via studiecirklar. Mötesled-
ning och bokföring ställde kunskapsmässiga krav, som studiecirklar
kunde svara mot. Kraven ökade sedan när den allmänna och lika
rösträtten gav arbetare och andra utan utbildning utöver folkskola
makt inom politikens institutioner. Rösträtten bytte ut stora delar av
de förtroendevalda mot nya. Fackföreningsrörelsens mobilisering
och position understöddes också av studier i praktisk samhällskun-
skap. Denna skolning kunde ske i undervisningsformer som var
ovanliga i det offentliga skolväsendet vid denna tid. Rena iscensätt-
ningar av kommunala möten förekom i det sena 1800-talets folkhög-
skola.20 Ett stycke in på 1900-talet experimenterade man på Brunns-
vik med fingerat riksdagsarbete i ett slags fallmetodik.21 Det var ett
slags praktiksimuleringar. Detta kan ses som uttryck för vad som
senare skulle bli ett centralt drag i den pedagogiska progressivismen
– utbildningens relevans i det samtida samhället och även för sam-
hällsförändring.22 Gustavsson urskiljer detta som en medborgarbild-
ningssyn.23 I den svenska utbildningsverkligheten tycks det ha varit
                                                
19 Jag använder här läroplan i bildlig mening – att något blir en reguljär före-
teelse i en utbildningsinstitution.
20 Berndtsson. 2000. (s 84–85)
21 Arvidson. 1985. (s 92)
22 Dewey. 1966 (1916).
23 Gustavsson. 1991. (s 85–123)
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inom folkbildningen som denna syn tidigast kom till kraftfullt ut-
tryck.

Senare kan vi iaktta hur det offentliga skolsystemet långsamt
utvecklar motsvarande bildningssyn – inte minst blir det tydligt efter
andra världskriget, när de stora skolreformerna skall motiveras. Den
kommer så småningom att bli ganska dominerande. Men då är vi i en
helt annan tid. Poängen är att folkbildningen även här fungerade
som en föregångare för att så småningom förlora denna särställning.
Andra tar efter.

Folkhögskolan hade alltså redan på 30-talet förverkligat delar av
visionen om social jämlikhet genom sin rekrytering. Man bör dock
inte glömma att det handlade om en liten grupp om man betänker att
nästan hela folket var kroppsarbetare. Det rörde sig ju inte om en
massutbildning. De som genomgick folkhögskola var i hög grad
predestinerade att bli en slags elit via sina studier. Folkhögskolan blir
på detta sätt en plantskola för intellektuella med bakgrund som
kroppsarbetare, vilka sedan framträder som ledare och organisatörer
i rörelser, men också som författare och journalister. På så sätt upp-
står ett samspel mellan folkbildningen och folkrörelsers behov av
funktionärer. Detta gäller även valet av innehåll. Ett praktiskt och
samtidsorienterande stoff motsvarade rörelsebehoven. Man kan se
motsvarande samspel med effekterna av det demokratiska genom-
brottet när allmän rösträtt genomförs: ett jordskred i sammansätt-
ningen av politiska församlingar. Här gavs de egendomslösa i bok-
stavlig mening tillträde till den politiska makten, när kön, förmögen-
het eller stor inkomst inte längre var avgörande för rösträtt. Eftersom
det i hög grad skedde på de bättre bemedlade böndernas bekostnad
kan man konstatera att folkhögskolan var förutseende, när de inte
stängde sina portar för arbetarna. Studiecirklarna blev redan från
början innefattade i ett sammanhang där hela bredden av folket var
involverad, eftersom de utgick ur folkrörelserna.

Kvinnorna tar sig in i folkbildningen

Länge betraktade utbildningssystemet kvinnor som olämpliga för
studier annat än vad som behövdes för deras moraliska fostran.
Sedan kommer folkskolan, men i övrigt var det inte mycket som
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erbjöds för kvinnor. Ett liten början till något nytt kan spåras vid
1800-talets mitt då utbildning av barnmorskor och småskollärarinnor
startas, d v s yrkesskolning av kvinnor för bestämda uppgifter. Små-
skollärarinnorna exploaterades i hög grad som billig arbetskraft och
verkade i förlängningen av en tidigare hemundervisningstradition
och hade mycket usla materiella villkor, men var trots detta ett betalt
arbete för kvinnor, som så småningom vilade på utbildningsmeri-
ter.24 Flickskolan blir så småningom den viktigaste institutionen och
vänder sig till den urbana medelklassens döttrar.25 Vi kan notera att
dessa verksamheter byggde på att könen skulle hållas isär. ”Isärhål-
landet” framhålls som en av två centrala principer för könsmaktsord-
ningen.26 Den andra principen är den hierarki som sätter män före
kvinnor. När det gäller ovanstående utbildningar slås man av att de
utbildade för en samhällsroll, där kvinnor var underordnade både på
arbetsmarknaden och i hemmen.

Granskar vi folkbildningen kan vi först konstatera att folkhög-
skolan var tidigt ute med att ha kvinnliga elever. Jag har funnit en
uppgift om att pionjären Kristian Kold 1851 startade folkhögskola på
Fyn ”om somrarna för vuxna unga flickor”.27 Under 1800-talet var
kvinnor dock relativt sällsynta som elever, men deras intåg skedde
via just sommarkurser, d v s kortare kurser om vanligen 3 månader.
Innehållet och ibland avsiktsförklaringar låter ana att det handlade
om såväl allmänbildning som skolning av husmödrar.28 Sannolikt
handlade det om blivande fruar till bondsönerna. Man kunde på
många håll gå vidare till husmoderskola. Vi får anta att den sociala
bakgrunden åtminstone i första skedet handlade om de mer väl-
beställda. På så sätt framstår sommarkurserna som en motsvarighet
till flickskolorna, men som vänder sig till landsbygdens ”medel-
klass”. Länge hade man en dubbel attityd till ”isärhållandet” – som
skolform var man inte enkönad, men erbjuder länge i realiteten kö-
nen skilda kurser, med olika ”läroplaner”. För kvinnor gällde alltså
sommarkursen, medan de längre vinterkurserna befolkades av män.
Sommarkursen innebar en kvalificerad förberedelse till en underord-

                                                
24 Florin. 1987. (s 39)
25 Kyle & Herrström. 1972. (s 64)
26 Rydbeck. 2001. (s 14)
27 Nordisk familjebok, band 8. 1908. (s 755)
28 Hartman. 1993. (s 51–53)
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nad roll i en könsuppdelad vardag, d v s isärhållen och hierarkisk.
Kvinnor var t ex praktiskt taget helt uteslutna från politiskt besluts-
fattande och frånvarande i uppbyggandet av böndernas ekonomiska
mellanhavanden. Sommarkursernas succé innebar att kvinnor tidigt
tycks ha utgjort majoriteten av folkhögskoleeleverna redan vid tiden
för första världskrigets utbrott.29 Under 1920-talet ökar kvinnornas
deltagande ganska kraftigt på längre kurser, de s k vinterkurserna.30

Då hade dessa i allt högre grad blivit öppna för båda könen – 33 av
53 skolor hade sådana samundervisade vinterkurser 1928.31 1939/40
utgör kvinnorna totalt en majoritet även i vinterkursernas första,
andra och tredje årskurs.32 Vi kan iaktta hur ”isärhållandets princip”
när det gällde vad som studerades på folkhögskolorna långsamt
uppmjukas under mellankrigstiden, när kvinnor blir normalitet på
vinterkurserna. Å andra sidan är de könssegregerade sommarkur-
serna då kvar. Detta skifte av könsmässig majoritet bland elever
skedde väl att märka inom en utpräglat patriarkal organisation, sym-
boliskt uttryckt i ett rektorspar, där kvinnan ansvarade för hushåll
och social omsorg av eleverna samt undervisning i husliga ämnen.33

Det är en värld där män styr och kvinnor är ledda, precis som i sam-
hället i övrigt. Såtillvida är man ingen förnyare.

Den dramatiska förändring som kvinnornas övertagande av majo-
riteten utgör proklameras så vitt jag kan se aldrig – det är inte en av-
siktlig reform, utan är kvinnornas eget verk. De använder sig av folk-
högskolan för sina syften och folkhögskolan accepterar detta. Vi kan
se motsvarande förändring inom studieförbundens verksamhet.
Någon ”isärhållandets princip” som formalitet har så vitt mig bekant
inte förekommit i studiecirklar. Däremot var säkert studiecirkelverk-
samheten präglad av att ämnena i praktiken sorterade på kön. Rörel-
sernas egen hierarki, liksom den värld av uppdrag som rörelserna
hade makt över var länge helt dominerad av män – först på senare
tid har denna benhårda könsordning luckrats upp. Arvidson anger
att andelen kvinnor i ABFs cirklar under 1930-talet ökar från 25 % till

                                                
29 Statistisk årsbok. 1941. (s 288)
30 Hartman. 1993. (s 91)
31 Ibid. (s 90)
32 Berndtsson. 2000. (s 105)
33 Rydbeck. 2001. (s 17)



Staffan Larsson

180

38 %.34 Här kan man ana hur kvinnor så småningom tar för sig mer
inom arbetarrörelsen, i första hand på gräsrotsnivån. I början av
1950-talet utgör kvinnor en majoritet även i studieförbunden.35 Vi får
samma mönster som i folkhögskolorna.

Kvinnornas stora närvaro i folkbildningen förebådar en allmän
förändring i hela utbildningssystemet. Vi har sett hur kvinnor succes-
sivt har tagit över som majoritet också i andra delar av utbildnings-
systemet. Skiftet från manlig till kvinnlig dominans bland elever
skedde för realskolornas del 1960.36 Senare har kvinnomajoritet
uppstått i gymnasieskola och högskolans grundutbildningar. Den
senaste tiden handlar det även om de längre av högskolans utbild-
ningar, och 2003 finns det praktiskt taget lika många kvinnliga som
manliga studerande som påbörjar en forskarutbildning.37 Att folk-
högskolan och studieförbund blir föregångare och förebud om denna
samhällsförändring, som mjukar upp det skarpa isärhållandet inom
utbildningssystemet verkar tydligt. Inom studieförbunden öppnades
bokstavligen en väg för kvinnor att ta sig ur hemmet. Intresse för
kultur, som litteratur och musik har blivit del av kvinnors vanor i
högre grad än mäns. Rimligen har studiecirklar och studiecirkel-
bibliotek bidragit till framfödandet av den bildade kvinnan som en
realitet – varit ett instrument för henne. I första hand tycks kvinnorna
fortfarande vara kulturens fotfolk, men även inom den kulturella
eliten har underhand allt fler kvinnor dykt upp.

Denna storskaliga förändring är djupgående och har inte minst
förskjutit föreställningar om könsidentiteter – vad som är maskulint
och feminint. Utbildning och kultur var förr manligt och är nu kvinn-
ligt att döma av vem som uttrycker intresse genom att delta. Folk-
bildningen var här tillgänglig på ett annat sätt än andra utbildnings-
instutitioner. Det tycks mer ha varit folkbildningens allmänna öppen-
het än ett patos för reell jämlikhet mellan könen som lett till detta.
Man tillät det snarare än att det var åsyftat, eller så var det åsyftat för
att klara verksamheternas ekonomi.

Ett undantag var väl här Medborgarskolan i Fogelstad, startad
1925, som hade ett uttalat syfte att stärka kvinnors politiska in-

                                                
34 Arvidson. 1985. (s 175)
35 Rydbeck. 2001. (s 16)
36 Statistisk årsbok. 1963.
37 Swedish Universities & University Colleges. 2003. (s 16)
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flytande.38 I övrigt handlade det ofta om ett kvinnligt övertagande av
deltagandet inom ramen för befintlig könsordning. Studierna var
förenliga med kaffekokandet i rörelserna eller hustruskolningen i
lanthushållskurser. Det är således knappast frågan om ett ”feminis-
tiskt” politiskt avantgarde som söker sig till studier, även om många
var allmänpolitiskt radikala. Denna långsamma men stadiga utveck-
ling skedde inom ramen för institutioner som i hög grad hade en pat-
riarkal könsordning. Försvaret för denna ordning har varit effektivt
och folkbildningens ledande personer är fortfarande praktiskt taget
alltid män. År 2003 var 63 % av Folkhögskolans styrelseledamöter
män och 72 % av ordförandena.39 80 % av folkhögskolerektorerna
män och få kvinnor finns på högsta chefsnivå i studieförbunden.40

Även Folkbildningsrådets styrelse består av två tredjedelar män. På
lägre plan i de folkbildande institutionerna finner vi kvinnorna.

Som vi sett är de offentliga utbildningsinstitutionerna sena i för-
ändringen. När de väl förändrats, d v s när flickorna tagit sig in i
dessa, förlorade folkbildningen sin särställning på denna punkt, även
om kvinnorna fortsatt att dominera. Vi ser mönstret: man står i första
ledet, men förlorar så småningom sin särställning. Här kan man väl
också notera att detta bidrag till förändringen av utbildningssystemet
inte satt så stora spår i folkbildningens framställning av sin identitet.
Trots detta kan vi sluta oss till att de folkbildande verksamheterna
varit användbara för det kvinnliga kollektivet i deras sega strävan för
att förbättra sin situation, vare sig det handlat om materiella villkor
som egen lön eller tillgång till kultur. Även om kvinnor inte är en
klass, så urskiljer de sig som en specifik social grupp med sin egen
sociala historia. Utbildning är tveklöst en nyckelfråga i denna histo-
rias senare fas: kvinnor har kunnat skaffa sig bättre materiella villkor
via utbildningsmeriter, där männens informella maktstrukturer av-
visat dem. Trots detta är heltidsarbetande kvinnors genomsnitts-
inkomster 2001 bara 78 % av mäns, så framgången är begränsad.41

Könsmaktshierarkin är i många sektorer orubbad, som inom univer-
siteten och privata näringslivet, för att inte tala om hos folkbild-
ningen själv. Gubbarna styr.

                                                
38 Eskilsson & Lindberg. 2001. (s 49–62)
39 SOU 2003:125. (s 22)
40 Ibid. (s 39)
41 SCB. 2003.
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Den vuxne kan studera

Redan föreläsningsföreningarna hade upprättat något nytt genom att
vända sig till vuxna – en anmärkningsvärd utvidgning av vem som
kunde betraktas som en potentiell ”studerande”. Cirkelverksamheten
befäste detta – det är ju också en bildningsverksamhet utan ålders-
mässiga skrankor. Utbildningssystemets utvidgar sitt anspråk på vil-
ka som faller under dess intresse radikalt, från barn och ungdomar
till alla vuxna, d v s en mångdubbling av antalet människor. Ett sys-
tem för livslångt lärande realiserades i princip. Såväl studiecirklar
och folkhögskola var dock till en början främst en verksamhet för
unga vuxna. I en artikel om folkhögskolan i Nordisk familjebok an-
ges åldrarna på eleverna 1907 till ”från 18 till 36 år gamla samt med
en medelålder af 21 à 22 år”.42 På den tiden hade även den yngste
arbetat många år efter avslutad folkskola. Arvidson anger att medel-
åldern i ABF på 1930-talet var mellan 25 och 30 år.43 Vår tids vuxen-
studeranden skiljer sig strängt taget inte från denna tyngdpunkt i
unga vuxna. Fortfarande är cirkelverksamheten egentligen den enda
betydelsefulla studieverksamhet som tar den äldre hälften av den
vuxna befolkningen (50+) på allvar. Vuxenstudier i övrigt är i hög
grad en verksamhet för unga vuxna.

När det gäller etablerandet av en formell vuxenutbildning kan vi
iaktta folkbildningens roll, vid sidan av korrespondensinstituten. På
1930-talet etablerar man inom folkhögskolan en direkt parallell till
realskolans utbildning. Man skulle kunna kalla detta ett embryo till
en formell vuxenutbildning – en inofficiell realskola. De som ville
skaffa sig ett yrke i den växande medelklassen sökte sig till folkhög-
skolorna som en väg till behörighet till andra studier, t ex sjuk-
sköterskeskolor. Sådana ordningar fanns redan i början av 1930-talet
och var så påfallande att de blev föremål för diskussion på ett
folkhögskolemöte 1933.44 I början av 1950-talet startades kvällsgym-
nasier i studieförbundsregi, primärt av kursverksamheterna vid olika
universitet, men också av TBV och Medborgarskolan.45 För vuxna
var detta en chans, som annars bara kunnat förverkligas via korres-

                                                
42 Nordisk familjebok, band 8. 1908. (s 757)
43 Arvidson. 1985. (s 175)
44 Berndtsson. 2000. (s 103)
45 Fejes. 2003. (s 1)
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pondensutbildning – en utbildning med helt andra studievillkor. De
av studieförbund drivna kvällsgymnasierna bildar sedan basen för
komvux 1968.

Här kan vi se hur folkbildningen varit föregångare när det gäller
etablerandet av formell vuxenutbildning. Detta kan ju framstå som
paradoxalt när man betänker den avståndstagandets retorik, som
kännetecknat folkbildningens syn på komvux. I fallet kvällsgymna-
sier handlar det t o m om att arbeta fram en verksamhet som man
sedan helt förlorat.

Folkbildningens roll som huvudansvarig för att det fanns en färd-
väg för vuxna klassresenärer klingade av i takt med att flera möjlig-
heter öppnade sig. Dels utvecklades det ordinarie skolsystemet, när
nio års skolgång blev obligatorisk och gymnasienivån blev reellt till-
gänglig för de flesta, dels uppfanns komvux, d v s man får en kon-
kurrent. Folkhögskoleelevens identitet kunde inte längre hängas upp
på att det var skolljus från glesbygdens folkskola, som sökte sig
vidare för att släcka sin bildningstörst. De slags elever som gick till
folkhögskolan för att läroverket inte var tillgängligt kom senare att
återfinnas i grundskola och gymnasieskola. Upphörde då folkhög-
skolan att vara en föregångare när det gällde att rekrytera nya grup-
per? Nej, vi finner snarare att man utvecklar verksamheter för andra
grupper av vuxna som negligerats av det offentliga skolsystemet.

Mönstret upprepas således när det gäller invandrare – studieför-
bunden agerar förtrupp när det gäller att undervisa i svenska för
invandrare. Sedan förlorar man verksamheten genom att den förs
över till en annan huvudman. I detta fall handlar det om såväl en helt
ny grupp som ett annat stoff – svenskämnet var ju utformat för
undervisning av dem som redan behärskar språkets praktik. För-
utsättning tycks dock ha varit ett initiativ från riksdagen 1965 att an-
ordna en avgiftsfri försöksverksamhet. Verksamheten bedrevs från
början av studieförbunden, först 1991 övergick det helt till kommu-
nal huvudman.46 Folkbildningen är först på plan och utvecklar en
verksamhet för att slutligen förlora den.

Folkbildningen var således en förnyare genom att bredda utbild-
ningssystemets rekrytering till att omfatta vuxna. Som vi sett har inte
folkbildningen behållit denna särställning. Vi kan genom decennier-
na följa hur vuxenutbildning med andra huvudmän, som stat via
                                                
46 SOU 2003:77. (s 61–64)
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AMS och kommuner via komvux, antingen tar över verksamheter
eller skapar andra former av utbildning för vuxna. I vår tid är annan
utbildningsverksamhet för vuxna en betydligt större verksamhet än
den som sker i folkbildningen. Folkbildningen beräknades 1998 svara
för 27 % av den studietid som vuxna lägger ned på studier.47 I vår
samtid har andra huvudmän lockat folkbildningen att bli under-
leverantör och undersåte, t ex i kunskapslyftet och i den struktur som
växer fram ur denna satsning. I stället för förtrupp blir man lego-
trupp.

Tjäna civilsamhället?

Hela framväxten av studiecirkelverksamheten är närmast att betrakta
som en grandios innovation av utbildningssystemet. Rörelserötterna
leder till att det uppstår en direkt förbindelse mellan civilsamhället
och studier – civilsamhället är både utgångspunkt och meningen.
Med civilsamhället menar jag här det som faller utanför statens,
kommunernas eller marknadens maktsfärer – föreningar, folkrörel-
ser, människors självorganisering.48 I fokus står inte statsnyttan och
arbetsmarknadsbehoven, utan rörelsernas och rörelsefolkets behov
och intressen. I civilsamhället är människor inte undersåtar utan age-
rar utifrån eget omdöme och egna intressen. Så kan man teckna en
idealbild av begreppet civilsamhälle. I praktiken är det svårare att
urskilja gränserna. I vår tid kan man identifiera ett civilsamhälle i
åtminstone två skepnader inom folkbildningen. Dels utgår eliten av
beslutsfattare i allmänhet från folkrörelser, som kan ses som en del
av civilsamhället, även om de ofta har ett nära förhållande till stat
och kommun som politiker. Civilsamhället uppträder sedan även i
form av den dagliga verksamheten. Via den upprätthålls förenings-
liv, kultur och politisk åsiktsbildning. Man skulle också kunna säga
att verksamheten som mötesplats blir betydelsefull i ett civilsamhäl-
les perspektiv.

I cirkelverksamhetens tidigare skede var studierna ofta demokra-
tiska i betydelsen att man via lokalt kollektivt demokratiskt besluts-
fattande formar den lokala ”läroplanen”, framför allt beslut om vad
                                                
47 SOU 2000:28. (s 221). Självorganiserade studier är oräknade.
48 Cohen & Arato. 1995.
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som skall studeras. En central poäng är att folkrörelserna har makten
över studiernas utformning. Frågan om vad som skall studeras, inne-
hållet, är en nyckelfråga. Beslut om innehållet bestämmer vad det är
som deltagarna skall utveckla och bli bra på, vilken bildning man vill
odla och vilken kunskap man anser sig ha nytta av. Denna makt över
innehållsfrågan är rimligen en nyckel till att studieförbundens inne-
håll så starkt skiljer sig från vad marknaden och staten format.

Man kan tala om ett helt nytt sätt att studera – en ”folkbildningens
grammatik”49 eller en ”studiecirkelns grammatik”50 – till skillnad
från de mönster som format och fortfarande formar utbildningsprak-
tiken i allmänhet – årskurser, läxor, förhör, prov, lektioner och en
lärare som är överordnad. Tyack och Tobin kallade det senare för
”the grammar of schooling” och ansåg det som en dominerande
djupstruktur i det mesta av skolverksamhet under en mycket lång
tid.51 I de tidiga studiecirklarna var boken och studiecirkelbiblioteket
utgångspunkten för studierna och samtalen. Här gjordes mycket
stora insatser för att överskrida klass- och bildningsmässigt rotad
skepsis till böcker. Dessa bibliotek var särskilt lämpade att nå fram
till de bredare samhällslagren, eftersom de var knutna till folkliga
rörelser. Tillgång till böcker blev inte längre ett privilegium för de s k
bildade klasserna. Här var folkbildningen ett sant avantgarde.
Successivt under mitten av 1900-talet övertogs verksamheten av
kommunala bibliotek och relationen mellan folkrörelser och bibliotek
försvann. Folkbildningen gick här före och gjorde pionjärinsatsen, för
att senare förlora hela verksamheten. Ytterligare en av civilsamhällets
verksamheter fördes över i annan regi.

Cirklarnas stoff är en blandning av nytt och gammalt. Ett slags
stoff är det som anknyter till organisering av föreningsverksamhet
och utövandet av den politiska och fackliga makten. Det handlade
om sådant som återfinns i det offentliga skolsystemet, t ex matematik
och samhällskunskap. Annat var sådant som via folkbildning blivit
studiestoff. Man studerade för att kunna fungera som förenings-
kassörer och sekreterare, men också kunna diskutera politiskt brän-
nande frågor. Delar av detta är innovationer kring vad som kan vara
stoff i studier. Vi kan också notera att en del av detta så småningom

                                                
49 Larsson. 1995. (s 45–48)
50 Andersson m fl. 1996. (s 184–191)
51 Tyack & Tobin. 1994.
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tränger in i det offentliga skolväsendets läroplaner. En betydande del
av verksamheten handlade redan från början om kultur och denna
verksamhet växer successivt i andel av verksamheten. Vi kan iaktta
hur folkets aktiva deltagande i kultur i hög grad byggs upp via
studiecirklar. Man lär sig spela olika instrument, utöva olika hant-
verk och skapa konst. Sådant stoff fanns redan på läroplanen inom
utbildningssystemet, men många var uteslutna från att delta. Studie-
förbunden öppnade på så sätt en bred väg för alla till kulturellt
skapande.

Man kan fundera över vad som tillhör civilsamhället – att det
politiska och fackliga arbetet liksom föreningslivet är centralt är
tydligt. Men man kan också se skapandet av mötesplatser för att till-
godose gemensamma behov som en annan sida av ett civilsamhälle –
här blir folks skapande tillsammans och upprätthållandet av kultu-
ren en viktig kraft. Man kan också fundera över om inte dessa mötes-
platser spelar en särskild roll i vår tid, där identiteter via de tradi-
tionella kollektiven, t ex klass, blivit suddigare. En individualisering
har ersatt, men där självvald tillhörighet till grupper bildar grund för
identiteterna. Här blir alla möjliga verksamheter som folkbildningen
erbjuder en grund för att odla identiteter och bidra till åsiktsbild-
ning.52

Ett pedagogiskt drag som blir tydligt är hur nära varandra stu-
dierna och kunskapens användning ofta kommer. Inte minst blir det
tydligt i pendlingen mellan cirkelstudier å ena sidan och förenings-
verksamhet, politiskt och fackligt arbete å den andra. Detta uppstår
även via kopplingar mellan folkhögskolor och rörelser, vilket får
konsekvenser för innehållet i studierna.53 Detta möttes på sin tid av
misstänksamhet. När LO:s verksamhet på Brunnsvik väljer ett stoff
som präglades av organisationens behov bröt det mot föreställningar
om vad som borde vara stoff på folkhögskolor.54 Här ser vi hur en
värdeskala som sätter andligt, abstrakt och filosofiskt före det
jordiska och konkreta utmanas. Denna värdeskala har rötter i antiken
med den aristokratiska nedlåtenheten mot den som ägnar sig åt
världsliga praktiska aktiviteter och den kunskap som detta kräver –
länge ansåg man att inga skolor behövdes för sådant. Om inte den

                                                
52 Andersson m fl. 1996. (s 198–207)
53 Landström. 2004. (s 189–195)
54 Krantz. 1998. (s 514–520)
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direkta nyttan fanns så hade man ofta ett personligt intresse av
stoffet – särskilt tydligt i cirklarna. Här skiljer man sig skarpt från det
utbildningssystem som dittills dominerat, där den studerande har
varit undersåte och fått inrätta sig efter det som andra bestämt.
Studiecirkeln som arbetsform är naturligtvis ett bidrag till vad som
funnits – ett fräckt underminerande av en för givet tagen hierarkisk
ordning, där läraren var makten och rättesnöret för sanningen. Alla
cirklar fungerar ju inte så, men upplösningen av den tidigare själv-
klara ordningen stod man för.

Självständig kraft eller konkurrent
på utbildningsmarknaden

Det finns naturligtvis fler exempel på tesen att folkbildningen varit
utbildningssystemets förnyare. Det finns också en mängd med exem-
pel, där inte folkbildningen går före, utan helt enkelt upprätthåller en
verksamhet som man sysslat med länge och som kanske även andra
utbildningsinstitutioner gör. Här fungerar man som en aktör som
konkurrerar med andra aktörer om att göra samma sak. Jag skall
återkomma till detta.

Min poäng är dock att folkbildningen sett i relation till det sam-
lade utbildningssystemet burit rollen av föregångare och experiment-
verkstad på utomordentligt tunga områden när det gäller frågorna
om vem, vad och hur. Man har sprängt de snäva ramarna för vem
som kunde bilda sig och bidragit till att öka jämlikheten i deltagandet
ur såväl perspektivet av klass, kön, region och generation. Man har
även bidragit till etableringen av en studieverksamhet som har det
civila samhällets utveckling som kontext. Vi har sett hur stoff som
var relevant för bönder blivit skolkunskap. Man har brutit väg för en
samhällsrelevant ”läroplan” och via studieförbundens verksamhet
givit plats för en oöverträffad mångfald i vad som kan studeras. På
många sätt har föreställningar om vad som kan vara stoff inom
utbildningssystemet därigenom förnyats. Formerna har förnyats
genom att knyta vardagen närmare verksamheten. Studiecirkeln
introducerade ett helt nytt böjningsmönster för hur man bör agera i
en studiesituation. Samlat menar jag att det utpekar en tung tradition
av förnyelse.
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Man kan diskutera vad som ligger bakom denna, som det tycks,
ständigt återupprättade innovativa roll. Ett gemensamt drag tycks
vara att bestämda gruppers behov negligerats av det samlade utbild-
ningssystemet. Man skulle kunna antyda att det övriga skolsystemets
oförmåga att svara på uppdykande behov utgör en grund till att det
ständigt funnits omättade behov att möta. Man kan också hänvisa till
samma skolsystems förmåga att så småningom följa i folkbildningens
spår och ibland överta hela verksamheter som utvecklats inom folk-
bildningens hägn. Folkbildningen har på så sätt avknoppat olika
verksamheter. Man kan också se detta som att man brandskattats på
det man uppfunnit. Organisationer som ständigt förlorar verksam-
heter måste hitta nya, om man vill bevara sin betydelse. Man kan
också hänvisa till vem som har makten över verksamheten. Folk-
rörelsernas makt över studieförbund och många folkhögskolor inne-
bär rimligen att andra intressen kommer till uttryck. I själva verket är
det en bukett av makthavare som tillsammans representerar en stor
variation, vare sig det handlar om politiska, religiösa, kulturella
intressen. Statens ambition är ofta snarare att producera enhetlighet,
och marknadens makthavare är fokuserade på kunskap för arbets-
marknadens och produktionens behov. På senare tid har staten ställt
sig bakom den ”ekonomiska nyttan” som primärt statsintresse. Det
uppstår en enhetlighet i synen på kunskapens nytta, som riskerar att
utradera den mångfald som karaktäriserat utbildningssystemet för
vuxna i Sverige under lång tid, när olika maktcentra har haft skilda
syner på kunskapens nytta. En sådan ensidighet är väl en sentida
motsvarighet till vad Sandler 1917 utpekade som enfald i dubbel
bemärkelse. Han argumenterade mot en inskränkt syn på studie-
cirklar: ”Studiecirkeln blir vad medlemmarna gör den till. Sitt bästa
kunna de endast göra i frihet. Ingen patenterad konstruktion, ingen
bruksanvisning i världen kan göra mer än medlemmarnas eget fritt
skapande intresse. Schablon är döden för bildningsarbetet”.55

Att folkbildningen bevarar autonomin blir då centralt för att be-
vara såväl verksamheter som motsvarar en vidare bildningssyn, som
att bevara en motor i utvecklingen av utbildningssystemet, där nya
bildningsbehov kan ges plats att mättas. Den generositet som karak-
täriserat folkbildningens syn på vad som kan vara studier har antag-
ligen alltid varit föremål för kritik. Nyttan av denna generositet
                                                
55 Sandler. 1937. (s. 96)
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tycker jag mig ha sett i genomgången av historiska exempel. Vi har
sett hur många företeelser som vi idag ser som självklara i vårt ut-
bildningssystem från början var otänkbara.

Folkbildningstraditionens autonomi utsätts i vår tid för såväl ett
yttre som ett inre hot. Det är en speciell form av autonomi. För det
första handlar den om rätten att självständigt välja innehåll, d v s vad
som skall studeras. Här skiljer man sig starkt från utbildningsinsti-
tutioner som verkar under nationella läroplaner. De senares fri-
utrymme som det formulerats på senare tid, handlar enbart om
medlen, medan målen är nationella och fastställda i läroplan. Mål-
och resultatstyrningen kanske skapar en starkare centralstyrning än
den som en regelstyrning åstadkom, om man nu överhuvudtaget kan
uttala sig generellt om dessa managementfilosofiska distinktioners
reella konsekvenser. På vägen från den centrala formuleringsarenan
till lokal realisering sker många omvandlingar av sådana filosofier.
Kvarstår dock att nationella läroplaner låser innehåll och producerar
villkor kring verksamheten (t ex betygssystem) som reducerar lokal
frihet. Innehållsfrågorna framstår som de viktigaste – det är rimligen
därför som man behåller makten över dessa på ett nationellt plan.

Att folkbildningen skall stå fri visavi staten har hävdats av folk-
bildningens företrädare i alla tider. På samma gång har man varit
villig att sälja delar av den för olika fördelar, främst för att man har
velat ha statsbidrag. Man kan se denna motsättning som ett gammalt
arv som kanske är särskilt aktuellt i vår tid, när kravet att försvara sin
legitimitet förstärks av att välfärdsstaten är på defensiven. Detta
utsatta läge förstärks av att politikens ledstjärna för synen på kun-
skap är ekonomisk nytta – nyttiga kunskaper bidrar till ekonomisk
tillväxt. Man kan säga att detta skapar en folkbildningens legitimi-
tetskris. Skall folkbildningen konkurrera på en utbildningsmarknad
eller odla en reell särart (jag menar då inte en särartsretorik, utan en
verksamhetsmässig särart)? Verksamhetens knytning till civilsamhäl-
let och folkrörelserna ger plats för ideologiska eller intressemässiga
överväganden i valen av innehåll, rekrytering etc. Å andra sidan
fångas folkbildningen in i en slags marknadslogik – man jagar intäk-
ter. Även om det inte handlar om profitmaximering för ägare, så
handlar det om organisationer som önskar upprätthålla volymer av
verksamhet eller expandera.
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Man har intrycket att pendeln mellan idealism och ekonomism har
slagit över till det senare i allt högre grad. En del hävdar att man
förlorat sin själ – vad den nu skulle bestå av i en kyrka med så många
gudar. Under inflytande av försämrade bidrag från stat och kommun
blir folkbildningen alltmer fokuserad på ekonomi och alltmer inrik-
tad på att driva verksamheter som man inte styr över själv – man blir
underleveratör. Man avstår från att använda den makt som ligger i
autonomin och blir i stället en leverantör av det som andra makt-
havare bestämt. När man hamnar i en sådan roll bestämmer man inte
över målen och kan knappast bli någon förtrupp – snarare blir man
per definition en baktrupp, som kommer in efter att verksamhetens
inriktning redan blivit fastställd. Pluralismen i innehåll och öppen-
heten för andra människor än de som allmänt anses nyttiga att
utbilda som återfinns som ett centralt drag i historien undermineras
av en sådan marknadslogik. Om man var ett vanligt utbildnings-
bolag är detta ju inget problem – om målet är att tjäna pengar. Men
om man skall upprätthålla folkbildningens roll som avantgarde så
blir det problem – initiativet till förnyelse ligger då utanför folkbild-
ningens egen domän. Man blir baktrupp.

Man kan fråga sig: Skall folkbildningen försvara sin autonomi och
kanske förstärka den? Skall man inordna sig i utbildningssystemet
och försöka bli likadan som de andra som konkurrerar om upp-
dragen? Eller: Skall man förstärka rollen att vara civilsamhällets bild-
ningsverksamhet? Det finns tunga argument för att civilsamhället
befinner sig i kris sedan lång tid. Som vi sett har alltmer av de verk-
samheter som utvecklats av folkrörelser och folkbildning övertagits
av stat och kommun. Marknaden har i allt högre grad tagit hand om
andra behov som människor ordnat via självorganisering och
föreningsliv – inte minst präglas fritiden av konsumtion. Människor
möts mindre i föreningslivet och oftare på krogen. Aktiviteten i fack-
föreningar, politiska partier och kyrkor sjunker sedan länge och
massmediakonsumtion utgör en allt större del av livet. På så sätt kan
man iaktta att civilsamhället kläms från två håll. Man skulle då kun-
na argumentera för att det finns skäl att förstärka civilsamhället på
olika sätt. Ett sätt skulle vara att förstärka den sida av folkbildningen
som har en konstruktiv roll för civilsamhället. Det skulle innebära att
verksamheten är värd att satsa mer resurser på av skattemedel, för
att den är viktig när man betraktar samhället som helhet. Ett levande
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civilsamhälle är avgörande för att vi skall kunna tala om en demo-
krati, som inte endast handlar om att den vinner som kan köpa mest
reklam. På samma sätt är en levande kultur beroende av gräsrötter-
nas involvering och deltagande.

I förlängningen av de teser som denna essä sökt diskutera handlar
det om att upprätta öppningar för det som nuvarande tänkande om
utbildning negligerar. För närvarande kan man iaktta hur näringsliv
och kommuner knyter samman den lokala utbildningspolitiken, d v s
att makthavare inom kommun och marknad formulerar gemensam-
ma dagordningar när det gäller vuxnas lärande. Detta riskerar inne-
bära att verksamheterna formas av en ganska snäv utbildningssyn,
ofta med tillväxtnyttan i högsätet. Detta likriktar. Vem bryr sig om
det som inte är nyttigt i denna mening? Här behövs andra krafter
som har alternativa prioriteringar. Kalla det gärna folkbildning. Den
behöver förvalta det som redan utvecklats och som lider under
resursknapphetens kalla stjärna. Men den bör också vara nyttig som
ett avantgarde. Man bör spana efter nya behov som människor har
och efter nya sociala skikt som söker bildningsmässigt stöd. Om man
inte ser klart bör man åtminstone vara öppen för att bli använd för
nya behov och av nya grupper.

Här kommer följdfrågan: Vilka behov och grupper är negligerade i
vår tid? Här tvekar jag inför att svara. Man kan iaktta att förnyande
verksamheter växer fram utan att det finns något facit. Inte kunde
man ana i studieförbundens barndom att kvinnorna skulle bli den
typiska deltagaren. Inte heller kunde man föreställa sig vid 1900-
talets början att hälften av folkhögskoleeleverna 30 år senare skulle
komma från arbetarklassen. Jag tror att alla delar problemet att inte
kunna se vad framtiden kommer att innebära. Vi är t o m dåliga på
att begripa vad som händer i vår samtid – först efteråt kan vi bättre
fatta vad vi var med om och kanske delaktiga i. Detta förhindrar inte
olika förståsigpåare att skriva ut recept på hur framtiden kommer att
te sig. Som genre är framtidsprognosen inte ny – denna form av
science fiction har alltid lockat stora skaror och många har exploate-
rat intresset. I vår tid har detta fått en slags byråkratisk inramning –
myndigheter och företag håller sig med omfattande framtidsplaner
och skriver fram mål som skall uppnås i en okänd framtid. Denna
ofta påbjudna spåkonst kan ju framstå som ett rationellt sätt att bli
förberedd, men den kan också vara riskabel så till vida som den låser
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verksamheter och gör dem okänsliga för vad som händer i margi-
nalen eller så smygande att det inte uppmärksammas. Femårsplaner
har prövats i stor skala och inte alltid slagit så väl ut. Folkbildningens
väg hittills har inte varit så mycket femårsplaner eller reformbeslut
utan har varit ett myller av skilda verksamheter som har kunnat pågå
inom relativt vida gränser. Det utspridda beslutsfattandet har skapat
en stor variation, där sådant som från början varit marginellt kunnat
växa till något betydelsefullt utan att centralt beslutsfattande initierat
det. Folkbildningens ställning har i Sverige vilat på kombinationen
av statligt ekonomiskt stöd i kombination med en relativt stor frihet i
val av innehåll. På detta sätt får verksamheten en dubbel karaktär av
att ge plats åt civilsamhället, trots statssubventionerna. Man skulle
man kunna argumentera att det är villkoren snarare än målen som
avgör framtiden.
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Inger Landström

Kulturarbete och välfärdsarbete
i tid och rum

Om folkhögskolans yrkesinriktning

Folkhögskolornas kursutbud i början av 2000-talet visar genom sitt
varierande kursinnehåll på en mångfald bildnings- och utbildnings-
ambitioner som möter olika behov i samhället. Många korta kurser
svarar direkt mot den egna huvudmannens interna kunskapsbehov
eller mot medlemmarnas intressen. Allmän kurs avser att ge låg-
utbildade behörighet för fortsatta studier och höja den allmänna ut-
bildningsnivån i samhället. Andra lockas av långa specialkurser i
konsthantverk och slöjd, kulturkurser, turism, media och informa-
tion, teater och drama, fritidsledare, friskvård, och hälsopedagogik,
personlig assistent, teckenspråks- och dövblindtolk samt interna-
tionell och europainriktning för att nämna några.

Vad berättar detta mångfasetterade ämnesinnehåll om verksam-
hetens innebörder, vad folkhögskolan ’är’ och ’vill vara’ i den tid
som är? En aspekt av folkhögskolan som sällan fokuseras är den
yrkesförberedande. I min avhandling undersökte jag inriktningen
mot olika yrkesområden för att bredda bilden av hur skolformens
identitet och samhällsuppdrag kan förstås. I avhandlingsarbetet
fokuserade jag två saker. För det första ämnesinriktningen i skolfor-
mens generella kursutbud i vår samtid och närhistoria. Jag valde att
studera några tidpunkter vid ingången till 2000-talet samt på 1970-
och 1990-talen. För det andra undersökte jag hur kursutbudet ut-
vecklats över tid i tio utvalda folkhögskolor.1

Det är resultat från den studien som denna artikel bygger på.
Utgångspunkten är att hela kursutbudet och inte bara formella yrkes-
utbildningar i förlängningen leder mot vissa yrken och arbetsupp-
                                                
1 Landström. 2004b. För att få fördjupad teoretisk förståelse av skolformens
utveckling över tid använder jag sociologen Anthony Giddens tänkande och
begrepp om självidentiteten i det moderna samhället som analytiska verktyg.
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gifter. Ämnet ekonomi är exempelvis mer eller mindre relevant för
att utföra olika arbetsuppgifter. Sociala ämnen leder åt ett annat håll
och estetiska ämnen åt ett tredje. Det är ämnets ’nytta’ för vissa
yrkesområden som ställs i förgrunden – inte huruvida arbetet är
betalt eller ej, eller om kurser administreras som yrkesutbildning,
yrkesinriktade eller yrkesförberedande kurser.

Prioriterade arbetsuppgifter som yrkesroller

Vilka arbetsuppgifter prioriteras i kursutbudet och vad signalerar
detta om folkhögskolornas samhällsambitioner och motiv? Svaren
berättar om identiteten inte minst mot bakgrund av rörelseförank-
ringen och att de tidigaste folkrörelserna uppstod för att förbättra
sociala förhållanden i samhället. De olika folkrörelsernas hjärtefrågor
anknöt på skilda sätt till folkhushållet och samhällsmedborgarnas
försörjning. Kursutbudet uppvisar hur bevakningen av samhällets
organisering och arbetsuppgifter omsätts i handling. Med siktet
inställt på hur folkhögskolan möter samhällets möjligheter och krav,
så bör yrkesinriktningen visa hur arbetsuppgifterna i den samhäl-
leliga arbetsdelningen uppfattas från folkhögskolans horisont. Sam-
hället speglas i kursutbudet samtidigt som prioriteringen visar vilka
samhällsuppgifter som enskilda folkhögskolor finner angelägna och
legitima att arbeta med. Under efterkrigstiden ökade de behörig-
hetsgivande kurserna när samhället omskapades. Ämnesbehörighet
behövdes till exempel för att söka in på sjuksköterske- och polis-
utbildningar eller den tidens socialinstitut.

Mönstret av arbetsuppgifter som gestaltades i kursutbudets helhet
har jag beskrivit som fyra ’yrkesroller’. I estetiska ämnen skolas
’Hantverkare’ och ’Kommunikatörer’ för kommande samhällsupp-
gifter. Folkhögskolans hantverkare kan vara konstnärer och konst-
hantverkare, de kan arbeta med kultur och turism, ibland som fiske-
guide eller med miljöfrågor. Ibland handlar det om egenföretagande.
Kommunikatörerna blir kanske ombudsmän, journalister, friskvårds-
pedagoger eller dövblindtolkar, de kan ha media, musik och teater
som arbetsform. Det finns också utbildningar för arbete med männi-
skor. Kurser till ’Ledare’ förbereder för roller som amatörteater-
ledare, kantor, fritidsledare eller föreningsledare. Den yrkesroll som
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jag benämnt ’Välgörare’ förbereder arbete som musikterapeut, för-
samlingspedagog, personlig assistent/behandlingsassistent. Där in-
går även kurser om U-land och biståndsfrågor. I det stora mönstret
manifesterar sig huvudmännen i ämnesinnehållet och speglar res-
pektive kärnverksamheter. På så sätt ger sig skillnader mellan olika
typer av folkhögskolor tillkänna.

I den närgångna studien av de tio skolorna och deras historia
framträder också yrkesinriktningens stabilitet och förändringar över
tid.2 Den som är intresserad av en mer detaljerad beskrivning hän-
visas till avhandlingen. Här ska yrkesinriktningen diskuteras som ut-
tryck för skolformens identitet. Kursutbudet ses som uttryck för
individuella skolors väg till egenutveckling i en process som sker i
dialog med det omgivande samhällets historiska skeenden.

Identiteten (självbilden) bunden
till samtid och historia

Några verksamhetsförutsättningar har varit särskilt betydelsefulla
för nyetableringen av skolor och elevrekryteringen i skolformens
historia. Också kursutbudet (verksamhetens innehåll) har kommit till
i en viss tids samhälle. Ytterst handlar det om den materiella exis-
tensen. Samhällsekonomin och närsamhällets förutsättningar har
varit avgörande. Å ena sidan tillskrivs skolformen ofta flexibilitet i
relation till samhället, men å den andra beskrivs den som bärare av
sin särskilda tradition.

Skillnader mellan regionala och rörelsefolkhögskolor

Yrkesförberedande utbildning har alltid anordnats men varierande
över tid och alltid under debatt. Kursutbudet återspeglar såväl ar-
betslivet som samhällsutvecklingen. Det är rimligt att anta att yrkes-
inriktningen har sin grund i enskilda folkhögskolors (aktörers) ambi-
tion att bidra med något visst i samhället för att förverkliga något

                                                
2 Benämningarna regionala och rörelseskolor syftar i den fortsatta diskussionen
på de fyra respektive sex urvalsskolorna i respektive kategori.
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man tror på. Huvudmannaskapet har visat sig centralt för det som
jag kallar folkhögskolornas kurspolitik och kan utläsas i kursut-
budets innehåll som reflekterade beslut. Största skillnaderna i kursut-
budet har jag funnit mellan a) regionala skolor (landsting och stiftelser)
och b) rörelseskolor (idérörelser och kristna rörelser). I studien har jag
prövat hur denna indelning återspeglas i folkhögskolornas pro-
filering. Skillnader mellan huvudmännens verksamheter som syns i
skolornas kursutbud får egenarten att framträda.

Men också tidsandan när en skola startas är betydelsefull därför
att sociala omständigheter påverkar vilken inriktning som skolan då
får och de erfarenheter som skolorna därefter bygger vidare på.

Samhällsfunktioner grundas i historien – yrken speglar samtiden

I det följande används samma benämningar för de enskilda urvals-
skolornas yrkesroller och samhällsfunktioner som beskrevs inled-
ningsvis. Att huvudmannaskapet och skolornas historiska förankring
visar sig vara viktigt för deras val av kursutbud tolkar jag som
uttryck för deras identitet. Först kom hantverkaren (bonden) och
kommunikatören (nämndemannen), därefter ledaren (ombudsman-
nen, ungdomsledaren) och välgöraren (sociala assistenter) in i skol-
formen. Mer eller mindre tydliga inslag av alla rollerna har dock
funnits jämsides över tid, exempelvis hantverkaren och kommunika-
tören i den ursprungliga folkhögskolan. Nämndemansbildningen var
ju vid sidan av jordbrukarskolningen en viktig orsak till folkhögsko-
lans tillkomst. Många blev också så småningom politiska ledare. Vid
sidan av den teoretiska undervisningen berättar en elev från 1920-
talets Fristad (landstingsskola) om de praktiska övningarna i kom-
munal- och samhällskunskap – ur en ”sådan utbildning växte det
fram duktiga kommunalmän, förtroendemän på olika poster”.3

Jag förutsätter här att jordbrukarnas materiella intressen utgjorde
grunden för deras politiska ambitioner som gjorde det politiska
ledarskapet viktigt. I det politiska arbetet har kommunikatören sin
givna plats. Det gäller att ha kunskap både om samhället och instru-
menten, att veta hur man skaffar information och förmedlar den när
                                                
3 Fristads folkhögskola. (…) 1879–1979. Tunerstedt, Josef, ”En vandring bland
folkhögskoleminnen från 1920-talet.” (s 21)
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man ingår i politiska sammanhang. Bönderna sökte kunskaper för att
delta på den politiska arenan. Med rörelseskolorna kom ledarrollen
tydligt in i verksamheten, men även i rörelsernas skolor är kommu-
nikatörens roll och estetiska ämnen viktiga. Arbetar- och nykterhets-
rörelseskolornas elever tänkte sig att delta i kommunalpolitiskt eller
rörelsearbete. I och med folkhemmets och offentliga sektorns tillväxt
kom kvinnorna in i skolformen med välgörarens yrkesroll vid sidan
av det estetiska kursutbudet.

Redan den tidiga folkhögskolan hade utbildning som förbereder
för (arbets)uppgifter i hantverkarens yrkesroll. Idag framträder hant-
verksproduktion på andra sätt i ämnesinriktningen – som ett kultur-
arv från verksamheter som var viktiga i jordbruksföretaget och då-
tidens politiska styrnings- och medbestämmandeformer. Den kom-
munikativa yrkesrollen finns i alla slags folkhögskolor i vår tid, men
med tonvikt hos ’övriga rörelser’. Hälften som har den inriktningen
år 2000 var emellertid 1972 stödföreningsskolor eller landstings-
skolor. Ledarens yrkesroller följde med folkrörelsernas idébaserade
och praktiska arbete in i skolformen. Välgörarens samhällsuppgifter
utfördes historiskt i hemmen eller som socialt välgörenhetsarbete och
kom in i den kvinnliga folkhögskolan med utbyggnaden av välfärds-
samhället och offentliga sektorn.

Kulturarbetets yrken följer en tråd tillbaka i historien ända till den
tidiga folkhögskolans samkvämstraditioner som vävde ihop studier
och fritid, men också till lanthushållsutbildningens textila traditioner.
Här ingick också bildningssträvan som haft (den moderna) finkul-
turen som medel och mål.4 En annan sträng leder till frikyrko- och
nykterhetsrörelsernas musik och teater som medel i arbetet. I väl-
färdsarbetets samhällsfunktion ingår att värna om det levande, om
människor och vår gemensamma fysiska miljö, vilket också ingick i
den tidiga folkhögskolans lantliga inriktningar. Hur tar sig då om-
världsbevakningen uttryck i kursutbudet över tid?

