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bevezetés
„Folkbildning”

Svédországban a részvételen alapuló nem hivatalos felnőttképzést egy 
szóval írjuk le: „folkbildning”, de ebben az ismertetőben a nem hivatalos 
felnőttképzés kifejezést használjuk e szó megfelelőjeként. A nem hivatalos 
felnőttképzés története több mint 150 éves. A felnőttképzés elgondolása 
Svédországban a XIX. század kezdetén kezdett erőre kapni, ami az olyan 
tervek, mint a kötelező általános iskolai képzés beindítása (1842) és az első 
képzési célú tanulókörök megalapítása nyomán bekövetkezett változások-
nak köszönhető. 

Ahogy a XX. század kezdetén a társadalomban kibontakoztak a külön-
féle szervezetek és mozgalmak a nem hivatalos felnőttképzés döntő sze-
repet kezdett játszani abban, hogy tudást adjon a benne résztvevőknek 
és képessé tegye őket hangjuk hallatására. A XX. század első felében a 
kezdeti elképzelés számos népszerű szervezetben fejlődött tovább, ami 
Svédország számára a tanulóköröket az egyik legfontosabb eszközzé tette 
a tudás megosztására és megvitatására, ami így a svéd képzési rendszer 
szilárd alapokon álló sajátos jellemzőjévé vált. 

Ebben az időben a nem hivatalos felnőttképzés elsődleges célja az infor-
máció és tudás hátrányos helyzetű csoportok számára történő terjesztése 
volt, amivel képzettségük szintjét emelték. Kezdetben általános képzési 
célokra és a társadalmi jogok tudatosítására összpontosítottak, de e cé-
lok gyors elérésével párhuzamosan a tanulókörök arra kezdtek fókuszál-
ni, hogy az állampolgárok miként egyesíthetik erejüket demokratikus 
egyesületek szervezéséhez és társadalmi célok eléréséhez. A csoportok 
régebben lakásokban, templomokban, iskolákban, bérelt termekben és 
más helyeken tartották találkozóikat, ott ahol magánkörökben gyűlhet-
tek össze. Nem voltak képzett vezetőik és tananyagaik is csak ritkán, ha 
voltak egyáltalán. 

Manapság a tanulókör – természeténél és alkalmazhatóságánál fogva – 
nagyon népszerű módszer. Az élet minden területén megtaláljuk a tanu-
lóköröket. A legfontosabb és talán a legérdekesebb pont, amit meg kell 
említenünk a tanulókörökkel kapcsolatban az önkéntességük, és hogy 
tagjaikat teljes részvételre buzdítják.
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A studieförbundet vuxenskolan (sv)

Az SV felnőttek tanulási, képzési és kulturális egyesülete. Az SV-t két, 
a nem hivatalos felnőttképzésben aktív szervezet összeolvadása után, 
1967-ben alapították. Az SV a nem hivatalos felnőttképzési egyesületek 
egyik legnagyobbika Svédországban, területi lefedettségét tekintve pedig 
a legnagyobb. Az SV gyors ütemben válik – helyi szinten – vezető erővé a 
kultúra, a környezetvédelem, a társadalmi kérdések, a nemzetközi együtt-
működés és a demokrácia fejlődésének terén. 

A tanulókörök módszere
A tanulókör lényege

A tanulókörbe való bekapcsolódás részvételen alapuló dinamikus folya-
mat, amit a résztvevők tapasztalata, a tanulókör vezetőjének szaktudása 
és a tananyag minősége határoz meg. Ez a folyamat jelenti a tanulókör 
egyedülálló pedagógiai módszerét. A hierarchikus modellen alapuló 
konvencionális képzéssel szemben, ahol a tanár fölülről-lefelé terjeszti a 
tudást, a tanulókör magában rejti a kölcsönhatást, amihez minden részt-
vevő hozzájárul.

A tanulókör:

Szabad és önkéntes tanulás az emberiség, a társadalom, a munka •	
világa, a természet és a kultúra adottságainak és lehetőségeinek terén 
– szűkebb környezetünkben.
Megmutatja a valamit közösen alkotás erejét, hatalmát és örömét.•	
Másokkal együttműködve képessé tesz új ismeretek befogadására •	
és az adott körülmények alapos megvizsgálására, hogy a résztvevők 
saját társadalmat építhessenek.

