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Efterföljande skrift utgör med undantag av inledningen
ett med författarens benägna tillstånd verkställt samman
drag av lektor Oscar Olssons bok »Studiecirklar och folk
högskolekurser», utgörande första häftet av Goodtemplarordens studiehandbok i dess fjärde upplaga. De vidtagna
uteslutningarna gälla speciellt rikssvenska förhållanden. I
originalet förekommande hänvisningar till centralorganisa
tioner i Sverge ha i denna bearbetning ersatts med hän
visningar till Studiecirklarnas Centralutskott, som omhänderhar den centrala ledningen av studiearbetet inom de
svenska arbetarföreningarna och socialdemokratiska ung
domsklubbarna i vårt land.
Den i inledningsavsnittet meddelade schematiska indel
ningen av olika former för studiecirkelverksamhet är efter
en broschyr av Nils Flyg, "Vårt studiearbete», utgiven på
Frams förlag år 1918.

»Ju mera en människa tror, desto
mindre vet hon; ju mindre hon vet,
desto dummare är hon; ju dummare
hon är, desto lättare låter hon regera
sig.»
Johati Most.

Några ord om betydelsen av arbetarnas bildningsarbete och formerna för detsamma.
De ord av en ryktbar socialistisk agitator, vilka vi satt
som motto över denna skrift, ge en utmärkt formulering
av bildningsarbetets betydelse för klasskampen. Arbetarna
måste lära sig förstå samhällsföreteelserna och lära sig att
självständigt tänka över dem, då är även deras ställning
till klasskampen klar, då veta de på vilken sida de höra
hemma i den stora samhälleliga kraftmätningen och då blir
deras inlägg i denna kamp målmedveten och övertygad,
icke blott ett uttryck för en instinktiv känsla.
Men ej blott för den pågående kampen är det av vikt,
att arbetarna ägna omtanke och arbete åt sin egen utbild
ning och skolning, det är också av synnerlig vikt med
hänsyn till den roll arbetarklassen innehar såsom den klass,
som har framtiden i sin hand och som skall göra sig redo
att själv vara herre i eget hus.
Arbetarnas bildningssträvanden avse sålunda att av ar
betarrörelsens män och kvinnor skapa en skara målmed
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vetna, självständigt tänkande individer, som äro mogna att
då tiden är inne övertaga den samhälleliga makten och
framgångsrikt bruka densamma. Ett sådant självbildningsarbete är nödvändigt för alla människor, som vilja ha sin
blick öppen för tidens rörelser och strävanden och icke
vilja stanna i sin utveckling, men den är så mycket nöd
vändigare för arbetarna, som icke tidigare genom skolgång
satts i tillfälle att förvärva sig kunskaper och vetande.
Den form av studiearbete, som visat sig mest lämplig
för arbetarnas förhållanden och har de största förutsättnin
garna för att leda till goda resultat, är studiecirkelformen.
Men ännu råder bland vårt lands arbetare en mycket stor
okunnighet om organiserandet av en studiecirkel. För att
skingra denna okunnighet skall väl föreliggande lilla skrift
kunna vara till någon nytta. Dock må det redan nu på
pekas, att en studiecirkel ingalunda måste arbeta efter vissa
en gång för alla fastställda föreskrifter. Därför ha också
olika förfaringssätt inslagits i studiecirkelarbetet, varvid dock
vanligen i huvudsak iakttagits någon av följande former:
1. Bytescirkel eller bokringen utgör den enklaste for
men av studiecirkelverksamhet. Några kamrater besluta sig
för att gemensamt inköpa böcker. De hopskjuta lika myc
ket pengar var, köpa böckerna, ta var och en sin bok och
träffas åter om någon tid för att byta ut böckerna. Denna
form är mycket enkel, men knappast att rekommendera i
längden.
2. I läseclrkeln arbetar man så, att en bok läses högt
av medlemmarna i tur och ordning. Läsningen uppdelas i
lämpliga portioner och det lästa diskuteras allt efter som
man fortskrider. Så småningom böra medlemmarna i en
sådan cirkel börja försöka att hålla kortare föredrag över
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det lästa, andra böra sysselsättas med att lämna små refe
rat över lästa böcker eller kapitel ur sådana. Finnes inom
cirkeln någon som kan tillhandagå med upplysningar och
råd i uppsatsskrivning så kan detta ämne med fördel kom
bineras med arbetet inom en Iäsecirkel.
3. Ulredningscirkelns verksamhet framgår av själva
namnet. Denna cirkel bildas för att skaffa medlemmarna
utredning om någon viss fråga. Den för ämnets utred
ning behövliga litteraturen anskaffas och fördelas mellan
deltagarna gruppvis, så att varje sida av saken blir behand
lad av en viss grupp. Dessa grupper samlas var för sig
något oftare än cirkeln sammanträder, och när så hela cir
keln har möte drabba de olika meningarna samman. Att
cirkeln skall komma till något enigt resultat i frågan bör
ej ens ifrågasättas, men det viktiga är att cirkelns olika
medlemmar bli insatta i den fråga, som cirkeln beslutit att
reda ut.
4. Kurscirkel kallas en form av studiecirklar, vars med
lemmar beslutit sig för att genomgå en undervisningskurs
i ett visst ämne. Den förutsätter alltså, att i spetsen för
cirkeln står såsom ledare en i ämnet insatt person. För
detta slag av studiecirklar finnas att tillgå av kompetenta
personer utarbetade s. k. studieplaner i olika ämnen. I
dessa planer äro de böcker, som skola läsas, uppdelade i
lämpliga portioner, lagom stora för olika kvällar. De an
skaffade böckerna fördelas mellan medlemmarna, som få
sig förelagda vissa uppgifter och vissa kvällar. Ett par tre
av cirkelns medlemmar böra hjälpas åt med varje kvällsprogram. När en dylik cirkel på detta sätt arbetat sig ige
nom en kurs efter en sådan plan, är dess medlemmar sä
kerligen väl insatta i det studerade ämnet. Men för en
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nybildad cirkel är det dock icke skäl att omedelbart börja
med denna form
Förutom dessa fyra former kan man ju väl tänka sig
också andra. Så liar en del cirklar, i stället för att på vå
ren upplösas, under sommaren anordnat s.k. hembygdsstudier med utflykter till olika platser i bygden, vilket har
haft det goda med sig, att cirkeln kunnat hålla samman
också under sommarmånaderna.
Efter denna korta överblick av studiecirklarnas bety
delse och olika former av studiecirkelorganisation, över
lämna vi ordet åt en av de främsta ledarna för självstu
diearbetet i Sverge, lektor Oscar Olsson.