                                                
4 En ambassadör för att förena det vackra och nyttiga var Ellen Key.
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Tidsaxeln i regionala och rörelseskolors
yrkesroller och samhällsroller

Samhällsutvecklingen kan följas i hantverkarens yrkesroll genom
kunskapsstoffet som utvecklas från innehåll för jordbruksnäringens
behov i det tidiga skedet till kurser för turism- och kultursektorn,
miljöområdet samt data i vår tid. En del nutida kurser förbereder
genom sin ämnesinriktning för småföretagande med konkreta och
praktiska kunskaper användbara för den som vill starta eget i liten
skala. Här kommer vi i innehållet närmast det förvaltningsekono-
miska i egenföretagarens yrkesroll.

Samtidigt som facket tappat mark kan man se att kunskapsinne-
håll som förbereder för kommunikatörens yrkesroll och är inriktat
mot media och kultursektorns sceniska framträdanden ökat. Utbudet
berättar om en yrkesroll där det behövs allt från tekniska basfärdig-
heter att påverka skriftligt och muntligt till att aktivt delta i sam-
hällets beslutsprocesser som fullfjädrad ombudsman. Det handlar
om kroppsspråk, sång, musik och andra uttrycksformer (perform-
ance) med syfte att såväl underhålla och roa som övertyga och på-
verka en publik.

Ledarskapsutbildningarna har följt samhällsutvecklingen. Särskilt
tydligt är det för kvinnornas ökade förvärvsarbete och framväxten av
samverkan i arbetslivet då fackföreningsverksamheten blev central.
Ett exempel är arbetarrörelsens fackliga utbildningar som växte fram
med 1970-talets nya arbetsrättsliga och socialrättsliga lagstiftning om
arbetsmiljö, jämställdhet, föräldraledighet och studieledighet. När
fritidsledarutbildningen startade i mitten av 1970-talet var både
idrottsrörelsens och nykterhetsrörelsens skolor med från början. Men
1978 fanns utbildningen även i storstaden på bildningsrörelsens
skola. På fritidsområdet samsas kyrkan med andra rörelser och idrot-
ten som fostrande arena vid sidan av motsvarande utbildningar vid
landstingens skolor. En svängning har skett från kyrkan som aukto-
ritet till idrottens stora betydelse i det moderna samhället vilket ock-
så syns i kursutbudet. Förutsättningarna för facklig studieverksam-
het har förändrats (inte minst ekonomiskt) och den framträder inte
heller särskilt starkt i kursutbudet idag.

Det sociala innehållet i kurser som förbereder för välgörarens ar-
bete varierar. Somliga kurser förbereder för internationellt U-lands-
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och biståndsarbete och andra för arbete i enskilda människors var-
dag. Då kan det vara missbruksvård eller yrken som personlig assis-
tent eller teckenspråks- och dövblindtolk. Yrkesinriktningen är väl-
färdssamhällets behov av utbildning för statens, landstingens eller
kommunernas ansvarsområden eller för ideell verksamhet och i ett
spektrum som spänner från det lokala till det globala. I yrkesrollen
ingår att kompensera mindre resursstarka personer oavsett det gäller
fattigdom eller funktionshinder. Kunskapsinriktningen speglar histo-
rien och förflyttningen från lanthushållets arbetsuppgifter till offent-
liga sektorn och den samtidiga överföringen av sociala verksamheter
från välgörenhet till välfärdssamhälle. Att sociala verksamheter åter-
förs till ideell sektor ser ut som en trend idag. Här kan man se en pa-
rallell utveckling när folkhögskolor över tid övertagits av nya huvud-
män. Först omvandlades tidiga föreningsskolor till landstingsskolor.
Idag har många tidigare landstingsskolor blivit rörelseskolor när de
överlåtits till olika föreningar som huvudmän.

Kursutbudet ett resultat av självreflexivitet
– olikheter i regionala och rörelseskolor

Samhällsförhållandena påverkar vad som är möjligt att göra och
utgör också hinder. Det finns en dynamisk relation mellan samhället
och individerna som gör att man tvingas skapa sina sociala samman-
hang där man befinner sig. Ingen kommer undan att välja sin väg,
inte heller folkhögskolan. Institutioner skapas, reproduceras och om-
vandlas i samspel mellan verksamma aktörer och strukturer. Genom
en rutinmässig självreflexivitet menar Giddens att aktörerna får stor
kunskap om den sociala verkligheten. I traditionella samhällen grun-
dades identiteten genom riter. För att skapa självidentiteten i den nya
tiden är siktet mot framtiden och en automatiserad observation av
sig själv och de sammanhang man ingår i nödvändig. Olika framtids-
strategier som hämtar näring från inre drivkrafter (motiven) för själv-
förverkligande utvecklas genom reflexiviteten och historiciteten. I
den reflexiva processen tillägnar man sig det förflutna som filtreras
genom föreställningar om framtiden. De strategier som man då väljer
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formar i sin tur självidentiteten i den process där man själv skapar
den man vill bli.5

Existentiella frågor om vem man är och vill vara besvaras utifrån
Giddens främst genom handlingar. Och hur de existentiella frågorna
besvaras, alltså i detta sammanhang vilket kursutbud man erbjuder,
blir i sin tur av största vikt för identitetens utveckling. Sådana frågor
har ytterst med själva existensen att göra och aktualiseras ständigt,
för folkhögskolorna kan det gälla frågan om att finnas eller att för-
svinna. Men också den egna rollen i samhällsutvecklingen utmanas
från och till, både vad gäller valet av kursutbud och de målgrupper
man finns till för. Avgörande livsfrågor globalt gäller sådant som
miljö, genteknik, krig och fred.

Man kan anta att folkhögskolorna orienterar sig utåt samhället på
olika sätt och samtidigt lyssnar till sin egen inre röst (sin tradition)
och värden man eftersträvar. Det som nu ska fokuseras är yrkes-
inriktningen i vår tid men samtidigt med historiciteten, de tidigare
erfarenheterna i traditionen, för ögonen. Hur framträder egenarten
när folkhögskolornas yrkesinriktning visar vem man är i handling –
när idéer och värden blir profilering i kursutbudet?

Huvudmannens verksamhet och kulturgeografisk förankring
framträder i regionskolornas ’existentiella’ val

De fyra regionala urvalsskolornas yrkesinriktning är relaterade både
till huvudmannens allmänna verksamhetsideologi och till regionens
geografiska förhållanden och lokala kulturarv. Landstingsskolornas
yrkesutbildningar förbereder för välfärdssamhällets offentliga upp-
gifter inom områden som hälsa och välbefinnande, som i modern tid
varit landstingens uppdrag och ansvar. Somliga assistentyrken inne-
bär omsorg om personer med olika funktionssvårigheter eller handi-
kapp. I andra yrken ingår att uppfostra och fostra, vilket exempelvis
är idrotts- eller fritidsledarens uppgift.

Något annat som förenar de utvalda regionala skolorna är inrikt-
ningen mot miljö och ekologi. Viss verksamhet inriktas mot miljö-
vård. I den nordligaste skolan är såväl regionens historia som den
                                                
5 För genomgång av Giddens struktureringsteori och hur jag använt den hän-
visas till avhandlingen. (t ex s 79ff, 84)
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traditionellt viktiga skogsnäringen närvarande i kursutbudet. Livsbe-
tingelser som bestäms av naturresursernas användning och det kul-
turarv som detta skapat i regionen ser ut att transformeras till en
nutida användning av naturen som resurs i turismnäringen.

De regionala skolornas estetiska kurser ger en grund för fortsatta
studier till yrken inom kulturområdet eller pedagogiska yrken
(exempelvis musik och teater/drama, fritidsledare). Textila kurser
lovar även hantverkskunnande och kunskaper direkt användbara
inom olika (små) yrkesområden, ofta knutna till turismen. Flera av
kurserna ser sålunda ut att bära landsbygdens kulturarv vidare.
Redan i bondesamhället hade befolkningen binäringar för att över-
leva, ofta slöjd och hantverk. Även idag behöver man vara tusen-
konstnär för att leva i glesbygd. Informations- och kommunikations-
tekniken är ett nutida inslag.

För att sammanfatta identitetsmarkörerna i landstings- och stiftel-
seskolornas kursutbud, så framträder särskilt den kulturgeografiska
förankringen med naturen som resurs samt huvudmannens all-
männa verksamhetsideologi, omsorgen om människor och närmiljö
samt kultur. Landstingsskolorna förbereder för välfärdssamhällets
offentliga uppgifter inom områdena hälsa, omsorg och fostran. De
traditionella naturresurserna och språkområdets kulturarv är viktiga
både i norr och söder. Skolorna framstår som både regionalt rekryte-
rande och ämnesrekryterande. Arbetsmarknadsorienteringen är mot
offentliga sektorn, egenföretagande i liten skala och uppgifter inom
föreningsverksamhet.

Kommunikation och huvudmannens verksamhetsideologi
framträder i rörelseskolornas ’existentiella’ val

Kursutbudet har i de sex studerade rörelseskolorna till stor del sin
grund i språk och kommunikation. Eleverna ska lära sig att kommu-
nicera med andra i tal och skrift eller på annat sätt, till exempel med
teckenspråk eller estetisk verksamhet. Flertalet erbjöd år 2000 minst
en yrkesinriktad kurs med inriktning mot kommunikation, undan-
taget är idrottsrörelsens skola som inte heller hade någon estetisk
kurs. På de traditionella rörelseskolorna (arbetarrörelsens, nykter-
hetsrörelsens och den äldre av väckelserörelsens) samt på idrotts-
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rörelsens skola kan uppdraget att uppfostra/fostra genom ledarskap
och pedagogisk verksamhet avläsas i kursutbudet. Bildningsrörel-
sens skola orienterad mot humaniora hade ingen kurs med ledar-
inriktning i utbudet (men finns i en annan av huvudmannens skolor
som även förr haft den yrkesutbildningen). Däremot vände sig de
yrkesinriktade kurserna i svenska till personer i yrken där man har
hand om barn och ungdomar företrädesvis inom kommunal verk-
samhet.

Sammanfattningsvis kan sägas att av rörelseskolornas identitets-
markörer är huvudmannens allmänna ideologi den tydligaste egen-
skap som framträder i kursutbudet. Kommunikation, ledarskap och
pedagogisk verksamhet framstår som de viktigaste yrkesområdena,
ofta i mer eller mindre fostrande verksamheter. I övrigt framträder
främst folkrörelsernas idéfrågor, vilket får deras folkhögskolor att i
kursutbudet framstå som idérekryterande. Arbetarrörelsens folkbild-
ningslinje och olika fackliga ledarkurser som getts över tid är tydliga
exempel. Fritidsledarutbildningar och andra specifika yrkesinriktade
utbildningar är dock också ämnesrekryterande. Arbetsmarknads-
orienteringen är mot ideell och offentlig sektor i arbete som rörelse-
funktionär eller i sociala sammanhang.

Funktionärer för samtidens kulturliv
och välfärdsuppgifter

Hur ser då staten på folkhögskolan? De starkaste förhoppningarna
som folkhögskolepolitiken ställer är en demokratibefrämjande roll.
Folkhögskolans särart beskrivs i termer av kultur och i samhällster-
mer av breddat intresse och delaktighet samt främjande av upple-
velser och eget skapande. Även kulturutredningen förutsätter att kul-
turen är en positiv kraft för människor. Kulturens förutsättningar att
vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället beto-
nas.6 I kurskataloger och annat material framträdde som sagt de fyra

                                                
6 Kulturpolitiken föreslås verka för delaktighet och stimulera eget skapande
samt främja konstnärlig och kulturell förnyelse och kvalitet. Den ska värna och
ge reella möjligheter till yttrandefriheten. I målen för kulturpolitiken anges bland
annat att ta ansvar för kulturarven och främja positivt bruk av dem. SOU
1995:84. (s 85)
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yrkesrollerna som jag benämnt hantverkaren, kommunikatören,
ledaren och välgöraren. Men det vi i vardagslag förknippar med
nutidens hantverksyrken lyser mest med sin frånvaro i folkhög-
skolan. Demokratifunktionen är inte heller lätt att få syn på. Däremot
lever skolformens kulturarv i kultur- och välfärdsarbete. Och vad kan
då en tolkning av kursutbudet genom dessa kulturarbetets och väl-
färdsarbetets yrkesroller tillföra förståelsen för vad som känneteck-
nar folkhögskolans identitet?

Från kulturarbete som konstnär och dagens konsthantverksämnen
löper en tråd till den tidiga folkhögskolan, inte minst den kvinnliga
folkhögskolans textilestetiska verksamheter. Men traditionens tråd
löper även i kurser som idag tar sikte på småföretagandets regionala
villkor, precis som bönderna alltid bedrivit sin verksamhet i sam-
klang med tidens lokala förutsättningar. Kunskaper om bygdens bio-
topiska förutsättningar som förr användes i jordbruket kan idag om-
sättas för turismens ändamål.

En historiens tråd löper till den ursprungliga folkhögskolans exis-
tentiella dimensioner där rötterna till folkhögskolans verksamhet
fanns i ansträngningar att överleva i sitt lokalsamhälle. Landsbygds-
befolkningen har i historien behövt kompletterande näringar för att
överleva. Nutida folkhögskolor på landsbygden försöker genom
kursutbudet medverka till att regionala betingelser skapas för att
leva och fortleva på den plats där man finns. Turismen är ett exem-
pel. Ett annat är att satsa på kultur i olika former. Tanken synes
ibland vara att det inom turismsektorn finns möjligheter för den
innovative entreprenören att driva sin egen verksamhet, liksom
konstnären eller konsthantverkaren kan finna möjligheter som egen
företagare. Exempel finns också på folkhögskolor som med den in-
riktningen kombinerar kulturen och naturen. Även när premisserna
som vissa skolor arbetar med idag är datorer och bredband, så kan
man ibland förstå deras aktörsperspektiv som ett arv från traditio-
nen. I vår tid finns förhoppningar om att studera och arbeta på dis-
tans med hjälp av den moderna informationsteknikens möjligheter.7
En gång skulle tekniken modernisera jordbruket. Skolformens roll
var då att hjälpa till i den förändringsprocessen genom att föra ut de
senaste vetenskapliga rönen bland annat om olika grödor och deras
odlingsbetingelser som var viktiga för ett rationellt jordbruk. Grund-
                                                
7 Landström. 2004a; Landström. 2004b.
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läggande kunskaper om byggnationer och material för gårdens
skötsel var också viktigt, liksom grundläggande ekonomikunskaper
exempelvis i bokföring.

Välfärdsarbetets roller kan vara inriktade mot uppfostran och
pedagogisk påverkan inom fritidsverksamhet och friskvårdsområdet.
Men även mot mer handgripligt stödjande yrkesroller som be-
handlingsassistent inom missbruksvård, personlig assistent eller
dövtolk där det gäller att kompensera eller överbrygga vissa funk-
tionshinder. Sådant arbete sker ofta i offentlig regi även om både
privata och ideella organisationer allt oftare tar hand om dessa ar-
betsuppgifter. Yrkesroller av detta slag utmärker också de kristna
folkhögskolornas kursutbud. Många humanitära arbetsuppgifter
växte fram som filantropisk verksamhet, men övertogs allteftersom
av samhället under uppbyggnaden av folkhemmet och välfärdssam-
hället då kvinnorna samtidigt gick ut i arbetslivet.

Folkhögskolan har således av tradition deltagit i samhällets om-
vandlingsprocess.8 Det har skett både genom att utbilda ’välfärds-
funktionärer’ och genom att ta hand om dem med mindre gynn-
samma förutsättningar. I den tidiga folkhögskolan utgick ibland
bidrag för att sämre bemedlade ungdomar skulle kunna få utbild-
ning. Senare har utvecklingsstörda och andra grupper med svårig-
heter, som missbrukare, gått på folkhögskola. Idag är funktions-
hindrade, invandrare och arbetslösa särskilda grupper som i statens
ögon ingår i dess samhällsroll. Skolformens sociala patos visar sig
också i inriktningen mot välgörarens yrkesroll.

Kultur- och välfärdsfrämjare som ’samtidsfunktionärer’

De två samhällsfunktionerna som kultur- och välfärdsfrämjare har
över tid utövats i samspel med den tid man lever i, därför ger jag
dem den gemensamma benämningen samtidsfunktionärer9. Verksam-
heten innebär samhällsarbete som underlättar för samhällsmaskine-
riet att fungera. Över tid har det skett i varierande former för att
främja samhällskulturen i antropologisk mening. Kulturaktiviteter
                                                
8 Jfr Sundgren. 1986. (s 42)
9 ’Funktionär’, person som sköter en tjänst el har en förtroendepost el medverkar
vid genomförande av idrottstävling m m (Svenska Akademiens Ordlista).
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kan exempelvis användas både som medel för direkta budskap och
som medel för att söka efter svar på existentiella frågor, som i dans-
kurser med bibelinriktning. Musik kan användas både som bild-
ningsmedel och kulturupplevelse i sig eller som behandlingsmetod i
musikterapeutens användning av musiken.

Det framstår som om kulturinriktningen och gemensamma sek-
torns traditionella värden inrymmer sådana demokratiskapande möj-
ligheter som i statens ögon är skolformens viktigaste roll.10 Man kan
säga att därigenom konstitueras en ’kärna’ i dess särart. Kanske sär-
skilt för folkhögskolans ledare och kommunikatörer när det gäller
medborgarbildande ambitioner, men också för hantverkaren som
egenföretagare inte minst i de fria yrkenas traditionella frihet och
självständiga arbete. Den största demokratiska utmaningen i välgöra-
rens insatser torde vara att stärka egenmakten hos den man hjälper
och möjligheterna att delta och fungera i samhällets demokratiska
sammanhang på åtminstone mer jämlika villkor.

Samtidsfunktionärerna är lättast att förknippa med de tradi-
tionella rörelsefunktionärerna. Men jag ser samma funktion oavsett
vilken organisation eller verksamhetsideologi det gäller. Ett exempel
är landstingsskolornas folkhälsoinriktning. Landstingens kärnverk-
samhet handlar ju om att hålla människor friska så kopplingen är
uppenbar. Ett traditionellt viktigt yrkesområde för rörelseskolorna
har varit ledarskap i ungdomsverksamhet men också i det interna
arbetet. Kommunikatörens yrkesroll kan vara kulturarbetarens scen-
konst med sång, musik och teater, som är traditionella uttrycksfor-
mer i folkrörelsernas inre arbete. Idag kan rörelsens yrkesroll vara in-
riktad mot media, foto eller information. Information är allmänt sett
viktigt för att skapa delaktighet i samhället och för att hålla såväl små
som stora grupper samman.

Sammanfattningsvis förefaller samtidsfunktionärernas kultur- och
välfärdsarbete svara mot statens kvalitetskriterium att anordnarna
ska profilera sig. Det som jag benämner folkhögskolornas egenart
framträder både ideologiskt och på andra sätt. Omsorgen om män-
niskorna och vårt samhälles olika kulturella uttrycksformer och eget
skapande framstår som en av hörnstenarna i skolformens egna mål.
Det är särskilt i välfärdsarbetets och kulturarbetets samhällsfunk-

                                                
10 I folkhögskolans uppgift ingår att föra ut kultur till olika miljöer. SOU 1995:84.
(s 85)
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tioner som jag funnit att en särart framträder i yrkesinriktningen.
Välfärdsarbete och kulturarbete ser även ut att bära folkhögskolans
historia. Men landstingsskolornas kulturprofilering, regionförank-
ring och hälsoinriktning ser inte ut att kännas igen och erkännas som
viktiga i folkhögskolans demokratiska roll när främst rörelseskolorna
lyfts fram.

Särarten i fria yrken, social omsorg och
internt utbildningssystem

Staten formulerar som sagt skolformens särart i termer av kultur,
främjande av upplevelser och eget skapande samt i samhällstermer
av breddat intresse och delaktighet. Hur kommunicerar folkhög-
skolan sin särart genom vad man erbjuder och inte erbjuder i sitt
kursutbud när särarten betraktas i yrkesinriktningen?

En av de intressantaste slutsatserna är att folkhögskolans yrkes-
inriktningar definierar de fria yrkenas skola med bäring in i olika
näringar. Kulturarbete, det egna skapandet och konsten samt jord-
brukets tidigare binäringar i konsthantverket, skogsbruket och turis-
men finns där. Men fria yrken finns också i samhällspolitiska och
rörelsepolitiska sammanhang. Även andra inriktningar mot kommu-
nikation, media och bruk av orden, i rörelser, företag eller författande
kan i viss mening betraktas som fria. Ibland kan konstnärlig verk-
samhet räknas som kroppsarbete. Folkhögskolan förbereder emel-
lertid inte i första hand för det traditionella lönearbetets manliga
kroppsarbete. Byggnadsarbetaren återfinns inte här, inte ingenjören
och ekonomen. Och inte heller servicesektorns professionsyrken.
Däremot finns en del av servicesektorns lönearbetare, och då även
kroppsarbete på institutioner som behandlingshem. Ofta har service-
sektorns inriktningar ’kvinnliga’ förtecken, vilket i och för sig inte är
unikt för folkhögskolan när det som här ofta gäller omsorger om
människor. Framför allt förbereder inte den nutida folkhögskolans
yrkesroller för högre yrkes- eller samhällsbefattningar till skillnad
mot tidigare (då folkhögskolan inte sällan fungerade som plantskola
för politiska beslutsfattare på olika samhällsnivåer).

En andra slutsats är att socialt färgade inriktningar med mänsklig
omsorg har en självskriven plats i folkhögskolan. Ofta får utbudet i
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kurskatalogerna drag av omsorg om andra. Det handlar om omsor-
ger om människor som befinner sig i besvärliga situationer. Dessa
’yrken’ svarar också mot politiskt uttryckta behov i samhället, som
behov av personliga assistenter, friskvårdsinsatser eller anknytning
till missbruksvård. De mänskligt sociala yrkesinriktningarna fram-
träder tydligt vid sidan av småföretagande på landsbygden och folk-
högskolans fria yrken i den mening som jag talar om här. Men de
uppmärksammas inte särskilt tydligt i de folkhögskolepolitiska tex-
terna. Konsekvensen blir att dessa utbildningar inte syns bland alla
andra utbildningsanordnares utbud inom samma eller liknande
yrkesområden.

En tredje slutsats är att huvudmännen utbildar kompetens för
funktioner och roller på sin egen arbetsmarknad. I den meningen kan
man säga att folkhögskolorna erbjuder ett internt yrkesutbildnings-
system. Kurser för alla yrkesroller ovan kan ses som funktionärs-
utbildningar. Alla typer av skolor visar i den meningen ett kunskaps-
intresse att utbilda egna funktionärer. Yrkesinriktningen innebär att
på olika sätt förmedla, saluföra och stötta huvudmannens idéer och
därmed organisationskulturen och identiteten. I funktionärens roll
ingår allt från att vara en ’röst’ som artikulerar budskap i en viss
rörelse till att utföra praktiska arbetsuppgifter.

Om man däremot ger funktionären en mer samhällspolitisk och
ideologisk förankring (traditionell folkrörelsesyn), så får ledarupp-
gifter samt kommunicerande och informationsförmedlande arbete en
tydligare funktionärsroll. Ledarens och kommunikatörens yrkesroller
har även en starkare politisk laddning i och med potentialen för
direkt aktivitet inom arbetslivet eller inom olika samhällspolitiska
fält. De bär i sin tradition skolformens mest ’manligt’ färgade yrkes-
roller, som ombudsmannen, rörelseledaren, kommunpolitikern och
informatören i organisationernas ledningsskikt. Det gäller uppgifter i
offentligheten och den ekonomiska sfären. Där har kvinnor haft och
har fortfarande svårast att få tillträde. Media- och ledarkurser inrik-
tade mot praktiska pedagogiska eller sociala arbetsuppgifter framstår
däremot mer könsneutrala – ibland traditionellt ’kvinnligt’ färgat
som församlingsassistent – andra gånger med traditionellt ’manliga’
förtecken som fiskeguidens yrkesroll i turistnäringen.
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Samtidsfunktionärerna – stöttepelare och grindvakter

De starkaste förhoppningar som folkhögskolepolitiken ställer är sär-
arten i en demokratibefrämjande roll. Att stärka demokratins förut-
sättningar framstår som viktigaste uppgiften över tid. Där ingår
bland annat medborgarbildningens kunskapsintresse. Här ovan har
vi sett hur skolformens yrkesroller har givits gemensamma nämnare
som kultur- och välfärdsfrämjare och ytterligare diskuterats som en
enda samhällsfunktion över tid – samtidsfunktionärens. Vad kan då
demokratifrämjaruppgiften innebära i relation till de utkristalliserade
rollerna?

De traditionella rörelserna hade å ena sidan behov av att skapa en
tydlig identitet för rörelsen som sådan. Men å andra sidan behövde
också människorna hjälp att förstå sitt nya samhälle när det växte
fram.11 Jag menar att samma sak gäller nutidens människor som slu-
ter sig samman i föreningar eller nya sociala rörelser för att tillvarata
något gemensamt intresse. Det handlar om möjliga arenor där ett kitt
kan skapas som förmår hålla samman ett samhälle i förändring.
Genom mobiliserande krafter som verkar inåt organisationen kan
huvudmännens interna organisationsförhållanden stärkas. Samtidigt
försöker huvudmännens organisationer på olika sätt påverka i sam-
hället, politiserande krafter verkar i förhållande till omgivningen.12 Ett
sätt att mobilisera och stärka den egna identiteten är genom kurs-
utbudet och de elever som rekryteras. I kulturarbetet och välfärds-
arbetet framträder huvudmannarörelsernas skilda handlingspolitiska
intressen och uttryck för både mobiliserande och politiserande kraf-
ter. Mer eller mindre uttalat framstår syftena vara olika för folkhög-
skolor med olika huvudmän när det gäller att skapa kunskap som
(potentiellt) kan omsättas i politiska handlingar (handlingspolitik i

                                                
11 Gustavsson, 1991, menar att en förutsättning för de bildningsprojekt som
växte fram under folkrörelsernas uppbyggnadsskede var människors behov av
orientering och bildning på grund av urbanisering och industrialisering. En
annan var att det europeiska kulturarvets idéer överfördes och anpassades till de
nya livsvillkoren. (s 12)
12 Jfr Engberg. 1986. Mobilisering definieras som en process då något sätts i
rörelse givet en utmaning. Det handlar om benägenheten till ändamålsenligt och
institutionaliserat kollektivt handlande, bl a i samband med samhällets moder-
niseringsprocess. Politisering definieras som organisationers benägenhet (tekni-
ker och attityder) att söka offentliga lösningar på organiserade intressen genom
aktiviteter inom den politiska demokratins spelregler. (s 32ff, 52ff, 59)
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vidare mening). Skolformen visar i den meningen ett kunskaps-
intresse att utbilda sina egna funktionärer för sin egen ’inre arbets-
marknad’.

Det förefaller rimligt att folkhögskolornas samtidsfunktionärer ökar
människors möjligheter att delta i samhällets demokratiska utveck-
ling – och då till synes som svar på olikartade behov i huvudmän-
nens kärnverksamheter. Välfärdsarbete och kulturarbete ser därför ut
att ha möjlighet att fungera både som stöttepelare och grindvakter
för demokratin (i termer av handlingspolitik respektive identitets-
skapande). Ingen enskild institution klarar emellertid ensam av
rollen som demokratibyggare, inte ens om den vore mer autonom än
vad folkhögskolan visar sig vara gentemot staten och samhälls-
utvecklingen. Och då inte minst när politikerrollen och det kollek-
tivas gränser ibland ifrågasätts. I folkhögskolans historia har med-
borgarskolningen och demokratimålet omhuldats särskilt i den långa
vinterkursen. I närhistorisk tid har kurser med tydligt politiskt in-
riktat innehåll utbjudits som målgruppsfokuserade kortkurser för
rörelsernas inre arbete. Inte sällan rekryteras män om det gäller
högre positioner. Samtidigt har nya målgrupper som betraktats som
resurssvaga i olika avseenden rekryterats till allmän kurs. Det gäller
arbetslösa, invandrare och personer med olika funktionshinder. I
samhällsdemokratins förutsättningar ingår makt och tolkningsföre-
träde. Men enskilda individers egenmakt är inte nödvändigtvis det-
samma som inflytande i större sammanhang även om den kan bidra
till det.

En allmänt övergripande slutsats om vad ovanstående har visat är
att inte enbart vetskapen om vem huvudmannen är räcker för att
förstå yrkesinriktningens profiler. Vad enskilda skolor gör har mer
komplexa grunder än de administrativa kategorier som de indelas i.
Huvudmannaskapet har därför granskats närmare i sökandet efter
yrkesinriktningens mönster och tolkningen av vad dessa mönster
kan betyda. Med profileringen som utgångspunkt förefaller inte sär-
arten, i den mening som här diskuterats, räcka till för att förstå skol-
formens komplexitet. Under perioden efter 1991 har aktörerna inom
folkhögskolan utökats. Det borde medföra en mer varierande yrkes-
inriktning. Men samhällsutveckling sker i allmänhet inte över en
natt, samtidigt startar förändringsprocesser ofta innan en reform
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träder i kraft. Så frågan är då – hur kan vi förstå folkhögskolans
identitet utifrån skolformens yrkes- och samhällsroller?

Kursutbudet som egenutveckling – några
slutsatser om folkhögskoleidentiteten

I kursutbudet framträder skillnader mellan yrkesroller (flexibilitet),
men också att samhällsfunktionerna är konstanta över tid i olika
huvudmäns skolor (traditionen). Såväl huvudman och geografiska
villkor som det historiska skeendet har betydelse för hur kursutbudet
utvecklas. Man kan säga att traditionen fortlever i omvandlade yr-
kesroller när samhället förändras. Huvudperspektivet i artikeln har
varit vilka ambitioner eller motiv att förverkliga den egna folkhög-
skolans själv som har bäddats in i yrkesinriktningen och uppenbarar
sig i kursutbudet som resultat av omvärldsbevakning och reflekte-
rade beslut.

Tre existentiella aspekter som grundas i såväl interna som externa
villkor för folkhögskolans arbete har utkristalliserat sig. Den första
infallsvinkeln har med regionala grundförutsättningar att göra och
berättar om vem man är i förhållande till omgivningen, var man
finns i världen och tiden. Detta har jag kallat yrkesinriktningens kul-
turgeografiska förankring. Den andra aspekten gäller hur egenarten,
eller vem man ’är’ (självet), framträder som identitetsmarkörer över
tid när de existentiella frågorna besvaras i relationen till huvud-
mannens karaktäristiska kännemärken, eller ideologiska grunder. Den
tredje synvinkeln, som benämns kursutbudets arbetsmarknadsorien-
tering, eller tänkta arbetsmarknader, svarar mot hur omvärlden ser ut
i den tid som är. Det handlar här både om yttre villkor och de sätt
man själv rationaliserar sina iakttagelser och genom sin reflexiva his-
toricitet möter omvärldens behov och efterfrågan av yrkeskompe-
tens. Med andra ord hur det yttre och det inre knyts ihop till hand-
lingspolitik genom reflekterade beslut. Det innebär att kurspolitiken
formas genom att samhällets krav och förväntningar tas om hand,
reflekteras och omsätts i ett kursutbud som hjälper till att skapa den
egna identiteten. Då är historiciteten viktig. Man kan förstå det som,
att när beslut ska fattas om framtidens kursutbud, så filtreras fram-
tidsvisionerna genom egna tidigare erfarenheter. Resultatet blir att
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man utvecklar nya kurser mot bakgrund av sådant man redan har
erfarenhet av. På så sätt bär man traditionen vidare som rottrådar i
historiens väv – samtidigt som man har möjlighet att möta samtiden
där man befinner sig.

I orienteringen mot omvärlden sätts aktiviteter igång med mer
eller mindre omilda knuffar vid olika tillfällen, eller avgörande tid-
punkter (ödesdigra ögonblick). Nödvändiga förändringar möts
ibland med lust, andra gånger under tvånget att överleva. Men rikt-
ningsvisaren för handling, hur aktiviteten utformas, bör rimligen
förstås utifrån egna idéer och värden förankrade på olika samhälls-
arenor. Det handlingspolitiska perspektivet i form av kursutbudet
synliggör riktningen mot det självberättigande som man eftersträvar
– och som är förutsättningen för en stabil självidentitet. Samtidigt
som de ideologiska kännemärkena i rörelsernas skolor och i de
regionala skolorna uttrycker varierande drivkrafter i de enskilda sko-
lornas inre arbete pekar de samtidigt ut grunden för skolformens
differentierade verksamhet.

Som en följd av en oklar roll när samhället förändrats har folk-
högskolans vacklande identitet diskuterats från tid till annan. Jag vill
mena att orsaken till identitetssvårigheterna framstår som en logisk
följd när man försöker få grepp om helheten i det komplexa och
mångfasetterade som folkhögskolan utgör. Inom folkhögskolerörel-
sen speglas lokala och regionala intressen men också en hel karta av
det civila samhället vid sidan av det offentliga. En slutsats som jag
vill dra av detta faktum är att det är just flexibiliteten, eller det sam-
tidsmötande draget, som vid ett översiktligt betraktande överskug-
gar de skillnader som finns mellan olika typer av skolor. Särskilda
profiler som grundas i huvudmannens allmänna ideologi och skolor-
nas kulturgeografiska förankring uppträder som en traditionsbeva-
rande egenskap. Profilering blir möjlig i sammansmältningen mellan
det samtidsmötande och traditionsbevarande (den interna referen-
tialiteten). Eller med andra ord när flexibiliteten grundas i de egna
rötterna (den egna traditionen).

Det betyder emellertid inte att allt är som det en gång var. Tradi-
tionen, eller det man bär med sig av sin historia omformas alltid i
den tid som är och rationaliseras utifrån aktuella erfarenheter. Folk-
högskolans roll, eller särart, som jag benämnt medborgarskapets
samtidsfunktionärer står för just detta. Den mekanism som gör att
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man går framåt och samtidigt bär med sig erfarenheter från olika
tider när självidentiteten konstitueras vill jag ge benämningen exis-
tentiell rationalitet. Traditionen finns då närvarande i uttrycken för
självidentitetens djupaste värdebaserade motiv. Ett uttryck för tradi-
tionens bärkraft är skolformen som de ’fria yrkenas’ skola. En viktig
förändring som skett över tid är de traditionellt kvinnliga samhälls-
områden som kommit att forma och successivt ge stora delar av
verksamheten en ny karaktär. När det gäller omsorg om människor
är både kvinnor och män verksamma inom dagens ledarskapsutbild-
ningar där det från början var mest män – ett möte har skett i en
samhällsuppgift som utförs av både män och kvinnor i vår tid.
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Från krinolintillverkning till
kvinnlig skrivarkurs

Kvinnokurser inom folkhögskolan
– exemplet Bollnäs

Hur har genussystemet format 1900-talets folkbildning och vad har
det inneburit för kvinnors engagemang och positioner inom det fria
bildningsarbetet? Detta är frågor som hittills belysts mycket lite inom
folkbildningsforskningen. Här behövs insatser för att kartlägga hur
synen på manligt och kvinnligt påverkat verksamheten och kvinnor-
nas roller och möjligheter inom de traditionella folkbildningsinstitu-
tionerna. Men kvinnor utmanar också detta snäva, institutions-
anknutna folkbildningsbegrepp genom att de i stor utsträckning sökt
sig egna vägar utanför dessa institutioner. Det finns därför även ett
behov av forskningsinsatser som anlägger en vidare definition på
folkbildningsbegreppet och studerar kvinnors bildningsarbete ur ett
bredare perspektiv. Här kommer jag dock att inrikta mig på det
första perspektivet och beröra verksamhet inom en av de klassiska
folkbildningsinstitutionerna, nämligen folkhögskolan. Det är fram-
förallt om verksamheten för kvinnor vid Bollnäs folkhögskola i
Hälsingland som denna artikel ska handla. Det är ett föga känt fak-
tum att denna landstingsägda skola från 1928 till 1955 endast var
öppen för kvinnor. Detta väcker flera frågor: Hur kom det sig att det
växte fram en folkhögskola här för enbart kvinnor, under en tid när
folkhögskolan i övrigt gick mot blandade skolor med samunder-
visning? Hur såg verksamheten ut och vad hade utbildningen man
gav för funktioner? Hur förändrades och utvecklades kurserna för
kvinnor i Bollnäs över tid och hur avspeglade de det omgivande
samhällets förändring och utveckling? Har den enkönade perioden
avsatt några spår i skolans senare verksamhet och inriktning? Detta
är sådant som jag kommer att belysa i det följande.
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Berit Larsson har i sin bok om den tidiga kvinnliga folkhögskolan,
Ljus och upplysning äfven för qvinnan (1997) delat in den svenska
folkhögskolans historia i tre perioder för att visa hur man förhållit sig
till kategorin kön, och dessa tre perioder illustrerar väl egentligen en
utveckling i synen på kön som varit utmärkande inte bara för folk-
högskolan utan för vårt svenska samhälle i stort. Under en första
period som sträckte sig fram ungefär till demokratins genombrott
kring 1920 hade kön en explicit betydelse för hur verksamheten
utformades inom folkhögskolan, och det är främst denna period som
Berit Larssons bok behandlar. Samundervisning förekom aldrig eller
sällan under denna tidiga period. Kvinnorna var hänvisade till kor-
tare kurser, så kallade sommarkurser, som till sitt innehåll var helt
fokuserade på uppgifterna i den privata sfären, som husmor i ”eget
eller andras hem”. Männens längre kurser, de så kallade vinterkur-
serna, inriktades på mannens roller i det offentliga livet och skulle
förmedla ”medborgarkunskaper”. Under de allra tidigaste åren, på
1860- och 1870-talen, startades också några folkhögskolor som enbart
riktade sig till kvinnor, men de lades ned efter bara några få år, och
folkhögskolan framstod därefter som ett genomgående manligt styrt
projekt.

Strax efter sekelskiftet 1900 bildades många nya folkhögskolor,
majoriteten med förankring i de stora folkrörelserna. Medlemskapet i
dessa rörelser var könsneutralt och det avspeglades även i sättet att
organisera studieverksamheten. Kvinnorna fick sålunda tillträde till
männens längre vinterkurser och samundervisning blev efterhand
allt vanligare också på de gamla skolorna. Det ledde till en folkhög-
skola där kategorin kön inte längre tillmättes någon explicit bety-
delse i organiseringen av undervisningen eller i undervisningens
innehåll, menar Berit Larsson. Denna könsblinda eller förment köns-
neutrala period, som i stor utsträckning sammanfaller med byggan-
det av välfärdsstaten och där samskola, jämlikhet och folkhemstanke
varit viktiga begrepp, gick mot sitt slut först i och med 1970-talets
kvinnorörelse. Kvinnokurser växte då fram på vissa skolor, men
utifrån feministiska ståndpunkter med ambitionen att ifrågasätta
rådande könsmaktordning och patriarkala stukturer. År 1985 bilda-
des också en helt ny folkhögskola med rötterna i kvinnorörelsen:
Kvinnofolkhögskolan i Göteborg. Tiden från slutet av 1970-talet fram
till idag utgör således den tredje perioden, och den kännetecknas
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enligt Berit Larsson av att kategorin kön åter börjat problematiseras
inom folkhögskolan.1

Berit Larssons indelning av folkhögskolans utveckling i tre perio-
der kan ur ett mycket övergripande perspektiv synas riktig. Börjar
man titta närmare i detalj på hur verksamheten ute på skolorna såg
ut framför allt under den andra perioden, framträder dock en bild
som är betydligt mera sammansatt. När det talas om samundervis-
ning inom folkhögskolan så brukar avses kvinnornas rätt att delta i
de vinterkurser, som tidigare varit öppna enbart för män och som
ursprungligen utformats av män för mäns behov. Det är också så
Berit Larsson använder begreppet. Som redan nämnts infördes den
möjligheten successivt av många skolor under perioden från strax
före sekelskiftet 1900 fram till 1920. Men utvecklingen gick olika
snabbt och kunde på vissa håll ta betydligt längre tid. Den kunde
också ta en annan riktning, vilket bland annat verksamheten vid
Bollnäs folkhögskola tydligt illustrerar. Följande beskrivning av ut-
vecklingen i Bollnäs utgör en del i ett kapitel om folkhögskolan, som
kommer att ingå i den bok jag arbetar med om genusaspekter på
folkbildningen och dess historia. Bollnäs kommer här att jämföras
med utvecklingen vid en annan landstingsägd skola, nämligen Vär-
namo, som tidigast av alla svenska folkhögskolor införde samunder-
visning (1895).

Hjalmar och Maria Dahms kvinnliga folkhögskola

Historien om Bollnäs kvinnliga folkhögskola tar sin början 1886. Då
grundades folkhögskolan i Bollnäs efter en omorganisation av
Bollnäs högre folkskola, som bildats med Landstinget som huvud-
man fem år tidigare. Skolan tog då enbart emot manliga elever och
som andrelärare rekryterades agronomen Hjalmar Dahm (1862−
1946), som tidigare varit verksam vid Tärna folkhögskola i Västman-
land. Dahm var ung och förlovad, och han och hans fästmö Maria
Fernström (1863–1928) ville gifta sig. Men lönen som folkhögskole-
lärare var inte tillräcklig för att kunna försörja en familj. Genom sina
brev hade Dahm emellertid väckt ett intresse hos fästmön för folk-
högskoletanken, och hon beslutade genomgå en tre månaders kurs
                                                
1 Larsson. 1997. (särskilt s 17ff)
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vid Lunnevads folkhögskola i Östergötland. Efteråt bestämde de
båda att genast gifta sig och att starta kurser för kvinnor även i Boll-
näs. Med hjälp av inkomsterna härifrån räknade man med att klara
familjeekonomin. De kvinnliga kurserna vid Bollnäs folkhögskola
startades således som ett enskilt initiativ, med privatekonomiska
intressen som en viktigt motiv. Dahms lyckades dock utverka folk-
högskolestyrelsens tillstånd att använda folkhögskolans lokaler gra-
tis. Den nya kvinnliga kursen, rubricerad ”Lärokurs för allmoge-
flickor”, skulle omfatta tre månader och ges en gång per år, som en
höstkurs. Den skulle vara öppen för konfirmerade flickor som var
minst 16 år gamla och som kunde uppvisa frejdebetyg. År 1888 star-
tade man, och nyheten slogs upp stort i den lokala pressen med
rubriker som ”Kvinnlig folkhögskola för Gävleborgs län” och ”Norr-
lands enda folkhögskola för kvinnor”. Så även om den i strikt me-
ning inte var en folkhögskola, uppfattades den ändå av omgivningen
som en sådan redan från första början och intresset var stort.2 Det bör
i det sammanhanget också nämnas att Dahms i Bollnäs var ensamma
i Norrland om att erbjuda kurser för kvinnor ända fram till 1896, då
Sunderby folkhögskola utanför Luleå startade och 1897 då Hola i
Ådalen startade.3

Sammanlagt 18 flickor började den första kvinnliga kursen i Boll-
näs och undervisningen bedrevs i två små rum på folkhögskolans
andra våning. Den inriktades till största delen på sömnad. Undervis-
ningen i strykning var också viktig, vilket förklaras av uppfattningen
åtminstone i borgerliga kretsar under den här tiden, att i stort sett allt
skulle stärkstrykas. Egentligen skulle även vävning ha ingått i kur-
sen, men lokalerna var för små för att rymma några vävstolar och
istället fick eleverna sy kläder enligt tidens mode. Bland annat arbe-
tade de med tillverkning av krinoliner − kanske inte det allra första
man förknippar med en kurs för allmogeflickor.4

Av redovisningen för 1890 års verksamhet framgår, att Dahms lyc-
kats samla 20 flickor från 12 olika socknar i länet och att medelåldern
låg på 18 år. Här framgår också att man redan inrättat en andra års-
kurs. Alla utom två tillhörde dock den första årskursen. Knappt hälf-
ten av lektionstiden var avsatt för teoretisk undervisning, med

                                                
2 Bollnäs folkhögskola 1886–1936. (s 6ff)
3 Se tabellbilaga över samtliga skolors elevantal i Svenska folkhögskolan 1868−1918.
4 Jonsson. 1953.
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mycket rättstavningsträning och med uppsatsskrivning och välläs-
ning ur Tegnérs Frithiofs saga. I räkning genomgicks de fyra räkne-
sätten och decimalbråk samt bokhålleri för husmödrar på landet.
Man studerade också ”Mjölkens behandling enligt is- och kallvatten-
metoden”, smör och ostberedning med hjälp av Nils Grotenfelts
Handledning i mjölkhushållning (1886), hälso- och sjukvårdslära samt
matlagningens teoretiska grunder. Karaktärsskildringar över viktiga
personer och perioder i Sveriges historia samt Sveriges geografi stod
även på schemat. Inom den kvinnliga slöjden (som var den gängse
beteckningen för textilslöjden inom folkhögskolan ända in på 1960-
talet) hade man nu lyckats skapa förutsättningar för undervisning i
vävning. Den andra årskursen var helt husmodersinriktad, och
ägnades åt matlagning i familjen Dahms hushåll samt handarbete i
den mån tid fanns för detta. Under de allra första åren skötte Maria
och Hjalmar Dahm undervisningen i stort sett helt själva, eftersom
man inte hade råd att engagera andra lärare. Han ansvarade för
undervisningen i mjölkhushållning samt i de teoretiska ämnena, och
på hennes lott stod undervisningen i välskrivning och de traditionellt
”kvinnliga” områdena: handarbete, vävning, mönsterritning, hus-
hållslära, matlagning, hemvård, barnavård och kvinnohygien.5

Ända fram till 1907 drevs den kvinnliga kursen som ett enskilt
företag, även om Dahms tidigt lyckades få landstingets kommitte-
rade för folkundervisningens befrämjande att som privatpersoner
fungera som en styrelse, och det bidrog sedan i sin tur till att man
lyckades få bidrag från landstinget. Den manliga folkhögskolan i
Bollnäs hade också redan från början en andra årskurs som var
jordbruksbetonad. År 1905 omorganiserades denna andra årskurs till
en fristående lantmannaskola, vilket innebar att man fick ekonomiskt
stöd inte bara från landstinget utan även från Hushållningssäll-
skapet. De två skolorna skulle därför vara skilda i ekonomiskt hän-
seende, men styrelsen var gemensam och pedagogiskt hängde de
också ihop, bland annat genom att lärarkåren var densamma. När
landstinget övertog det officiella ansvaret för Dahms kvinnliga folk-
högskola 1907 så kan detta delvis förklaras av, att Hjalmar Dahm
blivit rektor också för den manliga folkhögskolan och för lantmanna-

                                                
5 Dahm. 1891. Redogörelse för kvinliga folkhögskolan i Bollnäs år 1890, passim. Dock
tycks den andra årskursen ha dragits in i mitten av 1890-talet, för att sedan åter-
uppstå 1905.
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skolan.6 Därmed fick eleverna vid de tre skolorna inte bara dela
lokaler och lärare utan även rektor. Det är ett rimligt antagande att
de i det vardagliga arbetet inte märkte så mycket av att de egentligen
gick på tre olika skolor.

I de bevarade årsredovisningarna framgår hur undervisningen
inom den kvinnliga folkhögskolan i Bollnäs successivt utvecklades. I
redovisningen för 1911 konstateras att antalet elever nu växt till 31
och att man inom ämnet historia behandlat bland annat ”de olika
samhällsklassernas förhållande till och beroende af hvarandra samt
för de enskilda medborgares skyldigheter och rättigheter i förhål-
lande till stat och kommun”. Vid välskrivningsövningarna tränades
de kvinnliga eleverna samtidigt på att ”uppsätta sådana skrifvelser,
som kunna väntas blifva behöfliga i deras dagliga lif”. Inom matema-
tiken omfattade kursen nu procenträkning. Sång ingick också nu-
mera samt naturlära med undervisning om bland annat ”alldagliga
kemiska och fysiska företeelser”. Sammantaget kan den teoretiska
utbildningen beskrivas som en kraftigt förkortad variant av den som
de manliga eleverna fick. Inte minst gällde detta samhällsläran som
för de manliga elevernas del var omfattande, med bland annat kom-
munalkunskap med fingerade kommunalstämmor och övningar i
protokollföring, statskunskap, skattelagstiftning, skogslagstiftning
och träning i att utforma självdeklarationer. Sådant förekom inte på
den kvinnliga kursen, även om man kan se att skolan nu lade något
större vikt på att bedriva en undervisning som satte fokus också på
kvinnornas roll som samhällsmedborgare. De manliga eleverna fick
slutligen även lära sig italiensk bokföring, linearritning, och geometri
och inom naturläran studerades bland annat geologi. Dessutom stod
skogsskötsel på schemat.

Att Hjalmar Dahm var agronom satte emellertid sin prägel även
på den kvinnliga kursen, som omfattade teoretisk undervisning i
”förädling, uppfödning och vård af nötkreatur, ordnande och beräk-
nande af mjölkkons utfordring samt grunderna för skötandet af en
mindre hönsflock”, det vill säga kunskaper om sådant som tradi-
tionellt förknippades med kvinnornas ansvarsområden i skogsbyg-
dernas småbrukarhushåll. Hjalmar Dahm ansvarade fortfarande själv
för undervisningen i de teoretiska ämnena tillsammans med en
annan manlig lärare. Hustru Maria fungerade dock som föreståndare
                                                
6 Gävleborgs läns skogs- och lantmannaskola 50 år. 1955. (s 7f)
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för de kvinnliga kurserna numera, där hon undervisade om kvinnlig
hygien och barnavårdslära samt föreläste om ”hemmets bildande och
dess vård”. Tillsammans med makens ogifta syster samt de två nu
vuxna döttrarna som också engagerats som lärarinnor, stod hon lika-
så för merparten av undervisningen i de textila ämnena, som omfat-
tade både linnesömnad, knyppling, virkning, stickning, lagning och
olika typer av broderier. Vävningen var också viktig och i kursen
genomgicks en lång rad olika vävtekniker − flera med regional
anknytning. Slutligen stod trädgårdsskötsel även på schemat − för
alla − och här fick de kvinnliga eleverna bland annat inhämta kun-
skaper om köksväxt-, bär- och fruktodling samt odling av pryd-
nadsväxter inomhus. Inom husmodersavdelningen fick de förutom
matlagning, bakning och konservering lära sig bland annat städning,
tvätt och mangling. Dessutom ingick undervisning i uppassning, vil-
ket möjligen indikerar att skolledningen såg kursen som en förbere-
delse för hembiträdesyrket. Slutligen kan konstateras att gymnastik
nu införts på schemat även för de kvinnliga eleverna. Detta hade
förekommit redan från början i den manliga folkhögskolan. Gym-
nastiken hade då en mycket militär prägel, med påverkan från den
tidens skarpskytterörelse. Här förekom således både marsch-
övningar, gevärsexercis och målskjutning, vilket i det senare fallet
möjliggjorts genom att kronan deponerat 40 gevär vid Bollnäs folk-
högskola. Skjutövningarna fanns med på schemat fortfarande 1912,
men nu hade man även infört redskapsgymnastik för de manliga
eleverna. Något sådant var det ännu inte tal om för de kvinnliga ele-
verna, som mest gymnastiserade ”för att motverka följderna af stilla-
sittandet i skolan”.7 Längre fram infördes dock redskapsgymnastik.