A tanulókörben a munka a résztvevők saját szükségleteinek és érdeklő-
désüknek megfelelő tudásvágyára épül. A munkát demokratikus érté-
kek jellemzik, ahol az egyének tapasztalatcseréje és elemzése az irányadó 
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tényezők. A tanulás a tagok aktív 
hozzájárulásán múlik, mind a ta-
nulmányok tervezésében mind azok 
kivitelezésében. 

A tanulókör emberek egy kisebb 
csoportja (rendesen 7-12 fő közt) akik 
egy bizonyos ideig rendszeresen talál-
koznak, és végigviszik a tervbe vett 
tanulást egy elfogadott vezető irányí-
tása mellett. A döntő tényezők:

A résztvevők tapasztalata és szakismerete•	
A tanulási terv vagy speciálisan elkészített tananyag•	
Széles ismeretekkel rendelkező képzett vezető, aki főleg a tanulókör •	
működéséért felelős.

A tanulókörök alapelvei

Elmondhatjuk, hogy a tanulóköri munka egy élénk, aktív folyamat, ami a 
tudást cselekvéshez és társadalmi változáshoz, fejlődéshez és kreativitás-
hoz köti. A módszert néhány alapelv segítségével írhatjuk le.

Egyenlőség és demokrácia
A tanulókör munkája a résztvevők egyenlőségének elvén alapul. A de-
mokrácia és a demokratikus alapelvek nélkülözhetetlenek a tanulókör 
működéséhez. A tanulókörben mindig jelen kell lennie a kötetlenség szel-
lemének. A tanulókör vezetőjének az a dolga, hogy párbeszédre ösztönöz-
zön – a nézetek és információk oldott hangulatú cseréjére.

Tapasztalat és együttműködés
A tanulókörben a munka a résztvevők tapasztalataiból és ismereteiből 
kell kiinduljon. Mindennapi tapasztalataikkal és a megélt problémákkal 
kezdve, új tudást hoznak majd a tanulókörbe. A tanulókör munkáját és 
előrejutását az együttműködés és a baráti szellem jellemzi, a kölcsönösen 
osztott és meghatározott célok felé tartó együttes munka. A résztvevők 



10

segítik egymást, ahelyett hogy versenyeznének. Megosztják egymással 
közös munkájuk eredményeit és buktatóit. Az ilyen tanulási helyzet biz-
tonságot nyújt mindenki számára és hozzájárul a nyitottsághoz.

A tanulókör szabadsága és joga céljainak meghatározásához
A tanulókör célját – szükségleteikhez és kívánalmaikhoz igazodóan – tag-
jainak kell meghatározniuk. Ha a tanulókört valamilyen szervezeten belül 
hozzuk létre, akkor mindig az adott szervezet céljai által kijelölt keretek 
közt kell működjön. A szabadság együtt jár a felelősséggel. A tanulókör 
tagjai maguk felelősek azért, hogy miként működnek és hogyan viszik 
véghez tanulási céljaikat. E felelősséget sosem adhatják át másoknak, mi-
vel az súlyosan sértené a tanulókör szabadságát.

Folytonosság, tervezés és aktív részvétel
A folytonosság azt jelenti, hogy a tanulást szervezni és tervezni szükséges. 
A célokat a résztvevők vitatják meg, hagyják jóvá és tűzik ki, amiből kö-
vetkezik, hogy a tanulást valamiféle terv szerint végzik. A tanulókör részt-
vevőinek aktívan be kell kapcsolódniuk. A résztvevők aktív közreműkö-
dése az az alap, amire a tanulókör épül. Az ember legjobban aktivitásán 
keresztül tanul. Nem tudják a felelősséget megosztani, ha nem tevékenyek 
a résztvevők, ha nincs személyes véleményük. 

Tananyag
Minden tanulókörnek fel kell szerelkeznie valamiféle tananyaggal, ami 
összességében lefedi a tanulókör tervezett számú találkozóit, ami ténye-
ket tartalmaz, rávilágít a vitatható pontokra és útmutatást ad a tanuló-
kör munkájához. Igen gyakran a tananyag kifejezetten tanulókörökben 
való használatra készült. A tanulókör résztvevői maguk is készíthetnek 
tananyagokat.