Studiecirkelns uppgift.
Studiecirkeln avser att vara eller kanske rättare bliva
den bästa och säkraste organisationsformen för självbildningsarbetet bland de breda lagren av vårt folk. Hand i
hand med den ekonomiska måste gå den andliga frigörelse
kampen. Den senare måste ingå som ett led i de stora
folkrörelserna i lika hög grad som den förra.
Massornas frigörelsesträvanden förutsätta en hög and
lig' nivå för sin framgång på alla områden. Det räcker
inte med bättre insikter. Lika nödvändig är en djupare
ansvarskänsla. Hit hör medvetandet om solidaritetsplikien
mot sina medmänniskor och mot de sammanslutningar, i
vilka man hör hemma: familj, arbets- och kamratlag o.s.v.
Alt det allmänna bildningsarbetet tagits om hand av de
stora folkföreningarna är därför naturligt. Dessa äro ut
tryck för den hängivenhet, som ägnas en idé, ett ideal,
värt försakelser och uppoffringar. Här hålles medlem
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marnas intresse uppe genom ett djupare inträngande i den
idé man samlats omkring. Men insikten i dess betydelse
och i dess samband med livets andra frågor blir klarare
för den, vars allmänna bildningsnivå tillåter honom att
överblicka större vidder. En livssak för föreningen är
också, att medlemmarna inte tröttna eller svika i sitt plikt
trogna arbete. Och det riskerar man minst av dem, som
i träget självbildningsarbete kommit längst ifråga om upp
skattningen av de ideella värdena i tillvaron. De förfalla
aldrig till jämmern, att de äro för obetydliga att kunna
utträtta något, deras ansvarskänsla är tillräckligt manlig för
att finna att
»Fram kan man väl gå, fast i sista led,
och man sover väl gott, fast man sover förgäten.»