Från höstkurs till sommarkurs

I redovisningen från 1918 framgår att den kvinnliga folkhögskolan
nu hade förlagts till sommaren − det vill säga under samma period
som vid de flesta andra skolor. Man hade också övergivit årskurs-

                                                
7 Dahm. 1912 (s 4–7 och 17–21). Se även Bollnäs folkhögskolas webbsida:
www.bollnas.fhsk.se, ”Bollnäs folkhögskolas historia” samt Meddelande om Gefle-
borgs läns folkhögskola och lantmannaskola i Bollnäs, informationsbroschyr från 1913.
(s 6–9)
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indelningen och talade istället om ”den allmänbildande kursen” och
”den husmodersinriktade kursen” vilka omfattade tre månader och
pågick under perioden april till och med juli. Det totala elevantalet
hade ökat kraftigt och uppgick till hela 56 kvinnor (med en medel-
ålder på 18–19 år) varav den stora majoriteten gick den allmänbil-
dande kursen. Detta ska jämföras med de 12 män som samma år
genomgick Bollnäs folkhögskola och de 11 som genomgick lant-
mannaskolan. Kvinnodominansen var således stor, vilket sannolikt
delvis förklaras av att många män fortfarande låg ute i beredskap.
Kriget satte också viss prägel på undervisningen för kvinnorna. En
särskild kurs i sjukvård ingick nu och sjuksängar hade ställts upp i
gymnastiksalen, där eleverna fick turas om att agera patienter och
sjuksköterskor under ledning av en Röda korssyster. En annan nyhet
var, att eleverna under handarbetstimmarna fick lyssna till högläs-
ning ur litteratur av kända författare.

Intressant nog har Hjalmar Dahm detta år, för första gången,
presenterat en redovisning av de kvinnliga elevernas sociala bak-
grund. Här framgår att nästan alla varit sysselsatta som biträden i
hemmet före kursens början, förutom några som hade haft plats i
familj. Av elevernas fäder har mera än hälften givits beteckningen
jordbrukare. Även om den beteckningen kan rymma en ganska vid
skara i social bemärkelse, så är det rimligt att anta att det i många fall
handlade om småjordbrukare i skogsmiljö. Den ursprungliga beteck-
ningen skola för ”allmogeflickor” stämde fortfarande ganska väl,
även om det samtidigt måste understrykas att en stor andel av ele-
verna kom från Bollnäs tätort och dess närområde, och hade gjort så
ända från starten av den kvinnliga folkhögskolan.8

Någon samundervisning var aldrig aktuell under Dahms tid efter-
som kvinnorna undervisades under sommaren eller hösten och
männen under vintern, och inga diskussioner tycks ha funnits om att
öppna vinterkursen för kvinnorna, så som förekommit på andra håll.
Sammantaget kan man konstatera att Dahms kvinnliga folkhögskola
i allra högsta grad tillhör den första perioden i Berit Larssons indel-
ning. Här förmedlades en undervisning som byggde dels på ett tyd-
ligt isärhållande av könen, dels på vad Berit Larsson beskrivit som ett
maternellt bildningsbegrepp baserat på en metafysiskt förankrad

                                                
8 Statistik över elevernas antal, geografiska hemvist och målsmans yrke finns
femårsvis för perioden 1886–1936 i Bollnäs folkhögskola 1886–1936. (s 44ff)
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husmoderlighet, där kvinnans funktion i familjen sågs som det cen-
trala kring vilket allt byggdes. Utbildningens syfte skulle vara att

bibringa kunskaper, som äro behöfliga för den kvinna, som med tiden
skall fostra ett uppväxande släkte och förestå ett hem. Häraf synes, att
folkhögskolan ej är en yrkesskola. Den vill ej genom att ensidigt bibringa
en eller annan praktisk färdighet inleda kvinnan i frestelse att öfvergifa sin
naturliga verkningskrets, hemmet,

fastslogs i en presentation av skolans verksamhet från 1901.9 Karak-
teristiskt är också att genusarbetsdelningen mellan rektor och hans
hustru blivit mönsterbildande för hela verksamheten. Mannen ut-
gjorde normen och hade makten att definiera det kvinnliga i relation
till medborgarskaps- och bildningsbegreppet, och gjorde det sålunda
i enlighet med en traditionellt komplementär könsrollsuppfattning
och ett husmoderligt bildningsideal.10 Hjalmar Dahm var den ytterst
ansvarige för verksamheten samt undervisade i den manliga folk-
högskolan och inom de teoretiska ämnena i den kvinnliga folkhög-
skolan. Hustru Maria skötte omsorgen om eleverna och ansvarade
för undervisningen inom de traditionellt ”kvinnliga” ämnena till-
sammans med andra kvinnliga familjemedlemmar. Denna köns-
arbetsdelning gick igen i stort sett överallt på de folkhögskolor i
landet som hade kurser för kvinnor. Som redan nämnts hade
Hjalmar Dahm innan han kom till Bollnäs varit verksam vid Tärna
folkhögskola, och sannolikt var det därifrån som han fick inspira-
tionen till sin kvinnliga folkhögskola. Där huserade ett av de allra
mest kända föreståndarparen, Cecilia Bååth-Holmberg och Theodor
Holmberg, och där hade kvinnliga sommarkurser startats redan 1881
efter ett likartat mönster. Cecilia Bååth-Holmberg (1857–1920) lyfts av
Berit Larsson fram som den viktigaste ideologen bakom det
maternella bildningsideal som präglade denna första period och som
byggde på husmoderligheten. Hustru Maria Dahm hade fått sin
folkhögskoleutbildning hos en annan känd profil, Hanna Odhner
(född Stenberij, 1849–1932), som tillsammans med maken Herman
förestod Lunnevads folkhögskola där liknande sommarkurser för
kvinnor givits sedan 1883. Också hon tillhörde den första periodens

                                                
9 Larsson. 1997 (kapitel 5). Citatet är hämtat ur ”Bollnäs kvinnliga folkhögskola.”
i: Vid sekelskiftet: Helsingekalender. (s 26f)
10 Larsson. 1997. (kapitel 5)
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rektorshustrur, en grupp kvinnor som kommit att gå under beteck-
ningen ”folkhögskolemödrarna”.11

Epoken Ingeborg Bosson

När Hjalmar Dahm pensionerades 1922 tog en annan av skolans
manliga lärare över som rektor i Bollnäs under några år. Men pro-
blemen med att rekrytera manliga elever fortsatte, och efter utred-
ning och diskussion i landstinget beslöts därför 1927 att rationalisera
folkhögskoleverksamheten i länet på så sätt, att kurserna för manliga
elever skulle koncentreras till Västerbergs folkhögskola och kurserna
för kvinnor till Bollnäs. Sannolikt hade beslutet att stänga den man-
liga folkhögskolan i Bollnäs främst ekonomiska motiv. Missmod och
en pessimistisk syn på framtiden i samband med krigsslutet och
under 1920-talet tycks ha spelat in. ”Däremot bör den kvinnliga som-
markursen därstädes icke allenast icke indragas utan istället utvidgas
till huvudkurs, och detta så mycket hellre, som denna kurs under
många år varit den vid skolan mest besökta och av ungdomen med
största intresset omfattande”, fastslog landstingets utredare i sin rap-
port.12 Från och med hösten 1928 blev Bollnäs därför en folkhögskola
helt och hållet förbehållen kvinnliga elever − den första och enda i
Sverige sedan de tidiga, kortvariga kvinnliga folkhögskoleprojekt
som strandat redan på 1870-talet! Kurserna i Bollnäs bedrevs emel-
lertid fortfarande under sommaren, och under vintern användes
lokalerna som tidigare av lantmannaskolan. I samband med att den
manliga folkhögskolan lades ned fick rektor sluta, och istället påbör-
jades rekryteringen av en ny, kvinnlig rektor till Bollnäs. Förslaget
kom från landstingets (manliga) utredare, som menade att kvinnliga
elever bäst leddes av en kvinna, och uppenbarligen var männen i
skolans styrelse också eniga om den saken.13

                                                
11 För en diskussion kring folkhögskolemödrarnas gärning, se förutom Marcus-
dotter, 1990 (s 21−30) och Marcusdotter, 1999 även Larsson, 1997 och Fredholm,
1943.
12 Utredning angående länets folkhögskolor utförd på uppdrag av Gävleborgs
läns landsting 1927. Landstingets arkiv i Gävle.
13 Bollnäs folkhögskolas arkiv, A:I, 4, Protokoll fört vid styrelsesammanträde
6/5 1928, § 3 och 4 och 18/7 1928, § 8. Det är viktigt att understryka att beslutet
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Det blev Ingeborg Bosson som fick tjänsten. Hon blev därmed den
första kvinnliga folkhögskolerektorn i Sverige sedan Frederique
Paijkull, som var initiativtagare till två av de ovan nämnda tidiga
kvinnofolkhögskoleprojekten på 1870-talet. Ingeborg Bosson stan-
nade som rektor i Bollnäs under 26 år, fram till sin pensionering 1954.
Under hela den perioden var hon den enda kvinnliga folkhögskole-
rektorn i landet. Inte förrän 1960 tillsattes ånyo en kvinna, då Valborg
Järner blev rektor för Hjälmareds nybildade folkhögskola i Väster-
götland. Ingeborg Bosson är en förhållandevis okänd person i folk-
bildningshistorien, och det är inte så lätt att hitta uppgifter om henne.
Men hon torde utan tvekan kunna betraktas som en av de kvinnliga
folkbildarpionjärerna i vårt land, och därför är det på sin plats att
beskriva henne lite närmare.

Ingeborg Bosson (1888–1976) var född i Kristianstad samma år
som den kvinnliga folkhögskolan i Bollnäs startade, och hade genom
sin familj en mycket stark förankring till folkhögskolan och till skol-
världen överhuvud. Hennes pappa, Sven Nilsson, hade varit lärare
och föreståndare vid Önnestads folkhögskola i Skåne under skolans
allra tidigaste år på 1860- och 1870-talen, men dog tidigt. Hennes
mamma Anna, född Svensson, var ursprungligen utbildad folkskol-
lärarinna vid högre lärarinneseminariet i Stockholm och hade före
sitt giftermål arbetat som lärarinna både i Landskrona och Ängel-
holm. Efter makens död flyttade hon med sina barn till Lund där
hon, som många andra änkor i universitetsstäderna vid den här
tiden, hyrde ut rum till studenter. På detta sätt lyckades hon försörja
familjen och till och med ge alla fyra barnen möjlighet till universi-
tetsstudier. Inte minst hennes värnande om döttrarnas möjligheter
till högre studier gör henne intressant och hon framstår som radikal
för sin tid, ifråga om synen på kvinnors rätt till utbildning. Alla fyra
barnen blev så småningom rektorer! Den ene sonen, Nils Hjalmar
Bosson, var först lärare vid Fridhem och blev sedan rektor först vid
Hammenhög 1908–1912 och vid Tärna folkhögskola 1913–1947
medan hans hustru, Anna Alin-Bosson, var biträdande föreståndare i
Hammenhög och sedan rektor för lanthushållsskolan vid Tärna
under samma perioder. Den andre sonen, Gunnar Bosson, var
1911–1915 rektor för Tornedalens folkhögskola. Ingeborg Bossons

                                                                                                                                                
att göra Bollnäs till en kvinnlig folkhögskola togs av Landstinget innan beslut
togs om att rekrytera en kvinnlig rektor.
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syster, Signe Bosson-Alin, var gift med teologen Folke Alin men blev
liksom modern tidigt änka, och var sedan under några år förestån-
dare för Anna och Eva Bunts skola för flickor i Malmö, innan hon
flyttade till Stockholm och blev förbundssekreterare i KFUK. Längre
fram arbetade hon som läroverksadjunkt i Sundsvall.

När Ingeborg Bosson kom till Bollnäs hade hon några års erfaren-
het som lärarinna vid Tornedalens, Hampnäs och Tärna folkhög-
skolor. Men främst hade hon arbetat under många år som lärarinna
vid Lindebergska skolan, Lunds fullständiga läroverk för flickor.
Ingeborg Bosson hade således länge verkat som lärarinna i en en-
könad, kvinnlig skolmiljö. Men hon var knappast någon traditionell
representant för det husmoderliga bildningsideal som hängde sam-
man med folkhögskolemödrarna under den första perioden. Hon för-
blev ogift och tillhörde en ny, yngre generation akademiskt väl-
utbildade kvinnor. Hon hade en filosofie magisterexamen från Lund
och kom i Bollnäs framförallt att undervisa i historia och engelska,
men även i svenska och tyska.

Ingeborg Bosson hade dessutom ett omfattande folkrörelse-
engagemang, bland annat i Akademiskt bildade kvinnors förening,
Fredrika Bremerförbundet, Lottakåren, Rädda barnen, Hembygds-
rörelsen och Hälsinglands bildningsförbund. Politiskt var hon libe-
ralt sinnad, vilket bland annat ledde till att hon under 1930-talet satt i
kommunfullmäktige i Bollnäs som representant för Folkpartiet.

Den kristna tron var central för Ingeborg Bosson under hela livet.
Föräldrahemmet hade utgjort en religiös miljö präglad av väckelsen,
och fadern var missionsförbundare medan modern tillhörde Evange-
liska fosterlandsstiftelsen. Detta religiösa intresse, som gått i arv till
barnen, ledde till kontakter med andra kyrkligt engagerade. Under
de tidiga studieåren i Lund knöt Ingeborg Bosson nära vänskaps-
band med bland andra Manfred Björkkvist och hans syskon. Ett stort
engagemang för kvinnofrågan ledde också till att hon skapade kon-
takter med andra kristna kvinnor som intresserade sig för detta. San-
nolikt var det genom Manfred Björkkvist som hon första gången kom
i kontakt med Jeanna Oterdahl, vilken på sina föreläsningsturneer
besökte henne i Bollnäs. Den kvinnliga teologen Ester Lutteman till-
hörde de allra närmaste vännerna.14

                                                
14 Uppgifterna om Ingeborg Bosson och hennes släktingar bygger på uppgifter
ur Svenska folkhögskolans lärare: matrikel 1947, samt ur Svenska folkrörelser 1 1936
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Vinterkurser på sommaren

Fram till 1946 var ordningen sådan i Bollnäs att folkhögskolan be-
drev sina kurser under sommarhalvåret, medan lantmannaskolans
kurser låg under vinterhalvåret. Ingeborg Bosson såg dock efter på-
tryckning från Landstinget till att öka sommarkursernas längd, från
13 veckor till 24, vilket innebar att de i praktiken blev precis lika
omfattande som en vinterkurs. Det betydde i sin tur ökade stats-
bidrag. I redovisningen från 1929 framgår att det fortfarande fanns
en teoretiskt inriktad ”kvinnlig huvudkurs” (första årskurs), vilken
samlat totalt 36 elever, samt en ”husmodersavdelning” (andra års-
kurs) som samlat 11 elever. Här framgår vidare att medelåldern på
eleverna varit 17 år för första årskursen och 21 år för den andra.
Majoriteten av eleverna i den andra årskursen hade genomgått den
första, men nu hade man också tagit emot tre flickor med realskole-
examen, som ville komplettera den med en praktisk husmoders-
utbildning. Den stora majoriteten elever kom från närområdet runt
Bollnäs tätort. De flesta, 33 flickor, hade tidigare haft sysselsättning i
hemmet. 10 hade varit hembiträden, 2 sjuksköterskebiträden, 1 han-
delsbiträde och 1 kontorist. Fjorton hade fäder som var lantbrukare
och lika många var arbetare, medan resten (19) givits beteckningen
”andra sysselsättningar”. Siffrorna visar i sin enkelhet att skolans för-
ankring i jordbrukssamhället numera inte var riktigt lika tydlig och
självklar. Beteckningen ”kurser för allmogeflickor” stämde inte
längre lika väl om man ser till elevernas bakgrund. Hur innehållet i
första årskursen fördelades framgår av tabell 1.

                                                                                                                                                
och Kvinnor i fosterländsk gärning. Samlingsverk över svenska kvinnor i arbete för land
och folk 1943. Framförallt har jag dock fått många viktiga uppgifter i samtal med
Sven Alin, som är systerson till Ingeborg Bosson och bosatt i Uppsala. Muntliga
uppgifter har även lämnats av Martha Wandin, tidigare lärarinna vid Bollnäs
folkhögskola. Det kan noteras att Folke Alin och Anna Alin-Bosson var syskon.
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Tabell 1: Undervisningsämnen i Bollnäs kvinnliga folkhögskolas första årskurs 1929.

Källa: Bollnäs kvinnliga folkhögskola: läsåret 1929. (s 9)

Ämne Veckotimmar

Historia 4

Samhällslära, tot 6 tim

Litteraturhistoria 3

Svenska språket 5

Diskussion 1

Geografi 3

Naturlära och hälsolära 3

Räkning 2

Välskrivning och bokföring 1

Gymnastik, bollekar och sånglekar 5

Sjukvård, kvinnohygien och barnavård 1

Trädgårdsskötsel 0,5

Fria föredrag 1

Slöjd 15,5

Vävteori 1

Förändringen avspeglades också i undervisningen, där mejerihante-
ring och husdjursskötsel inte längre ingick. Tabellen visar också att
en förhållandevis stor del av undervisningen numera ägnades åt de
teoretiska ämnena, i jämförelse med Dahms tidigare kurser. Övning i
muntlig framställning fick eleverna via det nya ämnet diskussion,
och här avhandlades teman som exempelvis ”Motorflugan”, ”Varför
vi gå i skolan”, ”Hur jag vill inreda mitt hem” och ”Vad kan göras för
att stärka hemmets band?”. Av de traditionellt ”kvinnliga” ämnena
gavs fortfarande textilslöjd stort utrymme, med både vävteori, linne-
och klädsömnad, knyppling och vävning. Dessutom hade bägge års-
kurserna hälsolära, sjukvård, kvinnohygien, barnavård, trädgårds-
skötsel och sång. Hemvård och skolköksundervisning koncentrera-
des numera helt till andra årskursen, som dominerades av matlag-
ning, bakning, konservering och dukning.

Under Hjalmar Dahms tid deponerade landstinget ett tjugotal
vandringsbibliotek vid folkhögskolan i Bollnäs.15 Men de var inte

                                                
15 Se exempelvis redovisningen av verksamheten i Bollnäs i Svenska folkhög-
skolans årsbok 1910. (s 94)
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avsedda främst för skolans egen undervisning, utan skickades ut i
länet till organisationer som bedrev lokalt bildningsarbete. I 1929 års
redovisning syns dock en ambition att stimulera folkhögskole-
eleverna till aktiv användning av biblioteket i studierna. Redovis-
ningen lyfter för allra första gången fram just skolans eget bibliotek
och konstaterar att det använts ”synnerligen flitigt” och att här även
skapats ett läs- och studierum, ständigt tillgängligt för eleverna.
Uppenbarligen försökte Ingeborg Bosson också stärka den sociala
sammanhållningen och de kulturella aktiviteterna på skolan, något
som blivit lättare sedan eleverna börjat inkvarteras på skolans elev-
hem. Detta hade inte förekommit under Dahms tid, då de kvinnliga
eleverna istället fick hyra rum hos privatfamiljer runt om i Bollnäs.
Numera hölls fria föredrag varje vecka av lärarna eller av inbjudna
föreläsare, varav många var Bollnäsbor. Bland dem som besökte sko-
lan fanns även rektorsparet på Tärna − rektor Bossons bror och svä-
gerska − som bland annat höll föredrag om Fredrika Bremer. Obliga-
toriska samkväm med kulturella inslag stod också på programmet
varje torsdags- och lördagskväll. Slutligen började man även söka sig
utanför skolans väggar i en omfattning som man inte gjort tidigare.
Utflykter organiserades till sevärdheter runtom i Hälsingland och en
två dagars studieresa till Dalarna och Fornby folkhögskola genom-
fördes.16 Sammantaget associerar beskrivningen i årsredovisningen
mycket till den klassiska bilden av folkhögskolan som en ”storstuga”
och många av aktiviteterna avspeglar intresset för svenska seder och
traditioner och för hembygden. De många inbjudna föreläsarna och
skolans ökade ambitioner att söka sig ut understryker också att ban-
den med det omgivande lokalsamhället stärkts.

Rektor Bosson har också avgivit ett slags programförklaring och
en tydlig deklaration om hur hon såg på det kvinnliga bildnings-
projektet vid skolan, i en informationsbroschyr som utgavs 1936.
Syfte ska, fastslås här, vara att

meddela god och nyttig kvinnobildning: allmän bildning på ideell grund,
medborgerlig bildning och praktisk utbildning.

Vår tid behöver tänkande och karaktärsfasta kvinnor, och den behöver
varmhjärtade kvinnor med offervilja. Kan folkhögskolan genom sitt arbete
i någon mån möta detta behov, då har den fyllt sin viktigaste uppgift. Sko-
lan bjuder också sina elever utbildning i praktiska ämnen, t.ex. svenska,

                                                
16 Bollnäs kvinnliga folkhögskola: läsåret 1929, passim.
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räkning, bokföring, välskrivning, sjukvård och kvinnlig slöjd samt − i hus-
modersavdelningen − matlagning. Säkerligen är det mer än en, som har de
praktiska ämnena i tankarna vid ansökan om inträde, och därom är blott
gott att säga. Den praktiska utbildningen är, inte minst i den hårda livs-
kampen just nu, synnerligen viktig. Men ingen bör stanna vid blott detta.
De flesta, som söka sig till folkhögskolan, har ej haft tillfälle att efter den
obligatoriska skolgången fortsätta studierna utan ägnat sig åt praktiskt
arbete. Men den unga kvinnan behöver något mer än det, hon lärde som
barn. Hon måste skaffa sig en självständigare och djupare bildning, en
bildning, som utvecklar hennes personlighet och tillfredställer hennes
längtan efter något för själen att leva av. Inte minst betydelsefullt kan
detta bli, om hon en gång blir maka och mor.

Sist bör också erinras om de ökade krav, samhället ställer på kvinnan,
sedan hon fick full medborgarrätt. Vårt land behöver kunniga, kloka och
ansvarskännande kvinnor.17

Intressant är bland annat definitionen av bildningsbegreppet, och det
kan noteras att de praktiska ämnena vid skolan först och främst
beskrivs som en utbildning. Målsättningen med slöjdundervisningen
var att ”ge eleverna kunskap i sådan praktisk sömnad, som före-
kommer i ett hem, och den vill genom konstsömnad och vävning
utveckla deras smak och förmåga att skapa trevnad i hemmet.” Här
finns också ett betonande av nationen och dess behov av det kvinn-
liga bildningsprojetet och det finns en knytning av det kvinnliga
medborgarskapet till kvinnans traditionella roll som maka och mor.
Samhällsläran skulle således behandla ”kvinnans plats i nutidens
samhälle, hennes plikter mot detsamma, och hur de bäst skola
fyllas”.18 Sammantaget är det ett maternellt bildningsideal grundat
snarare på vad som kan beskrivas som en samhällsmoderlighet i
Ellen Keys anda som framträder, än det bildningsideal grundat på
husmoderlighet i Cecilia Bååth-Holmbergs anda som funnits under
Hjalmar Dahms tid.19

                                                
17 Bollnäs folkhögskola, informationsbroschyr från 1936. (s 2f)
18 Bollnäs folkhögskola, informationsbroschyr från 1936, de två korta citaten är
hämtade från s 9 och 7.
19 För en diskussion om det maternella bildningsidealet, husmoderlighet och
samhällsmoderlighet, se Larsson, 1997 (kapitel 5). Ellen Keys tankar kring man-
ligt och kvinnligt behandlas utförligt i Lindén, 2002 (särskilt s 178–188).
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Den teoretiska undervisningen utökas

Kurserna i Bollnäs såg i slutet av 1930-talet ut ungefär som de gjort
1929. Dock hade möjligheten införts i början av 1930-talet att gå en
andra årskurs som var teoretiskt inriktad. Dessutom hade den teore-
tiska undervisningen inom husmodersavdelningen utökats och om-
fattade nu både historia och litteratur. En nyhet var också under-
visningen i främmande språk. Numera fanns engelska som valfritt
ämne för dem som var beredda att avstå från tre slöjdtimmar per
vecka i första årskursen, och inom andra årskursens teoretiska
avdelning lästes både engelska och tyska. Även för dem som gick
husmoderskursen fanns nu möjlighet att läsa engelska. Alla tre
avdelningarna hade gemensam undervisning i sång och i det nya
ämnet ”Veckans nyheter”, som innebar tidningsläsning och diskus-
sioner om aktuella ämnen utifrån artiklar i pressen. Föga förvånande
satte tidens oroliga världsläge en stark prägel på ämnesvalen här.
Bland det som diskuterats 1938 fanns exempelvis ”Nationernas
förbund och abessinska frågan”, ”Spanska problemet”, ”Mötet
mellan Chamberlain och Hitler”, ”Hitlers tal i sportparlamentet,
Chamberlains i parlamentet” och ”Tjeckoslovakiens öde”. Slutligen
kan noteras att skolan endast hade en manlig lärare i teoretiska
ämnen. Det innebar att huvuddelen av den teoretiska undervisingen
i Bollnäs bedrevs med kvinnliga lärare, vilket torde ha varit ytterst
ovanligt inom den svenska folkhögskolan under 1930-talet. De
kvinnliga folkhögskollärarna var länge i stark minoritet. Framförallt
undervisade de som övningslärare i de praktiska, ”kvinnliga” äm-
nena, vilket innebar sämre anställningsvillkor än ämneslärarna.
Många kvinnliga lärare var dessutom timanställda och därmed helt
utan anställningstrygghet och rätt till pension, dels för att inställ-
ningen bland folkhögskolerektorerna till ökad andel kvinnliga lärare
(inte minst inom de teoretiska ämnena) länge generellt var negativ,
dels för att Skolöverstyrelsen, som måste godkänna alla inrättningar
av nya övningslärartjänster, var ytterst restriktiv i sina bedömningar.
År 1942 då likalönsprincipen för manliga och kvinnliga lärare
genomfördes, fanns folkhögskolor som bedrev samundervisning
eller hade en majoritet kvinnliga elever utan att ha en enda fast an-
ställd kvinnlig lärare i teoretiska ämnen. Sammanlagt fanns år 1942
endast 19 ordinarie och extraordinarie kvinnliga folkhögskollärare i
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hela landet, mot 192 manliga.20 Fortfarande levde således den genus-
arbetsdelning kvar ute på skolorna, som vuxit fram under den första
perioden.

Av redovisningen över eleverna i Bollnäs 1938 framkommer, att 30
flickor med en medelålder på 17 år genomgick den första årskursen,
15 den andra, varav 11 valt husmodersavdelningen och 4 den teore-
tiska. Här var medelåldern 18 år, och 2 av flickorna i husmoders-
avdelningen hade tidigare genomgått realskola. Drygt hälften av
eleverna kom från Bollnäs med omnejd, och nästan alla övriga från
andra platser i länet. Innan de kom till skolan hade 25 av dem haft
sin sysselsättning i hemmet, 10 hade varit hembiträden och 8 butiks-
biträden, en sjukvårdsbiträde och en hade arbetat inom hantverk.
Föräldrarna till 11 elever arbetade inom jordbruket eller dess bi-
näringar, 15 inom industri och hantverk och 10 inom handel och
samfärdsel.21

Ungefär på detta sätt såg det ut fortfarande i mitten av 1940-talet,
med den skillnaden att allt flera av eleverna som kom till skolan nu
hade en bakgrund som sjukvårdsbiträden, medan andelen som haft
sin sysselsättning i hemmet minskade något. En viktig förklaring till
detta var, att folkhögskolekurser från mitten av 1940-talet blev be-
hörighetsgivande för studier bland annat inom vården − framför allt
för sjuksköterskeutbildning. När det gäller kursinnehållet kan också
noteras att samhällsläran fått kraftigt ökat utrymme på schemat, och
numera tog man bland annat upp huvuddragen i Sveriges författ-
ning, central- och lokalförvaltningen, sociallagstiftning och social-
politik, de viktigaste kommunallagarna och det kommunla själv-
styret, folkrörelserna och samhället, demokrati och diktatur och
demokratins innebörd och försvar.22

1940-talets slut − en tid av expansion

I mitten av 1940-talet beslutade så Landstinget att lantmannaskolan i
Bollnäs skulle flyttas och återigen ifrågasattes folkhögskolans exis-
tens. Det tycks ha varit ytterst nära att detta ledde till nedläggning.

                                                
20 Mustel. 2002 (s 63ff och 196) samt Roselius. 2002 (s 289f).
21 Bollnäs kvinnliga folkhögskola: femtioförsta lärokursen 1938, passim.
22 Bollnäs kvinnliga folkhögskola: femtionionde årskursen 1946, passim.
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Men beslutet blev till sist att skolan trots allt skulle få leva kvar, och
därför satsade man nu på en utveckling och omorganisation av verk-
samheten. Ett nytt elevhem byggdes. Lantmannaskolans flytt be-
tydde att man nu kunde disponera lokalerna under hela året och
huvudkurserna förlades därför från hösten 1946 under vinterhalv-
året, samtidigt som man införde kortare sommarkurser. Både som-
mar och vinter erbjöds nu två årskurser. För första gången skapades
också en möjlighet att genomgå en praktiskt inriktad variant inte
bara av andra årskursen utan även av den första. Den skiljde sig från
den teoretiska genom att en ansenlig del av undervisningstiden
ägnades åt huslig ekonomi och födoämneslära. Med andra ord fun-
gerade skolan nu även som en mera renodlad hushållsskola, för dem
som valde de praktiska kurserna. Vissa traditionellt ”kvinnliga” äm-
nen lästes dock även fortsättningsvis inom den teoretiska kursen:
textilslöjd med tillverkning bland annat av ”småbarnsutstyrslar”,
vävteori, mönsterkonstruktion, hemvård samt sjukvård, barnavård
och kvinnohygien. Inom vävläran hade undervisningen i tradi-
tionella lokala vävtekniker fortfarande stort utrymme. Den nya
organisationen innebar en kraftig ökning av elevantalet. Totalt deltog
detta år 85 kvinnor i skolans kurser, varav en tredjedel valde de
praktiskt inriktade husmodersutbildningarna.23

Att de husmodersinriktade kurserna levt vidare på folkhögsko-
lorna från 1920-talet och framåt förklaras bland annat av att de inne-
burit möjligheter till ökade statsbidrag. På många skolor skapades till
och med separata lanthushållsskolor, framför allt runt mitten av
1910-talet, vilket också gav möjligheter till bidrag från Hushållnings-
sällskapen − på samma sätt som lantmannaskolan i Bollnäs kommit
till. Ett sådant exempel var Tärna folkhögskola, där Ingeborg Bossons
svägerska som tidigare nämnts ansvarade just för lanthushållsskolan.
Men de ökade möjligheterna till bidrag för husmoderskurserna för-
klaras i sin tur av det allmänna intresse för kvinnans husliga bildning
som växte sig allt starkare, och som också ledde till bildandet av
organisationer som Föreningen för rationell hushållning (1917) och
Sveriges husmoderföreningars riksförbund (1919), samt senare under
1930- och 1940-talen till husmorskurser i radio och till bildandet av

                                                
23 Bollnäs kvinnliga folkhögskola: Vinterkursen 1946–1947, sommarkursen 1947.
(s 5–11 och 15–21)
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Hemmets forskningsinstitut 1944.24 Husmodersideologins vision var
att skapa en kompetent, rationell och teknikbejakande husmoder, och
detta betraktades inte som något som stod i motsättning till det
kvinnliga frigörelseprojektet. Den rationella husmodern blev istället
successivt till ett nytt kvinnoideal, en modell för den moderna kvin-
nan − även inom kvinnoorganisationer som Fredrika Bremerför-
bundet.25 Den moderna husmodersideologin skilde sig därmed i viss
mån från den husmoderlighet som den första generationens folkhög-
skolemödrar representerade och som utgjort grunden för folkhög-
skolans maternella bildningsideal under den första perioden.

Det kan konstateras att den kraftiga ökningen av kvinnliga folk-
högskoleelever under 1940-talet inte bara gällde Bollnäs, utan gene-
rellt i landet, och innebar att det totala antalet kvinnliga elever inom
folkhögskolornas vinterkurser nu för första gången var större än
antalet manliga elever (ett mönster som för övrigt hållit i sig sedan
dess).26 Samtidigt nådde intresset för husmoderns roll i hemmet sin
topp under andra halvan av 1940-talet, vilket i sin tur delvis kan för-
klaras med problemet vad man skulle göra av de män som nu efter
beredskapens upphörande behövde komma tillbaka till arbetsmark-
naden. En uppvärdering av husmodersrollen blev ett sätt att försöka
få kvinnorna att gå tillbaka till hemmet och därigenom lämna plats åt
männen. Dessutom fanns behov av kvinnlig arbetskraft inom om-
råden, kopplade till utvecklandet av den nya välfärdsstaten. Befolk-
ningsutredningen 1945 föreslog således en satsning på nya yrkes-
utbildningsmöjligheter inom det husliga området, med ett utbygg-
nadsprogram för ett 20-tal nya husmodersskolor.27 En reform
genomfördes också som innebar att längre kurser vid hushållsskolor
och folkhögskolor blev behörighetsgivande vid ansökan till vissa
yrkesutbildningar inom framförallt vård och utbildning. Många
kvinnor utnyttjade den möjligheten. Bland de kvinnliga eleverna på
folkhögskolornas vinterkurser 1946/47 angav över 90 procent att de
sökt sig till folkhögskolan för att sedan kunna läsa vidare vid
sjuksköterskeutbildning, annan vårdutbildning eller lärarutbildning.

                                                
24 Om husmorskurser i radio som folkbildning, se Nordberg, 2001.
25 Manns. 1997 (s 204ff). Se även Hirdman, 1992 samt Nordberg, 2001.
26 Pfannenstill. 1968. (s 26f)
27 Overud. 2002. (s 97f)
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Nästan 50 procent hade siktet inställt på att bli sjuksköterskor.28

Enligt Svensk sjuksköterskeförenings statistik hade följaktligen näs-
tan 40 procent av de år 1952 antagna eleverna vid sjuksköterske-
skolorna genomgått just folkhögskola.29 Historikern Lena Milton har
i sin avhandling Folkhemmets barnmorskor (2001) lyft fram folkhög-
skolans avgörande betydelse som bildningsväg också för barnmors-
korna − en yrkesgrupp som, konstaterar hon, ända in åtminstone på
1960-talet till allt övervägande delen rekryterades bland flickor från
landsbygden. När andelen barnmorskeelever med folkhögskole-
bakgrund var som störst kring 1950 utgjorde de 80 procent av ele-
verna vid barnmorskeutbildningen i Stockholm.30

Det är mot bakgrund av detta som man ska se flytten av lantman-
naskolan i Bollnäs och den därav följande kraftiga expansionen av
folkhögskolans verksamhet. Inte minst gäller det inrättandet 1946 av
en första årskurs med praktisk husmodersinriktning. I den tidskrift
som skolan började utge 1948, Bollnäsringen, gavs rapporter om vad
som blivit av de gamla eleverna. I en av de mest omfattande redo-
visningarna, publicerad 1952, framgår följande om dem som nyligen
avslutat sina studier:

Tabell 2: Bollnäselevernas sysselsättning efter kursernas slut 1951.

Källa: Bollnäsringen 1952, vinternumret. (s 15)

provelev vid lasarett 28

biträde vid lasarett eller barnhem 7

affärsbiträde 2

anställd på kontor 2

telefonist 1

köksbiträde 1

i föräldrahemmet 10

elev i andra årskursen i Bollnäs 23

elev vid annan folhögskola 3

genomgår sömnadskurs 1

                                                
28 Folkhögskolans ställning och uppgifter. (s 113ff)
29 Mustel. 2002. (s 112)
30 Milton. 2001. (s 50ff och 110ff)
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Som synes sökte sig även en mycket stor andel av Bollnäseleverna
till vårdområdet efter studiernas slut, och detta avspeglas också i rek-
tor Bossons avslutningstal till eleverna vid ett flertal tillfällen under
de här åren, bland annat i talet vid avslutningen 1948, ”Icke synas
men vara”. Viktigt att notera här är även hennes traditionella syn på
sjuksköterske- och lärarinneyrket, med kallelsetanken som det cen-
trala. Glädjen att på ett självuppoffrande sätt få möjlighet att stödja,
hjälpa eller vårda barn och sjuka skulle utgöra kvinnornas främsta
lön i yrkeslivet:

Mer än en av er har sjuksköterskekallet i tankarna. Vilka är det månne där,
som blir till verklig välsignelse? Ja, ni vet nog svaret. Det är de, som kän-
ner ett inre behov av att få hjälpa de lidande, lindra deras plåga och sprida
glädje bland dem, och gör sin gärning utan tanke på att synas och få tack
och uppskattning som lön.

En och annan av er har också tänkt på skolgärningen. Säkert kommer ni
en gång, när ni får ta hand om barn eller unga människor, att erfara, att ni
kan ge mest, när ni själva blir en bisak, och när er högsta önskan är att få
ge allt det bästa ni vet åt era elever.31

Ingeborg Bossons tid som rektor vid folkhögskolan i Bollnäs ligger
inom den period som Berit Larsson benämnt den andra perioden,
och som hon beskrivit som könsblind eller könsneutral. Men detta
stämmer definitivt inte som beskrivning på verksamheten vid
folkhögskolan i Bollnäs 1928–1955. Istället för att övergå till sam-
skoleidén förstärkte man i Bollnäs den isärhållande principen genom
att skapa en folkhögskola enbart för kvinnliga elever. Samtidigt hade
skolan utvecklats, bort från den första periodens särartstänkande
med ett maternellt bildningsideal byggt på en husmoderlighet i
Cecilia Båth-Holmbergs tappning. Ingeborg Bossons kvinnliga folk-
högskola byggde snarare på den komplementära könsrollssyn som
brukar förknippas med Ellen Keys tankar om samhällsmodern och
på det moderna, rationella husmodersideal som växte sig allt star-
kare fram till 1900-talets mitt.

                                                
31 Bosson. 1948. Se även t ex Bosson. 1950.
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Andra kvinnliga bildningsvägar vid samma tid

Som redan nämnts hade Ingeborg Bosson innan hon kom till Bollnäs
varit verksam som lärarinna vid en flickskola. Det är därför intres-
sant att notera, att den period då folkhögskolan i Bollnäs var öppen
endast för kvinnliga elever sammanfaller med den tid som ekonom-
historikern Ingela Schånberg i avhandlingen Genus och utbildning:
ekonomisk-historiska studier i kvinnors utbildning 1870–1970 (2001) be-
tecknat som de kommunala flickskolornas blomstringstid i Sverige.
Samtidigt som samskolan blev allt vanligare, övergick från slutet av
1920-talet de enskilda flickskolorna successivt till kommunalt huvud-
mannaskap och integrerades i det offentliga utbildningssystemet.32

Flickskolan avskaffades sedan 1962, när grundskolan infördes. Tan-
ken om en separat flickskola byggde på uppfattningen att det behöv-
des en särskild utbildningsväg för flickor, och stöddes även av
kvinnoorganisationer som Socialdemokratiska kvinnoförbundet och
Fredrika Bremerförbundet. Även Frisinnade kvinnors riksförbund
var positivt och i språkröret Tidevarvet argumenterade inte minst
Fogelstadkvinnorna för flickskoleidén.33 Vid kommunaliseringen
förstärktes inriktningen på hemmet i undervisningen, genom att äm-
net hushållsgöromål blev obligatoriskt. Nu infördes dessutom linje-
delning i de sista årskurserna, vilket innebar att flickorna kunde välja
en teoretisk eller en praktisk variant. Detta var ett led i målsättningen
att göra den kommunala flickskolan mera praktisk. Bland det som
framhävdes som positivt med flickskolan fanns examensfriheten, den
lugnare arbetstakten, den humanistiska inriktningen och just den
praktiska fostran.34 1940 års skolutredning gav följande förslag till
målformulering för flickskolan:

att bereda kvinnlig ungdom tillfälle till inhämtande av ett högre mått av
allmän medborgerlig bildning med hänsyn till denna ungdoms särskilda
behov och intressen och att i samband därmed teoretiskt och praktiskt för-
bereda för verksamhet inom hemmets område.35

                                                
32 Schånberg. 2001. (s 51)
33 Ibid. (s 86ff)
34 Ibid. (s 91ff och 101ff)
35 Flickskolan. (s 107–108)
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Ingela Schånberg har i en separat studie om flickskolorna i Lund
under 1920- och 1930-talet beskrivit flickskolekulturen och utbild-
ningens funktioner.36 En jämförelse med kvinnliga folkhögskolan i
Bollnäs blir intressant inte minst mot bakgrund av att Ingeborg
Bosson själv arbetade så många år vid den ena av dessa studerade
flickskolor i Lund. Sammantaget torde nog kunna hävdas att verk-
samheten vid den kvinnliga folkhögskolan i Bollnäs under Ingeborg
Bossons tid hade viktiga likheter med flickskolan, när det gällde
arbetssätt och funktioner − med den viktiga skillnaden att flickskolan
i mycket högre utsträckning fungerade som en ”pluggskola” än vad
folkhögskolan gjorde.

Frågan är också vilka likheter som fanns med Kvinnliga medbor-
garskolan på Fogelstad, som bedrev sin verksamhet mellan 1925 och
1954 − det vill säga under ungefär samma period som Bollnäs folk-
högskola enbart var öppen för kvinnor. Det har inte gått att se att
Ingeborg Bosson hade några personliga band till de ledande kvin-
norna på Fogelstad eller att hon någonsin besökte skolan. Men hon
var vän till Jeanna Oterdahl som i sin tur hade vissa kontakter med
Fogelstadgruppen. Om Elin Wägner, som var den kanske mest ton-
givande ideologen inom Fogelstadgruppen, höll Ingeborg Bossons
många föreläsningar i Bollnäs. Fogelstadskolans övergripande mål-
sättning var att förbereda och träna kvinnor inför sitt nyvunna med-
borgarskap. Av de beskrivningar som finns om verksamheten fram-
går att man hämtade mycket från folkhögskolans sätt att arbeta, både
ifråga om val av undervisningsämnen, pedagogisk grundsyn och
undervisningsmetoder.37 Den slutsats som måste dras är, att det nog
också fanns en hel del som förenade verksamheten vid Ingeborg
Bossons kvinnliga folkhögskola i Bollnäs med verksamheten vid
Kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad.

Ingeborg Bossons önskan i samband med omorganisationen 1946
var emellertid att skolan nu åter skulle börja ta emot manliga elever,
så att Bollnäs blev en blandad folkhögskola. Men skolans styrelse
gillade inte detta och avslog hennes begäran med motiveringen att
den ville avvakta och hålla frågan öppen för att se på vilket sätt för-

                                                
36 Schånberg. 1997.
37 Eskilsson. 1991 (särskilt s 152ff). Se även Broon m fl. 2000. Uppgifterna om
Ingeborg Bossons intresse för Elin Wägners idéer framhölls av systersonen Sven
Alin vid samtal 2/2 2004.
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hållandena skulle förändras efter beredskapens upphörande.38 Den
fråga man ganska automatiskt ställer sig är emellertid, om inte den
egentliga orsaken till motståndet inom Bollnäs folkhögskolestyrelse
mot en blandad skola var att det fortfarande vid 1940-talets mitt
ansågs omöjligt att ha en kvinnlig rektor för en skola med manliga
elever.

Bollnäs blir samskola

När Ingeborg Bosson i slutet av 1954 avgick med pension och efter-
träddes som rektor av den enda ordinarie manliga läraren sedan
länge vid skolan, Sven Elg, infördes omgående och utan någon som
helst diskussion möjligheten att anta manliga elever. Därmed kan
man säga att Bollnäs folkhögskola nu organiserades enligt den köns-
neutrala princip som Berit Larsson tillskrivit den andra perioden.
Samtidigt beslutade styrelsen att hustru Inga Elg, som även hon var
lärarinna vid skolan, skulle vara sin make ”tillhanda ifråga om den
kvinnliga eleverna, samt lämna honom de råd och upplysningar om
dem som kan vara av betydelse”.39 I praktiken handlade det nog
framförallt om undervisningen i kvinnohygien. Man var således till-
baka i en situation som liknade den under epoken Dahm, nämligen
en manlig rektor vars hustru fick ta ett speciellt ansvar för de kvinn-
liga eleverna. Den stora skillnaden var dock, att Inga Elg på inget sätt
var någon representant för den gamla typen folkhögskolemödrar,
utan representerade en betydligt modernare typ av rektorshustru och
lärare. Inga Elg var utbildad gymnastikdirektör och anställd som
extraordinarie ämneslärare. Hon var skolans enda gymnastiklärare −
vilket för övrigt innebar att hon undervisade även de manliga ele-
verna i gymnastik. Dessutom undervisade hon i svenska och mate-
matik.

Skolan fortsatte som tidigare med både vinter- och sommarkurser,
båda med två årskurser. Även om elevförteckningarna i årsredovis-
ningen noga delade upp eleverna i en manlig och en kvinnlig avdel-

                                                
38 Bollnäs folkhögskolas arkiv, A:I, 6. Protokoll fört vid styrelsesammanträde
17/6 1945, § 2.
39 Bollnäs folkhögskolas arkiv, A:I, 8. Protokoll fört vid styrelsesammanträde
11/10 1954, § 20 och 22/4 1955, § 48.
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ning, sannolikt mot bakgrund just av att man på elevhemmet gjorde
en sådan åtskillnad, så verkar ändå undervisningen i de teoretiska
ämnena ha bedrivits i blandade grupper. Varje årskurs var dock i sin
tur uppdelad i dels en teoretisk avdelning, dels en praktisk. Andra
årskursens praktiska avdelning kallades fortfarande husmoders-
avdelning, men ser man till innehållet så fanns egentligen ingen skill-
nad mellan första och andra året. Bägge ägnade två tredjedelar av
undervisningstiden åt traditionellt ”kvinnliga” ämnen. Allra mest tid
gick till sömnad, vävning samt ämnet hushållsgöromål, där eleverna
fick lära sig matlagning, bakning, slakt, dukning, servering, födo-
ämnenas inköp, behandling och förvaring, övningar i matsedlars
uppsättande, beräkning av priset på bakverk och middagar, tillag-
ning av finare provmiddagar, tvätt, mangling och strykning. I ämnet
hemkunskap studerades hemvård och heminredning.40 Eleverna
skulle formas till moderna, rationella husmödrar i 1950-talets tapp-
ning.

De manliga eleverna återfanns endast inom de teoretiska kurserna.
Men det är viktigt att understryka att majoriteten av de kvinnliga
eleverna också återfanns här.41 En viktig förklaring till kvinno-
dominansen var fortfarande behörigheten kurserna gav till högre
studier, framförallt inom vårdområdet.

I mitten av 1960-talet hade könsfördelningen blivit jämnare på de
teoretiska kurserna, med ett trettiotal män och ett trettiotal kvinnor
både i första och andra årskursen. Till detta kom ett tiotal kvinnor i
första respektive andra årskursens praktiska avdelningar. Dessutom
hade nu införts en teoretiskt inriktad tredje årskurs, som lockat åtta
kvinnor och sex män. Samundervisning praktiserades inom de teore-
tiska kurserna men i gymnastik och de praktiska kurserna undervisa-
des de för sig och bildade därigenom enkönade grupper. Noteras kan
också att trä- och metallslöjd nu hade införts på schemat. Detta hade
inte tidigare förekommit i Bollnäs, sannolikt på grund av att skolan
haft endast kvinnliga elever. När man nu införde det nya ämnet så
valdes denna könsneutrala beteckning framför beteckningen ”manlig

                                                
40 Gävleborgs läns folkhögskola i Bollnäs: läsåret 1955−1956, passim. Procentsiffran
är baserad på vinterkursernas undervisning.
41 Gävleborgs läns folkhögskola i Bollnäs: läsåret 1955−1956 (s 23–25). 1955 var det
totala antalet män på vinterkurserna 5 och antalet kvinnor 74. Av dem fanns
totalt 33 inom de praktiska kurserna.
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slöjd”, som tidigare varit den gängse inom folkhögskolorna, och man
införde detta för alla elever, både män och kvinnor − även de som
gick på de praktiska, husmodersinriktade kurserna. Elever i de teo-
retiska kurserna kunde även fortsättningsvis ha sömnad och väv-
ning, men detta var frivilligt, och ämnen som hemvård, barnavård
eller familjekunskap fanns inte kvar inom de teoretiska kurserna.42

Några sommarkurser i traditionell bemärkelse fanns heller inte
längre, men istället anordnades under sommaren kortare fristående
kurser för ungdomsledare. Dessutom fanns en fem veckors kurs i
hem- och familjekunskap, vilken lockade ett trettiotal kvinnor från
hela landet − och även en från Finland. Den framstår i hög grad som
en arvtagare till de husmodersinriktade sommarkurser som funnits
tidigare. Huvuddelen av tiden ägnades åt hemkunskap med mat-
lagning, bakning, dukning och servering. Vävning och vävteori var
också ett viktigt ämne. Men kursen hade nu en tydligare estetisk
inriktning, här ingick även litteraturstudier (som främst ägnades åt
lyrik), ”att uppleva och förstå konst”, musiklyssnande, teckning och
målning, keramik samt trä- och metallslöjd. Och beskrivningen av de
teoretiskt inriktade studierna i familjekunskap signalerar att man nu i
undervisningen börjat problematisera familjeinstitutionen och lyfte
fram kvinnohistoria. Här berördes bland annat ”Olika familjetyper.
Dagens familj och gårdagens. Familjelivet i olika kulturer. Några
kapitel kvinno- och äktenskapshistoria.”43

Av årsredovisningen 1964/65 framgår slutligen också att huvud-
delen av eleverna till vinterkurserna fortfarande rekryterades inom
det egna länet, även om man numera hade elever från de flesta
landsdelar och dessutom några utländska studerande. Den allra
största gruppen bestod av dem som tidigare arbetat som hembiträ-
den. De utgjorde nu hela 19 procent av det totala antalet elever på
vinterkurserna, vilket var en uppgång i förhållande till tidigare. Möj-
ligen kan en förklaring till detta vara, att arbetsmarknaden för hem-
biträden minskade. Allt färre svenska hushåll hade numera hem-
biträde. Men sannolikt lockade också möjligheterna till arbete inom
andra expanderade arbetsmarknadsområden. 14 procent av eleverna

                                                
42 Gävleborgs läns folkhögskola i Bollnäs: redogörelse för läsåret 1964–1965. (s 11 och
15–22)
43 Gävleborgs läns folkhögskola i Bollnäs: redogörelse för läsåret 1964–1965. (s 28)



Kerstin Rydbeck

242

hade tidigare haft sin sysselsättning i hemmet och 13 procent hade
arbetat inom sjukvården.44

Kvinnokurser istället för husmoderskurser

År 1970 hade de praktiska husmodersinriktade kurserna helt för-
svunnit från Bollnäs ordinarie kursutbud. Istället hade man nu ska-
pat en tvåårig musiklinje. Därmed var Bollnäs en skola som förhål-
landevis tidigt släppte tanken på speciella kurser för kvinnor vilka
byggde på ett traditionellt komplementärt särartstänkande.