Av stor betydelse är, att bildningsarbetet lägges så,
att deltagarna redan från början känna dess glädje och
betydelse. De första — och väl också största — svårig
heterna i bondens och arbetarens självbildningsarbete gälla
upptäckandet av det värdefulla i den litterära bildningen.
Men denna upptäckt har också med sig en intensiv glädje,
den säkra grundvalen för ett verkligt livsintresse, som aldrig
vet av några oöverkomliga vedermödor. Det andliga bild
ningsarbetet hör sedan helt enkelt tdl livsvillkoren. Men
en sådan upptäckt göres knappt under en skolkurs eller en
nog så väckande föreläsning. Den göres endast under det
direkta umgänget med någon av mänsklighetens andliga
ledare, dess tänkare och diktare. Boken måste därför bli
det centrala i studiecirkelns arbete, denna måste i första
hand vara en biblioteksförening.
Allmänbildningens kännetecken är det oavlåtliga, aldrig
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avslutade strävandet efter andliga värden. Redan därför
kan inte skolkursen eller föreläsningskursen bli det väsent
liga i folkets bildningsorganisationer. Den bör förekomma
vid givna tillfällen för att väcka, leda och orientera men
måste alltid visa utöver sig själv — till biblioteket, till
det fortsatta arbetet i böckerna. Halvbildningens säkraste
kännetecken är belåtenheten över att man i kursen fått
något »avslutat helt», att man nu blivit »färdig» med det
ämnet.
Studiecirklarna skaffa livet gedignare innehåll genom
att föra sina medlemmar till konstens och vetandets skatter.
Har man väl en gång trätt i förbindelse med samtidens
största andar, blir umgänget med dem snart ett livsbehov,
och man kan inte längre nöja sig med vardagsintressena
och deras synpunkter. Därigenom komma vi åt en av de
viktigaste orsakerna till dryckenskapen, nämligen ledsnaden,
tomhetskänslan, som så ofta lägger sig över oss och pockar
på att vi skola »slå ihjäl tiden». I denna otrevnadskänsla
ha vi att söka det egentliga »behovet» av rusdryckerna.
Ju större trevnadskänsla vi få in i livet, desto mindre behov
ha vi av den spritglädje, som varken i värde eller värdighet
har något att berömma sig av inför den depraverade kine
sens opiumrus eller den okultiverade kirgisens rumlande i
jäst slomjölk.
Studiecirklarna vilja också hjälpa till att skaffa bättre,
mera givande umgänges- och sällskapsformer. Studiecirkelns
sammankomster med deras samtal om den lästa litteraturen
ordnas därför i största möjliga utsträckning som familjesamkväm och kamratfester. Karaktären av förening och
skola hållas borta från cirkelns arbete. Känslan av hem
trevnad bör ligga över den familjära kamratkretsens möten

7
och aftonunderhållningar. De senare anordnas så att all
mänheten får vara med. Genom att ta ledningen av ung
domens nöjesliv fyller studiecirkeln en stor uppgift, isyn
nerhet ute på landsbygden.

Ledare och styrelse.
En vanlig missuppfattning är, att studieledaren nöd
vändigt bör vara en litterärt bildad person. Hans för
nämsta uppgifter äro att sammanhålla medlemmarna, få
dem att regelbundet bevista sammankomsterna, läsa böc
kerna och för övrigt intressera sig för cirkelns fortsatta
verksamhet. Detta är ofta ett oerhört mödosamt och till
synes otacksamt arbete, då bokliga sysselsättningar mången
städes för medlemmarna är något alldeles nytt. De för
en ledare nödvändiga egenskaperna äro således intresse,
ihärdighet och punktlghet. Samma egenskaper böra vara
utmärkande för styrelsens övriga medlemmar, och studie
ledaren bör se till, att arbetet blir fördelat på dem alla,
och att ingen undandrager sig sin del därav.
Då medlemmarnas intresse i mycket stor utsträckning
är beroende av den trevnad de finna på samkvämen, är
det av största vikt, att styrelsen ansvarar för att dessa alltid
fylla sin uppgift.

Medlemsantal.
En studiecirkel består i allmänhet av 15 — 20 med
lemmar. Emellertid kan den utföra ett lika gott arbete,
även om den är mindre, t. o. m. om den ej beslår av flere
är styrelsens medlemmar. Dock bör föreningen alltid
kunna hålla sin studiecirkel uppe i minst 10 medlemmar.
Om studiecirkelns medlemsantal skulle gå över 50, bör
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man ta i övervägande att för de egentliga studiesamman
komsterna dela den i två cirklar. Dessa kunna dock ha
gemensam styrelse och gemensamt anordna de offentliga
aftonunderhållningarna.
I städer och övriga större samhällen, där flera före
ningar arbeta på samma lokal, kan varje förening ha sin
studiecirkel. Ingenting hindrar, att samtliga cirklar kunna
ha styrelsen gemensam, beslående av en medlem från varje
cirkel. Ett gemensamt arbetsutskott bör under alla för
hållanden finnas. Hittills ha erfarenheterna dock gått i
den riktningen, att det även på sådana platser är bättre
med en stor studiecirkel än flera små och svaga.

Rapportering.
Studiecirkelns ledare bör lägga vinn om att regelbun
det insända rapporter över cirkelns verksamhet. Dessa rap
porter insändas av studiecirklar inom svenska arbetarföre
ningar och socialdemokratiska ungdomsklubbar till Stu
diecirklarnas Centralutskott, Helsingfors, Cirkusgatan 3.
Nya studiecirklar böra ovillkorligen börja sin verksam
het så tidigt som möjligt på hösten och vintern. Endast
undantagsvis ha efter nyår bildade studiecirklar visat sig
äga tillräcklig livskraft för ett energiskt arbete efter första
arbetsåret.
Ofta är det svårt att samla medlemmarna i en gammal
studiecirkel till det konstituerande mötet på hösten. Det
duger inte med en kungörelse till föreningen, utan ledaren
och de övriga styrelseledamöterna måste personligen under
rätta de gamla medlemmarna om mötet och även agitera
för att få nya medlemmar. Även om blott ett fåtal in
finner sig på mötet, böra de närvarande inte låta avhålla
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sig från att besluta om bokinköp, rapportering, mötestider
och övriga organisationsfrågor. Varje studieledare bör vara
ytterst angelägen om att det inte sölas med förarbetet från
den ena månaden till den andra. Därigenom har mer än
en studiecirkel gått under.
Före den 1 oktober bör studieledaren rapportera till
centralutskottet om arbetets igångsättande och inom för
loppet av juni månad d.irpåföljande år till utskottet insända
redogörelse för verksamheten under arbetsåret.