När en kurs specifikt för kvinnor åter dök upp i skolans kursutbud
ett knappt decennium senare, handlade det om en sådan som kan
hänföras till den tredje perioden i Berit Larssons indelning − dvs en
kurs som arbetade utifrån feministiska ståndpunkter. Bollnäs var en
av de folkhögskolor som tidigast genomförde en lång kvinnokurs,
eller ”kvinnolinje” som man kallade den (skolans övriga kursutbud
byggde dock fortfarande på samundervisning enligt den andra
periodens förment könsneutrala princip). Kvinnolinjen var ett experi-
ment när den startade 1979, och fanns inte med i folkhögskolornas
kurskatalog förrän 1986, som var det allra sista året den gavs. Mål-
gruppen var kvinnor mellan 18 och 80 år som själva kände att de
tillhörde ”de bortglömda kvinnorna som hamnat utanför det stora
utbildningskalaset” och som ville ”kunna mer, veta mer och våga
mer”. Den 34 veckor långa kursen syftade till ”att öka deltagarnas
självförtroende, skapa kontakter och vidga kunskaper och förståelse
för nutid och framtid.” Kursen kom i huvudsak att bestå av medel-
ålders lågutbildade kvinnor och var upplagd på ett sådant sätt att
den hade stor flexibilitet, med möjligheter för de studerande att
själva bestämma takten, omfattningen och inriktningen på studierna.
Den riktade sig från början endast till kvinnor i Bollnäs kommun och
var en så kallad dagkurs − dvs kursdeltagarna bodde inte på inter-
natet.

                                                
44 Gävleborgs läns folkhögskola i Bollnäs: redogörelse för läsåret 1964–1965 (s 11). Av
den resterande delen hade 17 % arbetat inom industrin, 13 % inom serviceyrken,
9 % i affär, 8 % inom skogs- och jordbruk, 3 % på kontor och 4 % haft ”annan
anställning”.
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Att kvinnolinjen kom till tycks (liksom på många andra skolor där
kvinnokurser givits) i hög utsträckning ha berott på en enskild lära-
res engagemang och påtryckningar på skolledningen, och när den
läraren inte längre fanns tillgänglig dog verksamheten snart. Torgärd
Vramming (1921–1988), som tillsammans med sin man kommit som
lärare till Bollnäs ungefär samtidigt som Ingeborg Bosson slutade
1954, var den som utvecklade och höll i verksamheten. När hon
pensionerades upphörde kvinnolinjen efter endast ett år.45 Under de
sju år som följde, fanns ingen kurs med sikte specifikt mot kvinnor. I
slutet av 1980-talet startades dock en medieutbildning, och år 1993
togs ytterligare ett steg på den vägen, då man skapade en speciell
skrivarlinje − men bara öppen för kvinnliga deltagare. Den har
senare utökats med ett andra år och syftet är att ”genom diskussioner
kring egna och andras texter stimulera deltagarna att bearbeta och
utveckla sina texter”. Skrivarkurser finns idag på ett ganska stort an-
tal folkhögskolor och förutom Bollnäs har även Marieborgs folkhög-
skola utanför Norrköping inriktat sig just mot kvinnors skrivande.46

Hundra års kvinnokurser i Bollnäs
− en sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man konstatera att Bollnäs från början
tryckte hårt på isärhållandet och utformade sina kvinnliga kurser
enligt ett maternellt bildningsideal vilket formulerats med Cecilia
Bååth-Holmberg som den kanske viktigaste ideologen, och där den
praktiska utbildningen i traditionellt ”kvinnliga ämnen hade en cen-
tral plats. Målsättningen med bildningsarbetet var dels att kvinnorna
skulle fungera bättre i en traditionell husmodersroll med förankring i
1800-talets jordbrukssamhälle, dels att stärka deras självkänsla
genom att uppvärdera de insatser som hörde till den ”kvinnliga”
sfären.

                                                
45 Folkhögskolor 1985–1987 (s 18). Se även Bollnäsringen 1980 (s 2). Upplysningar
har också lämnats av Torgärd Vrammings dotter Ylva Vramming, Lund, som
själv vuxit upp vid Bollnäs folkhögskola och som periodvis också var engagerad
som lärare på kvinnolinjen.
46 Folkhögskolor 2003/2004 (s 11) och sammanställningen på s 117.
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Under den period då skolan endast tog emot kvinnliga elever, ut-
vecklades och fördjupades sedan den teoretiska undervisningen och
hushållsundervisningen avskaffades helt inom de kurser som inte
var direkt husmodersinriktade. Samtidigt hade de teoretiska kur-
serna i väsentliga stycken utformats med tanke på just kvinnliga ele-
vers behov. Det blev en utbildning som tydligare tog sikte på kvin-
nornas roll som aktiva, moderna samhällsmedborgare och rationella
husmödrar, och där rollen i hög utsträckning blev att förbereda kvin-
norna för högre studier och yrkesverksamhet inom sådana områden
− vård, omsorg och undervisning − där de ”kvinnliga” egenskaperna
kunde komma till sin rätt i enlighet med det samhällsmoderliga
bildningsideal som byggde på Ellen Keys komplementära könsrolls-
syn. De praktiskt inriktade husmoderskurserna levde kvar i Bollnäs
parallellt med de teoretiska kurserna fram till 1970 då husmoders-
kurserna mer eller mindre självdog, på grund av bristande intresse
från kvinnliga elever. Hemmafruepoken hade börjat gå mot sitt slut,
och det kan noteras att i stort sett samtliga hushållsskolor runt om i
landet också successivt avvecklades ungefär vid denna tid, då staten
avskaffade möjligheterna till statsbidrag.

Sedan 1970-talets början har Bollnäs folkhögskola inte haft någon
husmodersinriktad utbildning. Istället tillhörde man de skolor som
allra tidigast startade en teoretiskt inriktad kvinnokurs i modern
mening, med ett maternellt bildningsideal som för första gången i
folkhögskolans historia tryckte på frigörelse och satte begrepp som
självförverkligande, självförtroende, mod och insikt i centrum för
undervisningen. Man är 2004 en av ett mycket litet antal folkhög-
skolor som erbjuder kurser riktade enbart till kvinnor. Kanske kan
man tolka ambitionen att satsa på enkönad utbildning för kvinnliga
elever idag som att arvet efter Hjalmar & Maria Dahm och Ingeborg
Bosson i någon mån fortfarande lever i Bollnäs − även om innehållet i
kurserna för kvinnor successivt ändrats i takt med samhällets för-
ändring.

Slutord

Fortfarande 2004 arbetar de allra flesta av de totalt 147 folkhög-
skolorna i Sverige efter en officiellt könsneutral princip. Begreppet
”husmoderskurs” försvann officiellt ur folkhögskolan i början av
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1970-talet, dvs vid inledningen av den tredje perioden och just vid
den tid då Bollnäs slutade med den typen av kurser. Istället infördes
begreppet ”hemteknisk utbildning” i folkhögskolornas gemensamma
kurskatalog, för husmodersinriktade kurser.47 Senare har begreppet
”au pair-kurs” också använts av några folkhögskolor för kurser som
kombinerat husmodersutbildning och viss teoretisk utbildning. Kur-
ser med inriktning mot hem och hushåll ges endast vid några få
skolor idag, men det är värt att notera att de så sent som i 1996/97 års
kurskatalog faktiskt var fler än de kurser som fanns under rubriken
kvinnokurser.48 Antalet kvinnokurser har, med en svacka i början av
1990-talet, ökat långsamt sedan slutet av 1970-talet men är
fortfarande lågt. Läsåret 2003/04 finns längre kvinnoinriktade kurser
på totalt tio skolor − varav Bollnäs således är en.49 Möjligen har
genusperspektivet även givits visst utrymme i undervisningen inom
folkhögskolans blandade kurser, på samma sätt som detta håller på
att ske exempelvis inom högskoleutbildningen. Men om detta vet vi
egentligen ingenting, då ingen utrett detta. Inga krav på genus-
perspektiv i undervisningen har heller framförts i diskussionerna om
villkor för statsbidrag. När Berit Larsson talar om en tredje period
som utmärks av att kategorin kön åter börjat problematiseras och dis-
kuteras inom folkhögskolan, så vill jag därför hävda att detta ännu är
i ytterst ringa omfattning.

Manskurserna lyser också fortfarande med sin frånvaro inom folk-
högskolan. Såvitt jag kunnat konstatera genom en granskning av
folkhögskolans samtliga kurskataloger från 1965 och framåt, har bara
funnits någon enda, mycket kort sommarkurs som tagit sikte på att

                                                
47 Folkhögskolor 1973−1974. (särskilt s 66)
48 Folkhögskolor 1996/97 (särskilt s 104 och 106). Så kallade ’au pair-kurser’ fanns
detta år på Grebbestads, Mariannelunds och Önnestads folkhögskola.
49 Bl a finns tre folkhögskolor som har s k allmän kurs med kvinnoinriktning,
här finns de två skrivarkurserna för kvinnor, några har kurser för kvinnor med
invandrarbakgrund, en folkhögskola har naturvetenskapligt basår för kvinnor
och en annan en speciell musiklinje för tjejer och på en skola finns en kurs i
feministiska studier. Se under rubriken ”Kurser för/om kvinnor” i: Folkhögskolor
2003/04, s 115. Långholmen har fallit bort i sammanställningen men hade en
facklig samhällspolitisk kurs för kvinnor, se s 60. De aktuella katalogerna över
folkhögskolornas kurser finns även på Folkhögskolornas informationstjänsts
webbsida: http://www.folkhogskola.nu. Se även Engman, 2001 för en beskriv-
ning av kvinnokurserna vid Långholmens folkhögskola, samt Larsson, 2001 som
berör verksamheten vid Kvinnofolkhögskolan.
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explicit problematisera kön utifrån ett mansperspektiv.50 Den slut-
sats som måste dras är att folkhögskolan som institution generellt
undviker att lyfta fram manlighet och mansroll till diskussion och
fortfarande betraktar mannen som den könlösa normen, människan.

Därmed har min beskrivning av drygt hundra års verksamhet för
kvinnor inom folkhögskolan och särskilt vid Bollnäs folkhögskola
kommit fram till sitt slut. Avslutningsvis skulle jag vilja understryka
att utvecklingen av de kvinnliga kurserna i Bollnäs tydligt visar på
hur tidens samhälle avspeglat sig i folkbildningen och format den
efter skiftande behov och önskemål. Folkbildningen är således i allra
högsta grad tidsbunden till sin karaktär. Samtidigt finns naturligtvis
också vissa grundläggande drag som gått igen genom hela den
studerade perioden och därigenom bidragit till att folkbildningen ur
vissa aspekter även kan beskrivas som förhållandevis tidlös. Ett
sådant drag är dess inriktning fram till idag på att förmedla en
undervisning som i mycket få fall ifrågasatt den grundläggande
genusordningen och nästan alltid utgått från mannen som norm.
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Lisbeth Stenberg

Folkbiblioteken och
kampen om fantasin
Ett könskritiskt perspektiv

Idag finns tecken som tyder på att vi är på väg mot ett mer samman-
hållet bibliotekssystem där informationssökning utgör den priorite-
rade delen av verksamheten. Att potentiellt ge alla medborgare lika
tillgång till kvalificerade informationstjänster i ett system där folk-
och forskningsbibliotek knyts närmare samman skulle ur demokra-
tiskt perspektiv vara en angelägen åtgärd. Det behövs då knappast
två olika ord, folkbibliotek och forskningsbibliotek, för att beteckna
ett svenskt nät av servicepunkter där alla medborgare kostnadsfritt
kan få tillgång till litteratur och information. Men vad händer med
det som kan kallas den folkbildande delen av arbetet med litteratur?
I denna artikel vill jag bidra till en reflexion kring folkbildningen i
samtiden genom att ur ett könskritiskt perspektiv behandla några
aspekter av folkbibliotekens hundraåriga historia. Till grund för
framställningen ligger mitt intresse för skönlitteraturens och fik-
tionens ställning inom folkbildningen. Kanske finns det här ett om-
råde för något nytt att växa fram, eventuellt i samverkan mellan
bibliotek och olika idéburna rörelser. Idag behöver, som jag ser det,
arbetet med skönlitteraturen präglas av en tydligare profil än det
gjort som en del av ’neutrala’ institutioners verksamhet under senare
delen av 1900-talet.

Folkbibliotek – neutrala institutioner?

Folkbibliotek började inrättas runt sekelskiftet 1900. Biblioteksfors-
karen Joacim Hansson har analyserat idéerna bakom införandet av
statligt stöd till olika typer av bibliotek. Argumenten för allmänna
bibliotek i en utredning 1911 var att de skulle vara ”neutrala” insti-
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tutioner. Allmänna bibliotek var viktiga därför att de kunde leda till
att stärka nationalkänslan. De kunde bidra till att skapa en identifika-
tion, ett vi och vårt. Även argument om hur tillgången till kunskaps-
givande litteratur kunde gynna den ekonomiska utvecklingen i lan-
det var ett viktigt inslag i talet om folkbiblioteken. Hansson anser att
konservativa och liberala drag dominerar i diskursen om folkbiblio-
teken vid deras införande. Bland liberalerna syns en tydligare kopp-
ling till den framväxande demokratin. De konservativa betonade mer
vikten av tradition och kulturarv och betraktade biblioteken som
institutioner för folkuppfostran och inte folkbildning.1 Hansons slut-
sats blir att en ny borgerlig elit i stor utsträckning med hjälp av ett
nationellt enhetstänkande lyckades ”oskadliggöra” folkrörelsernas
mer konfliktorienterade perspektiv.2

Kring sekelskiftet 1900 byggde även många folkrörelser upp egna
bibliotek. Sett ur de rörelseaktivas eget perspektiv gällde det att skola
medlemmarna eftersom kunskap var en väg att nå makt. Vem som
talar om folkbildning, vem som utför det folkbildande arbetet, vilken
metod som används, vilket innehåll bildningen har och vad som är
syftet, har stor betydelse för vilken innebörd begreppet folkbildning
får. Bernt Gustavsson har i flera böcker inträngande idéhistoriskt
belyst utvecklingen av begreppen bildning och folkbildning i Sverige
och även diskuterat möjligheten att för framtiden använda begrep-
pet. Han föreslår en rekonstruktion.3 Men går det att skapa trovär-
dighet för något vars ”neutralitet” under hundra år ofta använts för
att legitimera en dominerade grupps intressen. Av de olika delarna
av folkbildningen är biblioteken den del som organisatoriskt helt
kopplats loss från de fria och frivilliga rörelserna. Inom folkbild-
ningen räknar man idag inte heller alltid folkbiblioteken till ’famil-
jen’. Maj Klasson har belyst hur uttrycket folkbildning allt mindre
blivit ett begrepp som bibliotekarier vill använda för att beteckna sitt
arbete.4 Uttrycket livslångt lärande har däremot vunnit genklang.
Maj Klasson har även ställt frågor kring om bibliotekarierna främst är
kulturbevarare eller kulturförnyare. Många anser att den folkbil-

                                                
1 Hansson. 1998. (s 106ff, 138)
2 Ibid. (s 122, 143)
3 Gustavsson. 1991, 1998.
4 Klasson, 1997 i inledningen till antologin Folkbildning och bibliotek? På spaning
efter spår av folkbildning och livslångt lärande i biblioteksvärlden.
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dande identitet, som under perioder funnits bland bibliotekarier, har
börjat ersättas av ett nytt slags professionstänkande där de verk-
samma inom folkbiblioteken hämtar sina förebilder från de veten-
skapliga biblioteken. Denna tendens har förstärkts av de akademise-
rande utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap.5 Är
det inför framtiden dags för en tydligare bodelning mellan folkbild-
ning och bibliotek eller går det att ”rekonstruera” folkbibliotekens
arbete med skönlitteratur och då dra lärdom av hur marginaliserade
perspektiv haft svårigheter att få genomslag inom folkbiblioteken
under seklet som gått?

Tjänstemannakvinnor i männens bibliotek

Yrket som folkbibliotekarie blev mycket tidigt kvinnodominerat och
en del i maktstrukturer där kvinnor underställdes manliga besluts-
fattare. Feminiseringen av folkbiblioteksområdet har påverkat verk-
samheten på flera sätt. De tidiga bibliotekariernas situation har lik-
heter med förhållanden inom andra yrken. För att ge relief åt utveck-
lingen, som är av intresse för den roll biblioteken spelat för relationen
mellan tradition och förnyelse, ska jag här kort presentera några
sådana andra kvinnodominerade områden. Historikern Christina
Florin gjorde 1987 en pionjärstudie Kampen om katedern. Feminiserings-
och professionaliseringsprocesser inom den svenska folkskolans lärarkår
1860–1906. Hon har senare diskuterat kvinnliga tjänstemän i manliga
institutioner mer generellt.6 Florins analyser ligger till grund för min
egen preliminära problematisering av biblioteksområdet i Männens
bibliotek – en kvinnosak , en studie som grundar sig på förhållandena i
Göteborg under de gångna hundra åren.7

Borgerskapet behövde lämpliga försörjningsmöjligheter för ett
växande antal ogifta döttrar. Samtidigt ökade antalet tjänstemän i
vårt land. Statens större inblandning i befolkningens liv ledde både
till ny verksamhet och till att tidigare åtaganden utvidgades. Florin
visar hur viktigt det är att observera hur både klass och kön fungerar
strukturerande för att förstå de förändringar som skedde under

                                                
5 Något som nyligen även påpekats av Hansson. 2003. (s 12–14)
6 Florin, 1987 samt den artikel som här använts i Kvinnohistoria, 1992.
7 Atlestam & Stenberg. 2003.
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perioden. Hon urskiljer tre processer som på ett komplicerat sätt är
sammanflätade: en feminiseringsprocess, en professionaliserings-
process och en byråkratiseringsprocess.

Feminiseringen är lika med att många av de nya tjänstemännen
var kvinnor. En stor del var sådana som ”fyllde på nerifrån” och fick
utföra rutinartat kontorsarbete eller ingick i kvinnodominerade grup-
per som småskollärarinnor, sjuksköterskor och postfröknar. Andra
krävde att få stå på samma nivå som männen, till exempel folkskol-
lärarinnor och kvinnliga akademiker.

En orsak till att arbetsgivarna anställde kvinnor var av ekonomisk
art – man kunde ge dem låga löner. Men det fanns även orsaker av
ideologisk art. De dygder kvinnor ansågs ha – samvetsgrannhet, flit,
tålamod och att bildade flickor inte brukade strejka, gjorde dem
lämpliga att anställa. Dock var även kvinnornas vilja att själva söka
sig till dessa tjänsteyrken en viktig faktor, anser Florin. Kvinnor käm-
pade för att bli betraktade som fullvärdiga medborgare och då fanns
många uppgifter inom staten där kvinnor kunde visa sin duglighet.
Många drömde också om att få bli till exempel lärarinnor eller sjuk-
sköterskor för att kunna bidra till bättre liv för andra. I jämförelse
med arbete på fabrik eller i hushåll hade yrken inom tjänstesektorn
också hög status. Florin påpekar att utbildning kunde användas som
en kvinnlig strategi och fortsätter:

Tjänstemannakvinnor med flickskoleutbildning i bagaget rekryterades
under 1800-talet oftast ur ett borgerligt skikt. Med den borgerliga utbild-
ningen följde ett ’språk’, ett sätt att föra sig, en förmåga att formulera sig
som kvinnorna själva kunde utnyttja. De kunde skapa sig en slags ’makt-
sfär’ på lägre nivåer i tjänstemannavärlden, där de kunde konkurrera med
män eller kvinnor från andra samhällsklasser.8

Dessa kvinnor utvecklade olika strategier och skapade sina olika
kvinnokulturer. En sådan finns i sjuksköterskeyrket, som från mitten
av 1800-talet dominerades av medel- och överklasskvinnor. Yrket var
ett kall och knappast några systrar var gifta. Fram till 1940-talet
bodde de flesta i anslutning till arbetet. Deras professionaliserings-
strategi har betecknats som ”borgerlig maternalism”, något som

                                                
8 Florin. 1992. (s 138)



Folkbiblioteken och kampen om fantasin

255

innebar att de värnade om sin högre utbildning och sin plats i hier-
arkin, där de var arbetsledare.9

Anglosaxisk biblioteksforskning har visat hur folkbibliotekarie-
yrket i de amerikanska biblioteken, som i början av 1900-talet var
förebilder i vårt land, snabbt feminiserades. I en banbrytande upp-
sats har biblioteksforskaren Dee Garrison skisserat den utvecklingen.
Då utbildade kvinnor mötte motstånd inom mer etablerade pro-
fessioner, drogs de till detta nya verksamhetsområde. Den främsta
anledningen till att de välkomnades av manliga biblioteksansvariga
var att de accepterade låga löner. Myten om kvinnans sfär och spe-
ciella egenskaper bidrog till att kvinnorna sökte sig till vårdande
områden. Att vårda Kulturen med stort K föll inom en traditionell
syn och var något som väl passade en kvinna som måste försörja sig.
Med föreställningar om de borgerliga kvinnornas förfining och höga
moral följde att deras andliga inflytande ansågs kunna hjälpa till att
sprida viktiga värden. Det kvinnliga inflytandet kunde även ge
biblioteken en hemlik atmosfär som gjorde dem välkomnande. Den
store amerikanske biblioteksmannen Melvil Dewey lockade kvinnor
till bibliotekarieyrket med att det gav mer utrymme för en altruistisk,
självuppoffrande gärning än prästens eller lärarens yrken. Då han
1887 startade den första biblioteksutbildningen antogs 17 kvinnor
och 3 män.10

Tidigare generationers kristna kvinnor, som ville göra en altruis-
tisk insats, hade ägnat sig åt välgörenhet eller givit sig ut på mis-
sionsresor till andra kontinenter. Här öppnades en ny möjlighet att
engagera sig i något av ett inre sekulariserat missionsprojekt. Ellen
Key, som i början av 1900-talet hade stort inflytande inom delar av
folkbildningen i vårt land, formulerade deltagandet på ett språk som
lånade uttryck från en religiös sfär. Folkbibliotekspionjären Maria
Larsen, som jag studerat, betecknar sig själv som Ellen Keys andliga
dotter. Valfrid Palmgren i Stockholm och Maria Larsen i Göteborg
delade, trots andra olikheter, övertygelsen att folkets bildningsnivå
borde höjas genom mötet med ”stor” litteratur. Deras engagemang
rör definitivt en ”smakfostran” med elitistiska förtecken.11

                                                
9 Emanuelsson. 1990. (s 89f)
10 Garrison. 1979.
11 Atlestam & Stenberg. 2003 (s 86 ff). Om smakfostran se även Sundberg. 2001.
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Kvinnor mot kvinnor

När fler unga kvinnor tog studenten och en del kunde skaffa sig en
akademisk utbildning fanns en grupp utbildade kvinnor att tillgå. De
utgjorde en kvalificerad arbetskraftsreserv som erbjöds yrkesutbild-
ning. Kvinnor var i majoritet bland studenterna vid biblioteksskolan i
Stockholm efter dess start 1926. Kerstin Rydbeck, som lagt genus-
perspektiv på utvecklingen av bibliotekarieyrket i Sverige, skisserar
den senare utvecklingen:

Folkbibliotekarieyrket fungerade också väl i kombination med den tradi-
tionella könsarbetsdelningen inom äktenskapet, som gav kvinnorna
huvudansvar för barnen och hemmet. Före de stora kommunsammanslag-
ningarna på 1950-, 1960- och 1970-talen var nämligen många kommuner
för små för att kunna finansiera heltidstjänster på biblioteket. Folkbiblio-
tekarieyrket blev i stor utsträckning ett deltidsyrke och lönen var låg.
Ännu för några decennier sedan arbetade majoriteten av folkbiblioteka-
rierna i Sverige deltid.

När de gamla rörelsedrivna studiecirkelbiblioteken uppgick i de kom-
munala biblioteken och bibliotekariesysslan övergick från att vara ett
ideellt arbete till ett kommunalt avlönat yrke, betydde det således att de
gamla studiecirkelbibliotekarierna (de flesta med förankring i arbetar-
rörelsen och nykterhetsrörelsen och många, sannolikt män) försvann, eller
fick nöja sig med lägre okvalificerade tjänster som biblioteksassistenter
eller kontorister, medan bibliotekarietjänsterna besattes med högutbildade
kvinnor.12

När verksamheten expanderat och tillräckligt många utbildade fanns
att tillgå, blir det utbildningen, som blir avgörande vid den upp-
delning som skedde mellan bibliotekarier och kanslister, då utbil-
dade bibliotekarier tog över mindre folkrörelse- och kommunbiblio-
tek. Under denna period accentueras nya frågor som förutom
utbildning även rör skillnader mellan gifta och ogifta kvinnor. En ny
form av skiktning började. Den hade en tydlig klassprägel, eftersom
akademisk utbildning i stort var förbehållen de välbeställda. Kvinnor
ställdes ofta mot kvinnor i denna yrkeskultur, medan män behöll
makten i bakgrunden. Man skulle kanske här, liksom det gjorts vad
gäller sjuksköterskorna, kunna tala om en ”borgerlig maternalism”.
För föreståndarinnorna gällde det att få underställd personal att följa
regler och rutiner och lojalt underordna sig de ledande männen.

                                                
12 Rydbeck. 2001. (s 20–21)
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I den tidigare nämnda artikeln om de amerikanska biblioteken
visar Dee Garrison att redan kring 1905 hade biblioteksutbildning-
arna utvecklats enligt den tongivande biblioteksmannen Melvil
Deweys uppläggning. Den koncentrerades till praktiska instruk-
tioner av rutinkaraktär för i huvudsak kvinnliga deltagare. Den
inriktningen blev bestående och gjorde det möjligt för de ledande
männen, menar Garrison, att på andra nivåer behålla en auktoritativ
position. Det utvecklades en administrativ struktur där regler och
principer betonades och det bidrog till att de anställdas handlings-
frihet begränsades. Garrison visar också, med några citat ur en debatt
bland stora biblioteksmän i början av 1900-talet, hur de är eniga om
att geniala bibliotekarier inte behövde formell utbildning – de bästa
var födda sådana, underförstått till män. Utifrån svenska förhållan-
den återstår mycket att utforska. Studierna av de göteborgska folk-
biblioteken väcker många frågor där även utvecklingen under 1950-
och 60-talen är intressant ur ett klassperspektiv. I boken Männens
bibliotek – en kvinnosak finns berättelser från två bibliotekarier som
började sitt yrkesliv under 1970-talet och som lyckades förena ett
framgångsrikt yrkesliv med ansvar för barn, något som i jämförelse
med t ex brittiska bibliotekarier förefaller tämligen unikt. I början av
1970-talet kunde kvinnliga bibliotekarier, mycket tack vare den nya
arbetslagstiftningen, kombinera yrke och barn.13 Så lång tid tog det
för en grupp akademiskt utbildade kvinnor att få en möjlighet till
någorlunda lika villkor som män inom ett yrkesområde.

Kön och klass och sega strukturer

De lärdomar som kan dras utifrån borgerliga kvinnors långa väg till
någorlunda jämlikt yrkesarbete inom folkbiblioteken är flera. Tydli-
gast är dock att nya grupper behöver mycket lång tid för att etablera
sig. Att hävda egna perspektiv i hierarkier där man som nykomling
just gjort entré har varit omöjligt. Att kvinnorna inom folkbiblioteken
har tenderat att förvalta ett traditionellt kulturarv bör inte förvåna.
Idag finns forskning som förklarar de mekanismer som råder i kam-
pen om tolkningsföreträde mellan grupper med olika intressen.

                                                
13 Atlestam & Stenberg. 2003.
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Eliternas litterära fält

Pierre Bourdieus sociologiska analyser av moderna litterära fälts
framväxt belyser både de materiella villkoren för konsten och hur
värde produceras. Bourdieu tillhandahåller, enligt sin främste
svenske förmedlare och utforskare Donald Broady, en rad verktyg,
begrepp, snarare än en sammanhängande teori, för att förklara hur
kampen om det kulturella kapitalet förs.14 Ett fält är en värld för sig
där personer och grupper strider om något för dem gemensamt. På
det litterära fältet gäller kampen rätten att bedöma vad som är god
litteratur. Fält kan vara mer eller mindre autonoma, självständiga.
Med det menas att det inom fältet finns egna regler och t ex inträdes-
krav och belöningssystem. Det litterära fältet i Frankrike, det som
Bourdieu beskrivit, nådde en unik autonomi i slutet av 1800-talet.
Det är då föreställningar om konsten för konstens egen skull, l’art
pour l’art, och konstnären som siare, ett (manligt) geni blev domine-
rande. I stor utsträckning byggde man vidare på idéer som vuxit
fram under romantiken med dess höga värdering av originalitet och
en föreställning att all ’sann’ dikt var uttryck för diktarens egna
känslor. Skönlitteraturen skulle, enligt vissa stå fri från ’intresse’ och
höjd över aktuella strider vara sitt eget mål. Litteraturhistorien upp-
stod som disciplin en bit in på 1800-talet och då rådde det länge de-
lade meningar om vad ’litteratur’ var och hur den skulle definieras.

Under 1800-talet delades det litterära fältet, enligt Bourdieus be-
skrivning, i ett avant-garde och en kommersiell del och det var insat-
ser inom den exklusiva delen som var det som gav status, eller med
hans term ’kulturellt kapital’. Kommersiell, publik framgång sågs per
definition som något negativt. Inom fältet gällde en ’omvänd eko-
nomi’. Det innebar att författare som skrev för pengar, i Sverige t ex
Emilie Flygare Carlén, inte kunde räkna det som något som ökade
värdet på det hon skrev, det snarare diskvalificerade. Det har blivit
uppenbart att det finns underliggande könspolitiska orsaker till hur
en författare behandlats på det litterära fältet under 1900-talet.
Bourdieu lägger inget könskritisk perspektiv på skeendet. En under-
liggande värdering hos honom är istället, som påpekats av den brit-
tiska litteraturprofessorn Isobel Armstrong att utvecklingen mot ett
autonomt fält där värde bestäms av ’fria intellektuella’ är att föredra
                                                
14 Broady. 1998.
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framför andra sätt att bestämma värde.15 Något som kan ifrågasättas
om ett vidare demokratiskt betraktelsesätt införs och marginaliserade
gruppers svårigheter ställs mot dominerande eliters hårdnackade
värnande om sitt tolkningsföreträde.

I en diskussion om en ny typ av folkbildning och en ny litteratur-
politik skulle man kunna ta sin utgångspunkt i hur den feministiska
litteraturforskningen kunnat visa på de strategier de dominerande
använt för att behålla sitt tolkningsföreträde och den taktik de kvinn-
liga författarna utvecklat för att vid olika tider, trots allt, få sina verk
publicerade och lästa. En ny litteraturpolitik och ett i djupaste me-
ning folkbildande arbete med de marginaliserades berättelser skulle
även behöva grundas i en ny syn på skapande och värde. En sådan
”radikal estetik” har föreslagits av Isobel Armstrong. Jag ska här kort
presentera både den feministiska litteraturforskningens bidrag och
Armstrongs utmaning för att, mot otydligheten i folkbildningens
innebörd och identitet i vår samtid, ge en aning om en möjlig utveck-
ling av folkbildningen inom litteraturområdet.

Feministisk litteraturforskning

Feministisk forskning har visat hur mekanismer inom det etablerade
litterära fältet fungerat på sätt som missgynnat kvinnliga författare
och påverkat bedömningen av deras verk. I den av Eva Lilja utgivna
antologin, I klänningens veck. Feministiska diktanalyser är det en kritik
av receptionen (mottagandet) som förenar bidragen, i övrigt används
olika grepp vid analyserna. Anna Williams behandlar litteraturfältets
kanon genom att analysera kvinnors plats i litteraturhistoriska över-
siktsverk under 1900-talet.16 Gunilla Domellöfs fördjupade special-
studie av perioden 1930–35 visar samtidsmottagandet som ett köns-
politiskt spänningsfält där dominerande kritiker fungerat som grind-
vakter.17 För litteraturhistorieskrivningen har alltså de dominerandes
könsblindhet inneburit att vissa läsarter exkluderats.

Även i min egen forskning om Selma Lagerlöfs tidiga författar-
skap kunde jag se hur manliga kritiker ur skilda ideologiska läger vid

                                                
15 Armstrong. 2000. (s 161)
16 Williams. 1997.
17 Domellöf. 2001.
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hennes debut gick samman, för att hålla henne och samtida kvinnliga
kritiker utanför fältet. Det tyngst vägande intresset för de domine-
rande kritikerna Carl David af Wirsén, Karl Warburg och George
Brandes, som var på väg att bygga upp sin auktoritet och ett auto-
nomt fält, verkar ha varit att de önskade en kamp man mot man. De
strategier de använde för att behålla sina positioner känns sällsamt
välbekanta även i dagens debatter. En vanlig strategi innebär att
innehåll och frågor om ideologi förbigås med tystnad eller om-
vandlas till frågor om form.

Beskrivningar av hur estetiska värderingar grundläggs och hur
genrekonventioner utvecklas har fördjupats under senare år. Särskilt
i första delen av Nordisk kvinnolitteraturhistoria lyfts kvinnors skri-
vande i genrer utanför konstlitteraturen fram på ett sätt som låter ana
de möjligheter som finns att värdera annorlunda då nya former av
skrivande uppmärksammas.

Isobel Armstrongs radikala estetik

Isobel Armstrong (2000) formulerar i The Radical Aesthetic grunderna
för en möjlig demokratisk estetik. Hon vill ändra kategorin som
sådan och hon vill uppmuntra demokratiska läsningar av texter.
Hennes projekt är en kritik mot den vändning i anti-estetisk riktning
som under senare tid funnits hos t ex marxister, post-strukturalister
och dekonstruktivister; särskilt går hon i dialog med Terry Eagleton,
Jacques Derrida och Paul de Man. Armstrong vill överskrida dualis-
tiska modeller. Hon ser tvetydighet som en form av kritik och vill
koppla denna till estetiskt värde. Att fördröja en upplösning, ett slut,
och återvända till ’mitten’ är en estetisk strategi som liknar ett sätt att
tänka. Det estetiska blir då ett uttryck för ett förmedlande, ett sö-
kande efter kunskap och inte något som förutsätter en privilegierad
form av kreativitet.

Armstrong ser den plats där den estetiska upplevelsen är lokali-
serad som ett ’möjligheternas utrymme’ i individens relation till om-
givningen. Lek, liksom den estetiska upplevelsen, handlar om utrym-
men där det är möjligt att omförhandla gränser. Armstrong anknyter
här teoretiskt till bl a John Dewey och Lev Vygotsky.
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Något nytt formuleras ofta utifrån socialt marginaliserade posi-
tioner. När t ex kvinnor började presentera sina verk i offentligheten
tilläts, eller kunde de inte avvika alltför mycket från dominerande
koder och meningssystem, eftersom rösten som talade måste inge
förtroende. Att tala med auktoritet är inte något självklart för perso-
ner i marginaliserade positioner. Susan Sniader Lanser har i Fictions
of Authority undersökt ’kvinnlig röst’ som en subjektsposition i kvin-
nors skrivande från mitten av 1700-talet till våra dagar. Hon betonar
att varje kvinnlig röst blir en funktion av den kontext i vilken den
opererar, liksom att ideologiska spänningar blir synliga i en textuell
praktik. Skrivandet som sådant kan ses som ett projekt av själv-
auktorisation.

Jag finner Armstrongs utmaning, att positivt formulera kriterier
för en demokratisk estetik, som en möjlig väg att gå för att finna nya
grunder för att värdera i kultur- och litteraturpolitiska sammanhang.
Vi kan här finna stöd för att främja skrivande som mer direkt kan
vara ett tilltal till, och ge röst åt, människor som känner sig främ-
mande i majoritetskulturen. Feministisk forskning, kritisk köns- och
sexualitetsforskning och forskning utifrån ett läsarperspektiv visar
att många, oftast män, som inom t ex akademien haft tolkningsföre-
träde inte har förmått att se, eller av strategiska skäl avstått från att
positivt värdera, just dessa kvalitéer i litteratur skriven ur t ex
kvinno- eller arbetarperspektiv. Bibliotekshistorien sedd ur ett kri-
tiskt perspektiv ger även den exempel på en stor eftersläpning i för-
hållande till intressen hos grupper som söker emancipation. När
kvinnliga författare började sätta problem inom äktenskapet under
debatt på 1880-talet fick de borgerliga kvinnor som tilltalades av litte-
raturen i stor utsträckning söka sig till kommersiella lånebibliotek för
att få tillgång till denna typ av litteratur.18 När lesbiska kvinnor på
1980-talet sökte den nya, främst anglosaxiska litteratur, som positivt
konstruerade en identitet för den ditintills stigmatiserade gruppen,
tillhandahölls den litteraturen av den privata, och närmast ideellt
drivna kvinnobokhandeln Medusa.

Även om vi i vårt land haft litterära bedömare på kultursidor och
inom akademien som i stor utsträckning lyckats hålla t ex kvinnliga
författare utanför så har många av dessa nått ut och uppskattats av
en stor publik. Vi har under 1900-talet internationellt sett haft för-
                                                
18 Jeppsson. 1981.
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hållandevis många framgångsrika kvinnliga författare i vårt land.
Skönlitteraturen har för många marginella grupper, under ett mobili-
seringsskede, fungerat som något av ’rörelsetexter’. Ofta har det rört
sig om litteratur i genrer som avförts som ’låga’. Där har grepp som
sentimentalitet eller sensation använts för att väcka känslor. Vad det
nu gäller är bl a att öka kunskapen om texter vars innehåll verkar för
att utveckla mänskliga och demokratiska rättigheter. Med ett ökat
intresse för fiktionens funktion för läsarna och i samhället bör delar
av denna litteratur kunna tillmätas ett högre värde.

Kampen om fantasi och framtid

För marginaliserade grupper är det avgörande att få lämna egna
avtryck och göra tolkningar av historien och kulturarvet ur egna
perspektiv. Bernt Gustavsson betonar vikten av att omtolka det för-
flutna när han diskuterar bildningens innebörder i anslutning till
Paul Ricœur. De egna möjligheterna har avgörande betydelse för
vilka förhoppningar som kan knytas till framtiden. Istället för ordet
”kulturarv” inför och förklarar Gustavsson ordet ”erfarenhets-
utrymme”:

På samma sätt som varje enskild människa har sina erfarenheter samlade,
vilka hon då och då aktualiserar när hon behöver det, så har samhället och
kulturen ett sådant utrymme för samlade erfarenheter.
[…]
Det som betingar vårt förhållande till framtiden är våra förväntningar. Vi
hoppas, vi har farhågor, vi förtvivlar. Vilka förväntningarna än är, så
hänger de på ett eller annat sätt samman med hur vi tolkar nuet och det
förflutna. Den horisont som riktar vårt medvetande mot framtiden kallar
vi ”förväntanshorisont”. Den betecknar den horisont som döljer framtida
erfarenheter, de som ännu inte är gjorda, men som kanske är möjliga.
Bakom den horisonten öppnar sig en ny erfarenhetsrymd som ännu är
okänd.19

Utifrån Ricœurs resonemang definierar Gustavsson bildning i vår tid
som ”att återuppväcka det förflutna, omtolka det och utifrån vår
tolkning av samtiden ge det nya innebörder”.

                                                
19 Gustavsson. 1998. (s 106)
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Flera av de tänkare Gustavsson refererar till anser att erfarenhets-
utrymmet idag krymper. Det innebär även att förväntanshorisonten
riskerar att förtvina. För skapandet av utrymme för förändring är de
utopiska drag fiktionen kan rymma av stor vikt. För Ricœur hänger
att göra historia samman med att berätta historia. Genom det blir
människan till sitt eget subjekt.20

Gustavsson avslutar sin bok med att betona att bildning består i en
relation mellan det bekanta och det obekanta. Vi tolkar världen
utifrån vår vardag, den horisont vi känner, men för att möta det
okända måste vi distansera oss från det alltför bekanta. ”Bildning be-
står i att sätta sig själv och sin tolkning på spel.” Vi kan göra detta
genom att i dialog möta andra tolkningar, menar Gustavsson. Han
anser att detta är bildningens mening samtidigt som det är kunska-
pens och förståelsens natur. Bildningstanken innefattar en subjektiv
och en objektiv sida, en process och en målsida. Det innebär att det
inte räcker med den ena sidan.

Kunskap, lärande och bildning är en fri process som börjar i den enskilda
människans egna förutsättningar och villkor för att utvecklas och vinna
kunskap. […] I dialogen sker det genom att möta motstånd från andra
tolkningar. I kulturellt hänseende betyder det att möta det som i tiden
eller rummet är oss främmande och avlägset.21

Gustavsson framhåller vikten av att det finns ”friutrymmen” för
individen eller gruppen. Han kallar det i sin bok ”civilt samhälle”
eller ”livsvärld” och menar med det områden där det finns en relativ
frihet både från marknaden och staten. Han nämner forskningen och
lärandets frihet och berör de så kallade intellektuellas ansvar.

Jag befarar att de slutsatser man kan dra av hur ledande intellek-
tuella män, både inom och utanför akademien, har behandlat sina
intellektuella systrar under det gångna seklet, gör att tilltron till den-
na grupp inte kan ställas särskilt högt. Fortfarande möter feminis-
tiska perspektiv hårt motstånd vid universiteten och det verkar
ibland som att motståndet skulle vara hårdast inom vissa humanis-
tiska ämnen. Men därmed inte sagt att feminister skulle vara mer
benägna att släppa fram nya perspektiv. I mitt försök att få förståelse
för det lesbiskt feministiska perspektiv jag lägger på Selma Lagerlöfs

                                                
20 Gustavsson. 1998. (s 107)
21 Ibid. (s 273f)
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författarskap, har jag bland feminister ibland mött en typ av reak-
tioner som går att känna igen från hur män på det litterära fältet för-
hållit sig till feministiska perspektiv. Om oförmågan att ta till sig
andra perspektiv är en medveten strategi för att behålla en egen posi-
tion, eller om det är en omedveten reaktion, som bottnar i rädsla, kan
jag inte avgöra. Men de svårigheter denna oförmåga visar ger anled-
ning att försöka finna andra vägar att gå, än att förlita sig på om-
råden där någon grupp lyckats hålla både marknaden och politikerna
borta. Att förmå många av de manliga lärarna och professorerna
inom universiteten i vårt land att möta det okända i form av
erfarenheter hos sina ofta borgerliga systrar har varit hart när omöj-
ligt. Hur ska man då lyckas med mer avlägsna perspektiv?

Gustavsson erkänner det han kallar identitetspolitikens berätti-
gande men varnar för att grupper kan binda sig så hårt till den egna
identiteten att man vägrar att relatera till andra. Den faran finns
naturligtvis. Men i ett samhälle som det svenska, med ett starkt
dominerande manligt liberalt kulturarv tvingas alla andra grupper
att förhålla sig till detta. Men vem tvingar de dominerade? Utifrån
demokratiska värderingar bör idag de marginaliserades perspektiv
avsevärt stärkas.

Berättande i form av skönlitteratur eller på annat sätt kommer
fortsatt att vara grundläggande i de dynamiska kulturella processer
som ständigt pågår och som uppstår genom social interaktion inom
och mellan grupper i samhället. Ord och berättande är en förutsätt-
ning för kollektivt tänkande. För individer och grupper som söker sig
fram till en identitet utanför den samhälleligt dominerande är det
särskilt angeläget att själva skapa berättelser och att kunna hitta and-
ras alternativa berättelser. Sett i ett perspektiv som detta blir frågor
om litteratur mer av en fråga om politik än ’smak’ eller värde såsom
detta uttolkas av någon för tillfället rådande elit.

Bakom den konsensus om vad som är god litteratur, som rått
under en stor del av 1900-talet, har det dolt sig ett långtgående tolk-
ningsföreträde för samhälleligt privilegierade. Erfarenheter från stora
grupper ingår fortfarande inte i vår skrivna historia. Men även så-
dant som en gång skrivits kan försvinna ur en kulturs gemensamma
minne, kulturarvet. Exempel på det är de tidiga feministernas ofta
mycket radikala idéer som dessa kvinnor publicerade i egna tidskrif-
ter och publikationer under slutet av 1800-talet. Deras insatser, lik-
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som många kvinnliga författares försök att gå i dialog med sin tids
manliga författare, försvann då de blev förlorare i kampen om att få
utrymme i historieskrivningen.

Vart är vi på väg?

En följd av den nya kulturpolitiken i Sverige var att många bibliotek
under 1970-talet inledde ett aktivt uppsökande arbete med syfte att
nå eftersatta grupper. Bibliotekens kvalitetsurval väckte vid samma
tid indignerade protester från ledande kritiker och litteraturprofesso-
rer.22 Dessa representanter för kultureliten ansåg sig veta vad som
borde spridas ’till folket’. Att bibliotekens bokurval skulle kunna
skilja sig från deras bedömningar och att bibliotekarierna utifrån sina
dagliga möten med läsare var känsliga för andra gruppers läsintresse
föll dem inte in. Tanken att man skulle kunna bedöma litteratur
utifrån andra kriterier än de etablerade var vid denna tid även främ-
mande för de flesta bibliotekarier. Detta trots att Bengt Nerman ut-
manat eliternas tolkningsföreträde i debattboken Demokratins kultur-
syn som utkom 1962.

De sista decennierna av 1900-talet diskuteras ofta i termer av poli-
tikens reträtt. Det har inneburit att t ex 1970-talets försök att bryta
invanda kulturmönster avstannade efter en kort tid. Klassklyftorna
har sedan dess inte minskat. Inom den högre utbildningen och forsk-
ningen är fortfarande studerande med arbetarbakgrund gravt under-
representerade.

Den senaste svenska litteraturutredningen Boken i tiden från 1997
förutspår en förändring av det litterära fältet. Från att tidigare ha
handlat om två kretslopp, med Robert Escarpits termer, det bildade
och det populära, anser man att utvecklingen går mot ett gemensamt
fält.

I spåren av Demokratiutredningen år 2000 skymtar en möjlighet av
nytänkande på kulturområdet. Kopplingar till litteraturens område
finns i en av demokratiutredningens forskarvolymer Demokratins

                                                
22 Något Catharina Stenberg, 2001 visat i Litteraturpolitik och bibliotek. En kultur-
politisk analys av bibliotekens litteraturförvärv speglad i i Litteraturutredningen L 68
och Folkbiblioteksutredningen FB 80.
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estetik.23 Den väckte inte någon större uppmärksamhet på tidning-
arnas kultursidor men diskuterades ändå i några inlägg av bl a Johan
Svedjedal och Ola Larsmo, som beklagade att litteraturen inte nog
uppmärksammats. Jag ser forskarvolymen som ett välkommet försök
att föra frågor om estetik till den politiska sfären. En sådan placering
skulle kunna ge incitament till att förnya diskussioner om kultur-
politiken. Min hypotes är dessutom att det inom fiktionslitteraturen
positivt går att beskriva både teori och praktik kring emancipatoriska
strategier. I min egen forskning har jag, med hjälp av feministisk nar-
ratologi kunnat observera intressanta avvikelser i den litterära prak-
tiken, främst vad gäller intrigstruktur, auktoritet, berättarröst och
könsöverskridande.24

Under 1900-talet har det använts flera olika uttryck för något som
idag eventuellt kan diskuteras som en demokratisk estetik. Då språk-
bruk förändras inom ett område kan det vara ett tecken på att cen-
trala begrepp är utsatta för en intensiv kamp om tolkningsföreträde.
Och det är möjligt att så är fallet vad gäller bedömning och föreställ-
ningar om fiktion i alla media i idag. Om vi är på väg mot en ny
kulturpolitik i vilken riktning ska vi söka dess grunder? Hos vilka
grupper kan vi idag finna en vilja att ifrågasätta och utmana rådande
dominerade smak- och maktmönster? Finns det bland dagens biblio-
tekarier tillräckligt många med erfarenheter eller öppenhet för mar-
ginaliserade perspektiv för att de ska kunna verka för en förnyelse?