Böcker.
Boken är det centrala i bildningsarbetet. Den djup
sinniga meningslösheten, att man inte blir bildad genom
att läsa i böcker utan endast genom att lära av livet självt
borde man inte behöva spilla många ord på. Vad äro
böckerna, om inte livet självt? Och livet, sådant som just
de skarpsyntaste, visaste och ädlaste av vår tids och gångna
tiders män och kvinnor mött det. Den direkta iakttagelsen
av livet och naturen försvagas inte, den skärpes genom
det flitiga umgänget med de snillrikaste och bästa av de
människor, som levat och nu leva.
Frågan är närmast, vilka böcker studiecirklarna i första
hand böra köpa. Huvudvikten bör läggas på skönlittera
turen, och detta i högre grad, ju yngre studiecirkeln är.
Man skall inte komma med frasen, att det är nyttiga böcker
cirkeln först och främst måste lägga sig till med. Med
nyttiga menar man i allmänhet vetenskapliga. Men vad
göra de vetenskapliga böckerna för nytta i ett bibliotek,
om ingen läser dem? Den ungdom, som inte är van vid
läsning, förstår helt enkelt inte det språk, varpå den veten
skapliga eller populärvetenskapliga litteraturen är skriven,
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inte ens, åtminstone inte utan stor ansträngning, den sociala
och politiska, som annars anses vara lättläst. De intresse
rade ha i allmänhet enbart tidningsläsning att tacka för
sina kunskaper och sina intressen i dessa frågor. Och
tidningarna i all ära, men deras »ledare» torde väl vanligen
nöja sig med att väcka och egga publiken utan att ens
själva göra anspråk på att vara en god träning för ett
mera ingående och vetenskapligt studium av frågorna.
Skönlitteraturens betydelse i bildningsarbetet är för
visso inte mindre än vetenskapens. »Skönlitteraturen är
den koncentrerade speglingen och djupa tölkningen av
tidens starka strömningar, av människornas djupa själsbrottningar. Den verkar därför också med livets egen
betagande makt. Vi växa, under det vi leva med i de
höga tankarna och starka känslorna; då livets stora vidder
öppna sig för oss, är det inte endast vår fantasi, som
väckes, livsmodet flammar upp inför den befriande ut
sikten och viljan stålas i hänförelse inför livets uppgifter.
Och livskänslan, dess fullhet, medför inte endast den star
kaste utan även den ädlaste livsnjutning, som står oss
till buds.
Det är tydligen endast den stora skönlitteraturen, den
stora konsten, som har denna makt över oss. Men det
är också de stora diktarna och tänkarna, som studiecirkelns
medlemmar i första hand skola göra bekantskap med. Sedan
de av dem fått blicken öppnad för livets rikedom, höghet
och allvar, är det ingen risk för att de skola försumma
att även i den för dem tillgängliga vetenskapliga litteraturen
söka fylla bfisterna i sina kunskaper och i sin uppfostran,
utan att längre låta sig avskräckas av de svårigheter, med
vilka detta studium kan vara förenat.
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Förströelselitteraturen bör inte utestängas från studie
cirklarna, ehuru den inte får dominera, än mindre undan
tränga den verkligt konstnärliga litteraturen.
Naturligtvis skola studiecirklarna alltid, således även
de första arbetsåren, taga med åtskilliga populärt skrivna
böcker i vetenskapliga frågor, och denna del av litteraturen
bör i allt högre grad tillgodoses för varje år, som går.
Helst böra varje år lika många populärvetenskapliga
småskrifter anskaffas som antalet romaner. Var och en av
dessa bör vid boklånen åtföljas av en instucken småskrift.
Så småningom börja medlemmarna i studiecirkeln även
läsa dessa medföljande småskrifter, vilket drager med sig
intresse även för gedignare vetenskaplig litteratur.
För bokcirkuleringen bland medlemmarna är det bäst
att uppdela cirkelns medlemmar i fyra grupper, var och
en med sin gruppchef, som också är gruppens bibliotekarie.
Årets bokförråd uppdelas också i fyra grupper, som över
lämnas åt gruppcheferna, vilka vid rtiötena ombesörja bok
utlåningen till medlemmarna i sina grupper. Vid varje
kvartals slut byta gruppcheferna bokgrupperna sins emellan.
På så sätt har varje grupp fått tillgång till hela bokförrådet
före arbetsårets slut. I mycket små studiecirklar räcker det
med två grupper eller t. o. m. en, i vilket fall studieleda
ren eller studiecirkelbibliotekets föreståndare tillhandahåller
den för året inköpta litteraturen.

Sammankomster.
Studiecirkeln bör emellertid icke inskränka sig till att
bliva en biblioteksförening och läsecirkel. Den skall också
vara en umgängesförening, en sällskapsklubb. Minst en
gång i månaden, på bestämd dag, böra medlemmarna mötas
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i föreningslokalen eller i hemfnet hos någon medlem till
samtal om böckerna och cirkelns övriga angelägen
heter.
Dessa sammankomster skola vara verkliga glada och
goda sällskapsaftnar, inte föreningsmöten eller lektioner. Man
har anmärkt, att medlemmarnas kvalifikationer inte alltid äro
sådana, att dessa sällskapsaftnar kunna komma till stånd.
Detta är ett fullkomligt misstag. Överallt, där det finnes
ett litet antal bildningsintresserade personer, finnas också
de nödvändiga förutsättningarna.
På dessa sällskapsaftnar sjunges och musiceras. Alltid
kan man åtminstone sjunga unisont, glada visor eller hög
stämda sånger. Dessutom kan man alltid läsa upp någon
dikt eller kortare berättelse av en av våra stora diktare och
tala om den. Ett bra sätt är också att möte efter möte
under någon timme läsa högt en roman (ett eller ett par
kapitel varje kväll) eller ett skådespel (en akt varje samman
komst) och efter uppläsningen låta ett samtal vidtaga om
de synpunkter författaren och de av honom framförda per
sonerna givit uttryck åt, de livsproblem, som av dem be
handlas, skildringens trovärdighet och konstnärlighet o.s.v.
Det dröjer inte länge, innan man i sådana samtal kommer
under fund med att det oftast är ens egna djupaste per
sonliga angelägenheter författaren sysslat med, och att man
kommit i mycket gott och vederhäftigt sällskap, då man
fått honom med i bekantskapskretsen. Några synnerligen
goda böcker att börja med äro t. ex. Selma Lagerlöfs »Je
rusalem >, Viktor Rydbergs »Vapensmeden» eller Den siste
atenaren», Ola Hanssons »Vägen till livet», Strindbergs
»Mäster Olof-, Ibsens »En folkefiende», Frödings, Karlfeldts eller Rydbergs dikter samt — utanför skönlitteratu
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ren — Hans Larssons »Studier och meditationer» eller
»Idéer och makter».
Dessa samtal få inte urarta till »parlamentariska» diskus
sioner, där det i första hand gäller att ha eller t. o. m.
få rätt; de skola ha den otvungna och kamratliga prä
gel, som är den vanliga i glatt samspråk med goda vän
ner.
Så småningom ersättas uppläsningarna i större eller
mindre utsträckning med små föreläsningar eller utredningar,
som bilda inledningen och grundvalen för samtalen. Med
lemmarna i studiecirkeln välja för referat eller utredning
ett diktverk, som de blivit särskilt intresserade av, en små
skrift rörande en social eller vetenskaplig fråga o. s. v.
Det torde vara onödigt att vidlyftigt dröja vid vilken
betydelse sådana sällskapsaftnar ha inte blott som hjälp och
eggelse i medlemmarnas bildningsarbete utan för en sund
och god utveckling av umgängeslivet över huvud.

Aftonunderhållningar.
Studiecirklarna böra också, i synnerhet på landsbyg
den, söka intaga en ledande ställning i ortens nöjesliv.
Den rena landsbygden är under de långa höstarna och
vintrarna här i landet så mörk, enslig och nöjesfattig, att
det inte är mycket att undra på, att landsbygden avfolkas
genom att ungdomen söker sig in till städernas och municipalsamhällenas ljusa och rörligare liv.
En avsevärd förbättring kunna studiecirklarna åstad
komma genom att en bestämd söndag varje månad för
anstalta om en för alla tillgänglig aftonunderhållning med
musik, sång och en kortare föreläsning. Solo- och kvar
tettsång är visst inte nödvändig; det räcker med unison
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sång, som alltid kan åstadkommas, bara studiecirkelns med
lemmar på förhand kommit överens om sångerna. De äro
då säkra på att sången kommer ordentligt i gång, eftersom
de själva kunna ta ledningen.
Efter denna avdelning i programmet kunde gärna förfriskningar serveras, t.ex. té och smörgåsar, vilket inte be
höver kosta mycket för varje deltagare. Denna servering
är naturligtvis starkast av behovet påkallad i glest befol
kade bygder, där deltagarna i studiecirkelsamkvämen ha en
halv eller en hel mil att gå för att komma till förenings
lokalen.
Därefter kunna friska sång- och muntra sällskapslekar
avsluta tillställningen. Dans får däremot 'inte förekomma
i samband med studiecirkelns aftonsamkväm, eftersom snart
sagt alla föreningar här i landet ha en synnerligen sorg
lig erfarenhet av dansens övermäktiga tendens att neddraga
och förstöra allt föreningsarbete, då den anordnas i sam
band med detta.
Det kan hända, att landsbygdsungdomen till en början
besöker dessa aftonunderhållningar huvudsakligen för le
karnas skull, men den kan inte undgå att så småningom
också intresseras för sången, musiken, de upplästa dikterna
av våra stora skalder o. s. v. Studiecirkelns samkväm bli
inte bara nöjesmedelpunkter utan även ljus- och bildnings
härdar i det ensliga livet på landsbygden. För övrigt har
det visat sig, att sådana studiecirkelsamkväm ha sin bety
delse även för höjandet av nöjeslivet i städerna.