Det har länge pågått en kamp om hur bibliotekariernas kunskap
ska definieras. Kärnan i den antagonism som funnits har rört vikten
av ”det vetenskapliga”. Vissa har önskat en sådan betoning och and-
ra förespråkat ett närmande till folkhögskolor och andra delar av
folkbildningen.25 De som agerat för en folkbildande profil i yrket har

                                                
23 SOU 1999:129.
24 I Lisbeth Stenberg, 2001, En genialisk lek. Kritik och överskridande i Selma
Lagerlöfs tidiga författarskap används feministisk narratologi, se t ex Lanser. 1992,
1996.
25 Seldén & Sjölin, 2003 undersöker i ”Kunskap, kompetens och utbildning – ett
bibliotekariedilemma under 100 år.” i: Svensk biblioteksforskning hur diskussioner
om innehållet i bibliotekarieutbildningen från dess början präglats av oenighet.
Några företrädare och grupper har återkommande pläderat för en tydligare
inriktning på folkbiblioteksarbetet med dess olika specialiseringar som barn-
bibliotekarie och skolbibliotekarie. Andra har framhållit yrket som enhetligt och
betonat vikten av akademisk kunskap. Avslutningsvis ställer de den intressanta
frågan: ”Varför är vetenskapliga bibliotek relativt osynliga?” Frågan kan jäm-
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ännu inte haft det inflytande som krävts för att med hjälp av forsk-
ning och utbildning göra en sådan hållning i arbetet synlig. Idag
förefaller folkbildande perspektiv och arbetet med skönlitteratur vara
något som knappast alls får utrymme inom utbildningarna. Det ser
inte ut som de nyutbildade bibliotekarierna är rustade för de
uppgifter som ett arbete för en mer demokratisk litteratur- och kul-
turpolitik skulle behöva.

Frirum – rättvisa institutioner?

I vårt land där ett mål i vår ’nya kulturpolitik’ är att ”ge människor
möjlighet till egen skapande aktivitet och främja kontakt mellan
människor”, bör inte det skapande moment Armstrong för fram, och
som kort beskrivits ovan, kännas allt för främmande. Var om inte i
Sverige bör jämlikhetspolitikens resultat kunna avläsas även på detta
område. När det gäller kvinnorepresentation i parlamenten vet vi ju
att vi har en av tätpositionerna. Men vi vet också att kvinnor inte på
samma sätt lyckats inom ’fält’ som universitet, kulturen och närings-
livet där autonomin är stark. Den svenska erfarenheten, av å ena
sidan starka folkrörelser, och å andra sidan starka autonoma ’pro-
fessionella/intellektuella fält’ visar i blixtbelysning en intressekon-
flikt mellan i detta fall – manligt dominerande eliter och krav på en
demokratisering. Rättvisa institutioner kan inte byggas enbart på
värderingar hos professionella vars erfarenheter är begränsade av
deras egna snäva perspektiv, det må gälla kön, klass eller något
annat perspektiv som ligger utanför deras föreställningsvärld. I
dagens diskussion har Mikael Löfgren framställt det som att:

[…] inom svensk arbetarrörelse finns en lång tradition att, i analogi med
synen på religionen som privatsak, betrakta utbildning och kultur som i
princip värdeneutrala nyttigheter, något som man kan ha mer eller mindre
av – men som det inte är fackets, partiets eller för den delen statens
uppgift att lägga sig i. Deras uppgift har varit att svara för distributionen.
Nu när den så kallade marknaden är intresserad av att införliva utbild-

                                                                                                                                                
föras med andra områden där de personer, de institutioner och de idéer som
dominerar är de som inte i första hand problematiserats. Inom den feministiska
forskningen har man talat om vita, västliga mäns tolkningsföreträde och
projektet har varit att visa den makt som finns dold bakom det som framhållits
som objektivt och naturligt.
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ning, medier, viss kultur (vid sidan av alla delar av den offentliga sektorn
som numera är potentiellt profitabla) saknar arbetarrörelsen ideologiska
argument för att ”värna informationella sektorer mer än andra.26

Jag skulle istället vilja framställa det som ett problem med sega
strukturer. De privilegierades tolkningsföreträde har varit så starkt
att det inte gått att ifrågasätta vissa av de värderingar som varit
grundläggande inom dessa områden. Även många av de intellek-
tuella, som verkat inom eller som stått arbetarrörelsen nära, har haft
eller kommit att omfatta traditionella värderingar. Det är en intrikat
väv av sammanflätade intressen som över klass- och könsgränser
samverkat till att bevara dominansen för traditionella kulturella
värden.

I framtiden är det möjligt att vi kommer att ha flera grupper av
kulturprodukter som värderas lika högt. Den feministiska samhälls-
teoretikern Nancy Fraser, som kritiserat Jürgen Habermas, anser att
hans vittomfattande idéer om den offentliga sfären är för endimen-
sionella. Hon anser istället att den demokratiska potentialen ligger i
konstruktionen och upprätthållandet av en mängd ’offentliga sfärer’,
det vill säga många skilda, ibland överlappande alternativa rum för
förhandlingar om demokratiska värden.27

Inom folkbildningen och i biblioteken finns potentiellt fria rum för
skapande samtal som kan leda till att fler röster och berättelser kan
höras. I en tid när andra rum blir allt mer slutna och alla ’fält’ hård-
bevakas av grupper som värnar sitt tolkningsföreträde och sina per-
spektiv behövs rum, inte bara för att hämta kunskap, utan för att
delta i den demokratiska processen, för att experimentera med att
vidga de demokratiska uttrycken till flera. Här finns rader av goda
initiativ och verksamheter att utgå ifrån. Genom åren har det funnits
viktiga satsningar för att låta nya röster komma in på det litterära
fältet, t ex ”Liv i Sverige” och berättarverkstäder. Skrivarcirklar är
mycket populära. Vid många bibliotek arbetar man aktivt med någon
grupp, vanligtvis barn eller ungdom. Detta har fått uppmärksamhet
och kan beskrivas, men det biblioteksarbete som rymmer skapande

                                                
26 Löfgren. 2002. (s 55)
27 Fraser, 1991 kritiserar Habermas i ”What’s critical about Critical Theory? The
Case of Habermas and Gender” i antologin Feminist Interpretations and Political
Theory och har sedan fortsatt att utveckla tankar kring välfärdsstatens utveck-
ling.



Folkbiblioteken och kampen om fantasin

269

inslag i möten med en eller flera läsare har i den offentliga debatten
knappast nått synlighet. Metoderna har även de fungerat som något
av en ’tyst’ kunskap där varje bibliotekarie själv sökt sig fram.

Det ”neutrala”, det som förutsätts som något självklart, har varit
ett honnörsord för folkbibiblioteken under 100 år. Men illusionen att
det skulle finnas en neutral kunskap eller information är nu veder-
lagd. Men kan framtidens folkbibliotek vara mer öppna för olika
perspektiv än de hittills varit? Kan den förmyndarattityd som delvis
präglat folkbiblioteken som institutioner ersättas av ett medvetet för-
hållningssätt för att aktivt lyfta fram nya röster och stödja grupper
som söker emancipation? Yttrandefriheten och rätten att skapa av-
tryck inom till exempel olika konstformer speglar idag långtifrån alla
befolkningsgruppers erfarenheter. Inom media finns en stark kon-
centration där ägarmakten ligger i ett fåtals händer. Inom film-
industrin är till exempel kvinnor som regissörer och producenter en
försvinnande minoritet. I en värld av överflöd på information är det
kanske inte längre kvantiteten som är intressant utan de kvaliteter
som är förknippade med de perspektiv som inte ryms inom en allt
mer storskalig kommersialiserad mediavärld. Folkbiblioteken skulle
kunna bidra med verktyg till en lokal produktion av budskap i olika
media. Som representanter för det allmänna skulle de genom att ge
utrymme för grupper som söker emancipation kunna ge legitimitet åt
deras strävanden. Folkbiblioteken som offentliga vardagsrum skulle
bildlikt behöva rymma mer än en soffa där man passivt sitter och
tittar på TV, film eller läser en bok. Om folkbiblioteken skall fungera
som rum för samtal och skapande behöver de på flera sätt öppna sina
dörrar för andra intressenter och i samarbete med idéburna rörelser
verka för att bli de samlingspunkter, som behövs i en framtida
demokratisk samhällsutveckling. En del av projektet skulle vara att
skapa och samla kunskap tillsammans med grupper som står utanför
de eliter som dominerar för att lyfta fram nya röster i det de-
mokratiska samtalet och inom konsten. Samtalen skulle kunna röra
sig om existentiella frågor likaväl som det som vanligtvis betecknats
som politiska frågor – idag blir gränserna allt svårare att dra. Allt
handlar istället om villkoren att vara människa i världen, att ha rätt
att delta och att ta ansvar för sina handlingar.
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Torgil Persson

Musikskolorna som samtida
och tidlös folkbildning

Med utgångspunkt i min avhandling om den kommunala musik-
skolans framväxt1 vill jag beskriva musikskolorna som ett resultat av
en tidlös och samtida folkbildningsyttring. I de kommuner jag stude-
rat finns ett samband över tid mellan kommunernas musikliv och
deras framväxande musikskolor. Detta samband har förts vidare
genom generationerna i olika grader av beroende och i ständig ut-
veckling. Jag väljer att kalla denna process kommunens musiktradition.
Jag ska nedan beskriva denna process, hur den utvecklats och hur
den präglats av olika grupper i lokalsamhället.

Musikskolornas framväxt från 1940-talet kan beskrivas i olika fa-
ser; a) behoven växte fram, b) möjligheterna uppstod och c) musikun-
dervisningen institutionaliserades. Senare blev 1990-talet en turbu-
lent tid för musikskolorna med olika former av nedläggningshot som
möttes av protester men som i sin tur kom att innebära en slutlig
konsolidering.

Sammanfattningsvis visade studien att de kommunala musik-
skolorna inte i första hand är resultat av kommunala initiativ, de är
snarare framväxta i den musiktradition som folkrörelserna formade
under 1900-talet. Denna slutsats blev för mig det något överraskande
resultatet efter många års forskande. Den bild av musikskolan som
jag hade efter cirka 40 år inom musikskolefältet förändrades i sam-
band med att avhandlingsarbetet framskred.

                                                
1 Persson. 2001.
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Forskningsfältet från insidan

Entrén till forskarvärlden gjorde jag 1992, samma år som kommunal-
lagarna gav kommunerna större frihet att organisera sina styrelser
och nämnder. Flera kommuner genomförde kommundelsreformer
som för musikskolorna gav anledning till oro. De fem kommuner
som 1974 sammanslagits till Borås kommun delades 1986–92 till 11
kommundelar med decentraliserat ansvar för skola, omsorg, kultur
och fritid. Man övergick alltså från en sektoriell till en territoriell an-
svarsfördelning. Det innebar att en kommundelsnämnd för de fyra
ansvarsdelarna till viss del ersatte en facknämnd (kulturnämnden)
som i musikfrågor till sin hjälp hade en stab av musiksakkunniga.
Min ingångsfråga var hur detta skulle påverka musikskolorna. Jag
utgick ifrån att musikskolorna utgjorde navet i kommunernas musik-
liv och fick det bekräftat i en delstudie.2 Där kommunerna hade en
stabil och väl utvecklad musikskola fanns även en lång lokal musik-
tradition och tvärtom. I flera kommuner undersökte jag därför hur
den lokala musiktraditionen formats och vidareförts. Materialet till
avhandlingen är i första hand inhämtat genom fältstudier av de kom-
munala musikskolornas framväxt i fyra kommuner; Mörbylånga,
Tranås, Kiruna och Borås. Jag har undersökt vilka ensembler som på
olika sätt medverkat i kommunerna alltsedan sekelskiftet, särskilt
folkrörelseanknutna ensembler. Vidare har jag undersökt när de
första initiativen till kommunalt subventionerad instrumentalunder-
visning togs i kommunen, varför dessa initiativ togs och vilka argu-
ment som användes.

Bakgrund

Under 1900-talets första decennier växte i Sverige fram ett behov av
bildning samtidigt med en demokratiseringsprocess som senare sti-
mulerades av materiell och ekonomisk uppgång. Samhälleligt ung-
domsfostrande ansvarstagande ökade successivt och kom till uttryck
genom ökade ambitioner om ungdomens fritidssysselsättning. Kom-
munernas geografiska, socioekonomiska och kulturpolitiska historia

                                                
2 Persson. 1993.
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har dock på skilda sätt och i olika grader skapat varierande förutsätt-
ningar för musikskolornas bildande och framväxt. Ramarna för dess
initiativtagare, som utgjorts av både institutioner och enskilda, kan
därför inte beskrivas i generella termer. Däremot finns inom musik-
skolebildningen vissa mönster för hur ett behov av instrumental-
undervisning vuxit fram, konstaterats och tillgodosetts.

Musik som medel att föra fram ett ideologiskt budskap fram-
trädde inom folkrörelserna tydligast inom frikyrkan och nykterhets-
rörelserna. Det behov av rekrytering av musikanter och ledare som
därvid uppstod tillgodosågs inom rörelserna. I t ex Västerås angavs
nykterhetsrörelsens musikantbehov på 1930-talet som direkt orsak
till att en folklig musikundervisning startade. Tranås hade under hela
1900-talet flera musikkårer, orkestrar och körer i en obruten kon-
tinuitet fram till musikskolestarten. Kiruna Musikkår, Orkester-
förening och Manskör svarade förutom skolensemblerna på lärover-
ken för ett kontinuerligt musikliv under större delen av 1900-talet.
Musiktraditionen i Borås kan spåras till mitten av 1800-talet. I Mör-
bylånga kommun har jag funnit flera orkestrar verksamma samtidigt
endast i brukssamhället Degerhamn på 1920-talet. Men det var också
där som det första initiativet till musikskola togs.

Folkrörelserna och dess betydelse för musiksamhällets utveckling
uppmärksammas av flera forskare. Jag relaterar nedan några av
dessa arbeten om musiken som medel.

Skarpskytterörelsen

Den första rikstäckande folkrörelsen bildades ur det svenska folkets
önskan om ett frivilligt försvar. Av flera bevekelsegrunder fick musi-
ken stor betydelse i rörelsen, framför allt manskörssången och musik-
kåren. Borgarklassens musicerande blev nu antaget även i de breda
folklagren. Lärare hämtade man ifrån närbeläget regemente, där man
fann såväl goda instruktörer som ett behov av extraförtjänster hos
militärmusikerna. Under tiden 1860–70 fanns inte mindre än ett 100-
tal nybildade kårer i landet.3

                                                
3 Andersson. 1982. (s 44)
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Även om rörelsen i sig blev kortlivad så hade inom musikkårs-
traditionen formats ett mera konsertant musikliv som senare överför-
des till andra typer av civila musikkårer.

Frikyrkorörelsen

En av de folkrörelser som tydligast använder musik som medel för
att nå ut med sitt budskap är frikyrkan, och bland de frikyrkor som
utvecklades i Sverige är Frälsningsarmén bland dem som tydligast
låter musiken spela med. Frälsningsarméns grundare William Booth
var tydlig när han lyfte fram musikens användbarhet:

Musiken är ett av våra lockrop. Vi måste först fånga fisken, innan vi kan
steka eller koka den. Fisken fastnar dock inte på en bar krok, utan vi sätter
bete på kroken! Det betet är vår musik!4

Musikens uppgift är att locka till sig människor framför allt utomhus,
att väcka intresse för budskapet, att samla in medel för verksamheten
men även att underhålla. Frälsningsarméns val av repertoar styrs av
musikens karaktär; den ska vara populär, enkel i stil och struktur
samt appellera till massorna. De välkända melodiernas texter skrivs
om för att passa Frälsningsarmén, ”djävulen ska plundras på all mu-
sik ty varje ton, varje melodi och varje harmoni är gudomlig och till-
hör oss”, enligt William Booth.5

Vid särskilda ritualer genomgick man den särskilda befordrings-
gången från barnsoldat, juniorsoldat till soldat. På samma sätt blev
gossmusikanten invigd som musikant efter att först blivit medlem i
församlingen, soldat. Rekryteringen till hornmusikkåren skedde i
regel ur de egna leden; det var bland soldaternas barn som man sökte
nya musikanter.6

Musik som medel utvecklar Stig-Magnus Thorsén i sin avhandling
om musiken i Götene Filadelfiaförsamling med utgångspunkt i etno-
logen Alan P Merriams användning av begreppsparet ”use and func-
tion”. Hans förtydligande exempel underlättar förståelsen av inne-
börden; friaren som besjunger sin älskade använder sången som ett
                                                
4 Kjellgren. 1992. (s 15)
5 Ibid. (s 17)
6 Ibid. (s 130)
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medel (use) medan konsekvenserna i form av den älskades reak-
tioner betraktas som dess funktion (function).7 Stig-Magnus Thorsén
beskriver först hur man inom församlingen på olika sätt använder
musiken och redovisar sex samhälleliga funktioner: musik för att
skapa gemenskap, för att övertyga, för ett symboliskt universum, för
rekreation, för att fly bort och för försäljning. Ett samband mellan
samhällets struktur och musikens former och uttryck blir därigenom
tydligt i synnerhet när det gäller fritidssamhällets struktur men även
vad gäller en förskjutning från upplevelse, perceptionslyssning till
konsumtionslyssning.8

Även Hans Bernskiöld tar i sin avhandling om musiklivet i
Svenska Missionsförbundet upp musikens funktion. ”Som ett käns-
lans språk ansågs musiken vara speciellt lämpad för en plats i reli-
gionens tjänst.”9 I musikföreningen sjöng man till de instrument som
fanns till hands; fiol, gitarr och cittra var de vanligaste men även flöj-
ten var vanlig i mitten på 1890-talet. Musikföreningen var särskilt
populär bland ungdomar och blev därför ett naturligt sätt för rörel-
sen att genom musik sprida sitt budskap.10 Hans Bernskiöld avslutar
sin avhandling:

Vad är mål och vad är medel i en rörelse – av religiös, politisk eller annan
art. Ligger dess identitet och egenart hos de mål som sätts upp eller hos de
traditionellt använda medlen? Och hur ska ett omprövande av medlen
kunna ske för nya tider utan att den egna identiteten förloras? Dåtid–
nutid–framtid: genom ett historiskt medvetande kan alla tre dimensioner
hållas levande samtidigt, en nödvändig hjälp för ett aktivt formande av
framtiden.11

De frågor Hans Bernskiöld ställer får märklig aktualitet, när frikyrko-
rörelsens medverkan i ett framväxande behov av instrumentalunder-
visning redovisas. Frikyrkan har medverkat till att tydliggöra musi-
kens möjligheter och genom en medveten rekrytering engagerat sina
barn och ungdomar.

                                                
7 Merriam. 1964. (s 210)
8 Thorsén. 1980. (s 108ff)
9 Bernskiöld. 1986. (s 204)
10 Ibid. (s 104ff)
11 Ibid. (s 205)
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Nykterhetsrörelsen

Enligt etnologen Alf Arvidssons avhandling om musiklivet i Holm-
sund fick nykterhetsrörelsen större betydelse för samhällsutveck-
lingen än väckelserörelsen:

Inom nykterhetsrörelsen fanns rum för en medvetenhet om arbetarklas-
sens ekonomiska och socialmedicinska situation som fokuserades på nyk-
terhet och individuell skötsamhet som lösning samtidigt som detta gavs
en religiöst färgad inramning.12

Musikkåren medverkade vid logens möte för att rama in ordensritua-
len. En viktigare funktion hade musiken vid olika högtider, fester och
utflykter. Logerna såg som sin uppgift att dels hålla familjen och fa-
miljerna samman och därvid också avleda intresset för och behovet
av alkoholhaltiga dryckers användande. Dessa samlingar, som även
arrangerades av bruket, ägde ofta rum utomhus och krävde en ljud-
stark orkester där fioler och dragspel inte räckte till. Fanns i närheten
ett bruk, var det vanligt att bruksägaren inte enbart skaffade instru-
ment utan även sörjde för att musikanterna fick utbildning.
Uppgiften för musikkåren förutom att representera bruket, var att
medverka vid fester, utflykter och högtidsdagar samt i nykterhets-
logernas olika rituella sammanhang. I logerna förekom även annan
musik, t ex körsång eller solosång till pianoackompanjemang.13 Kör-
sången medförde inga större investeringar och utvecklades därför till
en början mest. En sångkör var ofta första steget i en nykterhetsloge.

Logernas ungdomar hade andra behov av underhållning än vad
ordensritualen och nykterhetspredikningarna kunde ge. Festerna och
danserna blev ett medel för att behålla ungdomarna i logerna och
dessutom se till att kassan gav ett plus. Det var emellertid ett omdis-
kuterat medel, då dansen också ansågs höra ihop med alkohol-
förtäring.

                                                
12 Arvidsson. 1991. (s 40)
13 Andersson. 1982. (s 94ff)
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Arbetarrörelsen

Musik inom arbetarrörelsen förmedlade inte budskap på samma sätt
som i nykterhets- och frikyrkorörelserna. Musik var mer ett uttryck
för en gruppidentitet grundlagt genom en gemensam ideologi.
August Palm och Hjalmar Branting representerade emellertid olika
uppfattning om vilken musik som var arbetarkultur.14 Studenterna
inom arbetarrörelsen hade vuxit upp med uppfattningen att musik
förädlade råmaterialet människan, medan Palm företrädde de som
ansåg att arbetarnas egen musik hörde till den kultur som var viktig
för rörelsen. För Palm var erfarenhetsgemenskapen den viktigaste me-
dan Branting framhöll åsiktsgemenskapen.15 Palm ansåg kultur vara
något man bär inom sig, en arbetarkultur som skapats inom de
”egna” leden medan Branting företrädde uppfattningen att kulturen
skulle erövras från den dominerande klassen. Palm upplevde inte nå-
got behov av ”bildning” medan Branting ansåg att arbetarna skulle
erövra borgarnas bildning för att därigenom nå jämställdhet. Musik-
kårerna blev då ett viktigt medel när det gällde att ge arbetarna
borgarnas ”fina” musik, d v s opera och symfoni. Arbetarna hade
inte tillgång till de få symfoniorkestrar som fanns. Däremot kunde ju
musikkårerna spela all sorts musik, även de mest populära ariorna ur
tidens aktuella operor.16

I litteraturen finns exempel på hur även andra miljöer medver-
kade till det framväxande behovet av samhällsstödd instrumental
undervisning, t ex i prästgårdarna, i borgerskapets salonger samt på
restaurangerna.

Salongerna

Under 1800-talet levde musiken i salongerna sitt speciella liv. Eva
Öhrström har i sin avhandling om borgerliga kvinnors musicerande
beskrivit salongen som arena för såväl musiker som tonsättare och
ett led i utvecklingen mot ett institutionellt musikliv i konsertsalar.
Flickorna hade ingen möjlighet att lära sig spela något instrument i

                                                
14 Jfr Lindbom. 1947a (s 75ff) och 1947b (s 83).
15 Bohman. 1985. (s 190)
16 Ibid. (s 29ff)
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de militära musikkårerna eller ens i de amatörmusikkårer som fanns
inom folkrörelsernas kulturliv. Däremot ingick undervisning i klaver
i deras uppfostran mot ett ideal att behaga. Detta ideal formulerar
Eva Öhrström:

Den representativt utstrålande, icke-reflekterande skönheten vid klaveret
hade samband med musicerandet som talang och fanns därför också i de
borgerliga döttrarnas uppfostran.17

Skönheten skulle framhävas vid klaveret, dock till vissa gränser. Dot-
tern vid klaveret skulle ”röra, inte glänsa”. Pianospelet skulle mer
framkalla stämningar och känslor än visa artisteri. Musikkunska-
perna hade stor betydelse, men kunskaperna kunde endast drivas till
en viss nivå.

I och med att möjligheterna till instrumentalundervisning för ung-
domar uppstod, blev kända och utvecklades, ägde motsvarande pro-
cess rum även på arbetsmarknaden. Arbetslösa restaurang- eller mili-
tärmusiker, flyktingar med musikbakgrund och musikaktiva lärare i
folkskolan och på läroverken såg sina möjligheter till kompletterande
eller alternativa sysselsättningar som lärare på musikskolorna. Mu-
siklärarna på läroverken såg i instrumentalundervisningen lockande
alternativ till klassundervisning och samtidigt möjligheter till att få
heltidstjänstgöring och övertimmar. Samtidigt som elevernas möjlig-
heter till instrumentalundervisning utvecklades så påverkades även
lärarnas arbetsmarknad. Båda grupperingarnas möjligheter blev be-
roende av varandra; ju större möjligheter för eleverna till undervis-
ning, desto bättre möjligheter till jobb för lärarna.

Lokal musiktradition

Folkrörelsernas organisationer har inom respektive rörelse sörjt för
sin rekrytering av musikanter och därmed förknippad undervisning.
Genom att musik blev ett medel för folkrörelsernas verksamhet upp-
stod även ett behov av instrumentalundervisning. Det innebar även
att ytterligare möjligheter till undervisning utvecklades. Eldsjälar i
musiklivet med anknytning till kommunens administration tog

                                                
17 Öhrström. 1987. (s 188)
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senare initiativ till att denna musikundervisning institutionaliserades
och kommunaliserades.

Musikkårens, manskörens och den lokala musikcirkelns tradi-
tioner fördes vidare på olika sätt. Äldre medlemmar påverkade de
yngre genom en psykologisk eller social mekanism; de äldre formade
de yngre. Lundafilosofen Bertil Rolf skiljer mellan deskriptiv och nor-
mativ traditionsöverföring. I en deskriptiv traditionsöverföring for-
mas den mentala inställningen hos individen och sociala strukturer
reproduceras; de äldre formar de yngre. En generation formar mental
inställning och sociala villkor för en annan. Exempel på en deskriptiv
traditionsöverföring i en ensemble kan utgöras av inställningen till
närvaro vid repetitioner inför ett evenemang, eller i den gamla mi-
litärmusikkåren där underofficerarna inte behövde bära notställ. Den
normativa traditionsöverföringen ger traditionens nya medlemmar
status som ökar allt eftersom de växer inom traditionen. Inom
ordensväsendet överförs en normativ tradition.18 Denna normativa
tradition kan illustreras av när äldre medlemmar i en ensemble fort-
sätter trots att de musikaliskt sett kan vara passé. En åttioårig mans-
körssångares normativa status konkretiseras genom medaljer och
förtjänstplaketter och är troligtvis högre än hans musikaliska status.

Det finns alltså ett tydligt samband mellan kommunens musik-
tradition och framväxten av en musikskola. En rad ideella föreningar
och organisationer inom folkrörelserna har under seklets första
decennier grundat ett behov av instrumentalundervisning. Eldsjälar i
kommunerna har i början av 1940-talet initierat undervisning av mu-
sikskoleliknande karaktär som kommunen senare tagit ansvar för.

Folkrörelsernas studieförbund

Rörelsernas behov av instrumentalundervisning omhändertogs av
studieförbunden där efterfrågan, i konkurrens med bland andra de
kommunala musikskolorna, styrdes mer av utbudet studiecirklar än
av rörelsens ideologi.19 I takt med att utbildningsmöjligheterna blev
tillgängliga för allt fler förändrades bidragssystemen. Därmed för-
ändrades även rörelserna; de hade uppnått sina grundläggande mål

                                                
18 Rolf. 1991. (s 153)
19 Jfr Persson. 1997. (s 169)
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och dessa rörelsers studieförbund hade institutionaliserats till (ut)-
bildningsorganisationer på samma sätt som instrumentalundervis-
ningen kommunaliserades när musikskolorna växte fram från 1940-
talet. Formerna för studieförbundens statsbidrag och anställning av
ledare till studiecirklarna i musik förändrades emellertid inte på
samma sätt som musiklärarnas centrala avtal. Konsekvensen blev att
musiklärare föredrog de kommunala musikskolorna som hade bättre
anställningsvillkor. Musikskolorna sökte engagera studieförbunden
till sin ensembleundervisning för att därmed få tillgång till statliga
bidrag. När schablontilldelning av statsbidragen till studieförbunden
infördes 1981 undergrävdes emellertid förutsättningarna för denna
samarbetsform. Flera studieförbund organiserade i stället musikhus i
arbetsformer som gynnade pop och rock och passade ungdomars
arbetsformer. Dessa kom att bli en uppskattad och efterfrågad del av
kommunernas musikliv.

Folkrörelsernas budskap växte alltså fram ur individuella behov
av nykterhet, arbetstrygghet och andlig hemkänsla. Individens behov
blev kollektiva och kunde påverka samhällsutvecklingen. Deras bud-
skap ackompanjerades av musik och blev därmed effektivare. I stu-
dier av kommunernas musikhistoria kan jag notera hur musikkårer
och körer bildades för att tillgodose dessa behov. Ensemblerna ut-
vecklades i gemensamma ideologier och musikupplevelser till orga-
niska enheter inom respektive rörelser; tydligast inom Frälsnings-
armén. På samma sätt växte industrins och nykterhetsrörelsens mu-
sikkårer fram för att bland annat sätta guldkant på familjefester som
medverkade till att motverka tristessen i brännvinets spår och för-
stärka familjebanden inte minst under de nya industriarbetarnas sön-
dagsledighet i ovana stadsmiljöer.

Sociologiska teorier om samhällsgemenskap
– Gemeinschaft och Gesellschaft

Inom sociologin tillämpas flera olika teorier för att beskriva och ana-
lysera samhällelig gemenskap. Jag har valt att utgå från den ofta cite-
rade tyske sociologen Ferdinand Tönnies teori, som kontrasterar kol-
lektivism mot individualism och betecknar idealtypiska begrepp av
statisk och abstrakt karaktär. Framställningen skildrar även en histo-
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risk rörelse från Gemeinschaft till Gesellschaft. Begreppen används
här för att beskriva och förstå de olika formerna och förutsättning-
arna i det samhälle vari musikskolan växte. Här nedan återger jag
några aktuella tolkningar av begreppet och anlitar dem därefter i
analysen av min empiri.

Gemeinschaft och Gesellschaft20 har inom sociologin blivit ett
vedertaget uttryck för två olika former av samhällelig samvaro.
Gemeinschaft betecknar en naturlig, ömsesidigt uppbyggd gemen-
skap exempelvis inom familjer, byalag eller religiösa trossamfund.
Gesellschaft står för en artificiell ordning styrd av homo oeconomicus21

som aktiebolag, ”marknaden” etc. Begreppen används ibland sub-
stantivt (X är ett Gemeinschaft) och ibland beskrivande. Den funda-
mentala skillnaden mellan begreppen tolkar sociologen Johan Asp-
lund sålunda: ”Gemeinschaft är en naturlig och oplanerad social en-
het, en organism; Gesellschaft är någonting uttänkt och konstgjort, en
mekanism”.22 Ferdinand Tönnies ansåg att samhället alltmer präglas
av Gesellschaft samtidigt som varje samhälle innehåller delar av
båda begreppen.23 Utgångspunkten är socialiteterna Gemeinschaft
und Gesellschaft som teoretiska begrepp, varandra helt uteslutande,
men som aldrig kan uppträda i renodlade tillstånd var för sig. Johan
Asplund löser denna konfliktimplicerade presentation genom meta-
foren av en fixeringsbild som innehåller element från båda begrep-
pen. Endast en bild kan uppfattas åt gången, båda kan inte ses samti-
digt.

Gemeinschaft-förhållandet i sin mest utpräglade form – mellan
mor och barn – utvecklas till mera komplexa förhållanden i ortens,
byalagets, rörelsens eller andens gemenskap på landsbygden, i skrån,
inom yrkesgrupper, folkkonst, folklore och folktro o s v. Marknaden
som social funktion innefattas av Gesellschaft-förhållandet; här är

                                                
20 Johan Asplund diskuterar begreppsparets svåröversättbarhet. De flesta ana-
lytiker använder den tyska benämningen (1991. s 7ff).
21 Jämför idéhistorikern Sven-Eric Liedmans klarläggande: ”Den [bilden av
Homo oeconomicus] innebär inte att en människa har intresse enbart av pengar
och rikedomar. Betydelsen är vidare och mer sofistikerad. Människan är ekono-
misk – i strikt mening hushållande – i den mening att hon oförvillat och med klar
blick kalkylerar om en framtid där hon vet vad hon själv önskar sig” (1997.
s 335).
22 Asplund. 1991. (s 67)
23 Nationalencyklopedin, band 7. (s 376)
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människorna endast intresserade av varandra som personifieringar
av utbud och efterfrågan.

Johan Asplund framhåller även att begreppsparet kan utskiljas i
produktion och konsumtion av musik,24 vilket ger min studie ytterli-
gare dimensioner. Kan eller ska musik upplevas som organiskt och/
eller mekaniskt kommunikationsmedel? Det kunde i så fall innebära
att mamman som ammar sitt barn och därtill sjunger vaggvisor är en
organisk företeelse, en organism (Gemeinschaft), medan populär-
musikern som låter sig påverkas av marknaden och den musik som
säljer bäst är något konstgjort, en mekanism (Gesellschaft).

Familjen står enligt statsvetaren Olof Petersson i centrum för
Gemeinschaft-samhället, där banden mellan människorna grundas
på personlig bekantskap, närhet och vänskap. Samhällets typiska
former utgörs av släkten och byn, där människornas tankevärld ska-
pas av sedvanor, deras nedärvda föreställningar och religiösa tro.
”Den ena modellen säger: gemenskapen först, individen sedan. Den
andra modellen säger: individen först, gemenskapen sedan.”25 Den
första modellen syftar alltså på Gemeinschaft och den senare på
Gesellschaft. Petersson fokuserar polariseringen mellan kollektivism
och individualism och det är detta perspektiv jag använder när jag
här nedan först betraktar musikskolorna på 1940-talet och därefter på
1990-talet.

Gemeinschaft och Gesellschaft i musikskolans
framväxt på 1940-talet

Den på 1940-talet alltmer tydligt framträdande politiska ambitionen
att skapa positiva fritidsintressen för ungdomar kan sägas vara
Gesellschaft som gynnade musikskolornas framväxt. Musikskolorna
var också resultat av en organiskt framvuxen gemenskap initierad
och driven av upplevelser hos eldsjälar. En fundamental drivkraft i
Gemeinschaft hos de musikledare jag intervjuat utgöres av deras
upplevelser av musik i sin allra mest odefinierade form och allmänna
inriktning samt möjligheten att dela dessa upplevelser. Jag observe-
rar dessa tecken mot bakgrund av min egen förförståelse. Mitt mu-

                                                
24 Asplund. 1991. (s 13)
25 Petersson. 1999. (s 27)
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sikengagemang har gett mig starka upplevelser samtidigt som jag
fått dela dem med elever och delge dem musikens möjligheter.
Musikskolans grundare i Borås, Karl-Gustav Sundeck, som även var
musikalisk eldsjäl inom frikyrkan, sammanfattade:

Musiken – ställer krav men ger belöning: den berikar vår ensamhet och
vårt gemenskapsliv, ger oss skönhetsupplevelse, skaparglädje. Därför vill
vi ge musiken åt ungdomen och vinna ungdomen för musiken.26

Musikskolornas målbeskrivningar kan i vissa avseenden betraktas
som Gesellschaft med utgångspunkt i kulturpolitikernas medvetna
ideologiska och ekonomiska strävanden mot ett mål. Musikskolorna
utgör enligt dessa politiker instrument för en värdefullare kulturell
miljö i skolan och i musiklivet. Där argumenten för musikskolans un-
dervisning är instrumentellt betingade, t ex att musikskolans under-
visning hjälper till att träna matematiskt eller logiskt tänkande, blir
även musikskolorna Gesellschaft. Dess motpol, Gemeinschaft, skulle
i så fall utgöras av argument som betonar varaktig höjning av livs-
kvalitet och musikskolan som fortsättning av folkrörelsernas tradi-
tionsbundna musikanvändning, i sin tur utmynnande i behoven av
rekryteringsbas för sina ensembler.

Musikskolornas etableringsfas i Gemeinschaft und Gesellschaft-
perspektiv innebär övervägande Gemeinschaft. I Tranås och Kiruna
kom initiativen och genomförandet från det mångfasetterade lokala
musiklivet med inslag av tydlig ideologi. De flesta inblandade indi-
viduella insatserna kom från eldsjälar som var engagerade i någon
musikorganisation och som mer eller mindre uttalat förde dess talan.
I Mörbylånga kan jag inte spåra något uttalat behov från musiklivets
organisationer men det var i socknen Ottenby och hamnsamhället
Degerhamn, där man på 1920-talet hade flera bruksorkestrar, som
instrumentalundervisningen startade. I Borås grundades initiativet
av en ideologisk övertygelse hos Karl-Gustav Sundeck om musikens
estetiska funktion och dess värde för ungdomar, även detta ett
Gemeinschaft.

                                                
26 Borås Tidning 1947-03-08.
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Gemenskapen först – individen sedan på 1940-talet

Vid tiden före musikskolornas initierande var det i första hand
musiklivet som prioriterades – ett kollektivt, inte ett individuellt in-
tresse. Musik fick ett instrumentellt värde i frikyrko- och nykterhets-
rörelsernas verksamhet och blev ett uttryck för en gruppidentitet
genom en gemensam ideologi i arbetarrörelsen.27 Ja, till och med i
sådan utsträckning att kommunala bidrag till icke idéburna ung-
domsverksamheter ifrågasattes.28 Statliga utredningar på 1940-talet
framhöll amatörmusicerandets värden, tillgängliga i studieförbun-
dens musikcirkelverksamhet. I 1944 års folkbildningsutredning med-
gav man dock möjligheter att inom musikcirkelns ram enskilt hand-
leda elever om det ansågs nödvändigt för cirkelns samspel.29 I övrigt
präglas musikskolebildningens etableringsfas av grupptänkande. I
utredningar, målsättningar och tidningsartiklar talas om ungdomen,
elever, ensembler men sällan om de enskilda individerna.

Målet för den allmänna skolans instrumentalundervisning angavs
ofta vara den kulturella miljön i skolan mer än individens förkovran.
Genom instrumentalundervisningen skulle på detta sätt skolans mu-
sikundervisning kompletteras. Eleverna skulle spela ett instrument
både för egen och andras glädje. Målet framställdes till en början som in-
tressestimulerande och först senare som ett medel för positiv fritid,
social samvaro och musiklivets rekryteringsbehov.

Den estetiska värdedimensionen hos musik i allmänhet nämns i
flera sammanhang; man talar om god och intresseväckande musik,
om hur elevernas musikintresse skulle höjas genom värdefulla och
betydande musikverk och att musiklivet skulle höjas genom pro-
fessionalisering och samordning av musiklivets ledning. En tydlig
önskan om enskild undervisning framförs i skolans yttrande över
förslaget till en skolorkester i Tranås: ”Dessutom kan det, som förut
antytts, icke bli tal om att endast samla elever till en och annan sam-
spelning i veckan, utan här krävas individuella lektioner på respek-
tive instrument”.30

                                                
27 Persson. 2001. (kapitel 4)
28 Samtal med förre kommunalrådet Bengt Ryberg 1997-10-11 och 2000-10-23.
29 Jfr s 97.
30 Persson. 2001. (bilaga 3, s 395)
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Musiklivets behov av rekryteringsunderlag var i flera kommuner
utgångspunkten för ett musikpedagogiskt tänkande och ansvars-
tagande. Genom att anställa musikledare samordnades och professio-
naliserades musiklivet. Samma uttryck användes; musiklivet skulle
genom musikledaren höjas. Dessutom behövde musiklivet mu-
sikanter formade i en musikskola.

En rad ideella föreningar och organisationer inom folkrörelserna
grundade alltså under seklets första decennier ett behov av instru-
mental undervisning. I början av 1940-talet initierade musiklivets
eldsjälar undervisning av musikskoleliknande karaktär som kommu-
nen senare tagit ansvar för, vilket innebar att den kommunala musiksko-
lan växte fram.

Gemeinschaft och Gesellschaft i 1990-talets musikskola

Beskrivningen av 1990-talets framväxt av musikskolorna kan betrak-
tas som Gemeinschaft eftersom kulturpolitiker betonade musik-
skolorna som förutsättning för ett lokalt utvecklat musikliv och ökad
livskvalitet. När musikskolorna likställdes med ämnet musik i den
obligatoriska skolan och betraktades som viktig för dess kulturmiljö
eller som ett led i en utbildning, är Gesellschaft dominerande. In-
stitutionellt innebär detta att musikskolan med skolstyrelse som
huvudman kan ses som Gesellschaft och hos kulturnämnden som
Gemeinschaft. Jag vill betona att tankesättet är teoretiskt, blandfor-
mer förekommer alltid.

Gesellschaft är tydlig när musikskoleföreträdare framhåller mu-
sikskolornas instrumentella möjligheter som lokaliseringsfaktor för
industriföretag och inflyttningsgrund för barnfamiljer eller som med-
verkande i ett kulturliv som gynnar lokalsamhället i stort.

I musiksammanhang får Gesellschaft lätt en negativ klang och
karaktär av motverkande faktor. Ett exempel på motsatsen är solist-
valet i den lokala orkesterföreningen. Att engagera en populär instru-
mentalist ”känd från radio och TV” för att locka publik till kon-
serterna var en mycket medveten och effektiv strategi i Borås.

När musikskolorna hotades av nedläggning skedde en diskursiv
omprioritering i kommuners budgetberedningar när politikerna kän-
de sig tvingade att ”hitta nya pengar” (Gesellschaft). I mötet med
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musikskolornas tillskyndare förstärktes gruppidentiteten (Gemein-
schaft) genom att elever, lärare, föräldrar och musiklivsföreträdare
gick samman mot nedläggningshoten som tidningarna så gärna
skrev om. Denna gruppidentitet förblev starkare även efter att hoten
var undanröjda. Ett gemensamt handlande är endast möjligt i ett
organiserat kollektiv, menar Håkan Thörn.31 Kollektivet konstrueras
i första hand diskursivt genom utredningar, media och forskning.
Detta kan illustreras i musikskolevärlden genom det sätt på vilket
den kollektiva identiteten förstärks i manifestationer, dels de positiva
när ensemblerna exponeras vid allehanda uppspelningar och
konserter men också vid nedläggningshot då medierna tacksamt
förmedlade alla misshagsyttringar och lät de angripna politikerna gå
i svaromål. Grunden för politiska ställningstaganden var bristande
ekonomiska förutsättningar tillsammans med ett regelverk som
främjade skolor men ej musikskolor.

Individen först – gemenskapen sedan på 1990-talet

Ungdomars fritidsintresse har tjänat som argument för musikaktivi-
teter i olika former under hela 1900-talet, till en början med syftet att
stödja folkrörelsernas körer och musikkårer och senare även som
grund för musikskolan som en del i ett kommunalt musikliv. Argu-
menten för musikskolorna som ungdomars positiva fritidsintressen
och fundament för musiklivet har bestått. Kommunernas musiktradi-
tion har genom musikskolorna fortsatt att utvecklas, även kvalitativt.
Under 1990-talet fick tre av fyra musikskolor uppleva nedläggnings-
hot som emellertid sällan verkställdes. I slutet av 1990-talet tillkom
argumentet att musikskolorna gynnade landets musikexport. Tradi-
tionens makt har stabiliserat och konsoliderat det lokala musiklivet.

På 1990-talet utvecklades musikskolorna alltmer till autonoma
institutioner, där både elever och lärare var aktörer i kommunens
musikliv. Musikskolorna utvecklade egna ensembler som framträdde
både internt i musikskolornas egen konsertverksamhet och externt,
engagerade av näringslivet, kommunens övriga förvaltningar eller
föreningar. Enskilda elever och lärare medverkade dessutom i exter-
na ensembler, t ex i frikyrkornas musikliv, i musikkårer, körer, orkes-
                                                
31 Thörn. 1997. (s 71)
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terförening etc. Musikskolornas lärare var ofta vid sidan av sina
tjänster ledare för externa ensembler i kommunen.

Musikskolornas undervisning på 1990-talet var individuellt inrik-
tad. Målsättningarna formulerades ofta med tillägget utifrån indi-
viduella förutsättningar även om man var angelägen om att nå alla.
Man var lika mån om den presumtiva publiken och ”husbehovs-
musikanterna” som de elever som hade yrkesambitioner inom mu-
sikområdet.

Kommunens musikliv framhölls som mottagare av musikskolans
elever, men mer ur elevens synvinkel än musiklivets. Dessutom var
man i kommunledningarna alltmer medvetna om vikten av att ha en
lockande musikskola som argument för både familjer och företag
som flyttade från en kommun till en annan.

De nationella attityderna till musikskolorna som präglade 1990-
talet är entydigt positiva. I flera statliga utredningar, grundade på
undersökning främst av Statens kulturråd, talas om musikskolorna
som fundamental grund för svenskt musikliv. Uttalanden från eld-
själar bland musikskolans interna och externa grupperingar visar att
musikskolorna framstår som samlande och traditionsbärande inslag i
kommunernas musikliv. Dagspressens insändare vittnar om musik-
skolorna som viktig förutsättning för elevernas fritid och utbild-
ningsmöjligheter. I slutet av 1990-talet fick musikskolorna stor posi-
tiv medial uppmärksamhet och rollen som betydelsefull faktor för
den lyckade svenska musikexporten. Flera undersökningar, där ele-
verna fått tillfälle att medverka, har studerat hur undervisning en-
skilt eller i grupp värderats. Gruppundervisningens sociala faktorer
har framhållits.

Måldokumenten för musikskolorna har på 1990-talet en delvis
annan karaktär än vid 1940-talets musikskolestart. Målbeskrivningen
blev mer som en politisk viljeyttring och programförklaring. Målen
presenteras dels i varje års budgetskrivning och i vissa kommuner
som underlag även vid utvärdering och innebar mer ekonomisk
styrning än tidigare. De fyra kommunernas aktuella målsättningar
innefattar både egenvärden och instrumentella värden.32 Egenvärde
betecknar här något som är bra i sig och instrumentellt värde ett
medel till något bra eller som har detta som konsekvens.33 Jag tolkar

                                                
32 Molander. 1990. (s 258)
33 Hammarström, 1995 gör en översiktlig genomgång av värdebegreppet.
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dessa målbeskrivningar som uttryck för värdering i tre avseenden,
för a) målgrupp, b) syfte och c) andra effekter.

Målgruppens begränsning uttrycktes i generella termer där in-
tresse och förmåga avsågs vara självreglerande. Det innebär att även
om den kommunala likställighetsprincipen gällde så fordrades dess-
utom intresse och förmåga hos eleverna. Föräldrars bristande tradi-
tion och/eller ekonomiska förutsättningar låg troligtvis till grund för
ännu ett värderingsinstrument.

Syftet med den musikundervisning musikskolorna på 1990-talet
förmedlade till sina elever hade stor spännvidd. Från allmängods till
yrkeskunskaper med tillägget med stor individuell anpassning. Kom-
munernas musikliv var ofta nämnda som mottagare av det breddade
rekryteringsunderlag som musikskolan förväntades skapa.

Andra effekter kunde vara att stärka kommunens identitet genom
dels musiklivet i alla dess former och dels alla skolformer i samver-
kan. Dessutom uttrycktes förhoppningar om musikskolan som loka-
liseringsfaktor även i målbeskrivningarna.

Den omfattande mediala positiva uppmärksamheten i samband
med musikexporten34 skapade goda förutsättningar för musikskolor-
na även på lokal nivå. Sammantaget kan musikskolornas framväxt på
1990-talet beskrivas genom följande schematiska uppställningar:

•  kommunernas musiktradition, formad av folkrörelserna, utveck-
lade musikskolor (Gemeinschaft) som på 1990-talet mötte en sam-
hällsordning (Gesellschaft) som inte längre hade tillräckligt med
(skatte)pengar för musikskolorna

• vid detta hot reagerade musikskolornas avnämare (Gemeinschaft)
som övertygade beslutsfattarna

•  sedan inträffar det att musikmarknaden (Gesellschaft) insåg vär-
det av musikskolorna vilket ytterligare stärkte dess ställning.

Värderingsförändringar

Gemeinschaft und Gesellschaft har enligt sociologen Håkan Thörn en
ambivalent innebörd som ger uttryck för både statisk idealtypisk
karaktär och evolutionistisk rörelse från Gemeinschaft till Gesell-
                                                
34 Persson. 2001. (s 245ff)
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schaft,35 till exempel för att skildra folkrörelsernas framväxt i det
gamla agrarsamhället mot det moderna industrisamhället. Enligt
sociologisk funktionalistisk modell kännetecknas det gamla samhäl-
let av få och diffusa enheter med få roller mellan vilka solidariteten
främst är vertikal; far–son, husbonde–dräng o s v. Det moderna sam-
hället har däremot många och specialiserade enheter där solidarite-
ten är horisontell mellan grupper i samhället t ex församlingen, logen
och fackföreningen.36 Gemeinschaft und Gesellschaft har också blivit
ett uttryck för en sammanfattning av det gamla och det nya i föränd-
ringsprocessen där industrialiseringen, urbaniseringen och demokra-
tiseringen inte var isolerade fenomen utan ingick i en omvälvande
förändring av samhällets själva grund. Historikern Sven Lundkvist
framhåller i sin folkrörelsehistoria att utvecklingen var successiv och
att de båda samhällsformerna förekom parallellt. Statsvetaren Olof
Petersson beskriver samhällets utveckling i termer av tradition och
modernitet där människans frigörelse har inneburit att den följande
människan ersatts av den väljande. Den följande leds av normer och
roller (Gemeinschaft) medan individualisterna utvecklat sina argu-
ment för den fria, obundna individen (Gesellschaft).37

Välfärdsutvecklingen innebär ökade möjligheter till individuellt
självförverkligande medan materiell och fysisk grundtrygghet värde-
ras mindre. Religionssociologen Thorleif Pettersson diskuterar i sam-
manhanget sociologen Ronald Ingleharts teori om den tysta revolu-
tionen enligt vilken utvecklingen går från en hög värdering av mate-
rialistiska trygghetsvärden till en hög värdering av postmaterialis-
tiska frihetsvärden.38 De grundläggande värderingarna hos en män-
niska formas enligt Ingleharts socialitionshypotes tidigt i hennes liv
och följer med under resten av livet. Barn- och ungdomstiden påver-
kas av det omgivande samhällets värderingar.39 Förändringstakten
är långsam, odramatisk och successiv och går inte från den ena till
den andra ytterlighetspolen. Inglehart utgår ifrån att det materiella
välståndet har ökat, att världskrigens fasor inte längre föreligger, att
den allmänna utbildningsnivån höjts samt att massmedia spelar en
                                                
35 Thörn. 1997. (s 69)
36 Lundkvist. 1977. (s 12ff, 219)
37 Petersson. 1999. (s 38ff)
38 Pettersson. 1988. (s 12). Ronald Inglehart gav ut sin bok ”The Silent Revolu-
tion” 1977.
39 Pettersson. 1988. (s 19)
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allt större roll. Detta innebär bland annat att livsstilsfrågor och själv-
förverkligande får större utrymme i den politiska debatten som leds
av olika intressegrupperingar mer än den politiska eliten. Samhället
har under den beskrivna perioden då musikskolorna vuxit fram allt-
så upplevt en värderingsförändring.

Sammanfattning

Den refererade studien har beskrivit framväxten av några kommu-
ners musikskolor och mekanismerna bakom deras utveckling. De
undersökta kommunala musikskolorna har vuxit fram genom orga-
nisk samverkan i en kommunal musiktradition där folkrörelsernas
och musiklivets ensembler och deras eldsjälar spelat en avgörande
roll. Där musiken dessutom haft en funktion i harmoni med gemen-
samma värderingar och i takt med samhällets föränderlighet, har nya
organisationsformer vuxit fram som i sin tur förstärkt och förnyat
funktion och ideologi.

Min slutsats är att musikskolorna är uttryck för en samtida och
tidlös folkbildning. Sammanfattningsvis har en musikskola byggd på
det lokala musiklivets tradition och i ständig förändring – med ut-
gångspunkt i tydlig funktion inifrån styrd av elevernas motiv och
eldsjälars engagemang och utifrån styrd utifrån mål formulerade
efter musiklivets behov och ideologier – såväl livskraft som utveck-
lingspotential.
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Bernt Gustavsson

Folkbildningens villkor i den
senmoderna epoken

Frågan om folkbildningens tidlöshet och tidsbundenhet har sitt givna
svar vid ett historiskt betraktelsesätt. Folkbildning som specifik före-
teelse uppkommer i ett bestämt skede i historien. Den folkbildande
epoken sträcker sig från de första institutionernas uppkomst under
1800-talets andra hälft och fram till vår tid, en epok på ca 150 år. En
epok har en början och ett slut, eller en övergång i något annat. Det
är emot en epoks slut man börjar kunna se något av vad den varit.
Minervas uggla flyger först när skymningen faller.

Vi vet en del om denna början, men inte tillräckligt om förhisto-
rien och de historiska förutsättningarna för dess uppkomst. Det vi
benämner som folkbildning utgör en sammanhållen tradition i de
nordiska länderna, även om den tar sig olika uttryck i skilda länder.
Den sammanfaller här med den moderna epoken, med industrialise-
ringen och demokratiseringen av samhället. Historieskrivningen
visar rätt väl att denna folkbildning har spelat en central roll för
modernisering och välfärdsutveckling. Dess uppkomsthistoria och
första period har kallats en renässansperiod i svenskt kulturliv.1

Enligt många bedömare sträcker sig den moderna epoken fram till
1980-talets mitt. Då kan vi iaktta skeenden i samhället som gör att det
kan sättas frågetecken huruvida moderniseringens drivkrafter, som
fram till dess varit avgörande för samhällsutvecklingen, fortfarande
verkar. Det gäller industrins andel av arbetskraften, det gäller demo-
kratins och välfärdsstatens självklara ställning. Tydligast kan dessa
tidsbrytande fenomen avläsas i kulturutvecklingen. Ett postindu-
striellt och postmodernt samhällstillstånd inträder. Hur detta till-
stånd ska bedömas och beskrivas, om detta handlar en stor del av
den samhällsvetenskapliga forskningen under 1990-talet.

                                                
1 Ambjörnsson antyder något liknande, se Ambjörnsson. 1988.
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Från och med den tidpunkten började de folkbildande institution-
erna, som i välfärdsstaten hade utgjort ett självklart inslag, att vackla
och ifrågasättas.

I Sverige har folkbildningen varit en självklar del av den moderna
utvecklingen, medan den danska Grundtvigtraditionen från början
varit betydligt mer skeptisk till moderniteten. Därför visar sig där
krisfenomen tidigare och tydligare än i Sverige, främst genom ned-
läggning av grundtvigska højskoler. Den genomgripande modernise-
ringen av folkhögskolan i Sverige skedde i och med de arbetslösas
inträde på 1930-talet. Från och med då och i tilltagande grad har folk-
högskolan och underhand också studieförbunden blivit en del av den
allmänna vuxenutbildningen.

Den nära relationen mellan de folkbildande institutionerna och
utbildningssystemet har under välfärdsstatens epok varit möjlig
genom att den allmänna utbildningspolitiken till stor del stått i sam-
klang med folkbildningens ambitioner och värden. De demokratiska
och humanistiska ambitionerna har under den moderna epoken varit
samfällda. Brytpunkten inträder även här vid 1980-talets mitt, då ett
utbildningspolitiskt systemskifte sker.2 Då förändras den utbild-
ningspolitiska retoriken på ett genomgripande sätt.3 Då laddas tidi-
gare humanistiska begrepp med demokratisk förankring om med en
ny och annorlunda ideologisk innebörd. Den utbildningspolitik som
därefter i tilltagande grad antagits kan ges samlingsbeteckningen
”human capital”.4 Det innebär att de demokratiska och humanistiska
dimensioner som tidigare funnits marginaliseras, och att utbildning i
tilltagande grad motiveras och legitimeras ekonomiskt.

Historiskt sett har utbildning tre grundmotiv, den humanistiska,
den demokratiska och den ekonomiska. Något förenklat var huma-
nismen dominerande fram till andra världskriget därefter följt av ett
demokratiskt fram till 1986, då den ekonomiska kom att bli allt mer
dominerande. Det skiftet är särskilt kännetecknande för vuxenutbild-
ningen. Det återstår för framtida historieskrivare att fastställa exakt
hur denna omställning skett, vilka agenterna och drivkrafterna är för
den. På det här stadiet kan vi se ett antal tecken på hur omlägg-

                                                
2 Se Englund. 1998.
3 Se Telhaug. 1990.
4 Detta har jag sökt utreda i artikeln ”Att leva och lära livet ut”, se Gustavsson.
1996.
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ningen av vuxenutbildningen tog sin början vid 1980-talets mitt. Då
genomförs ett systemskifte som innebär stora omläggningar av den
offentliga sektorn, och då införs också nya målstyrningsmetoder för
det offentliga. De politiska propåerna blir allt fler för ökad effektivi-
sering av vuxenutbildningen. Genomförda marknadsmässiga lös-
ningar påbörjas med det stora kunskapslyftet 1997 och har därefter
fortsatt. Den utvecklingen har dock inte varit fri från opposition och
alternativa lösningar.

Vuxenutbildningen såsom den växte fram med komvux från 1960-
talets slut motiverades pedagogiskt med den s k andragogiken.5 Så
som den framställdes av Malcolm Knowles går den tillbaka på peda-
gogiska traditioner som betonar den egna erfarenhetens betydelse
som utgångspunkt för lärandet och mer av orientering mot problem
än mot ämnesfack. Vuxenutbildningen, liksom folkhögskolorna, legi-
timerade sin existens under 1970- och 1980-talen med sin säregna
pedagogik. Till grund för detta låg ett demokratiskt och humanistiskt
synsätt med djup förankring i en bildningstradition. Bildning har
alltsedan dess varit det humanistiska alternativet till den ensidigt
ekonomistiska inriktningen. Dessa båda alternativ kan följas bakåt
till 1960-talets utbildningsteknologiska och ekonomiska diskussion,
den kvantitativa tillväxten i utbildningssystemet och den teknifiering
vi kan iaktta med TRU (Kommittén för tv och radio i undervis-
ningen) och Utbildningsradions framväxt.6

Den svårighet humanisterna brottats med har varit att ställa tan-
ken om bildning i en meningsfull relation till den tekniska och eko-
nomiska utvecklingen. Bildning riskerar alltid att förknippas med en
svunnen tradition av eviga värden och läsning av klassiker. Så tycks
vi i den samtida utvecklingen stå inför valet av en renodlat indi-
vidualiserad och arbetsmarknadsinriktad vuxenutbildning och ett
humanistiskt alternativ som så här långt inte förmått göra sig gäl-
lande.

Den avgörande frågan i det här sammanhanget är vilken folk-
bildningens uppgift och inriktning blir i den utveckling den all-
männa vuxenutbildningen genomgår. Det kan inte råda någon större
tvekan om att många folkbildande institutioner beredvilligt ställts in

                                                
5 För en kortfattad utläggning, se Loeng. 1990. Se även Zartmann. 1987.
6 Se min kommande studie Utbildningsradions historia – sedd i relation till folkbild-
ning och vuxenutbildning.
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i en sådan utveckling, samtidigt som ett visst motstånd kan skönjas
här och var.

Dessa fenomen kan studeras som en fråga om makt. Ska vi vid
den här tidpunkten kunna se vad som behöver göras, behövs en ana-
lys av de villkor och förutsättningar som gäller för möjligheten att
överhuvudtaget bedriva folkbildande verksamhet. Ska vi kunna för-
stå vad som sker i ett längre tidsperspektiv måste utvecklingen av-
läsas historiskt, det som nu sker ses som en del av ett större skeende.
Makt och maktförskjutningar blir i ett sådant skede av samhälls-
utvecklingen till stor del en fråga om hur man benämner en verksam-
het, vilka ord och vilket språk som används, hur man talar om en
sak, vem som talar och vilket talutrymme som finns. Vad blir möjligt
att säga under en viss tidsperiod och vilka är villkoren för vad som
kan sägas? Makten består i vad som kan sägas och vad som är möjligt
att säga. Det som återkommande sägs på samma sätt utövar sådan
makt över våra sinnen att vi till slut börjar tänka och agera så som det
sägs. Det innebär att ett specifikt sätt att tala om en verksamhet,
marginaliserar andra sätt att tala om den.7

Vi kan urskilja ett sätt att tala om folkbildning, som idag kan be-
traktas som underordnat och marginaliserat. Talet om folkbildning är
marginaliserat i en tidsanda i vilken man talar om vuxenutbildning
på ett helt annat sätt. Den dominerande vokabulären inom
vuxenutbildningen hänger samman med och hämtar näring ur de
stora ekonomiska maktsystemen. Talet om vuxenutbildning såsom
det uttrycks i vår tid härrör från OECD:s och EU:s dokument om
livslångt lärande och har som bas den teori om utbildning som fram-
skapats av ledande nationalekonomer, samtliga med nyliberala för-
tecken.8 Det sättet att se på vuxenutbildning har övertagits av
ledande utbildningspolitiker i varje västeuropeiskt land, inklusive
Sverige. Sättet att tänka, tala om och planera för den framtida utbild-
ningen är ledande för på senare tid utförda och planerade reformer.
Tal är alltså inte enbart tal, retoriken och språket uttrycker en politisk

                                                
7 Jag gör här ingen regelrätt diskursanalys, utan presenterar olika sätt att tala om
vuxenutbildning och folkbildning i syfte att visa på skillnaderna i synsätt och
språkbruk.
8 Skaparna av human capital är nationalekonomerna Gary Becker och Reinhardt
Schulze.
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vilja. Språket är beteckningar för ett specifikt sätt att se på männi-
skor, kunskap och utbildning.

Jag ska här försöka skissera en bild av de skilda sätt att se som
kommer till utryck i talet om folkbildning och vuxenutbildning. Den
marknadsanpassning som sker av både vuxenutbildning och folk-
bildning föder nya och annorlunda sätt att se och tala om dem. Jag
berör värdediskussionen i ett kritiskt perspektiv. Värden såsom de
behandlas inlemmas i ett sammanhang som till större delen bortser
från den omfattande diskussion som förts under senare årtionden.
Inom folkbildningsverksamheten har talet om utvärdering blivit allt-
mer flödigt under 1990-talet och framåt, vilket också kommenteras.
Till sist pläderar jag för behovet av mer samlad fristående forskning
kring i artikeln belysta frågor för att ge fördjupade perspektiv på
folkbildningens villkor.

Talet om folkbildning

Det som ibland ses som ”vardagsliv” i ett klassrum eller på en skola,
är samtidigt djupt påverkat av den retorik som utvecklas på andra
nivåer utanför denna vardag, som den politiska, den vetenskapliga,
den mediala. De skeenden som utvecklats under målstyrningens
epok upphäver hävdvunna sanningar i den pedagogiska forsk-
ningen. När man pratar om en formulerings- och en realiseringsarena
förutsätts det, att den värld som formulerar policy och den värld där
det formulerade omsätts, är två skilda världar. Det kan ha gällt i en
centraliserad styrform, men i ett målstyrningssystem är de båda
världarna djupt beroende av varandra. Hur dessa relationer ser ut
efter målstyrningens införande i början av 1990-talet är en forsk-
ningsfråga som ännu är obesvarad. Relationen är undersökt på andra
områden, men inte folkbildningens.9 Det motsägelsefulla och svår-
fångade på det institutionellt lokala planet är något annat än det som
sägs centralt, i litteratur och skrifter, men relationerna finns där.

                                                
9 Forskningen om hur policy eller mål omsätts i praktisk verksamhet är omfat-
tande.
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På folkhögskolor och studieförbund kan en grupp urskiljas som är
orienterad mot tekniska och ekonomiska förändringar.10 Den grup-
pen är obenägen att använda ordet ”folkbildning” om sin verksam-
het. Det betraktas ofta som ”romantik” eller ”retorik” med dålig för-
ankring i vardagsarbetet. En annan grupp är mer välvillig till beteck-
ningen ”folkbildning”, men då i mer allmän mening, som ett uttryck
för en värdering av vad som är viktigt i vardagsarbetet, både i peda-
gogiskt och metodiskt hänseende och i behandlingen av människor.
Ett liknande mönster kan vi möta i det allmänna skolväsendet, i
användningen av ordet ”bildning”.

Dessa skilda förhållningssätt och tendenser i talet om folkbildning,
kan generaliseras till vad vi kunde kalla en underanvändning och en
överanvändning av ordet. En tendens är att se användningen av
ordet som historiskt förlegad eller som något ”för forskare och poli-
tiker” att använda. I det fallet är ordet främmande och berättar om en
hållning som är skeptisk eller kritisk till själva användningen av
ordet ”folkbildning”. Man identifierar sig med något annat, som det
allmänna skolsystemet, och har svårt att se något särskilt med att
arbeta t ex på en folkhögskola. En motsatt tendens är att låta ordet
”folkbildning” få överspridning och gälla för flera företeelser i sam-
hället, som frågesporter i media, spelverksamhet och försvarets verk-
samhet. Problemet blir då att man till sist inte riktigt vet vad man
talar om. Gränserna upplöses och folkbildning blir allt och intet. An-
tingen tillåts man således inte att tala med risken att framstå som
tillbakablickande romantiker, eller så talar man och talar om allt.

Underanvändningen av ordet är särskilt tydlig i ett europeiskt
sammanhang och i utvecklingen av den allmänna vuxenutbild-
ningen. Vid Sveriges inträde i EU fanns en uttalad förhoppning om
att folkbildning skulle vara Nordens bidrag till den europeiska
gemenskapen. Det som skett är att motsatta strömningar vunnit
terräng inom vuxenutbildningen. Överanvändningen av ordet ”folk-
bildning” möter vi från och med 1991 års reform och återetableringen
av folkbildning som policybegrepp. Förändringen av talet om folk-
bildning kan närmast betraktas som en revolutionär förändring.
Ordet var under föregående årtionden inte bara underanvänt, utan
närmast försvunnet ur vokabulären. Återetableringen av begreppet

                                                
10 Det här resonemanget bygger jag till stor del på de otaliga besök jag gjort
under 1990-talet på framför allt folkhögskolor men även studieförbund.
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bildning föregår dock den av begreppet folkbildning.11 Avskiljandet
av folkbildning som företeelse från allmän utbildning och profile-
ringen av folkbildningstanken innebar att ordet och begreppet kom
att användas på ett ojämförligt intensivt sätt.

Den yrvakenhet som visade sig på alla nivåer inför betydelsen och
användningen av begreppet folkbildning, ledde till att det tunnades
ut och avtappades på sina centrala innebörder. Överanvändningen
medförde att det gick inflation i ordet, talet om folkbildning flödade
över sina breddar och ledde till vad som närmast kan betecknas som
en implosion. De högt ställda förväntningar som fanns om en renäs-
sans av verksamheten på institutionerna kom på skam. De styrmedel,
som användes för att framodla ”det sanna, det goda och det sköna”,
stod i bjärt kontrast till de värden som skulle förverkligas. Målen
uppgick i en fjärran himmel och institutionerna blev tummelplatser
för konflikter mellan ledning, styrorgan och dem som arbetade ”på
golvet”". Den uppdelning vi kunnat iaktta inom hela utbildningens
område i ett målställande ledarskikt och ett verkställande lärarskikt,
ledde till en dualism, bestående av en idévärld och en sinnevärld av
närmast platonskt slag.

Konsekvensen av denna dualism är att ”talet om” och ”vad som
görs” gick skilda vägar. ”Talet om” fördes på ledande nivåer, allt-
medan ”vad som görs” utförs på institutionerna. De villkor som kom
att gälla för ”att göra” står sällan i paritet med det som ”det talas
om”. Detta är för folkbildningens del inte något nytt. Det fanns även i
den tidiga traditionen en påtaglig skillnad mellan centralt och lokalt,
det som uttrycks som legitimitet och de faktiska omständigheter som
gällde. Dessa relationer är dock outforskade, både under välfärds-
epoken och den senmoderna epoken.

                                                
11 Bildning återetablerades från 1983 i radioprogram och därefter, 1984, i Krut,
Kritisk utbildningstidskrift, temanummer om bildning. Det gav effekter i den pe-
dagogiska diskussionen inom de folkbildande institutionerna. Men själva åter-
etableringen på central policynivå kom 1991 med Folkbildningspropositionen
1990/91 och 1992 med betänkandet Skola för bildning.
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Värdegrund och etik

Relationerna mellan utbildningsdepartementet, Folkbildningsrådet
och institutionerna vore värt ett eget studium. Var man befinner sig i
systemet, vilken position och vilken uppgift man har, är avgörande
för hur man talar om och förhåller sig till verksamheten. Positionerna
är till stor del bestämmande för förhållningssätt och tänkande, men
säger inte allt. Både individuella och kollektiva erfarenheter spelar en
stor roll för de ställningstaganden vi gör. I det allmänna talet om sko-
lan kom talet om ”värdegrunden” som en följd av att ett helt igenom
instrumentellt synsätt behövde någon slags motvikt.12

Den samtida intellektuella diskussionen om normer, värden och
etik är omfattande. Ett centralt drag i den utvecklingen är att frågor
om etik alltmer närmar sig frågor om politisk ideologi.13 Utgångs-
punkterna för den diskussionen finner vi till stor del i den väster-
ländska kulturens långa traditioner. Så snart vi börjar tala om demo-
krati och humanism är själva diskussionen inställd i en verknings-
historia som sträcker sig långt över tid. Det är själva tolkningen och
den kritiska användningen av dessa värdebegrepp i den aktuella
situationen som förändras. Under samma tidsperiod som ekonomi-
sering och marknadsanpassning ägt rum har alternativ som poäng-
terar humanistiska och demokratiska värden växt fram. Denna om-
fattande diskussion har dock knappast berört det folkbildande fältet.

Värdediskussionen i anslutning till svensk folkbildning framstår i
ett sådant perspektiv som isolerad och begränsad, särskilt i jäm-
förelse med den internationellla diskussion som förts under senare
årtionden. Den ”etiska” diskussion som förts i och om folkbildning
har begränsats till frågor om ”gränsdragningar” för godkänd eller
icke godkänd verksamhet. Tron på etikens förmåga har fått ersätta
regler. Men vilka värden som är själva grunden för verksamheten har
inte reflekterats.

Vad som framstår som en alltmer nödvändig uppgift är att föra
diskussionen om humanismens och demokratins innebörder, men
relaterade till de samhällsvillkor vi står inför. Den diskussion som

                                                
12 ”Värdegrund” är myntat av Ulf P Lundgren i samband med utredningen Skola
för bildning 1992. Jämför kapitlet om bildning i betänkandet med den artikel som
Donald Broady publicerade i Krut nr 3–4 1984.
13 Se Kymlicka. 1995.
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förts under lång tid internationellt rör så vida förhållanden som
rättigheter, självförståelse, identitet och förhållandet mellan det lo-
kala och globala. Frågor om demokrati behöver ställas in i ett vidare
sammanhang för att få någon mening i nutida människors vardag-
liga liv och för institutionernas sätt att arbeta.

En väsentlig del av föreställningen om bildning är att stå i paritet
med den intellektuella utvecklingen i samtiden med förankring i
erfarenheterna bakåt i tiden. Frånvaron av djupgående diskussion
om detta det mest väsentliga har lett till en utarmning av de grund-
läggande värden som är själva motiveringen för verksamheten och
institutionernas existens. Det traditionella talet om folkbildning är för
länge sedan överskridet av den utveckling som skett inom det all-
männa utbildningssystemet, inte minst när det gäller bildningens och
kunskapens innebörder.

Talet om vuxenutbildning

Den svenska vuxenutbildningen integreras i allt högre grad i den
europeiska vuxenutbildningen med livslångt lärande som ledord.
Den grundläggande teorin och ideologin är här utbildning som
investering i humant kapital och människan som ekonomisk varelse,
Economic Man, Homo Oeconomicus. Det synsättet står i skarp kon-
flikt med centrala antaganden om människan i en humanistisk och
demokratisk tradition.14 Den oerhörda makt som ligger i EU:s och
OECD:s tal om utbildning i termer av livslångt lärande och humant
kapital producerar ett ideologiskt synsätt med stora avsättningar i
svensk vuxenutbildning. De reformer som genomförs både på utbild-
ningsdepartement, kommuner och nya centra, tömmer vuxenutbild-
ningen på sitt värdeinnehåll och reducerar den till en ekonomistisk
och teknokratisk fråga. Den helt igenom individualiserade och avin-
stitutionaliserade vuxenutbildningen lämnar institutionerna som rön
för marknadens vindar. Den utvecklingen av vuxenutbildningen stäl-
ler folkhögskolor och studieförbund i en ny situation. I den utveck-

                                                
14 Den avgörande skillnaden går mellan en nyliberal och socialliberal tradition.
Socialliberalismen utgår från John Stuart Mill. Se hans Om friheten som till stor
del handlar om bildningsfrågor. Detta har jag närmare utrett i artikeln ”Vad ska
utbildning vara till?” Se Gustavsson. 1997.
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lingen ställs nya villkor för folkbildningens fortsatta existens och ut-
veckling.

Den verksamhet som per definition utförs i det civila samhället,
med beteckningen ”fri och frivillig” är ständigt inspänd mellan fri-
hetens och nödvändighetens världar, mellan staten, marknaden och
de friutrymmen som kan finnas däremellan. Människors vardagliga
livsförståelse, sökandet av identitet och orientering, står i en avlägsen
relation och ibland skarp motsättning till statens och marknadens
mål-medeleffektivitet.

Talet om folkbildning riskerar i en sådan situation att bli till ett
tomt tal, som accepterar de mest genomgripande förändringar av
innehåll, normer och värden, men som har kvar sitt namn. Vid vilken
gräns är det meningsfullt att fortfarande kalla en verksamhet som
blivit något annat för folkbildning? Genom de reformer som genom-
förs och förespeglas i svensk och europeisk vuxenutbildning ställs
således de folkbildande institutionerna inför nya villkor. En grund-
fråga blir i den situationen om det vore verkningsfullt att koppla loss
institutionerna från den allmänna vuxenutbildningen i ytterligare ett
steg, i relation till det som gjordes 1991? Det huvudsakliga skälet för
det är att vuxenutbildningen utvecklats så att den tömts på sitt
humanistiska och demokratiska innehåll. Den folkbildande verksam-
heten kan därför inte upprätthålla sin identitet och karaktär i fortsatt
relation till en vuxenutbildning som går in i helt andra fåror.

En forskningsstrategi skulle därför behövas som ställer grundläg-
gande frågor om villkoren för att bedriva folkbildande verksamhet.
Dessa villkor rymmer allt ifrån ekonomiska och tekniska föränd-
ringar till ideologiska och sociologiska skeenden. En sådan strategi
behöver bygga på olika vetenskapliga perspektiv för att kunna fånga
det komplexa i villkoren.

Talet om utvärdering

När talet om utvärdering intensifierades i början av 90-talet i sam-
band med införandet av målstyrning fick pedagogiska forskare mer-
parten av uppdragen i utvärderingsarbetet. En svårighet var att fler-
talet hade verktygen för utvärdering men stod främmande inför det
som skulle utvärderas. Folkbildningsverksamhet har varit det peda-
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gogiska forskningsfältet djupt främmande under lång tid. Det hänger
samman med forskning om vuxenutbildning som tog sin början på
1950-talet under ledning av Torsten Husén. Här deltog folkbildnings-
företrädare. Men det var ett annat synsätt som låg till grund för verk-
samheten. Husén är en av de första i Sverige att utifrån amerikanska
förebilder föra in tanken om utbildning som humant kapital.15

Bland alla de utvärderingsmodeller som växte fram och som hade
sin vetenskapliga bakgrund i olika pedagogiska förhållningssätt,
kunde huvudsakligen två grundläggande hållningar skönjas. Den
ena tog sin utgångspunkt i deltagarnas uppfattningar och strävade
efter en förståelse inifrån, utan bestämda glasögon att se med. Den
andra förutsatte teoretiska glasögon, att utvärderaren hade sina
bestämda måttstockar utifrån vilka verksamheten skulle mätas eller
studeras.16

I flera av de utvärderingar som gjorts kan man utläsa en kritisk
inställning både till institutionerna och lärarna, som grundar sig i
något annat än rationellt vetenskaplig kritik. När undervisningen
inte bedrevs såsom de egna pedagogiska idealen föreskrev, vad som
låg i utvärderarnas förväntningar eller förförståelse från de egna
institutionerna, blev resultatet negativt. Detta tillsammans med bero-
endet av både statens eller Folkbildningsrådets mål och förvänt-
ningar har skapat ett avstånd, ett främlingskap, mellan fält och fors-
kare. Detta är inget för folkbildningen särskilt. Det är omtalat som ett
allmänt problem i den pedagogiska forskningen.

Ett genomgående drag är att det råder en skillnad mellan den
akademiska värld från vilken utvärderarna kommer, och den värld
som brukar kallas ”praktiken”. Det sättet att benämna skillnaden,
som ett förhållande mellan teori och praktik, håller dock inte för ett
kritiskt öga. Samtliga verksamheter kan ses som olika fält som
innefattar både ”teori och praktik”, dvs handling och reflektion, att
göra och att tänka. Skillnaden kan snarare analyseras i termer av
olika fält, eller institutionella skillnader. Behovet av att belysa, stu-
dera och kritiskt värdera olika verksamheter finns där. Det utgör ett

                                                
15 För en längre analys av detta, se min kommande studie om Utbildnings-
radions historia.
16 Dessa båda modeller har kallats Göteborgs- och Umeåmodellen. Sigbritt
Franke Wikberg har utvecklat den teoriinriktade och Ference Martons fenome-
nografi ligger till grund för Göteborgsmodellen.
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av villkoren för institutioners existens. Forskning pågår om förhål-
landet mellan dessa skilda ”kulturer”. Det man hittills kan se är att
skillnaderna kan förstås som ett förhållande mellan olika identiteter
och former av förståelse som är förankrade i olika verksamheter och
bakgrunder.

Att se framåt

Folkbildningens fält är underförsörjt när det gäller forskning. Då
skiljer jag forskning från utvärderingar som med alla rimliga kriterier
är två skilda saker. Det bedrevs en jämförelsevis omfattande grund-
forskning på 1980-talet. Under 1990-talet har utvärderande verk-
samhet tagit över och lagt beslag på det utrymme forskningen skulle
behöva. Med forskning menar jag då att man förutsättningslöst utan
någon beställares behov formulerar de frågor man anser är de mest
väsentliga att undersöka. Om forskningen ska kunna bidra till något
väsentligt, kunde som nämnts en väg där själva villkoren står i cen-
trum vara möjlig. Liksom vi i forskarskolan ”Demokratins villkor”
vid Örebro universitet, där jag nu arbetar, undersöker villkoren för
demokratisk utveckling utifrån ett antal samhällsvetenskapliga
discipliner, vore något liknande möjligt vad gäller folkbildning. Det
är då mångvetenskaplig verksamhet det är fråga om, att utifrån en
mängd olika perspektiv få kunskap om ett komplext fenomen.

Det fanns en gång en tanke om att göra folkbildning till ett första
tema när tvärvetenskapliga tematiska studier påbörjades vid Linkö-
pings universitet.17 Nu befinner vi oss i en situation i vilken forsk-
ningsanslagen krymper och utsikterna att få anslag är mycket små.
En möjlighet är att vidga den mångvetenskapliga ambition som ändå
finns inom fältet. En annan är att lägga ett antal perspektiv bredvid
varandra, som finns inom den pedagogiska disciplinen. Det kräver
samarbete över de olika perspektiv och traditioner som finns inom de
skilda institutionerna. Ett sådant grepp skulle något hjälpa till att
åtgärda bristen på forskning inom det folkbildande fältet. Rubriken
på ett sådant brett upplagt forskningsprogram skulle kunna vara
Folkbildningens villkor i den senmoderna epoken. Flera frågor som

                                                
17 Enligt muntlig utsago av en av temas initiativtagare Göran Graninger.
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ställs i den här artikeln är sådana som kräver en närmare undersök-
ning. Det är en uppgift som återstår.
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Henrik Nordvall

Att konstruera ett folk
Föreställningar om folkbegreppet

inom svensk folkbildning

I litteraturen om folkbildning finner vi utförliga redogörelser om
innebörder hos ordets senare del – ”bildning”.1 Vad som avses med
”folk” kommenteras däremot ofta svepande eller mer korthugget.2
Om vi närmar oss begreppet folk och dess varierande innebörder fin-
ner vi emellertid att dessa är långt ifrån triviala. Frågan om vilka som
ingår, respektive utestängs, från det kollektiv som avses med folk,
rymmer en stark politisk kraft. Såväl nationalstaten, och den liberala
demokratin, som sociala rörelser av skiftande slag, är intimt sam-
manflätade med föreställningar om folk i olika avseenden: folk som
utgör nationer; folk som styr; folk som gör uppror och revolution;
folk som den överlägsna rasen.3

Vilka innebörder har då tillskrivits förstavelsen ”folk” i användan-
det av begreppet folkbildning i Sverige? I den begränsade litteratur
som berör begreppet folk inom folkbildningsforskningen skisseras
vanligen en förändring från en tidigare innebörd, syftandes på ”de
lägre klasserna”, till en innebörd idag som inkluderar ”alla medbor-
gare i landet”.4 Min avsikt med denna artikel är att mer ingående och
ur ett kritiskt perspektiv diskutera denna förändring, som ofta fram-
står som oproblematisk.

                                                
1 Se t ex Gustavsson. 1991, 1996; Sundgren. 2000.
2 Begreppet folk (och folkbildning) i Danmark har emellertid berörts ingående
av Ove Korsgaard. Se framförallt Korsgaard. 2004a.
3 Under arbetet med olika utkast till denna artikel har jag mottagit många goda
uppslag och noggranna kommenterar. Jag vill rikta ett särskilt tack till: Lars
Arvidson, Magnus Dahlstedt, Andreas Fejes, Marinette Fogde, Staffan Larsson,
Caroline Runesdotter, Elmira Zadissa och Ramona Zadissa. Kloka synpunkter
har också inhämtats vid seminarier anordnade av Sociala rörelsenätverket samt
Forskarskolan i vuxnas lärande, liksom vid Mimers forskarkonferens i Örebro 2004.
Ansvaret för det slutliga innehållet, dess brister och eventuella fel, är enbart mitt.
4 Se Gustavsson. 1995; Korsgaard. 1999; Rydbeck. 1997, 2002; Vestlund. 1996.
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Att kritiskt belysa begrepp som ”folk”, med dess historiska kopp-
lingar till föreställningar om ras, nation och kolonialism, har varit en
viktig uppgift inom forskning inspirerad av ett så kallat postkolonialt
perspektiv.5 Härifrån har således hämtats en del inspiration för den-
na artikel.6 De analyser som görs utifrån postkoloniala perspektiv,
skriver Håkan Thörn, betonar exempelvis ofta att rasism inte bara
uppenbarar sig

i form av aggressiva politiska grupperingar, utan den återskapas också via
historiskt förankrade begrepp i de moderna kulturerna. Rasismen utgör
därmed en dold och ofta omedveten dimension i vår föreställningsvärld,
inbäddad i språkliga konstruktioner med vars hjälp vi definierar vår om-
givning.7

Den äldre krigiska och rojalistiska stormaktsromantiken utgör för
många sinnebilden för vad som i dagens ljus framstår som tvivel-
aktig svensk nationalism. Dess förespråkare, det sena 1800-talets och
det tidiga 1900-talets konservativa överklass, var öppet anti-demo-
kratiska. Tankar om elitstyre, och behovet av svensk överhöghet
gentemot andra ”folkslag”, präglade de förställningar om folk och
nation som odlades i dessa kretsar.8 En annan vanlig sinnebild för
destruktiv nationalism och rasistiska föreställningar om folk är den
nationalsocialistiska rörelsen.9 Det som är mindre uppenbart är hur
också demokratiska rörelser, och för den delen stater och politiska
system, i sitt bruk av begrepp som ”folk” ofta utgått (och ibland
alltjämt utgår) ifrån kolonialt och rasistiskt präglade tankefigurer. I
denna artikel avser jag närma mig begreppet folk och den språkliga
konstruktionen folkbildning10 genom att problematisera just sådana
dolda tankefigurer. En central utgångspunkt för min argumentation
är att begreppet folk definieras genom en kamp om betydelser, en
                                                
5 Angående postkoloniala perspektiv se t ex de los Reyes, Molina & Mulinari,
2002 samt Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn, 1999.
6 Det finns givetvis fler perspektiv att utgå ifrån. Se t ex Berit Larsson, 2001 för
en intressant belysning av folkbegreppet ur ett genusperspektiv.
7 Thörn. 2002. (s 56–57)
8 Angående konservatismens tidiga idévärld se t ex Heckscher, 1939, 1943 och
Fredriksson, 1986. Edquist, 1999 berör hur denna konservativa, rojalistiska och
krigiska nationalism fick svårigheter att väcka brett stöd även under sin samtid;
hårt och framgångsrikt kritiserad, och häcklad, av exempelvis arbetarrörelsen.
9 Se t ex Lööw. 1990; Trägårdh. 1993.
10 Jfr Sundgren. 2003.



Att konstruera ett folk

313

kamp som både inverkar på och avspeglar samhälleliga maktrela-
tioner.11

Avstamp tas i studier av den svenska socialdemokratin – och inte
minst av ”folkhemmet” – där begreppet folk berörts.12 Även om
innebörden i ”folk” inte självklart är liktydig i de språkliga konstruk-
tionerna ”folkhem” och ”folkbildning” ser jag detta som en intressant
utgångspunkt för en diskussion också om det senare begreppet. Det
förfaller inte helt orimligt att användandet av begreppet ”folk” inom
socialdemokratin, på grund av rörelsens starka inflytande, bör ha på-
verkat den dominerande innebörden hos ”folk” i folkbildning.13

Även liberala tankar om relationen mellan demokrati, folk och
folkbildning har varit centrala inom den idétradition som präglat
innebörder hos prefixet i fokus för denna artikel. Därför berörs också
tankar hos liberalen Carl Cederblad, en av de stora folkbildnings-
figurerna under 1930- och 40-talen. Cederblad såg i folkbildningen
ett sätt att skapa ordning hos den primitiva ”massan” av människor
som ansågs hota demokratin.14

Avslutningsvis berörs och diskuteras den innebörd hos prefixet
”folk” som idag är dominerande i litteraturen om folkbildning. Ett
avsnitt ur Gösta Vestlunds Folkuppfostran, Folkupplysning, Folkbild-
ning15 bildar utgångspunkt för denna diskussion. Vestlund är en av
de mest namnkunniga inom svensk folkbildning. Han har en bak-
grund som bland annat folkhögskolerektor och folkhögskoleinspek-
tör och är verksam som författare och uppskattad föreläsare inom
ämnet.

Exemplen är valda eftersom jag funnit dem fruktbara att ta av-
stamp i för en problematisering av folkbegreppet. Min genomgång
gör inte anspråk på att fånga hela den bredd och mångfald som präg-

                                                
11 Jfr Hall. 1981.
12 Jag utgår bland annat från Linderborg. 2001 och Trägårdh. 1993.
13 Kopplingen mellan folkbildning inom arbetarrörelsen och den politiskt ledda
framväxten av ”folkhemmet” är i flera fall uppenbar, såväl på lokal som – inte
minst – nationell nivå. Per Albin Hansson, som förknippas med ”det svenska
folkhemmets” tillkomst, var exempelvis arbetarrörelsens förste studieledare
(Arvidson. 2002. s 14), liksom ABF:s grundare Richard Sandler som både var
statsminister (1925–26) och senare utrikesminister (1932–39) i Per Albin Hans-
sons regering.
14 Framför allt berörs Cederblad, 1934. Arvidson, 2002 har varit av avgörande
betydelse för tillkomsten av denna del av artikeln.
15 Vestlund. 1996.
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lat folkbildning i Sverige. Ambitionen är att visa på relevanta aspek-
ter, möjliga att belysa ytterligare i eventuell vidare forskning.

Folkbegreppets dubbelhet: exemplet arbetarrörelsen

På ett sätt kan den språkliga konstruktionen folkbildning i sig ses
som en form av maktförändring, när den uppstår under 1800-talet.
Bildning hade dessförinnan varit ett uttryck som förknippats med en
elit; en elit vars motsats ansågs vara det obildade flertalet – folket.

Den [språkliga innovationen folkbildning] slog [.] in en kil mellan kopp-
lingen elit och bildning respektive folk och obildning. Man band samman
två begrepp, som tidigare varit oförenliga.16

När man anlägger detta perspektiv laddas begreppet folk med en
social innebörd. Med folk åsyftas ett socialt skikt av människor: de
breda folklagren eller de lägre samhällsklasserna.17 Men begreppet
folk har också en annan laddning, en nationell laddning18, som även
den präglat begreppen folk och folkbildning. Med folk åsyftas då
”det svenska folket”. Rent formellt kan detta förvisso avse hela be-
folkningen, eller alla medborgare, i territorialstaten (den administra-
tivt avgränsade ytan) Sverige. Men i praktiken har grupper som
exempelvis ”tattare”, samer, tornedalsfinnar under 1900-talet betrak-
tats och behandlats som ej tillhörande det svenska folket. Genom
olika föreställningar om ”svenskhet” – om exempelvis typiskt
”svenska” egenskaper och en speciellt svensk mentalitet – har nor-
mer och gränsdragningar skapats för vad som anses vara gemensamt
för ett svenskt folk (och den svenska nationalstaten).19 Min utgångs-
punkt är att denna senare typ av exkludering och laddning av

                                                
16 Larsson. 1995. (s 39)
17 Jfr Rehnberg. 1977; Trägårdh. 1993.
18 Jfr Rehnberg. 1977 som för denna betydelse använder uttrycket ”statsveten-
skapligt-politiska innebörder” som han menar kom att få stor roll i och med
1800-talsnationalismen (1977. s 63–64). Jag föredrar här benämningen ”nationella
innebörder” som jag tycker leder tankarna mer rätt; eftersom en social laddning
av folkbegreppet också den är politisk, liksom att den är (borde vara?) av in-
tresse för statsvetenskaplig forskning.
19 Johansson. 2001. För en kärnfull och klargörande text om relationen territorial-
stat och nationalstat se Edquist. 2004.
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begreppet folk är viktig att kritiskt granska; att den historiskt möjlig-
gjort såväl förföljelse som statssanktionerade rashygienistiska in-
grepp20 – liksom den idag alltjämt bidrar till att reproducera makt-
ordningar på rasistisk grund – om än i mer subtil form.21 Nationella
föreställningar om vad folk(et) är, bär på innebörder och skapar
gränsdragningar som emellertid inte alltid är enkla att urskilja.

Inom exempelvis den svenska socialdemokratin har både sociala
och nationella innebörder hos begreppet åberopats; ibland växelvis,
ibland på ett kombinerat sätt som gör att det är svårt att särskilja
vilken innebörd som avses. Denna sociala och nationella dubbelhet,
som inte är ett fenomen avgränsat till enbart arbetarrörelsen,22 är
som jag ser det både det mest intressanta och det mest vanskliga med
begreppet folk – och dess innebörder som prefix i uttrycket folkbild-
ning.23

Tidigare forskning, som kan relateras till denna dubbelhet inom
just arbetarrörelsen, visar att det tidigt etablerades en identifikation
mellan å ena sida nationen och dess välbestånd och å den andra
sidan arbetarklassen och dess intressen.24 Initialt kan denna utveck-
ling av en slags nationalistisk retorik inom socialdemokratin i början
av 1900-talet ses som ett svar på det konservativa etablissemangets

                                                
20 Runcis. 1998.
21 Se t ex Dahlstedt. 2005.
22 I nationella rörelser har ofta exempelvis bönderna (en social grupp) blivit
urtypen för ”folket” (det nationella). Se t ex Engman. 2000. (s 12–13)
23 Därmed inte sagt att folkbegreppets hela komplexitet kan förklaras utifrån
denna dualism. Se Fewster, 2000 och Trägårdh, 1993. Ove Korsgaard, 1999 delar
exempelvis in begreppet folk i tre kategorier: ”folk som stand” (en social inne-
börd), ”folk som demos” (en politisk innebörd) och ”folk som etnos” (en kul-
turell innebörd). Korsgaard diskuterar mest etnos och demos; två kategorier som
han beskriver som överlappande, men analytiskt åtskiljbara i och med att med-
borgarskapet/nationstillhörigheten i olika sammanhang motiverats utifrån va-
rierande betoningar på demos respektive etnos.
24 Strahl. 1983. (s 85). Denna blandade innebörd, med både social och nationell
prägel, har dessutom generellt präglat Sverige i större utsträckning än exempel-
vis Tyskland (med sitt motsvarande begrepp ”Volk”), menar vissa historiker. Ett
skäl till detta kan ses i Sveriges betydligt längre historia som nationalstat. Be-
greppet folk fick därför inte samma funktion av mobilisering för statsbyggande
under 1800-talets nationalistiska strömningar. De svenska böndernas relativt
starka politiska betydelse, och kungens beroende av dessa, har dessutom under
lång tid färgat en retorik där kungen (nationen) och folket (syftandes främst på
bönderna) framställts som av varandra beroende och ingående i en gemensam
enhet. Se t ex Trägårdh. 1993 och Hall. 2000.
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anklagelser om ”fosterlandslöshet”. Denna retorik fick dessutom en
offensiv funktion, där arbetarrörelsens nationella strävan, som beto-
nade sociala reformer, ansågs gagna folket och en fredlig samlevnad
med andra nationer. Detta i konstrast mot överklassens krigshet-
sande ”patentpatriotism” och ”den fosterlandslösa kapitalismen”.25

Senare, inte minst under 1930-talet och framåt, förstärks denna
betoning av den reformistiska arbetarrörelsen såsom genuint svensk
och bärare av en samarbetstradition med rötterna långt tillbaka i den
svenska historien. ”En konsekvens av talet om reformismen som
typiskt svensk”, skriver Åsa Linderborg, ”är att man i historieskriv-
ningen från och med 1930-talet framställt klasskamp som något
oönskat och utländskt på så vis att den likställs med revolu-
tionism.”26 Detta i kontrast mot den svenska folkhemstanken som
vilar på en socialliberal demokrati och ett fredligt samförstånd
mellan olika samhällsintressen.

Därmed blir alla artikulerade motsättningar ett hot, oavsett om de har en
revolutionär potential eller ej. På så sätt framstår alla andra handlingsstra-
tegier än den av socialdemokratin definierade ”reformistiska” som våld-
samma och odemokratiska – det finns bara ett alternativ till den social-
demokratiska/socialliberala linjen: diktatur eller blodbad.27

I uttrycket ”folkhem” innebär ”folk” ett kollektiv som inkluderar
flera olika, men fredligt samverkande, intressen/samhällsklasser som
har nationens bästa för ögonen. En föreställning om denna fredliga
samverkan etableras också, enligt Linderborg, som intimt förknippad
med demokratin – rent av dess förutsättning. Ett artikulerande av
motsättningar får således en innebörd av att föranleda en
odemokratisk samhällsutveckling.

I tidigare forskning28 skisseras alltså en nationalism inom arbetar-
rörelsen som å ena sidan kontrasterades mot den konservativa na-
tionalismen och den ”fosterlandslösa” kapitalismen (omkring 1900).
Å den andra sidan kontrasterades denna nationalism mot ett mer
klasskampsinriktat perspektiv (vilket blir allt tydligare under 1930-
talet och framåt). En föreställning om en legitim (en ”god” och demo-

                                                
25 Strahl. 1983.
26 Linderborg. 2001. (s 262)
27 Ibid. (s 263)
28 Jag har tagit fasta på främst Linderborg, 2001 men även Strahl, 1983.
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kratisk) nationalism etablerades inom socialdemokratin. Nationa-
lismen integrerades med en socialistisk idé om internationalism,
vilket tog sig uttryck i tankar om fredlig samlevnad mellan nationer.
Sociala reformer framställdes som ett fosterländskt intresse i och med
att dessa reformer stärkte människors motivation att försvara na-
tionen. Olika sociala och kulturella faktorer betraktades som en för-
svarsfråga – som delar i ett så kallat kulturförsvar.

Innebörden av ett kulturförsvar var, att ett fritt och högtstående folk hade
en naturlig motståndskraft mot lägre stående nationers aggression. Dess-
utom ökade det nationella anseendet utåt genom införandet av allmän
rösträtt och större social rättvisa.29

En viktig del i denna tanke om att utveckla ett ”högtstående folk” var
just folkbildningen.30 Denna ansågs kunna förädla ”folkmaterialet”.
Tanken om folkbildning som folkförädling var inte bara ett sätt att
stärka nationen, utan kunde även syfta till att stärka arbetarrörelsen
som sådan. Det var exempelvis med hänvisning till behovet av att
förbättra ”människomaterialet” som ABF:s grundare Richard Sandler
argumenterade för en arbetarhögskola i början av förra seklet. Före-
ställningen om människan som en naturtillgång som skulle förädlas
var emellertid inte specifik för socialdemokratin. Den var snarare ett
vedertaget perspektiv i samtidens intellektuella klimat.31

Under 1920- och framförallt 1930-talet etableras ”folk” som ett cen-
tralt politiskt begrepp inom socialdemokratin. ”Folk” kom att bli be-
tydligt vanligare än ”arbetare” i den politiska retoriken. Detta hänger
samman med såväl strategiska realpolitiska ageranden, som en ideo-
logisk vandring bort från marxismen.32

Genom att profilera sig som ett folkets parti snarare än ett arbe-
tarnas parti skulle socialdemokratin tilltala bredare grupper. ”Folk”
sågs som ett etablerat och starkt känslomässigt laddat begrepp som
var lätt att identifiera sig med. Per Albin Hansson var en av dem som
starkast betonade den politiska styrkan i att använda sig av begrep-

                                                
29 Strahl. 1983. (s 151)
30 Jfr Korsgaard. 2004b.
31 Arvidson. 2002. (s 270ff)
32 Trägårdh. 1993. (s 117–124). En liknande utveckling skedde inom den danska
socialdemokratin. Se Korsgaard. 1999. (s 80–82)
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pet ”folk” framför ”arbetare” vid utpekandet av de grupper partiet
ansågs företräda.

En vädjan till folket kommer alla att lystra, i en folkets samling vilja de
flesta vara med och det ger en för alla klar och begriplig föreställning om
vad vi vilja, när vi talar om befrielse av folket från den kapitalistiska dikta-
turen. Varför då icke i våra hänvändelser till människorna använda oss av
en terminologi, som lätt fattas rätt, som täcker vad vi mena och som är den
ur propagandasynpunkt bästa?33

Hansson skriver även om ”alla de utsugna klassernas gemensamma kamp
mot ett i växlande former uppträdande kapitalvälde”34. Tanken är att
det inte bara är arbetarna som drabbas av kapitalismen; även bredare
skikt av småbönder och lägre tjänstemän ansågs ha sammanfallande
intressen med socialdemokratin. Därför skulle partiet inte bara vara
arbetarnas, utan folkets. I sin artikel ”Folk och klass” från 1929, som
citaten ovan är hämtade från, är retoriken tydligt präglad av en beto-
ning av sociala konflikter. Hansson spår dessutom att socialdemo-
kratin ”under och genom sin utveckling från klass- till folkparti blir
alltmer socialistiskt.”35 Men betydelsen i ”folk” pendlar mellan sin
nationella och sociala innebörd i den socialdemokratiska retoriken.
Genom att tala om folket åberopas nationella känslor och känslor av
klassgemenskap växelvis – eller ofta samtidigt. I takt med att en vitt
omfattande tanke om samförstånd mellan politiska och ekonomiska
intressen i Sverige breder ut sig blir betoningen av den nationella
gemenskapen mer dominant. Detta blir tydligt när regeringsansvaret
övertas under 1930-talet och förstärks ytterligare under andra världs-
krigets period av samlingsregering.36

Begreppet ”folk” blev en central del i en tankefigur om det demo-
kratiska, stabila, samarbetande och framgångsrika svenska samhället;
präglat av Saltsjöbadsanda, socialliberal ekonomisk politik och
reformer syftandes till minskade klassklyftor. Samförståndet mellan
samhällsgrupper, strävan efter förnuftiga kompromisser och stegvisa
förändringar framställdes som en specifikt svensk tradition. I histo-
rieskrivningen kom denna tradition av samförståndsanda att fram-

                                                
33 Hansson. 1935. (s 46). Kursivering i ursprungstexten.
34 Ibid. (s 44). Kursivering i ursprungstexten.
35 Ibid. (s 47)
36 Linderborg. 2001. (s 234)
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ställas som ett särskilt svenskt arv med sträckningar till såväl Gustav
Wasa som till legenden om Torgny Lagman som på 1000-talet mot-
satte sig Olof Skötkonungs planer att anfalla Norges kung.37

Steget till att se även folkbildningen, med dess studiecirklar och
överläggande samtal, som specifikt svensk är inte långt. Den radikale
nykterhetsförkämpen och folkbildaren Jalmar Furuskog betonade
folkbildning som ett kännetecken för det svenska; ”svenskt som en
studiecirkel” framhöll han som en bättre apostrofering av nationens
särdrag än uttryck som ”svenskt som brännvin, timmerskog och Falu
rödfärd”.38 I sin under 1940- och 50-talen vitt spridda populariserade
geografiska bok Vårt land (1943) lyfter Jalmar Furuskog fram folk-
bildningen som typiskt svensk – som en följd av landskapet och
klimatets egenskaper.