Kurser.
Studiecirkelns arbete bör, så ofta omständigheterna det
medgiva, förenas med kurser på det ena eller andra sättet.
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Dessa få dock inte anordnas så, alt de inkräkta på sällskapsaftnarna, utan måste förläggas till särskilda dagar var
eller varannan vecka. Kurserna böra endast anordnas i ett
ämne och inte dragas ut över mer än ett läsår; helst bör
ämnet begränsas, så att det kan medhinnas på en termin,
eller åtminstone uppdelas, så att varje termins kurs bildar
ett avslutat helt för sig.
Vanliga afionskolekurser, där det endast är fråga om
bibringandet av färdigheter, t. ex. i skrivning, räkning o.s. v.,
eller elementära kunskaper, kunna möjligen omfatta ett par
ämnen samtidigt.
Verkliga studiekurser, som avse ett djupare inträng
ande i ett ämne, böra koncentreras på detta ämne ensamt
och för övrigt syssla med en ganska trångt begränsad del
av ett vetenskapligt område. En kurs i Finlands historia
på en eller två terminer är således ett oting; man bör be
gränsa sig t. ex. till Finlands forntid eller en annan inte
allt för stor period, till vår statsförfattnings utvecklingshi
storia, till frihetstidens politiska eller kulturhistoria, till
hembygdens historiska minnen eller dylikt. På samma sätt i
andra ämnen.
Var och en av deltagarna i kursen tar itu med en
eller ett par utredningar i ämnet och framlägger resultatet
för kamraterna, som efter hans anförande diskutera de fram
lagda synpunkterna. En mycket lämplig metod är, att ett
par goda vänner i kursen gemensamt arbeta på utred
ningen i en fråga. De bli då säkrare på att de inte halka
över sådana särskilda svårigheter, som i första ögonblicket
undgå uppmärksamheten, och det otvungna tankeutbytet
ett par goda vänner emellan är alltid av stort värde för
det allsidigare bedömandet av det föreliggande materialet.
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Ett par goda utredningar av en verklig vetenskapsman
äro av ovärderlig nytta i en sådan självbildningskurs. Men
hur skall en fattig studiecirkel kunna komma över dem?
I storstäder med arbetarinstitut, som anordna föreläsningskurser i olika ämnen, har kursen det ganska väl ställt.
Den väljer helt enkelt för sitt studium ett av de i någon
föreläsningsserie behandlade ämnena, bevistar föreläsnin
garna, studerar den därtill hörande litteraturen och disku
terar problemen på sina sammankomster efter föreläsningarna.

Framgången,
Hemligheten i den lysande framgång studiecirklarna
haft ligger i den smidighet och anpassningsduglighct, som
utmärker studiecirkeln. >Dess styrka som organisation ligger
i det, som kan vara en svaghet till döds för andra orga
nisationer: bristen på fasta, reglementerade former för dess
verksamhet.? En studiecirkel är helt enkelt, vad medlem
marna vilja göra den till. Det är tack vare denna frihet
i form och metod, som studiecirkeln kan fylla sitt syfte:
»att ge en lämplig ram kring medlemmarnas arbete på att
själva skaffa sig ökad bildning. Ty slentrian och byråkratisering angripa själva livsnerven i en sådan verksamhet».
Tack vare denna smidighet finnas de bästa förutsätt
ningar på vilken plats som helst för en livskraftig studie
cirkel, endast där finnes ett tiotal för självbildningsarbete
intresserade personer. I värsta nödfall kan studiecirkeln
börja som ren bokring, sedan utvecklas till en Iäsecirkel.
Snart kan den börja samlas till sällskapsaftnar, anordna en
kurs, hålla sig med handskriven eller hektograferad tid
ning, i vilken medlemmarnas uppsatser samlas o. s. v.
Helsingfors 1923, Työväen kirjapaino
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