I ett av de vanliga svenska stationssamhällena finns kanske en folkhög-
skola, en föreläsningsförening, ett folkbibliotek, några studiecirklar och
folkliga föreningar, som har sina regelbundna sammanträden. Denna kul-
turbild är typiskt svensk, eller möjligen nordisk. Utanför de nordiska
ländernas krets kan den inte förekomma.
[...]
Det nordliga randläget har tvingat svenskarna att hämta lärdom och erfa-
renhet från andra folk. Det geografiska läget har gynnat vår andliga recep-
tivitet.39

Vi behöver inte gå till 1940-talets idévärld för att se exempel på hur
folkbildning gärna länkas till det ”specifikt svenska”. När exempelvis
Petros Gougoulakis skriver om hur arbetarrörelsen och nykterhets-
rörelsen under 1900-talet kämpade för samhällsförändring medelst
folkbildning som verktyg relateras detta till särdrag hos det svenska
folket.

Denna utveckling, vågar jag påstå har på ett avgörande sätt bidragit till
uppkomsten av en specifik svensk politisk kultur som i sin tur format det
svenska folkets mentalitet.40

                                                
37 Ibid.
38 Furuskog citerade i Tapper (1986. s 27). Angående nykterhetsrörelsens na-
tionalism se Edquist. 2001.
39 Furuskog. 1955 (1943). (s 175–176)
40 Gougoulakis. 2001. (s 125)
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Det finns, som jag nämnde inledningsvis, skäl att kritiskt betrakta
dessa olika föreställningar om folkbildning och det ”specifikt svens-
ka”.41 Olle Sahlström lyfter i sin bok Den röde patriarken fram ofta
oanmärkta aspekter av den historiska kontext, som omgärdat den
process av samhällsförändring som folkbildningen utgjort en del av.
En central del i 1930- och 40-talens politiska vision var att genom
folkbildning, likväl som social ingenjörskonst, motverka ”degenere-
ring” hos den ”svenska folkstammen”.

Sverige och svenskarna var i behov av ett reningsbad. [...] Ur den socialis-
tiska skötsamhetens bad skulle ett modernt rättvist och effektivt samhälle
stiga upp. Här bakades ras- och arvshygien samman med folkbildande
skötsamhetsideal.42

Parallellt med bilden av ”det svenska” och ”svenskarna” skapades
olika motbilder. ”Tattarna” blev en sådan grupp som i mångt och
mycket fick symbolisera allt det smutsiga och osunda som det nya
samhället strävade bort ifrån. Åtminstone är det så etnologen Birgitta
Svensson ser på ”tattarnas” funktion i folkhemsidealens framväxt.43

Hyllandet och hävdandet av det svenska förutsatte en motbild; det
icke-svenska; de Andra. Konsekvenserna för vissa utpekade grupper
blev påtagliga i form av stigmatisering och i flera fall – sterilisering.44

Det var emellertid inte bara i det socialistiska lägret som denna
sammanblandning av rastänkande och folkbildning gjordes. I föl-
jande avsnitt berörs hur ett sådant tänkande, i kombination med
föreställningar om ”den hotande massan”, varit centralt i den liberala
demokratiska idétraditionen.

Massan, den liberala demokratin
och det koloniala arvet

Användandet av ”folk” som begrepp för mobilisering och bildande
av gemenskaper (likväl som en användning i syfte att deskriptivt
kategorisera olika grupper) har ifrågasatts som följd av bland annat

                                                
41 Jfr Johansson. 2001.
42 Sahlström. 1998. (s 39)
43 Svensson. 1998. (s 533)
44 Runcis. 1998.
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postkolonial kritik. En gemenskap skapad utifrån en föreställning om
”folket” har ofta inneburit en exkludering och en maktutövning
präglad av kolonialt och rasistiskt tänkande. Att så var fallet i 1930-
och 40-talens Tyskland är uppenbart och allmänt känt, men att
föreställningar om ”folk” även i liberala demokratier genererat ett
kolonialt/rasistiskt präglat exkluderande av människor är betydligt
mindre uppmärksammat. Demokratin etablerades i de europeiska
nationalstaterna parallellt med en föreställning om det inhemska fol-
ket, som formades med hjälp av en motbild av ”de Andra”.45 ”Vi”
var civiliserade kulturfolk, ”de Andra” däremot var primitiva in-
födingar. Men det var inte bara människor i kolonierna som fick
representera det primitiva och ociviliserade.

I takt med industrialiseringen och uppkomsten av en urban arbe-
tarklass växte borgerlighetens rädsla för att massan eller pöbeln
skulle hota samhällets grundvalar. Stefan Jonsson skriver om hur
denna rädsla frammanade vetenskapen masspsykologi.46 Mass-
psykologin vilade på föreställningen om att det krävs helt andra
perspektiv för att förstå massan (som ses som instinktiv, barbarisk,
kollektiv, upprorisk) än att förstå individen (som ses som rationell
och förnuftig). Detta grundantagande skapade slutsatser med tydliga
politiska konsekvenser.

Om man definierar massan i motsats till individen, och betraktar indi-
vidualiteten som rationalitetens grundpelare, följer slutsatsen automatiskt:
massan är oordnad och destruktiv, en samhällskraft styrd av nivellerande
lidelser som antingen måste fostras genom utbildning eller hållas nere
med våld.47

I och med demokratins och parlamentarismens genomförande kom
hotet från massan att upplevas som akut. Under 1920-talet blev detta
en central fråga bland de västerländska intellektuella; massan sågs
som ett problem som påkallade åtgärder och lösningar. Masspsyko-
logins lösning på problemet blev ledaren som formar den formlösa
massan till en organiserad grupp.48 I fascismen och nationalsocialis-
                                                
45 Jonsson. 1993. Jfr även Osman, 1999 som problematiserar (kultur)rasistiskt
präglade konstruktioner av ”den Andre” i vuxenutbildning och folkbildning.
46 Jonsson. 2001. Jonsson nämner inom fältet masspsykologi exempelvis Gustave
LeBon och William McDougalls.
47 Jonsson. 2001. (s 38)
48 Ibid. (s 24)
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men tog sig ”problemet med massan” ett uttryck. Inom ramarna för
den liberala demokratin gav masspsykologin uppslag till andra
åtgärder. Den inspirerade och legitimerade, skriver Jonsson, ”alla de
utbildningsprogram, omskolningskampanjer och härskarstrategier
som staten anser vara lämpliga i sina försök att behålla och utöka sin
hegemoni.”49

Kan vi se några paralleller mellan Stefan Jonssons beskrivning av
föreställningar om massan och den svenska folkbildningen? Tan-
karna vandrar kanske främst till 1800-talets senare hälft då social-
pacifistiska folkbildare menade att bildningsverksamheten bland de
breda massorna var ett sätt att motverka uppror och de socialistiska
lärornas dragningskraft.50 Det finns emellertid senare exempel på
hur föreställningar om massan avspeglade sig i folkbildningsdebat-
ten. Liberalen Carl Cederblad, en av de stora folkbildningsfigurerna
under 1930- och 40-talen, var uppenbart influerad av den samtida
masspsykologins rön.51 Tydligast framgår detta i Cederblads skrift
Människomassor och massmänniskor52.

Cederblad hänvisar till den internationella litteraturen om mass-
psykologi och pekar på farorna i massan och massbeteenden och
behoven av att stävja dessa även i Sverige. Trots ”att ett folk som vårt
inte tycks vara tillgängligt för massmentalitet fullt på samma sätt
som andra folk äro.”53 Propagandan under första världskriget an-
vänds som exempel på hur välorganiserade politiska ”massugges-
tionskampanjer” framgångsrikt hetsade och spred osanningar bland
människor.

Vi nordiska kulturfolk sväljde nästan lika villigt som kineser, hinduer och
negrer de hatlögner man serverade oss.54

Människor som hänrycks av massan – ”massmänniskorna” – utgör
det absoluta flertalet och återfinns i alla samhällsklasser, skriver
Cederblad. Ett fåtal personer har emellertid förmågan att stå emot

                                                
49 Ibid. (s 38)
50 Skoglund. 1991. (s 91ff)
51 Arvidson. 2002. (s 119–126)
52 Cederblad. 1934. Cederblad (1934. s 3–4) hänvisar bland annat till just LeBon
och McDougalls i sitt förord, som Jonsson, 2001 lyfter fram.
53 Cederblad. 1934. (s 31)
54 Ibid. (s 53)
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och behålla sin individualitet och sitt förnuft trots massans rörelser.
Det är på dessa individer demokratin måste bygga, enligt Cederblad.
Annars är vägen öppen för massorna och massledarnas välde där:
”brutala ’myter’ om rashat och nationalism segrar över idéer om
människors värde, själarnas frihet, sanning och objektivitet”55.

Hos folkrörelserna och i folkbildningen såg Cederblad motkraf-
terna till ”massfenomenet”. Genom organisering, med hjälp av ledare
– ”elitmänniskor” – på olika nivåer (inte minst i föreningarnas lokal-
avdelningar), och genom spridande av kunskap skulle problemet
med massan lösas.56 Därför var liberalen Cederblad inte heller främ-
mande för att uttrycka sig positivt om arbetarrörelsen som:

[…] uppfostrar den svenska arbetarklassen till världens bästa arbetarklass
[…].57

Folkrörelserna och folkbildningen ansågs bilda ett svenskt kulturfolk
av den primitiva massan. Ett högtstående svenskt folk som präglas
av sanning och demokrati, och inte – likt andra lägre folkslag – styrs
av rashat och nationalism.

Tillsynes vilar något paradoxalt över Cederblads resonemang; att
liberala tankar om demokrati, kombineras med tankar om ledande
elitmänniskor och om högre och lägre folk. Men närmare beaktat är
dessa tankar väl sammanhängande i den liberala idétraditionen.

John Stuart Mill var exempelvis tydlig med att arbetarna måste
skolas innan de kunde ges rösträtt och låtas bli delaktiga i det demo-
kratiska styret. Han hade stora farhågor inför att majoriteten annars
skulle ta hänsyn till sina klassintressen, snarare än till ett ”allmän-
intresse”. Ett ”allmänintresse” som ansågs bestå i att de överlägsna
exemplaren av individer, de mest begåvade och geniala, bereds makt
och möjlighet att föra utvecklingen framåt.58

Att en uttalad kritik mot nationalistiska idéer och rashat hos
Cederblad förenas med upphöjande beskrivningar av det svenska
folket behöver inte heller ses som en paradox. Genom att en
destruktiv och osund nationalism tillskrivs ”de Andra”, framstår den

                                                
55 Ibid. (s 60)
56 Cederblad. 1934. (s 44); Arvidson. 2003. (s 37)
57 Cederblad. 1941. Citerad i Arvidson. 2002. (s 128)
58 Liedman. 2002. (s 178–183)
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egna patriotismen som sund och naturlig.59 Den koloniala mentalitet
som framträder i Cederblads oro för att det svenska kulturfolket
riskerar hamna på samma låga nivåer som ”kineser, negrer och hin-
duer” är även den intimt sammanflätad med den västerländska libe-
rala idétraditionen. Såväl Hume, Locke, Kant och Montesquieu, kom
att definiera ”de Andra” som förhistoriska, irrationella, underutveck-
lade och rasmässigt underlägsna. Även John Stuart Mill gjorde en
åtskillnad mellan ”civiliserade” och ”ociviliserade folk”; där de
senare, likt i Indien, tillsvidare krävde ett hårdhänt och auktoritärt
brittiskt styre, eftersom indierna sågs som oförmögna att varken
etablera eller leva under ett demokratiskt styrelseskick.60

En central del av detta koloniala tänkande är föreställningen om
grundläggande, oföränderliga särdrag som skiljer det egna (kultur-)
folket från andra (lägre) folkslag. Rashygienismen, som fick ett starkt
fäste i Sverige på 1930-talet, är ett exempel på sådant särartstän-
kande. Få kritiserade de idéer som ikläddes status av vetenskaplig
sanning, bland annat genom Statens institut för rasbiologi i Uppsala,
vars forskning var ledande även internationellt.61 En representant
från detta rashygieniska institut ingick för övrigt i det av Carl
Cederblad grundade Institutet för folkbildningsforskning.62 När
Cederblad tillskriver olika folk särdrag görs det emellertid inte
(främst) utifrån rastankar. Vad som framträder är snarare föreställ-
ningar präglade av en syn på kultur som en inneboende oföränderlig
kärna hos människor vilken antas skapa ”naturliga” skillnader mel-
lan olika folk. Kulturrasism är ett begrepp som används inom post-
kolonial teoribildning för att benämna detta förhållningssätt som
skapar uppdelningar och hierarkier mellan olika grupper utifrån
föreställningar om kultur som en statisk essens. Carl Cederblad var
långt ifrån ensam om detta förhållningssätt i sin samtid.63

                                                
59 Jfr Jonsson. 1993.
60 Dahlstedt. 2005. (s 94ff); Goldberg. 1993. (s 14–40). Även socialister som Karl
Marx och Friedrich Engels skrev i snarlik anda om ”lata mexikaner” och irlän-
dares primitiva ”råhet”; också de präglade av sin samtids evolutionism och
eurocenteristiska perspektiv. (Thörn. 1997. s 136–137)
61 de los Reyes, Molina & Mulinari. 2002. (s 18ff)
62 Arvidson. 2002. (s 220)
63 Cederblad skulle dessvärre inte sakna sällskap om han befann sig i vår samtid
heller. Se t ex Jonsson. 1993. Se även Osman. 1999. (s 44–45)
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”Vårt svenska folk är i grunden demokratiskt”, säger Per Albin
Hansson i sitt filmtal från 1933.64 Att vara demokratisk framställs
som ett svenskt kulturellt särdrag. Detta till synes harmlösa påstå-
ende rymmer spår av det koloniala tankemönster som beskrivits
ovan. Av logiken att ett demokratiskt sinnelag kan vara ett grund-
läggande drag hos ett ”folk” följer nämligen att andra folk i grunden
kan vara odemokratiska.

Det är lätt att reagera mot vad som framstår som rasistiska eller
etnocentriska drag exempelvis hos Carl Cederblad, eller för den
delen Per Albin Hansson. En tidsblind efterförståelse skapas lätt, där
en tolkning av det förflutna görs utan hänsyn till dess samtida kon-
text.65 Det kan i värsta fall skapa en förblindande självgodhet som
förhindrar oss från att se motsvarande drag i vår samtida idévärld. I
bästa fall kan istället dylika historiska belysningar skapa en kritisk
medvetenhet om att betonandet av demokratiska värden, likväl som
den egna övertygelsen om dessa värden, mycket väl kan vila på kolo-
nialt präglade tankefigurer som i samtiden okritiskt tas för givna. En
sådan kritisk medvetenhet gör oss dessutom förhoppningsvis mer
uppmärksamma på dolda tankefigurer, även hos föreställningar som
vi idag ofta ser som självklara. Vilka underliggande tankemönster
kan vi då ana hos de bilder och berättelser som vi omger oss med och
identifierar oss med i nutida föreställningar om folk och folkbild-
ning?

En berättelse om folk och folkbildning

Jag ska här återge en samtida historieskrivning hämtad från Gösta
Vestlunds bok Folkuppfostran, Folkupplysning, Folkbildning.66 Det är en
historieberättelse om hur innebörden i förstavelsen ”folk” förvand-

                                                
64 Hansson. 1935. (s 131)
65 Det är inte rimligt att beskriva exempelvis Carl Cederblad som för sin tid sär-
skilt rasistisk, skriver Arvidson (2002. s 268ff). Cederblad var tvärt om en svuren
motståndare av nationalsocialism och det han beskrev som rashat, samt var även
i övrigt en stridbar liberal.
66 Vestlund. 1996. En bok som bl a återfinns på litteraturlistan för kursen Folk-
bildningskunskap 1 (2004/05) vid Linköpings universitet. Berättelsen kan sägas
tillhöra de historieskrivningar som traderas, och i viss utsträckning kanoniserats,
i folkbildningssammanhang.
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lades i och med folkrörelsernas och demokratins framväxt. Berät-
telsen handlar om folkbildning och demokrati – och sambandet där
emellan.

Gösta Vestlund tar avstamp i den folkuppfostran som föregick
folkrörelsernas tid. Ljuset riktas mot det överhetsperspektiv som gav
”folk” en social innebörd.

I tidigare skeden hette det folkuppfostran. Alla kunde inte fostra alla. Folket
var alltså bara en del av Sveriges medborgare! Vissa grupper ansågs ha
kompetens att fostra andra. Adeln, prästerna, de rikare borgarna och de
mäktigare bönderna räknades dit [...]. De övriga grupperna utgjorde alltså
folket. I regel gällde det personer, som på något sätt var beroende av de
”kompetenta” grupperna.67

När folkrörelserna och de stora massorna träder in på scenen i slutet
av 1800-talet, med avsikten att ta bildningen i egna händer, sker en
förskjutning av innebörden i folk, skriver Vestlund. En folkbildning
för alla (inte för en utpekad skara mindre vetande) byggs, enligt
berättelsen, upp med studiecirklar, folkhögskolor, möten och biblio-
tek, som inte längre leds av en självutnämnd elit, utan av valda
ledare.

Men likafullt är den gamla surdegen inte ens i dag utrensad ur begreppet
folk. Än tycks en del betrakta folkbildningsarbetet som en verksamhet av
och för en mindre upplyst del av nationen. […] Men det moderna svenska
folkbildningsarbetet är, som vi sett, något mer. Det bärs – trots många
brister och varianter – av en människosyn som djupast sett är förutsätt-
ningen för ett humant och demokratiskt samhälle. Med den utgångspunk-
ten omfattar begreppet folk alla medborgare i vårt land.68

Helt försvann alltså inte den sociala innebörden hos prefixet, enligt
Vestlund. Den lever kvar likt en ”surdeg” och står i strid med en
människosyn som är förutsättningen för ett humant och demokra-
tiskt samhälle. Det är inte svårt att dela indignationen över över-
hetens nedlåtande perspektiv på de ”obildade massorna”. Det är inte
heller svårt att se att det är alla människors lika värde Gösta
Vestlund vill slå vakt om. Han ger uttryck för tankar och känslor om
innebörderna hos begreppen folkbildning och folk som många delar.
Den dominerande tolkningen idag rörande prefixet i folkbildning är
                                                
67 Vestlund. 1996 (s 18). Kursivering enligt originalet.
68 Vestlund. 1996. (s 19). Kursivering enligt originalet.
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sannolikt också att dess innebörd är ”alla medborgare”.69 Det är ock-
så därför denna skildring valts, som ett exempel på hur tankefigurer
traderas och återskapas som självklara i vår samtid.

Det finns nämligen problematiska delar i denna berättelse som
mynnar ut i den definition av begreppet folk som görs av Vestlund –
och fler med honom. Att nationen (”alla medborgare i vårt land”) blir
den avgränsande principen för det kollektiv som åsyftas med ”folk”
riskerar osynliggöra maktförhållanden och intressekonflikter mellan
olika grupper i samhället. Ett sken skapas som ger intrycket av
intressegemenskap mellan samhällsklasser eller mellan män och
kvinnor70 inom nationen; en intressegemenskap som implicit fram-
ställs som viktigare än gränsöverskridande gemenskaper mellan
exempelvis arbetarklassen i olika länder.71 Den sociala definitionen
av ”folk” får i berättelsen en innebörd av att vara odemokratisk.
Överhetens förakt för den ”obildade massan” får stå som alternativ
till den nationella definitionen av ”folk”. Tanken om att samhället de
facto alltjämt skulle bestå av olika klasser, eller grupper av männi-
skor, där underordnade grupper – ”folket” – står i motsättning till en
ekonomisk elit eller en patriarkal ordning, tonas ner i denna berät-
telse.

Håller vi oss till en nationalstatsberoende definition av ”folk”
innebär det dessutom ett accepterande av de mekanismer som regle-
rar vilka som tillåts vara medborgare (ges demokratiska rättigheter
och skyldigheter osv), och vilka som inte tillåts vara medborgare.
Förutom denna juridiska exkludering existerar även vissa domine-
rande föreställningar om vad, eller vem, som är en ”svensk medbor-
gare”, som också verkar uteslutande. Nation kan, i likhet med etni-
citet och kön, i allra högsta grad ses som en skapad kategori som
upprätthåller uteslutningsmekanismer.72 Denna kategori kan produ-
cera ett hierarkiskt förhållande mellan ”Oss”, som ingår i den före-
ställda gemenskap73 nationen utgör, och ”de Andra” (yttre och inre
hot) som får utgöra en identitetsskapande motbild som inte sällan

                                                
69 Rydbeck. 2001. (s 32)
70 Jfr Larsson. 2001.
71 Jfr Edquist. 1999, 2004.
72 Dahlstedt. 2005. (s 102)
73 Anderson. 2000.
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tillskrivs negativa egenskaper.74 Nationen ses emellertid ofta som en
självklar förutsättning för demokratin; därmed undgår nationalismen
som historisk politisk kraft kritisk granskning, likaså relationen
nationalstat, nation(alism) och demokrati.75

Att avgränsa kollektivet folk utifrån nationen som princip fram-
ställs, inte bara av Vestlund, som oproblematiskt. Ett argument, som
ibland framförs som stöd för ett användande av denna definition (i
stället för att avgränsa folket till en del sociala skikt eller till en viss
klass) är att man på så vis anses undvika att exkludera vissa grupper.

Folket är allmänheten, alla medborgare, och därför kan ingen egentligen
uteslutas.76

Det är emellertid svårt, om inte omöjligt, att föreställa sig ett ”Vi”
utan att samtidigt skapa ett ”de Andra”. Att avgränsa ”folk” med
hänvisning till nationstillhörighet skapar, likväl som hänvisningar till
klasstillhörighet, utestängningar. Skillnaden består i avgränsningar-
nas olika politiska innebörder och konsekvenser.

Avslutningsvis

Innebörden hos begrepp som ”folk” kan ses som ett resultat av en
pågående hegemonisk kamp om tolkningsföreträdet.77 Vem och vil-
ka som är att räkna till folket är en öppen fråga som avgörs av styr-
keförhållandet mellan olika politiska krafter och dess definitioner.78

Det är inte på förhand givet att ”folk” måste syfta vare sig på blåögd
svensk rasgemenskap, på en samlingsbeteckning för de sociala grup-
per som lider under den globala kapitalismens exploatering eller på
någon annan tänkbar innebörd.

                                                
74 Jfr Jonsson, 1993 eller Ehn & Lövgren, 2001 som beskriver denna logik som en
symbolisk inversion.
75 Dahlstedt. 2005. (s 97ff)
76 Gustavsson. 1995. (s 65)
77 Hall, 1981 skriver om begreppet ”the popular” som har vissa likheter med
svenskans ”folk”. En engelsk översättning av folkbildning är ju som bekant
”popular education” (eller ”popular adult education”).
78 Jfr Enbom, 2002 som skriver om den mediala konstruktionen av ”folket” i
samband med kravallerna i Göteborg, juni 2001.
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Gemenskaper och kollektiv, samt föreställningar därom, är något
som ständigt bildas och återbildas. Ett sätt att förstå detta är att tänka
sig en social, politisk och språklig process genom vilken betydelser
och innebörder konstrueras. ”Folk” som begrepp och avgränsning
för en gemenskap får således innebörder genom en process av bety-
delseförhandlande. Dessa innebörder är inte givna på förhand av en
viss ekonomisk, geografisk eller ”rasbaserad” ordning.79 En med-
vetenhet om detta skapar möjlighet till ett kritiskt ifrågasättande av
hur denna konstruktion sker. Vilka grupper exkluderas? Vilken blir
normen? På så vis kan maktförhållanden synliggöras och strategier
utvecklas för att bekämpa dessa – eller för den delen: verka för den
typ av maktordning vi ser som önskvärd.

Att bilda (i bemärkelsen konstruera) ett folk – ett kollektiv, ett
”Vi” – innebär också att stänga någon ute. Därför är det angeläget att
vara medveten om vilka uteslutningsmekanismer upprättandet av en
kollektiv gemenskap innebär. Ska kollektivet skapas utifrån katego-
rier som ras och/eller nation – eller utifrån kategorier som betonar
socialt skapade maktrelationer? För sociala rörelser som avser ut-
mana en ojämlik samhällsordning är denna fråga ytterst central.

Frågan om innebörder hos begreppet ”folk” rör givetvis inte bara
sociala rörelser. Inom folkbildningen så som den existerar som verk-
samhet och system i Sverige är begreppsliga frågor av detta slag
också intressanta för olika myndigheter och institutioner. Vad avses
med ”folk” när folkbildning används som begrepp? Innebörden är
som sagt inte given. Men den tenderar, som jag försökt visa i denna
artikel, att anspela på nationella innebörder som (direkt eller indi-
rekt) kategoriserar ”de Andra” efter en kolonialt influerad princip
som utestänger det ”icke-svenska”. Ett alternativ till detta är, som
berörts, att betona sociala innebörder hos begreppet, vilket också
tydliggör sociala konflikter i samhället. Detta alternativ ter sig sanno-
likt mindre attraktivt för statliga institutioner, och motsvarande, som
har till uppdrag att stödja flera (ibland motstridiga) samhällsintres-
sen och grupper.80

                                                
79 Hall. 1981.
80 Inte heller detta förhållningssätt är emellertid ”opolitiskt”. Statens stöd till
olika grupper både påverkar och återspeglar sociala maktrelationer. Exempelvis
kan statliga bidrag och myndigheters interaktioner med subversiva (eller poten-
tiellt hotfulla) rörelser leda till så kallad kooptering; det vill säga konfliktreduce-
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I stället blir det mer hanterligt att definiera ”folk” som befolk-
ningen i Sverige. I sig behöver en sådan definition inte innebära att
olika nationella föreställningar om ”svenskhet” tas för givna. Inte om
vi enbart ser Sverige som resultatet av de gränser som territorial-
statens administrativa system skapar.81 Men det förutsätter i så fall
förmågan hos berörda att se och beskriva avgränsningen som just
administrativ och i viss mån godtycklig – och inte som ett utslag av
det ”naturliga” i att urskilja ett ”svenskt folk”.

En liknande åtskillnad bör i så fall också göras i talet om folkbild-
ningsverksamheten. I den folkbildningspraktik som tagit form i
Sverige kan säkert vissa (över tid varierande) utmärkande drag ur-
skiljas gällandes exempelvis institutionella och pedagogiska for-
mer.82 Att argumentera för betydelsen av dessa drag behöver inte
innebära en spekulation om det ”specifikt svenska” hos folkbild-
ningen. Lätt skapas dock en flytande gräns gentemot de exklude-
rande logiker som bygger på idén om nationen och föreställda sär-
drag hos ett folk. Min egen utgångspunkt, som doktorand vid Mimer
– ”nationellt program83 för folkbildningsforskning”84, författandes en
text om begreppet folk inom ”svensk folkbildning”, illustrerar i sig
denna problematik. Såväl institutionella förhållanden, som de ramar
av gemensam förståelse som språket förutsätter och begränsar oss
till, gör att nationella tankefigurer fortsätter att reproduceras.

I det ständigt pågående ställningskriget, mellan olika intressen,
om makten över tolkningsföreträdet, är en kritisk språkmedveten-
het85 nödvändig om hierarkiska ordningar ska utmanas och mer jäm-
lika etableras. Att göra människor medvetna om förgivettagna tanke-
figurer som präglar vår förståelse av världen och varandra är en cen-
tral uppgift för den folkbildning som vill vara en del av samhälls-
förändringen i en tid då maktutövning alltmer bygger på kontroll
och spridande av bilder, budskap och information.86 Därför finns det
goda skäl att också rannsaka de förgivettaganden som präglar vår

                                                                                                                                                
ring genom att rörelserna neutraliseras genom ett slags införlivande i rådande
system. (Jfr Engberg. 1986. s 155)
81 Jfr Edquist. 2004.
82 Rubenson. 1995; Larsson. 1995.
83 Författarens kursivering.
84 Mimer är även utgivare av den antologi där denna text ingår.
85 Fairclough. 1995.
86 Ibid.
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förståelse av folkbildningens innebörder. Frågor att ställa är då: Hur
får, genom språkliga och sociala praktiker, ”folk” en innebörd? Vilka
konsekvenser följer av detta? Vilka innebörder och konsekvenser vill
vi medverka till att skapa?
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Karin Nordberg

Värsta folkbildningen
En begreppsinventering i

pressen på 2000-talet

Han kom som ett blont yrväder en oktoberkväll och hade två trumpinnar i
ett pannband runt halsen. Med det ena slog han knockout på alla som
sade att språk var tråk. Med den andra visade han hur kulturjournalistik
kan se ut när den är som konstigast. Alltså när den tar ett ämne som ingen
visste att vi var intresserade av och killar det bakom örat så att det spinner
av lycka. Han är inte tappad bakom ett verb, trots att  han är akademiker.
Och han uppvisar samma glupska entusiasm inför svenska dialekter som
inför möjligheten att sprida kunskapen om dem på sörmländska. Det är så
det ska se ut när framtidens folkbildare tvättar äggfläckarna ur koftkragen på
den kulturjournalistiska kårandan. Och förlöser det svenska folkets in-
tresse för sitt eget fikonspråk med samma sluggerteknik som en heavy
metal-trummis bakom dubbla baskaggar. (min kursivering)1

Ni har just läst Expressens motivering för att ge Björn Nilsson-
statyetten till Fredrik Lindström för hans insatser som programledare
i TV-programmet Värsta språket. Om det strindbergska anslaget har
någon djupare betydelse är oklart, men det ska möjligen ge intryck
av att något nytt har gjort entré i det svenska kulturlivet.2 Ett av
textens nyckelord och det som motiverar dess plats här är ”fram-
tidens folkbildare”. Samtidigt ekar texten historiskt av honnörsord
från en annan och förfluten tid. Viljan och strävan att entusiasmera,
skapa intresse för nya områden och sprida kunskap till folkflertalet
är kriterier som brukar förknippas med en svensk folkbildningstradi-
tion. Fredrik Lindström har faktiskt också beskrivits som ”gammal-
dags folkbildare”.3 Om än uppdaterat för en ny tid och en ny arena,

                                                
1 Expressen, 030320.
2 Associationen föranleds av August Strindbergs nyskapande inledning till
romanen Hemsöborna som löd: ”Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade
ett höganäskrus i en svångrem om halsen …”.
3 Olle Josephson i SvD, 021219.



Karin Nordberg

338

tycks bildningsidealet inte nytt. Det förefaller vara både samtida och
tidlöst.

Utgångspunkten för denna artikel är, liksom i ett tidigare sam-
manhang, ett TV-program, kretsande kring en känd TV-person-
lighet.4 Valet av ”Aschberg som folkbildare”, som både rubrik och
utgångspunkt i 1995 års Mimerantologi var medvetet provokativt.
Med ett program ur den kommersiella televisionen (TV3) kunde jag i
habermasinspirerade termer av förfall belysa den förändring som
skett i etermedierna från 1930-talets folkbildningsambitioner till da-
gens kommersialiserade medielandskap.5 Robert Aschbergs Diskuta-
belt var när artikeln skrevs TV3:s viktigaste faktaprogram. I den här
artikeln riktas blickarna mot folkbildningsarvet i public service-
televisionen, med det omtalade och prisbelönta Värsta språket och
dess hyllade programledare Fredrik Lindström som exempel.

Ändlösa superlativer har östs i pressen över både programledaren
och programmets folkbildande betydelse. Ett veritabelt prisregn be-
kräftar succén: Förutom det ovan nämnda Björn Nilsson-priset 2002,
fick Lindström Ikarospriset 2002 av SR för att ”med fetladdad
humorpedagogik” ha startat ”en språkliberal folkbildningstrend”6,
pris till Tage Danielssons minne för att ”på ett skickligt sätt lyckats
förena akademisk bildning och populär underhållning”7, National-
encyklopedins kunskapspris 2003 för att han ”på ett mycket lustfyllt
sätt påtagligt har höjt svenska folkets intresse för det svenska språket
och kunskaperna om dess användning i tal och skrift”8, samt
utnämndes av Aftonbladets läsare till ”bästa manliga tv-personlig-
het”9. Och i GöteborgsTidningens ”spaning efter det år som gått”
korades Värsta språket till ”Årets public service” med motiveringen

                                                
4 Nordberg. 1995.
5 Habermas. 1988.
6 www.sr.se/press/press2003/0401.stm. Den exakta formuleringen av motive-
ringen löd: ”Med fetladdad humorpedagogik har Värsta språket startat upp en
språkliberal folkbildningstrend, vare sig mer eller mindre, liksom”.
7 Uppgift i Aftonbladet, 031018. Juryn understryker i sin motivering Lindströms
mångsidiga verksamhet som språkforskare, folkbildare, författare, filmskapare,
komiker och estradör och påpekar särskilt hans arbete att ”motverka särskriv-
ning av sammansatta ord i det svenska språket”.
8 www.ne.se 030903.
9 Resumé, 030306. Även Aschberg har för övrigt belönats för sina nydanande
insatser som programledare, bl a med Stora journalistpriset 1991 (Expressen,
911107).
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”folkbildning och underhållning, utan att göra avkall på någotdera”
och tillägget ”typ liksom bara helt sjukt fetbra, alltså”.10 Aftonbladets
TV-recensent såg t o m programmet som en prototyp för ett TV-
program i public service: ”Folkbildande. Underhållande. Nyska-
pande”.11 Även Expressen fann programmet normgivande och öns-
kade att det skulle vara stilbildande för varje seriöst samhälls-
program: ”lättsamt, lärorikt, roligt och tankestimulerande”.12

Pressens tal om folkbildning

Min avsikt i den här artikeln är att med pressklipp som underlag –
och då inte bara de som rör Värsta språket – studera hur folkbild-
ningsbegreppet används och definieras på 2000-talet. Det är alltså
den ”populära” innebörden och identiteten som ges begreppen, som
jag vill ringa in och, genom att förhålla resultatet till de historiska
definitioner vi har tillgång till, försöka formulera ett svar på frågan
”Folkbildning samtidig eller tidlös”. Datortekniken har givit oss nya
metodiska redskap. I databaser som Presstext och Mediearkivet kan
vi göra oss en föreställning om den betydelse som givits orden ”folk-
bildare”, ”folkbildning” och ”folkbildande” i det dominerande press-
materialet. Det empiriska underlaget utgörs av mer än tusen artik-
lar.13

Min artikel bygger således på den mediala förståelsen av folkbild-
ningsbegreppet. Det råder stor samstämmighet i alla läger om me-
diernas ökade betydelse som maktfaktor på alla samhälleliga områ-
den.14 Det som inte syns i medierna finns inte, är en vanlig slogan

                                                
10 GT, 021225.
11 Jan-Olov Andersson i AB, 021213.
12 Agneta Söderberg i Expressen-GT, 030319.
13 Databasernas nätadresser är http://skolan.presstext.prb.se/respektive
http://www.mediearkivet.se/. Sökordet ”Folkbild*” gav 896 träffar i Presstext
och 679 i Mediearkivet av artiklar publicerade 000101–030923. Därtill kommer
255 artiklar på sökordet ”Värsta Språket”, samt sökningar på ”studieförbund”
och ”Oscar Olsson”.
14 Se Petersson & Carlberg. 1990, passim. Men inte bara 1990-talets svenska
maktutredning utan också aktuella maktutredningar i övriga Norden har slagit
fast mediernas fundamentala betydelse i dagens offentliga och politiska liv. Se
t ex www.ps.au.dk/magtudredningen/. Medierepresentationer av olika fält och
dess företrädare ingår i delprojektet ”Medierummets eliter” där jag är en av
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bland dagens opinionsbildare. Journalistikens texter ingriper oupp-
hörligt i samhället, konstruerar och rekonstruerar det vi kallar den
verkliga världen.15 Att det offentliga samtalet i allt högre grad sker i
medierna, har ökat mediernas inflytande över hur världen uppfattas
och förstås. Man talar i medieteoretiska termer om symbolmakt som
samlingsbegrepp för de maktformer som utgår från medierna. Till
dessa hör mediernas makt att påverka människors uppfattningar,
som förutsättning för maktutövning genom sitt formspråk och sceno-
grafi samt som normbildande aktör genom de ständigt upprepade
diskurserna.16

Användningen av termer som diskurs och symbolisk makt signa-
lerar att man vill väcka frågan om själva framställningens betydelse
för de samhälleliga ramarna kring en företeelse, i det här fallet folk-
bildning. Begreppshistorikern Reinhart Koselleck ser begrepp som
både deskriptiva och föregripande, dvs de används både för att
beskriva ett existerande fenomen i samhället och är politiskt laddade
med förhoppningar om kommande förändringar.17 Kännetecknande
för ett begrepp till skillnad från ett ord är, enligt Koselleck, att det är
tvetydigt och att det måste förbli tvetydigt för att fortsätta vara ett
begrepp.

Jag sympatiserar med dem som liksom Koselleck hävdar att språ-
kets roll inte får överskattas. Inte desto mindre intar språket en
central plats i den kultur som i så hög grad är medierad. Retorik är
därför det analytiska redskap som ligger närmast till hands i den här
studien. Med det menas i det här sammanhanget bilder och föreställ-
ningar som förknippas med folkbildningsbegreppet – utan att för
den skull vara direkt centrala för dess definition. Däremot innebär
mediernas symboliska makt och språket som maktinstrument att

                                                                                                                                                
forskarna inom ramen för projektet ”Kön och eliternas sociala reproduktion i ett
komparativt perspektiv”, finansierad av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond,
Kulturvetenskapliga satsningen. Artikeln är en delrapport i nämnda projekt.
15 Jfr Ekecrantz & Olsson. 1990. (s 26)
16 Som uttryck för mediemakten märks följande maktformer: diskursiv makt,
dagordningsmakt, beskrivningsmakt, redigerande makt och exponeringsmakt.
Se bl a Ekström & Nohrstedt. 1996 (s 284) respektive Thompson. 2001 (s 27f).
17 Reinhart Koselleck finns refererad i Berggren. 1995 (s 18–19). Se även Berggren
& Trägårdh. 1990 (s 369ff). Begriffsgeschichte handlar om studiet av kampen om
rätten till att definiera de viktiga politiska begreppen med utgångspunkt i dessa
begrepps roll i den historiska processen. För en diskussion om skillnaden mellan
ordet, begreppet och företeelsen ”folkbildning”, se Gustavsson. 1995.
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mediernas värdesättning av ett fenomen får konsekvenser för dess
reella värde. Medierna kan på det sättet ingripa i ett fält och dess
logik.18

Folkbildningens populära ansikte?

Det var uppståndelsen kring TV-programmet Värsta språket som
inspirerade mig att besöka tidningssidorna för att ta reda på hur det
talas om folkbildning idag. Jag hade i och för sig redan samlat en hög
gulnade urklipp för att någon gång ta mig an frågan. Jag hade bl a
slagits av att utnämningar som ”Årets folkbildare” och liknande be-
löningar sällan förärades dem som verkar i våra traditionella folk-
bildningsinstitutioner. Pristagarna hämtades istället från andra are-
nor. Det såg t ex ut att vara regel att redan uppburna personer prisa-
des, ofta av typen ”kända från TV”.

Det låg alltså helt i linje med mina ytliga observationer när Fredrik
Lindström höjdes till skyarna för Värsta språket. Till tidigare recen-
senters lovord kan följande läggas: ”Folkbildande, lekfullt, rappt,
intelligent, modernt roligt, måste-se-tv”19 respektive ”mustigt krea-
tivt och nyskapande”20. Beröm kom från språkgiganter som akade-
miledamoten Sture Allén: Värsta språket ”vidareutvecklar intresset för
vårt språk”, och före detta chefredaktören Bo Strömstedt: ”det bästa
med Värsta språket är att programmet inte beskärmat sig, beskäftat
sig, moraliserat”.21 Idéhistorikern Karin Johannisson, en tidigare
Björn Nilsson-pristagare, inbjöd Fredrik Lindström till samtal och
mötte ”en imponerande man: folkbildare, humanist, språksnille, en
rabulist i änglahår och sammetskrage”.22 ”Kvasten” Lars Westerberg
hade ”sällan […] sett en så underhållande folkbildare som Fredrik
Lindström” och TV-krönikören Leif Furhammar såg i programmet en
ny form av ”kunskapsunderhållning”.23 Den myckna informationen

                                                
18 Jfr Bourdieu. 1996. (s 246f)
19 Robert Börjesson i Expressen-GT-KvP, 021101.
20 Ulla Rhedin i DN, 021125.
21 Sture Allén i Expressen-GT-KvP, 021220. Bo Strömstedt i GT-Expressen, 030512.
22 Citat Karin Johannisson i Expressen, 030320.
23 Lars Westerberg i Helsingborgs Dagblad, 030507 respektive Leif Furhammar i
DN, 021110.
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skulle kunna anklagas för snuttifierad, skriver Furhammar, men
fortsätter:

i så fall ligger det en poäng i fragmentariseringen: varje inslag ger mer-
smak och det är ingen dålig pedagogisk effekt […] Lindströms lust för äm-
net är så avväpnande entusiastisk att greppet fungerar. Varje fråga får ett
par minuter att utvecklas, inte alltid till något svar men i alla fall till en
tanke att fortsätta tänka på.

Inledningsvis kritiska recensenter kapitulerade. Per Svensson, som
först var skeptisk, lät sig under programmets gång övertygas om att
”inte bara språket utan också folkbildningen och den intelligenta TV-
underhållningen lever”.24 Omvärderingen ledde till den största kom-
plimangen av alla: Fredrik Lindström borde ha en stol i Svenska
Akademien!

Men programmets folkbildande halt blev också ifrågasatt. En
svensklärare tyckte att Lindström körde med dubbla budskap, när
han samtidigt ville vara språkliberal och värna om den traditionella
svenskan: För den som behärskar de språkliga verktygens regler är
det lätt att göra avsteg från dem. Det är först när vi lärt oss ”det
etablerade språket” som vi får ”oändliga möjligheter att visa vilka vi
är, nyansrikt uttrycka våra åsikter och tankar och kreativt använda
språket lika väl som Lindström själv”.25 Samma tanke hade den kul-
turskribent i Svenska Dagbladet, som samtidigt som han välkomnade
”ett program med folkbildande syfte”, var tveksam till programmets
”folkbildande karaktär”. Han frågar sig i sitt debattinlägg om det inte
är Lindström som är den egentliga ”språkpolisen”26 och den verkliga
”aristokraten” i sammanhanget, dvs en god representant för de
moralister som han själv gisslar? Gör inte Lindström och hans språk-
liberala kolleger rentav de resurssvaga en björntjänst:

Dessvärre kommer dessa personer en gång – till exempel när de inte blir
tagna på allvar efter att ha skrivit ett svaromål till en myndighet eller en
debattartikel för att strida för sin sak – att vakna upp och bittert inse att
den respekt och omtanke som de trodde att Lindström och hans gelikar
visade gentemot dem var helt lögnaktig: i bästa fall ett uttryck för naivt
önsketänkande, i värsta fall överklassens försök att vidmakthålla och

                                                
24 Expressen-GT-KvP, 021219.
25 Eva Nygren i Expressen-GT-KvP, 021101.
26 ”Språkpolisen” var ett stående inslag i programmet där någon tittare inbjudits
att – ofta indignerat – yttra sin mening över slarvigt språkanvändande.
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stärka klyftorna mellan uppe och nere, intelligent och korkad, stark och
svag.27

Lindström har å sin sida försvarat sin liberalism med att deklarera
sin kunskapssyn: ”Att tvinga på människor kunskaper som de inte är
mottagliga för kan leda till avsky för vissa ämnesområden”.28 Syftet
var att göra ett program som stimulerar människors intresse för
språk, bryta ner auktoritetstron och det så svenska beroendet av
expertinstanser, dvs ambitioner som lätt låter sig fogas in i etablerade
folkbildningsideal.

Oförändrade ideal

Det kan inledningsvis konstateras att ordet folkbildning hållit ställ-
ningarna i dagsdebatten under hela 1990-talet. I de artiklar jag läst
förekom ordet i så mycket som 35 avledningar. Den tävlingshågade
kan ju lista så många hon kommer på. Facit finns i notapparaten.29

Bertil Torekull, i materialet porträtterad som publikdragande före-
dragshållare, tycker sig vid det nya seklets ingång se att ”folkbild-
ningen upplever en boom i det fördolda”.30 Detta i motsats till 1970-
talet då det, enligt en annan källa, ”inte var särskilt renommerande”
att bli kallad folkbildare.31

Ett hundratal attribut och adjektiv i artikelmaterialet inringar vad
som karaktäriserar folkbildning. Några ofta återkommande får väl
ses som centrala: Saklighet och engagemang är de kriterier som oftast
förknippas med folkbildning. ”Vetenskapligt noggrann” och ”verk-
lighetsnära” är honnörsord. Vikten av nytta och meningsfullhet beto-
nas. När ordet ”upplysning” förekommer är det med hänvisning till
tidigare epoker och filosofen Kants ande svävar över spalterna i ord

                                                
27 Johan Lundberg i SvD, 030318.
28 Hans Kronbrink i DN, 021030.
29 Ordbildningar på folkbild* (= folkbildnings-, folkbildar-): arv, mässa, tradi-
tion, pris, vis, anda, frågor, förbundet, verksamhet, maskineriet, projekt, per-
spektiv, ideal, branschen, iver, roll, ansvar, kanal, ambition, uppgift, lust, glädje,
själ, aktiviteter, aktion, nit, kampanj, begrepp, insats, institution, nivå, tanke,
rörelse, försök, idealist.
30 Expressen-GT-KvP, 001227.
31 Huvudstadsbladet, 011206.
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som ”myndiggöra”.32 Det framhålls också att folkbildningen kan och
ska ge människor chans att sätta sig in i viktiga frågor och ta ställ-
ning. Den ska ge en grund att stå på, vidga horisonten och skapa
sammanhang. För det krävs att atmosfären präglas av tolerans, för-
ståelse och öppenhet. Moraliserande och skrämselpropaganda hör
inte hemma i folkbildningssammanhang. Den demokratiserande fak-
torn har både en samhällelig och en individuell aspekt. Folkbild-
ningen lyfts fram som såväl ett makt- och samhällskritiskt instrument
som en möjlighet till uppbyggelse, utveckling och frigörelse för indi-
viden. Den får individen att ”växa och våga tänka i nya banor”, den
”rubbar våra invanda cirklar”.

Förmedlingsaspekten är en central komponent i folkbildnings-
begreppet. Det är viktigt att nå fram till de kunskapssökande. Viktigt
är att göra det avlägsna tillgängligt för alla. Fakta och perspektiv ska
spridas till vida kretsar. Enkel, gärna personlig stil, är att föredra:
”Allt överflödigt bort, bara nödvändigheterna kvar”. Det ska vara
läsbart och lättfattligt, dock ”utan att förlora i komplexitet”. Bland-
ning av högt och lågt återkommer som en god sak. ”I bästa mening
folkbildande” är det som är både underhållande och intelligent. Be-
greppsexercis hör inte hemma i folkbildningssammanhang:

[D]et blir en del namedropping och feministiska facktermer som inte
riktigt anstår den ”folkbildare” som Ebba Witt-Brattström säger sig vara.
Tuva Korsström är däremot folkbildare. Ickeakademiskt och pedagogiskt
introducerar hon bitvis snåriga och till svenska sparsamt översatta
feminister.33

I det stora hela är de attribut som associeras till folkbildning över-
raskande positiva. Den negativa syn på folkbildning som kommer
fram i materialet gäller anspråk på att ”lägga till rätta”, vanan att för-
enkla och popularisera, att tillhandahålla tvärsäkra svar, tron att folk
är dumma samt ett visst exkluderande revirtänkande:

                                                
32 För att inte notapparaten ska bli alltför otymplig hänvisar jag för den här
typen av uppräkningar till databaserna Presstext och Mediearkivet, passim. För
längre citat ges referenser.
33 Expressen-KvP, 020515.
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Jag har alltid motsatt mig den idén att publiken är dummare än jag, att
den måste upplysas och folkbildas, jag har alltid trott att det är en elitistisk
idé – från människor som för det mesta inte är medvetna om sin elitism.34

Att som här använda ordet folkbilda i den patriarkaliska betydelsen
folkfostra hör till ovanligheterna. Det kanske har betydelse att citatet
ovan kommer från en person med uppväxt i ett totalitärt samhälle. Å
andra sidan uttrycks likartad kritik av unga röster. Det framkommer
t ex implicit i följande uttalande av den drygt trettioåriga chefen för
SVT:s barnprogram:

Inte heller tar vi lika hårt på vår folkbildande uppgift, säger Johanna, den
finns med, men prioriteras inte på samma sätt. Nu känner vi att det vik-
tiga är att skapa nyfikenhet på diverse ting, skänka identitet och att inte
alltid leverera kategoriska svar på alla frågor – tvärtom, vi försöker få
ungarna att tänka själva, söka svar på egen hand och göra dem intres-
serade av allehanda frågor […] Vi lär dem hur komplexa vissa saker är. En
annan sak som ligger i tiden är kraven på interaktivitet.35

”Att skapa nyfikenhet” associeras här inte med folkbildande, fastän
det ingått som ett folkbildningscredo sedan sekelskiftet. Avsaknaden
av ”interaktivitet” förs implicit upp på folkbildningens negativa
konto. Intressant är också att bristen på interaktivitet tillskrivs folk-
bildningen och inte mediet.36

Ytterligare en röst i samma generation är konstnären Maria Lind-
berg som med sin konst vill utmana konstparnassens manliga kotte-
rier genom att punktera det gamla uppblåsta konstbegreppet. Hon
oroar sig inte för att utställningsbesökarna ska förstå:

Nej, jag har ingen folkbildningssjäl. Min konst är avancerad och kräver
kunskap och att man vågar gå nära för att läsa små texter. Man måste ha
ett allvarligt intresse för språkliga dubbeltydigheter för att förstå den.37

                                                
34 DN, 030218, citat Jasenko Selimovic, konstnärlig ledare för Göteborgs stads-
teater.
35 Tidningen VI, 030130, intervju med Johanna Frelin, chef för ”barn och ung-
domsprogrammen” i SVT.
36 Ett problem med den medierade folkbildningen, som först framfördes när
radion kom, var just mediets tekniska begränsningar. Även om det idag finns
nya interaktiva möjligheter med telefon och kontakter via nätet, är de tekniska
begränsningarna kontinuerligt föremål för diskussion. För den kritik som folk-
bildare riktade mot radion inledningsvis, se Nordberg. 1998 (63ff). För diskus-
sion om TV-mediet, se bl a Thompson. 2001 (s 107ff).
37 DN, 021217.
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Men att som i dessa senare exempel förknippa folkbildning med å
ena sidan kravlöshet och lättillgänglighet, å andra sidan den paterna-
listiska traderande traditionens folkfostrande och disciplinära drag,
tillhör undantagen. En reflektion som manar till eftertanke är att de
uttalas av representanter för en ung generation kulturarbetare med
uppväxt i ett annat samhällsklimat än den där folkbildningen var
central. I något sammanhang kritiseras de ”auktoriserade” folkbil-
darna för att inte släppa in nya krafter på arenan. ”Folkbildarna tålde
inte att vi folkbildade”, anges bl a som skäl för att Månadsjournalen
fick lägga ned.38

Den medierade folkbildaren

Delvis flyter folkbildares egenskaper samman med kriterier för folk-
bildning. Folkbildare har enligt den attributsamling som materialet
bjuder ett antal högt ställda förväntningar på sig. De besitter enligt
de porträtt som publicerats en rad ädla egenskaper. ”Engagerad och
energisk” är de vanligast förekommande kännemärkena i materialet.
En folkbildare är därtill entusiastisk och entusiasmerande, lidelsefull,
hängiven, besjälad, inspirerande, inkännande, medmänsklig, intres-
seväckande. Andra folkbildaregenskaper är: temperamentsfull, all-
varlig, lågmäld, prestigelös, kringsynt, genomklok och kreativ. Folk-
bildare fjäskar och snobbar inte. Inte heller ger de sig. De är idealis-
tiska och uthålliga.39 En folkbildare har ett flammande intresse och
en passion för att dela med sig av sitt kunnande: ”Han inte bara gil-
lar, han älskar att dela med sig av sin kunskap”, lyder ett omdöme.40

Liksom i det här citatet gäller för folkbildare, som omtalas i pressen,
att majoriteten är män. Av de 200 personer som pressen skriver om
                                                
38 Ulrika Knutsson i Expressen-GT-KvP, 020724: ”Alla som teoretiserat förtvivlat
på kultursidorna om det förnämliga i att blanda högt och lågt tålde inte att vi
gjorde det. De brede tålde aldrig att det förekom ord i tidningen. Di smale tålde
aldrig att det förekom bilder i tidningen. Och alla hatade annonserna, skönandar
och populister lika”.
39 Det framhålls i flera av artiklarna, uttryckligen eller indirekt, att folkbildning
tar tid och måste få ta tid, t ex av Bengt Göransson i föredrag, citerad i Dagens
Arbete, 030403: ”Det svåra måste få vara svårt, ta tid. Det ickeauktoritativa sam-
hället kräver att vi alla tänker. Och det tar tid att tänka. Åsikter bildas nämligen,
de finns inte klara från början.”
40 DN, 030518.



Värsta folkbildningen

347

som folkbildare under 2000-talet är endast 40 kvinnor, dvs bara 20 %.
Det patriarkala arvet är seglivat i både folkbildningen och pressen.

Olika folkbildar- och folkbildningstyper beskrivs i termer av klas-
siska, välvilliga, aktiva osv. Det finns karismatiska och auktoritativa
folkbildare. Det finns rena, sanna, genuina, högklassiga och stor-
artade folkbildare och det finns folkbildare ”av rang”. Det finns
legendariska folkbildare och sådana som förenar ”lärdom och
charm”. Det finns självutnämnda folkbildare och prisbelönta folkbil-
dare och så de som är det utan att veta om det. Det finns folkbildare
”av den gamla stammen” och ”moderna” folkbildare som det sväng-
er om. Ibland får man intrycket av att det krävs ett visst mått av
galenskap för att vara folkbildare. Besatthet och maniskhet är egen-
skaper som nämns i anslutning till ett par av de porträtterade folk-
bildarna.

Gamla folkbildare och nya

När jag inledde min sökning, levererade databasen Presstext av för
mig obegripliga skäl först av allt en lista ur Bonniers lexikon på folk-
bildare och folkbildande institutioner. Det gav en intressant öppning
och utgångspunkt. Vilka ansågs vara folkbildare enligt lexikal be-
dömning och på vad sätt skiljer det sig från den mediala? Med något
undantag är det de välbekanta namnen vi känner från folkbildnings-
historien som förekommer i Bonniers lexikon: Hjalmar Öhrvall,
Oscar Olsson, Knut Lundmark, Claes Lindskog, Ellen Key, Erik
Hedén, Per Albin Hansson, Carl Cederblad, Alf Ahlberg.41 De perso-
ner som omtalas som folkbildare i pressen på 2000-talet har helt
andra konturer. Visst förekommer den traditionella folkbildarprofi-
len, men de dyker framför allt upp i biografier och nekrologer.
Anmärkningsvärt är att en gigant som Oscar Olsson, ”studiecirkelns
fader”, är så gott som osynlig i mitt nutida material, trots att studie-
cirkeln firade 100-årsjubileum 2002.42 I en artikel figurerade han som

                                                
41 Några utländska namn fanns också med: NFS Grundtvig, Björnstjerne Björn-
son, Leo Tolstoj, Benjamin Franklin, Hans Nielsen Hauge, Leonard Bernstein.
42 I databasen Presstext (med bl a DN och Expressen) nämndes han varken på
sökordet ”folkbild*” eller ”studiecirkel”. Istället hittade jag honom vid en sär-
skild sökning på ”Oscar Olsson”. De gånger han nämndes i databasen Medie-
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”radikal populist”43, i en annan gissade journalisten att Olsson skulle
vända sig i sin grav om han fått höra talas om studiecirklar i rock-
musik.44

Av dem som under den undersökta perioden omnämns eller rub-
riceras som folkbildare kommer en stor andel ur mediesfären. Det är
många journalister och mediepersonligheter, varav en ansenlig del
verksamma inom populärkulturen. För det mesta sker ”utnämning-
arna” av artikelskribenten och ofta som en sorts uppvärdering av det
personen gör. Ibland anas ett outtalat ”minsann” i texten. Liza
Marklund är [minsann] folkbildare, fast hon är så förtalad.45 DN-
journalisten Jolo borde postumt få titeln folkbildare för sin ”bildande
och roande blandning av högt och lågt” istället för att, som skriben-
ten antyder, föraktas för det.46 Eller också sker det omvända, att en
populär person tycker sig behöva uppvärdera folkbildningsbegrep-
pet. När Sverker Olofsson fick pris för sina folkbildande insatser i
TV-programmet Plus, var kommentaren: ”Jag skäms inte för att
kallas folkbildare”.47 I liknande ordalag uttryckte sig SVT:s vice VD,
Leif Jakobsson.48 I uttalandena anas en föreställning om att det är
otidsenligt eller gammalmodigt för en TV-man att erkänna sig som
folkbildare.

Det händer också att personen utnämner sig själv till folkbildare.
En textilexpert i Antikrundan, en blom- och svampkännare och en
gourmetkock med planer att starta en lyxkrog kallar sig alla gärna
folkbildare.49 Att etikettera sig själv eller någon annan som folkbil-
dare är alltså att sätta litet guldkant på en person eller en verk-
samhet. När matskribenten Anna Bergenström fick professors namn
av regeringen för ”det inspirations- och folkbildningsarbete som
blåst liv i svensk matkultur och matintresse” var hon särskilt glad

                                                                                                                                                
arkivet (med bl a SvD och AB) var i den lokala pressen (Borås tidning, 020406,
Nerikes Allehanda, 020303).
43 Sverker Sörlin i Expressen, 000403.
44 Anders Johnson i DN, 001112.
45 Expressen-GT-KvP, 030610.
46 KvP, 030620.
47 Privata Affärer, 021029.
48 Resumé, 020425.
49 Expressen, 000609 respektive DN, 030517.
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över att folkbildningstanken i hennes arbete hade uppmärksam-
mats.50

Många musiker och popexperter får hederstiteln folkbildare i
pressen. Kay Kindwall får beröm för sina lågmälda introduktioner av
popmusik i radion.51 Om pianisten Robert Wells sägs att han är folk-
bildare ”i sann folkhemsanda” och ”få har ungdomligt folkbildat
som hyperpolitiska Ebba Grön”.52 TV-kocken Tina Nordström hyllas
för ”att hon sprider matglädje och är en folkbildare”.53 Magnus
Härenstam fick folkbildarpris, men inte för Jeopardy utan tillsammans
med gruppen kring TV-programmet Fem myror är fler än fyra elefanter.
Tvärtom klassas Jeopardy vid ett annat tillfälle som ytligt och knap-
past värt att kallas folkbildning. Det sker när krönikören Leif Fur-
hammar istället prisar TV-producenten Gunnel Werner, som ”folk-
bildningens främsta värn och upprätthållare i svensk television”:

Det bildningsideal hon representerar är inte någon folklig jeopardy-
kunskap i största allmänhet, utan snarare besläktat med det ursprungliga
och mycket muskulösare folkbildningsbegreppet, som nog föresvävade
dem som för åttio år sedan skrev in ordet i det första public service-
avtalet.54

Berömmet ges med anledning av programmet Tidsmaskinen, som en-
ligt Furhammar är direkt kopplat till medborgartanken. I varje pro-
gram behandlas en aktuell samhällsföreteelse i ljuset av sin historia,
och när det lyckas som bäst ger belysningen nya aspekter på både
aktualiteter och framtidsutsikter. Dr Phil, TV-terapeuten med egen
talkshow i TV4, får av samme recensent beröm för sina folkbildande
insatser: ”Lite psykologisk folkbildning av public servicenatur mitt i
den kommersiella kanalens eftermiddag.”55 Intressant är att Furham-
mar i denna sin bedömning ändrat sig från en tidigare krönika, då
han blev misstänksam över den karaktär av frälsning som han då
fann i programmet. I sin omvärdering ser han ”det emotionella hög-
trycket” som ett attraktivt inslag:

                                                
50 KvP respektive DN, 020703. Även TV:s popexperter Kjell Westö och G W
Wallgren hamnar i kategorin folkbildare.
51 DN, 030703.
52 Expressen-GT-KvP, 020614.
53 Expressen, 020830.
54 DN, 021230.
55 DN, 030330.
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[D]et som ger showen dess unika kvaliteter som TV-underhållning är att
varje kris som avhandlas är så igenkännlig att den blir användbar som
vardagligt fungerande människokunskap.56

”Moderna” folkbildare

Till och med när en av folkbildningens egna organisationer, ABF,
definierar den samtida folkbildaren, är medierummets folkbildare
förvånansvärt många. Till ”Årets folkbildare” korade tidskriften
Fönstret personer och grupper som gjort sig kända i framför allt TV.
Förutom de två ABF-veteranerna Göran Eriksson och Bengt Görans-
son och en kollektiv utnämning av alla tappra cirkelledare och bok-
ombud, slås man av att de flesta inte hämtas i våra vanliga folk-
rörelsemiljöer. Istället premierar Fönstret personer ur de nya folk-
rörelserna som Attac, Plogbillsrörelsen och Socialistiskt Forum. Flera
är mediekändisar: Alexandra Pascalidou, Jasenko Selimovic, Michael
Nyqvist, Bodil Jönson, Gunilla Kindstrand, Patricia Tudor-Sandahl,
Christina Claesson och Göran Greider.57 De tillhör alla kategorin
”personligheter”, sådana som profilerat sig inom ett område och
kommit att förknippas med det, kanske rentav dagens motsvarig-
heter till de folkbildare som nämndes i Bonniers Lexikon. När ”Peter
den Sprallige”, alias Peter Englund, valdes in i Svenska Akademien
lyftes hans folkbildarprofil fram:

Akademikern, folkbildaren, journalisten Peter Englund tillhör de moderna
femkamparna i svenskt intellektuellt liv; Svenska Akademien får en
energikick à la Red Bull i de gyllene salarna.58

Även Klas Eklund, då SEB:s chefsekonom och författare till Vår Eko-
nomi, tituleras folkbildare, en tradition bland nationalekonomer
enligt en annan artikel.59 Skälet är hans lärobok i nationalekonomi

                                                
56 DN, 030202.
57 Fönstret nr 12, 2001 och 2002. Utöver de ovan nämnda blev följande Årets
folkbildare: Robert Nyberg 2001; Jasmine Rosengren, Bo Hazell, ABF Borlänge,
familjen Dimetri, Sonia Sherefay, Elisabet Reslegård, 2002.
58 Expressen-GT-KvP, 020525.
59 DN, 010605. I en hyllningsartikel till Bo Södersten på hans 75-årsdag uppges
att det är ”tradition bland nationalekonomer att uppträda i roller som folkbil-
dare”.
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som hittills sålt i 150 000 exemplar. Eklund beskrivs som ”National-
ekonomins svar på Bingolottos Leif ’Loket’ Olsson: pedagogisk, folk-
lig och alltid i TV-rutan. Talarförmedlarnas våta dröm”. Rubriken
lyder: ”Sveriges hetaste pratmakare: Floskler för miljoner”. Antingen
har en ironisk rubriksättare tagit tillfället i akt att betygsätta Eklunds
insats eller också är det skribentens definition av en modern folkbil-
dartyp.60

De hittills nämnda är dock inte kontroversiella såtillvida att de
utmanar den gängse föreställningen om vad som kan fungera folkbil-
dande. En mer oväntad apostrofering som ”modern” folkbildare till-
faller istället mediemogulen och TV3:s upphovsman Jan Stenbeck,
som enligt vännen och författaren Lars Gustavsson, var ”mannen
som levde i framtiden”. I den andan grundade Stenbeck tidskriften
Moderna Tider: ”Den skapades nog aldrig för att inbringa stora
pengar, kanske inte för att gå med vinst, utan för att övertyga, för att
påverka sin tids idéatmosfär.” Gustavsson drar en parallell mellan
Stenbeck och Expressens upphovsmän, Ivar Harrie och Carl Adam
Nycop, som för att påverka det offentliga klimatet omkring sig
gjorde en tidning som alla ville läsa: ”Expressens grundare såg sig
som ett slags folkbildare, ja nästan skapare av en ny folkrörelse, och
de lyckades tack vare det.”61

I Resumés ledare berörs också folkbildningsaspekten, men tid-
ningen vill se Jan Stenbeck gå till historien som ”portalfiguren i en
radikal sänkning av den svenska finhetströskeln, spiken i kistan för
de svenska mediernas folkbildningsideal om man vill”.62 Skribenten
är inte främmande för folkbildarepitetet men ger det en annan inne-
börd. I motsats till en mästrande och välmenande folkbildning, ser
han Stenbecks insats i sänkta finhetströsklar. Så lågt att det med
Anders Ehnmarks ord blev ”trams”.63

Jag låter författaren Liza Marklund stå modell för en av de få
kvinnliga folkbildarna av modernt snitt i spalterna. När kolumnisten
Maria Küchen sjunger hennes lov är det för hennes förmåga att se
”nuets mentalitet” och att ”hon gestaltar offentlighetsprincip och

                                                
60 Veckans Affärer, 021021.
61 Lars Gustavsson i KvP, 021125.
62 Resumé, 020822.
63 Anders Ehnmark i Expressen, 020821.
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kommunallagstiftning så det svänger”.64 Men i ett avseende får
Marklund bakläxa, nämligen när hon antytt att folkbibliotek tvinga-
des på kommunerna av före detta ”tokmaoister” i regeringen som
ansåg att folket skulle läsa icke-kommersiella böcker. Küchen rättar:
”Folkbiblioteken växte ur provinsiell mylla under förra seklet efter-
som folk ville ha bildning. Man ska inte förväxla betydelserna av folk
i folkbibliotek respektive folkrepublik”. Tillrättavisandet följs av en
kärleksförklaring till ”ord som börjar på folk: folkbåt, folkrace, folk-
sport, folkskola”, och en intressant kulturanalys av begreppet ”folk”
och dess sammansättningar, där etermedieexponering och folkbild-
ning ses som oförenliga storheter:

Fin- och fulkulturella möts ju gärna ledigt i konsensus kring en värde-
grund där till exempel landsbygd, trång budget och folkbildning är för
losers, medan storstad, pengar och etermedieexponering är för vinnare.65

De ”sista” folkbildarna

Särskilt intressant finner jag den kategorisering som ger några folk-
bildare epitetet ”den siste”. Författaren, dramatikern och före detta
radioteaterchefen Sigvard Mårtensson var ”den siste av den sort där
folkbildningen var en ledstjärna”.66 Författaren Carl Göran Ekerwald
är ”en av våra sista folkbildare” och förre kultur- och utbildnings-
ministern Bengt Göransson är helt sonika ”den siste folkbildaren”.67

Det är bedömningar som, alla medföljande superlativer till trots, ger
en mycket pessimistisk bild när det gäller folkbildningens framtid.
”Folkbildaren” som figur antyds vara på väg ut ur samhällslivet.

Men låt oss inledningsvis hitta idealtypen för ”den siste” folkbil-
daren, för att därefter eventuellt utröna vad som håller på att för-
loras. Om Carl Göran Ekerwald skriver artikelförfattaren att han är
”gammaldags artig” men med en ”pojkaktig ivrighet”. Han utstrålar
vid intervjutillfället samma entusiasm som när han föreläser på bib-
liotek och ABF runt om i landet. När han pratar snubblar citat, tan-

                                                
64 Expressen-GT-KvP, 030610.
65 Expressen-GT-KvP, 030610.
66 DN, 021220.
67 Ken Olofsson i Dagens Arbete, 030403.
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kar, anekdoter ur munnen på honom.68 Även porträttet av Bengt
Göransson tecknas med fartränder:

I myrstacken av morgonstressiga resenärer på Stockholms Central
kommer han med lätt framåtlutad stil. I ena handen håller han en till
brädden fylld tygpåse, i den andra en mobiltelefon i vilken han talar
energiskt.69

Bengt Göransson är inkarnationen av den folkrörelseburna folkbil-
daren, som far land och rike runt för att predika sina budskap. Vid 70
års ålder är han en av Sveriges mest eftertraktade föredragshållare
med 100 resdagar på ett år bakom sig. Han bär folkrörelsearvet med
sig i en anteckningsbok med några av Jalmar Furuskogs klokheter
om känslan av att idealen i stor utsträckning kan förverkligas och
tron på att förändra världen. Ivern, entusiasmen, talförheten, energin,
rörelsen och riktningen framåt tillhör det som karaktäriserar en
typisk folkbildare av den gamla stammen. I en beskrivning av
Göranssons folkbildarroll sägs att

han bejakar en lidelse, bortom ära och berömmelse, att sprida bildning och
kunskap på ett sätt som ger människor instrument att påverka sina liv och
sin verklighet […] lusten att få stimulera människors sinnen och intellekt.

Med undantag för ”bortom ära och berömmelse” skiljer sig beskriv-
ningen av ”den siste” inte mycket från de attribut som användes i
hyllningarna av ”den senaste”, Fredrik Lindström.

Gamla och nya arenor

Det som slår en när det gäller de folkbildningens arenor som pressen
uppmärksammar på 2000-talet, är att de traditionella institutionerna
nämns mycket sparsamt. Även här kan Bonniers lexikon konsulteras.
De arenor som förekommer i uppslagsverket är Vuxenutbildning,
Studieförbund, Studiecirkel, Stockholms Arbetareinstitut, Heimdal,

                                                
68 DN, 030223.
69 Dagens Arbete, 030403. 1971 blev Bengt Göransson chef för Folkets husrörelsen
och ordförande i ABF, 1981 statsråd med ansvar för kultur och skola.



Karin Nordberg

354

Föreläsningsförening, Folkrörelser, Folkets park, Encyklopedi, Fabian
Society och Bygdespel. Men också radio och television.

Även om nästan samtliga omnämns även på 2000-talet, är det
medierna – radio och TV – som dominerar. Anmärkningsvärt är att
en institution som Folkbildningsrådet är så osynlig, liksom studie-
förbund och folkhögskolor, verksamhetsgrenar som både har tradi-
tionell tyngd och fortfarande idag ses som centrala i folkbildnings-
arbetet. Folkbildningsrådet nämndes endast i samband med de mins-
kade anslagen till folkbildningen från både stat och kommun. Studie-
förbunden apostroferades med anledning av 100-årsjubileet av stu-
diecirkelns födelse och folkhögskolorna finns framför allt i minnes-
och hyllningsartiklar.

Den bild av studieförbunden som framträder i materialet kan bäst
beskrivas som defensiv, rentav konservativ. I ett ironiskt inpass om
ett studieförbund, som hade som motto ”gå framåt, gå i cirkel”, an-
tyds att studieförbunden inte kommer någon vart.70 Enligt ett annat
inlägg ägnar de sig inte heller åt väsentligheter. Studieförbunden
borde se till att ”det uthålliga samhället” inte bara blir dåligt under-
byggd politisk retorik:

Frågor om vårt framtida samhälle, om vad som är socialt önskvärt och
ekologiskt försvarbart är, som jag ser det, i hög grad en folkbildnings- och
demokratiuppgift. Var finns ABF, Vuxenskolan och de andra politiska
studieförbunden i den processen?71

Också Göran Greider beskärmar sig över ABF, framför allt för dess
”snällhet”: ”Grinig kan man inte vara i ABF-sammanhang för allt ska
vara så äppelkindat och klämkäckt”. Greider uppmanar folkbildarna
att våga gå ifrån ”vara-alla-till-lags-linjen”. När ABF kör kampanjer
om att demokratin måste leva så går det bara ut på att ”det är viktigt
med demokrati och att gå och rösta”. Greider erinrar om att idén om
folkbildningen som samhällskitt var ett barn av folkhemsepoken,
”men nu är det där folkhemmet nedlagt och i stället utbreder sig ett
mer naket klassamhälle”. Då är det dags att lämna snällheten och
våga ta itu med konflikter och motsättningar, t ex gubbigheten.72

                                                
70 KvP, 020623.
71 DN, 030111.
72 Intervju av Malena Rydell med Göran Greider i DN, 021230.
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I motsats till studieförbunden omges folkhögskolan av ett genom-
gående sympatiskt skimmer, som själva inkarnationen av det ”fria
och frivilliga” folkbildningsidealet. Det sker i ett antal nekrologer
över hängivna och engagerade folkhögskolemän och det sker i
porträtt och tillbakablickar. Stewe Claeson hamnade efter akademisk
examen av en slump som lärare på en folkhögskola och blev ”för-
förd” av folkhögskolan som idé:73

När eleverna kommer till vuxenutbildningen är de livrädda och har dåligt
självförtroende. Deras liv har varit en lärobok som slår allt. De är så kloka
och de kan så mycket, men de vet inte att de kan det. Så kommer de hit
och de växer så att man ser det. […] På folkhögskolan kan man göra vad
man vill! Det finns inga centrala kursplaner! Vill du ha en kritikerkurs, så
kom med ett förslag, jag lägger upp en!74

Hur långt det fria och frivilliga kan tänjas, lämnar jag till läsaren att
fundera över med ett pressklipp om ”annorlunda sommarkurser” på
Fridhems folkhögskola i Svalöv, som enligt en tidningsnotis har ”ett
kursutbud som går utanpå det mesta”: ”I sann folkbildningsanda
utbildar vi svenska folket till svärdslukare, förgyllare, auditions-
proffs och tangokavaljerer”, berättar Julia Töringe för reportern.75

Bland handledarna, som väl då får läsas folkbildarna, återfinns
”nycirkusekvilibrister, fakirer, regissörer, guldbaggebelönade fil-
mare, trollkarlar”.

Frågan är alltså om ”folkbildare av den gamla stammen” verk-
ligen också är de sista. Om man utgår från folkbildningens egna val
och om man ser till kriterier som ”vill väcka längtan efter kunskap”
eller ”ge människor instrument att påverka sina liv och sin verklig-
het”, har folkbildaren överlevt i nya (inte alltid helnyktra) kroppar
och med andra hemvister än de traditionella folkrörelserna.

Ett sådant sentida fenomen är Attac som enligt Fönstret var både
efterlängtad och drivande:

Den franska rörelsen Attac […] blev en demokratisk möjlighet för solidari-
tetsarbete igen. […] För detta arbete och framför allt för att Attac gett

                                                
73 1973 blev Stewe Claeson (Sveriges yngste) folkhögskolerektor i Malung, sedan
i Skinnskatteberg. Därifrån värvades han 1995 till Nordiska folkhögskolan i
Kungälv.
74 VI, 020829.
75 KvP, 020428.
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många människor hopp och vilja att engagera sig igen, så är de verkligen
årets folkbildare.76

Användningen av ordet ”igen” tyder på att de gamla rörelserna inte
förmått hålla liv i solidaritetstanken och engagemanget, något som
den nya rörelsen förhoppningsvis kan reparera och vitalisera. Enligt
en annan skribent, kom Attac:

Som ett löfte om något modernt och annorlunda. Ingen byråkrati. Inga
trista torgmöten för de närmast sörjande. Demokrati underifrån. Engage-
mang, aktivitet, blixtsnabb mobilisering mellan ständigt uppkopplade
medlemmar.77

Men vid sidan av nybildningar som Attac, har också gamla folkrörel-
ser fått nya ansikten. Det gäller framför allt de 10 000 rockcirklarna,
som understöds av folkbildningsorganisationerna:

[R]ockcirkeln handlar om så mycket mer än att bara spela; organisera
administrera, jobba i grupp, sätta upp mål – och nå dem. En demokra-
tiverkstad där diskussionerna kan vara dramatiska, invecklade och defini-
tivt utvecklande. Genom att spela rockmusik lär sig ungdomar att hantera
relationsproblem och att lösa dem – träning i tolerans och respekt för olik-
heter.78

Bland nya folkrörelser nämner Expressen fotbollens supporterklubbar,
”lika aktiva, lika förbrödrande och i förlängningen lika folkbildande
som de gamla rörelserna: […] När supportrarna börjar ställa krav så
lär de sig också hur samhället fungerar. Det ger självkänsla”.79 Fot-
bollsklubbarna suger upp det intresse som de gamla folkrörelserna
inte kan locka till. ”Att vara föreningsaktiv är ute, bland det mest
ohippa man kan tänka sig. Föreningarna är inte döda, men de flesta
är på tillbakagång”.80

                                                
76 Fönstret nr 12, 2001.
77 Ingrid Carlberg i DN, 021214.
78 Citat Maicen Ekman i Expressen-GT-KvP, 030612.
79 KvP-Expressen, 020324.
80 Ibid.
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Folkomröstningar återkommer vid ett par tillfällen som arenor för
folkbildning: ”Människor får en unik chans att sätta sig in i en viktig
fråga. Lyssna och ta ställning till för och emot”81.

En skribent talar sig varm för Tour de France, ”det största kulturella
evenemanget i världen. Alla kategorier”, som pågår i tre veckor och
sammantaget lockar ett hundra miljoner människor och är ”oavbru-
tet cutting edge, folkbildande och spännande”. Det folkbildande in-
slaget framgår av skribentens entusiastiska utbrott:

Tour de France är en saga om Europa under dess tjugo första århundra-
den. När cyklisterna glider genom Frankrike så framträder minnet från
romarnas era, från revolutionernas tidevarv, från de bägge världskrigen.
Här samlas högt och lågt, här möts ytterligheterna. Här manifesterar sig
livet; nödtorftigt draperat i sportens kläder.82

Tour de France beskrivs som en ”bildningsresa” framför TV:n som
den svenska publiken dessvärre inte får ta del av i samma utsträck-
ning som andra europeiska tittare. I artikeln anklagas svenskarna för
att vara ortodoxa och stelbenta i sin bildningssyn, att inte förstå
poängen med denna speciella bildningsform: ”Kanske”, spekulerar
artikelförfattaren, ”är det så att Tour de France är en alltför självklar
blandning av rättfram sporttävling och bubblande historielektion för
att vi präktiga svenskar ska orka förstå?”83

I en ironisk notis kommenteras också de ”spela- och lärkurser”
som Kasinot i Sundsvall anordnar för att hjälpa människor att över-
vinna sin osäkerhet inför kasinots produktutbud:

I folkbildningens och skatteintäkternas intresse ska Sundsvallsborna lära
sig att spela bort just så mycket pengar som krävs för att göra kasinot
lönsamt.84

För många av de företeelser som nämns ovan, gäller att det är i
egenskap av mediehändelser som de kvalificerat sig som folkbil-
dande arenor. Medieringen är helt enkelt förutsättningen för deras
                                                
81 Per Wendel i Expressen-GT-KvP, 030812. Se även DN, 020925, där en ledar-
skribent självkritiskt skriver att ”den perfekt folkbildande valrörelsen” inte finns,
eftersom pressen inte alltid lyckas leva upp till sin ”demokratiska plikt att bidra
till två saker: folkbildning och medborgerligt intresse”.
82 Expressen-GT-KvP, 030705.
83 Ibid.
84 DN, 020331.
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folkbildande roll. Men det finns också medieskapade arenor som
datorprogrammet Direct Connect som enligt skribenten ”fungerar som
en jättelik folkbildningsaktion.”85 Den mest originella arenan i den
kategorin torde vara ”Nyhetsrullen”, tänkt som folkbildare på offent-
liga toaletter. En nästan färdig prototyp har arbetats fram av två
designstudenter under mottot ”aldrig mera nyhetstorka”.86 Genom
att sätta handen framför en platta med Inrikes, Utrikes, Kultur m m
printas senaste nytt ut på vitt toalettpapper. En skribent menar också
att det finns något ”oemotståndligt demokratiskt och folkbildande” i
att man kan gå till videobutiken och köpa sig en konstupplevelse.87

Arlas mjölkkartonger är en ny uppmärksammad form av medierad
folkbildning.

Gliringar mot oönskad folkbildning återkommer då och då i mate-
rialet, inte minst mot TV:s program. Man talar om TV:s ”galne gun-
narifiering”. Fenomenet översätts ”Sveriges svårbegripliga avsky
mot allt vad expertis, folkbildning och kunskap heter”.88 Man talar
ironiskt om ”den stora folkbildaren TV-n”, som pumpar ut budska-
pet: ”festa järnet och bli lycklig”. På bästa sändningstid och flera
gånger i veckan ”visas supande och knullande”.89 Sådana negativa
associationer knyts framför allt till de kommersiella kanalerna.

TV och radio som arenor

Men kritiken drabbar även public service-kanalerna, som i sin rädsla
för konkurrens sänker ambitionsnivåerna och stirrar på tittarsiffror.90

Istället för allvarligt menade faktaprogram satsas på ”serier med
lärande innehåll” och ”fördjupning på webbsidan”.91 Förändringen
har lett till kommentarer som: ”Medierna har avsagt sig sin folkbil-
dande uppgift och erbjuder infantil underhållning”92, ”Uppdraget
                                                
85 DN, 021205.
86 GT-Expressen, 020508. Se även
http://www.ds.chalmers.se/idc/ituniv/student/2001/projekt8fa2.html
87 DN, 030315.
88 Expressen, 020906.
89 Expressen-GT-KvP, 030717.
90 Expressen, 020906.
91 DN, 021027.
92 DN, 030523.
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tycks inte längre handla om folkbildning utan om folkfördumning”93

och ”SVT har förlorat sin folkbildningsuppgift, så är det bara”.94

Överhuvudtaget kretsar mycket av diskussionen om dagens folk-
bildning kring just TV-mediet, och då även i positiva ordalag. Om
Kulturnyheterna på TV sägs att programmet är ”bildande och pub-
likt”.95 TV-serien Vita Huset uppges ha ”lärt amerikanska folket mer
om politik än någon lärobok i Highschool skulle klara av”, och skri-
benten tror att en politikens Fame Factory eller Robinson i svensk TV-
också skulle kunna vara i högsta grad folkbildande.96 Värsta språket,
Eurokvalet, Antikrundan, Gröna Rum, Djursjukhuset, Tidsmaskinen får
samtliga beröm för att vara ”anspråkslösa, lätt folkbildande pro-
gram” som drar en jättepublik.97 Den folkbildande halten varierar
dock. Om Antikrundan sägs att den

i bästa folkbildartradition förmedlar det enkla budskapet att det är roligt
att veta om den där blå stolen som enligt familjemyten snidats av
mästersnickaren är värd något eller om den där pinalen som man själv
tror är guld bara är krams som glimmar.98

Det är möjligt att det folkbildningsbegrepp som skymtar fram i cita-
tet är tidstypiskt, men mer troligt är att det är typiskt för begreppets
användning i pressen. TV:s genomslagskraft har gjort att journalis-
terna ser sig själva som folkbildare. I en skarp vidräkning med
mediernas självbild konstaterar medieforskaren Jan Ekecrantz att
”demokratin och dess institutioner hamnar i ett nytt läge i och med
att de nu har flyttats in i detta mediedominerade rum”.99 Medierna
pratar om sig själva och börjar utveckla en sorts journalistisk meta-
diskurs. En ”demimond”100 härskar i medierna och breder ut sitt
”prat” på tidningssidorna och i etermediernas många kanaler.

                                                
93 Expressen, 020720.
94 KvP, 030222.
95 Resumé, 020425.
96 Expressen, 030522.
97 KvP, 030125.
98 Månadsjournalen, 020319.
99 Ekecrantz. 1996. (s 300)
100 Nationalencyklopedins ordbok uppger att ordet demimond (= halvvärld) har
hämtats från den franske författaren Zola, som därmed avsåg prostituerade i
överklassmiljö.
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Det senare drabbar förstås även radion. Radiomannen Carl
Magnus von Seth har beskrivit förändringen i diktens form:101

En gång folkbildning,
i dag Ekonomieko,
en gång folkrörelser,
i dag RiksEttan och Tendens
med snuttar ur våra liv
Men folkrörelsernas gigantiska svek
har ingenting med radions
utveckling att göra:
det är folkbildningens
avveckling
i marknadernas utveckling som utarmar våra liv.
Kvar blir struntet

Trots denna misstro finns ett stort förtroende för radion i jämförelse
med TV-mediet. Radiomediet omtalas ofta som folkbildare generellt
och många radioprogram anses folkbildande. Filosofiska rummet ”för
ut filosofi, detroniserar det filosofiska samtalet till angelägenhet för
fler än de närmast berörda”. OBS tillhör folkbildningsprogrammen,
liksom God morgon! Världen.102 Radions förutsättningar som folkbil-
dare anses större än TV och press. Saklighet, kunskap, korrekt infor-
mation, upplysning, variation i gestaltningen, intimt tilltal, sägs
känneteckna radion som folkbildare.103 Nästan i präktigaste laget
verkar den radiokrönikör tycka, som menar att radion ”tar sin upp-
gift som folkbildare på ett stort ibland småtrist ibland blodigt men
alltid allvar.”104

Men tvivel finns också. Liksom TV har sina dokusåpor har radion
sitt ”pladder”. Tvivlen får näring av radions programdirektör Eva
Blomqvist, som ”fick rysningar” när ”kulturens förmyndare” vill
byta ut ”vad folk vill ha” mot ”vad publiken antagligen behöver”.
Enligt en artikelskribent ville hon ”ifrågasätta en grundpelare i pub-
lic service, nämligen folkbildningsbegreppet”, detta genom att undra
”vad folk vill bli bildade i idag”.105 DN:s radiokrönikör undrade var-

                                                
101 DN, 021107. Dikten som har titeln ”Utveckling” finns utgiven i Carl Magnus
von Seths diktsamling Radioliv.
102 DN, 030423 respektive SvD, 020417.
103 DN, 030509.
104 Johan Berggren i DN, 001011.
105 Marielouise Samuelsson i DN, 021117.
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för det aldrig kallas förmynderi att, som Eva Blomqvist, vara säker
på att det finns något som en entydig folkvilja.

Till sparmedvetna chefers lycka visar det sig ju också att det ”folk vill ha”
alltid är billigare att producera än det ”kulturens förmyndare” vill
erbjuda. Att det som skälls för ”förmynderi” skulle kunna vara uttryck för
en professionell övertygelse blir då en alltför dyr slutsats.106

Målen både tidlösa och samtidiga

Av de resultat som folkbildningens entusiasm, energi och saklighet
förhoppningsvis ska leda till, känns mycket i pressmaterialet igen
från historien, medan annat är uppgifter för en ny tid. Medborgar-
bildning och samhällsförändring i demokratins namn är fortfarande
ledstjärnan i folkbildningsarbetet och dess yttersta syfte. Folkbild-
ningen ska leda till frigörelse och utveckling, självförtroende och
initiativförmåga i tjänst för ”en bättre värld”, ett ”icke auktoritärt
samhälle”. Att bli aktörer för både sin egen förändring och samhälls-
förändring innefattar kunskap som gör en kapabel att skaffa sig egna
åsikter och mod att föra fram dem. Upprätthålla ”känslan av att kun-
na förändra världen” framstår som ett viktigt folkbildningsuppdrag
för att kunna ”påverka och ta ansvar för vår framtid”.

Det ovan nämnda är visserligen hämtat från 2000-talet, men tillhör
det tidlösa folkbildningsarvet.107 Vad som ska påverkas och vad den-
na framtid kräver av ansvar är däremot präglat av den tid vi lever i
nu. Till nya ansvarsområden hör ekologi, invandrarfrågor, tredje
världens problem, kvinnoförtryck och kampen mot en tilltagande
egoism. Den läskunnighet som förr gällde alfabetisering i bokstavlig
mening har idag ersatts av en mer symbolisk läskunnighet i vid be-
märkelse, mer motsvarande det engelska ”literacy” – en sorts kompe-
tens att läsa samtiden, eller som en folkbildare önskar: göra män-
niskor ”läskunniga i landskapet”, att få ”nycklar till naturens bok”,
vilket kan vara angeläget när skolan kokar ner naturläran ”till den
fadda sås som heter orienteringsämnen eller något annat käckt och
kravlöst”.108

                                                
106 Ibid.
107 Jfr artiklarna i Bergstedt & Larsson. 1995.
108 Expressen, 030414.
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Kunskap om hållbara alternativ tillhör avdelningen ekologi och
bär definitivt datumstämpel från de senare decennierna. Tydlig tids-
stämpel har också mål som att ”förstå invandringens betydelse” och
att ”hejda hiv-spridning”.109 Men huruvida hiv kan hejdas av folk-
bildningsinsatser ifrågasattes av en debattör som i ett inlägg trodde
att folkbildning har litet att sätta emot den ökande sexturismen.110

”Bekämpa patriarkatet” var förstås lika angeläget förr i tiden, men
knappast ett mål som formulerades för den traditionella folkbild-
ningen. Att ”se det betydelsefulla i det triviala” låter som en hoppfull
målsättning i en populärkulturell tid. Ett folkbildande framtidsscena-
rio av postmodernt snitt, som möjligen kan utvinnas ur följande film-
recension, får avsluta redovisningen av pressmaterialet:

I en serie drömmar flyter filmens huvudperson omkring och avlyssnar en
ström av diskussioner och föreläsningar om den mänskliga existensens
villkor på ett charmigt folkbildarnitiskt slacker-sätt. Här finns några
teorier för alla, lätt omstöpta för 2000-talet: Sartres existentialism, en smula
zenbuddism, lite paranoid nihilism, en dos kvantfysik, Bazins filmteorier
och så kvicka smakprov från Kierkegaard, DH Lawrence och Thomas
Mann”.111

Värsta folkbildningen? Ett diskussionsunderlag

Det var den kompakta samstämmigheten kring Värsta språkets folk-
bildande kvaliteter och medvetenheten om de nedskärningar som
drabbat den institutionella folkrörelseburna folkbildningen som fick
mig att fundera över om det höll på att upprättas ett nytt folkbild-
ningsbegrepp i medierna i strid med det folkbildningsbegrepp som
etablerats inom den folkrörelseburna folkbildningen. Svaret på frå-
gan till 2000-talets presstexter, om folkbildning – samtidig eller tidlös
– ser ut att bli ”både och” istället för ”antingen eller”. Det sätt på
vilket folkbildares egenskaper och folkbildningens karaktär beskrivs,
tycks tidlöst, medan folkbildningens arenor och mål, liksom de som
omnämns som dagens folkbildare har en mer samtida framtoning.

                                                
109 Sven Britton i DN, 030812.
110 Erik Jennische i DN, 030815.
111 DN, 030509.
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De ”gamla” institutionerna har pressen inte mycket till övers för.
Den väljer att utse både nya folkbildare och nya folkbildningsinsti-
tutioner. Samtidigt som den klassiska folkbildaren begravs i pressens
runor, lyfter ”framtidens folkbildare” likt en Fågel Fenix från tid-
ningssidorna. Det folkbildningsbegrepp som stiger upp ur myllret av
texter och meningar kan beskrivas som mer emotionellt än rationellt.
Medborgarbildningen är pressens och radions revir. För TV gäller
mottot underhållande folkbildning respektive kunskapsunderhåll-
ning. Man kan med en travestering på det nyhumanistiska bildnings-
idealet tala om ett nypopulistiskt folkbildningsideal, som framför allt
tar plats i TV-mediet. Det ska vara skojigt och svängigt, det ska vara
humoristiskt och provokativt, och det får gärna vara ”fetbra”.

Ett glädjebesked för folkbildare, som kan utvinnas ur medieutbu-
det, är att folkbildning generellt associeras med något positivt och
eftersträvansvärt. Bara i ett par fall översätts folkbildning med folk-
fostran och något som pådyvlas människor uppifrån. I huvudsak
porträtteras både folkbildning och folkbildare med en rad superla-
tiver och lätt bugande attribut. Det positiva framkom också implicit i
de örfilar som skickades till företeelser som är så långt från den klas-
siska bilden som möjligt, nämligen dokusåporna. I fler än en artikel
kommer tanken tillbaka: TV med sina dokusåpor och radion med sitt
pladder är ”folkbildande” i negativ bemärkelse.

Men det mesta och de flesta som lyfts fram i både TV och radio
har positiva förtecken och följer den klassiska innebördsrepertoaren.
Parallellt sker dock en förskjutning av innebörden i folkbildnings-
begreppet i dessa nya medier mot ett annat än det etablerade. Man
kan med ett lån från den franske sociologen Pierre Bourdieus termi-
nologi notera en utmaning från medierna mot folkbildningsfältet.112

Detta har gjorts möjligt av den kraftiga medieexpansionen med å ena
sidan mediernas granskande uppgift, å andra sidan den medielogik
som föredrar spektakulära fenomen och sensationella vinklingar.

Men mediernas inflytande kan också ses som en följd av folkrörel-
sernas försvagning. Det var en av poängerna i Carl Magnus von
Seths diktade reflektion om ”folkrörelsernas gigantiska svek”. I bästa
fall innebär mediernas ingripande i folkbildningsfältet ett memento
för folkbildningen i emancipatorisk riktning, i sämsta fall bidrar me-
dierna till en urlakning av folkbildningen som företeelse. Och om så
                                                
112 Bourdieu. 1986. (s 262f)
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är fallet – finns det skäl till självrannsakan i folkbildarleden? Hur ska
folkbildningssamhället förhålla sig till mediesfären med dess spe-
ciella lagar och logiker? Är ”Värsta folkbildningen” – folkbildning
som underhållning – en medieprodukt att rycka på axlarna åt, eller är
den en konstruktiv utmaning mot en alltför anpasslig och odynamisk
folkbildningspraktik? Var finns folkbildningens ”värstingar”, de som
utmanar etablissemanget, de invanda föreställningarna, de gamla
frågorna, de stelnade formerna? Är det i medierna – och är det i så
fall bra? Vore det kanske bättre om folkbildningens företrädare fann
former för en ”värsta folkbildning” efter linjer som bl a Göran
Greider förordat?

Jag har själv stött på en ganska aggressiv mediekritik i folkbildar-
kretsar, som lett till aversion och avståndstagande istället för offensiv
hållning till den medierade offentligheten. När radioprogrammet
OBS jubilerade fick Göran Greider stå till svars för sina täta medie-
framträdanden. Han försvarade sin medborgerliga plikt att ”föra sin
talan” och menade att den har glömts bort och att chansen att påver-
ka för att förändra samhället har förlorats.113 En trängande folkbild-
ningsuppgift borde vara studiecirklar i mediekritik, kanske med
målet att som Attacs skapare föreslagit, bilda en motståndsrörelse
mot medierna.114

Den definition som ges folkbildningsbegreppet i medierna bör
nämligen också relateras till mediernas speciella logik. Dels nyhets-
primatet: journalister gillar att hitta nya vinklar på fenomen och hän-
delser. Det sensationella bestämmer nyhetsvärdet och är därmed en
del av nyhetslogiken. Man kan med hänvisning till forskning om me-
diers och journalisters självförståelse anta, att skälet till att en så stor
andel mediefolk får epitetet folkbildare har med det fenomen i
medievärlden som kallas ”journalism” att göra och som innebär att
den journalistiska världsbilden projiceras på omvärlden.115

Det kan förklara den så påtagliga medieanknytningen. Eterme-
dierna framhålls som de centrala folkbildningsinstitutionerna idag,
även om TV:s roll är omtvistad. Frågan är alltså om det är en rätt-
                                                
113 OBS, 030404.
114 DN, 031004. Det ska i rättvisans namn sägas att ABF tagit ett initiativ i den
riktningen. Se Stig-Björn Ljunggren, När medierna tar makten: Ett demokratiskt om-
ställningsprogram i upplevelseindustrins skugga, tänkt som studiematerial i studie-
cirklar i mediekritik.
115 Se Ekecrantz. 1996 (s 292f). Se även Bourdieu. 1996. (s 243ff)
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visande rumslig placering av folkbildningen eller om det är journa-
listernas mediefixering som ger utslaget? Men den frågan är irrele-
vant, skulle förmodligen dagens maktutredare säga. Idén om den
symboliska maktens starka ställning gör medierna till ett av vår tids
maktcentra. Man kan därför fråga sig vad det innebär både för kul-
turklimatet och folkbildningens resurser, att dagens institutionellt
arbetande folkbildare verkar så undanskymt, antingen de avsäger sig
möjligheten att medverka i ett maktskapande, som skulle lyfta fram
den icke-medierade folkbildningen, eller inte får tillträde till medie-
rummet.

Om det är så, som både medieforskare och maktteoretiker hävdar,
att mediernas diskursiva makt, dvs makten över språket och defini-
tionerna, får politisk betydelse och därmed styr hur företeelser i sam-
hället uppfattas, ges legitimitet och inte minst ekonomiska bidrag, är
det värt att fundera över både vilken aktivitet som krävs från den
traditionella folkbildningens sida i förhållande till medierna, och
vilka aktörer som verksamheten lockar till sig och premierar. Man
kan nämligen läsa den mediala retoriken kring folkbildning som en
protest mot ett alltför gammalmodigt och nattståndet folkbildnings-
begrepp, som föga appellerar till nya generationer.

Problemet med den osynliga folkbildningen ligger eventuellt i den
organisatoriska strukturförändring som inneburit att den administ-
rativa och ekonomiska kompetensen satts före den ideologiska driv-
kraften och det flammande intresset. Den omständigheten kan ligga
bakom uttryck som ”den siste” om den typ av karismatiska person-
ligheter som vi hittar många av i folkbildningshistorien men få av
idag. Budskapet i ordvalet är att den folkrörelseburna folkbildningen
har tappat sin själ. Göran Greider slog kanske huvudet på spiken när
han anklagade folkbildningen för att vara ”för snäll”.116 Är det så att
Engagemanget, Energin och Entusiasmen, en sorts folkbildningens
EQ117, har dränkts i anpassningens och konformismens grumliga
vatten? Att folkbildningen som motrörelse och samhällskritisk in-
stans har förbytts i en folkbildning som följer statsmaktens direktiv
och vänder på slantar hellre än stenar? När jag lägger sista handen
vid denna text pågår en debatt i DN om den etablerade folkbild-
ningens stelbenthet och de kulturkrockar som uppstår när unga

                                                
116 Göran Greider om ABF i DN, 021230.
117 Brukar översättas ”emotionell kompetens”.
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rörelser med nya föreningsmönster gör anspråk på att få inordnas i
folkbildningsgemenskapen.118

*

Den fråga jag velat väcka med rubriken, den diskussion jag på be-
greppshistoriska och maktteoretiska grunder och med en omfattande
empirisk exempelsamling från 2000-talets tidningssidor velat initiera,
är sammanfattningsvis om det finns anledning för dem som anser sig
förvalta ett folkbildningsarv att ingripa mer aktivt i ”talet om folk-
bildning” som pågår i spalterna. Spelar det någon roll vilken bild me-
dierna förmedlar? Har mediernas användning av folkbildningsbe-
greppet något inflytande på den praktiska verksamheten? Kan ned-
dragningar av stats- och kommunanslag påverkas av – eller redan ha
påverkats av – att folkbildning som begrepp i medierna breddats att
omfatta såväl nya innebörder som nya arenor och aktörer.

Medierna må vara de nya folkbildarna ”när folkrörelserna sviker”,
men även inom public service-medierna, med ett folkbildande upp-
drag, hotas centrala program som dokumentärproduktioner, svensk-
producerad långfilm och konsumentprogram av nedläggning till för-
mån för lätt underhållning. Om Jan Stenbeck lovordas som folkbil-
dare, samtidigt som radioprogramdirektören Eva Blomqvist avsäger
sig ett folkbildande ansvar och folkbildningens organisationer ifråga-
sätts och utmålas som tandlösa och otidsenliga, kan man då stå utan-
för debatten? Är det inte nu som den medborgerliga talförhet som
folkbildningen har som mål ska utövas? Och är det inte i det läget
som de folkbildande ideal ska tillämpas, som förespråkar öppenhet
att ”tänka i nya banor” och ”rubba invanda cirklar”?

                                                
118 Se bl a ”Unga vill spela roll i folkbildning”, DN, 040214.
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