Változás és cselekvés
A tanulókör nem lenne gyümölcsöző, ha résztvevői kizárólag a tanulásért 
magért tanulnának. Ha azonban a tanulókörök kiállnak a változásért és 
cselekvésért, akkor a tanulás nem csak „hasznosabbá”, de értelmesebbé is 
válik. Az egyének számára ez személyes gazdagodást jelenthet és környe-
zetük feljavítását. 
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A csoportok összetétele

Mivel a tanulókörök résztvevőinak aktívan be kell kapcsolódniuk a ta-
nulókör minden munkájába, ezért nagyon fontos, hogy kis csoportok 
legyenek kb. 7-12 taggal, beleértve a tanulókör vezetőjét. Szükségszerű, 
hogy a csoportok ilyen kis létszámúak legyenek, mivel máskülönben a 
tanulókör célját veszti. Minél kisebb a csoport annál nagyobb az esély 
az összes résztvevő aktív részvételére. Máskülönben nem lesz együttmű-
ködés, közös felelősségvállalás, kevesebb csevegés – és ezért a tanulókör 
léte kérdőjeleződik meg. Úgy tanulunk a legjobban, ha aktívak vagyunk. 
Másrészt a csoport ne legyen öt főnél kisebb. A tapasztalat azt mutatja, 
hogy az általános beszélgetést nehéz fenntartani a túl kicsi csoportokban 
viszont a nagy csoport kisebb lehetőséget biztosít arra, hogy mindenki 
beszállhasson.

Ha tanulókört indítunk, fontos hogy olyan embereket próbáljunk meg 
egybegyűjteni, akik többé-kevésbé közös értékeket osztanak, de tapaszta-
lataik különbözőek. A tanulókörben fontos az, hogy együtt nyomozzunk 
és kutassunk. Ha közös az érdeklődési körünk, nagyjából hasonló az isko-
lázottságunk és ugyanabban a faluban lakunk, az sokat segít. A csoport-
ban szabadnak kell érezzük magunkat, kapcsolatainknak kellemesnek és 
lazának kell lenniük, hogy együtt jól érezzük magunkat! A humor szintén 
sokat segít a problémák megoldásában.

Nemi és életkori arányok
A tanulókör jó módszer arra, hogy férfiak és nők együtt növeljék és fejlesz-
szék önbecsülésüket. Egy-egy találkozón gyakran van néhány olyan em-
ber, aki nem rejti véka alá a véleményét és vannak olyanok, akik félénkek 
és csöndesek. A tanulókör módszere segít e hajlamok meghaladásában és 
megerősíti minden résztvevő önbizalmát.

A férfiakat és nőket egyaránt tartalmazó csoportok azt is megmu-
tatják, hogy sokkal jobban járunk ha együttműködünk, mintha kü-
lön-külön dolgoznánk. Ez jó módszer arra, hogy megmutassuk, hogy a 
nemi sztereotípiák nem csak a nőket érintik, hanem férfiakat és nőket 
egyaránt.

Fontos, hogy fiatalabbakat is bevonjunk a tanulókör tevékenységébe, ami 
segíteni fog nekik, hogy használják és megosszák tudásukat másokkal, és 
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megtanuljanak együtt dolgozni egy csoporton belül. Azt is meg fogják 
érteni, hogy erősebbek lesznek, mind egyénként mind csoportként, ha 
együttműködnek.

tanulókör szervezése
Ha elhatároztuk, hogy szervezetünkön belül alkalmazzuk a tanulókörök 
módszerét, akkor szükségünk van valakire, aki gondját viseli és megszer-
vezi a tanulókört – ő a tanulásszervező. 

A szervezőnek olyan valakinek kell lennie, aki ismeri a szervezet tagjait, 
és aki kész arra, hogy elérhető legyen mind a tanulókör vezetője, mind 
résztvevői számára. Előnyösebb, ha a szervezőnek jogosultsága van pénz-
ügyi következményeket is magában foglaló döntéseket hozni, sőt az a leg-
jobb, ha a cél érdekében külön költségvetésünk van.

A tanulásszervező feladatai
A tanulásszervező egyik legfontosabb feladata, hogy fogékonnyá tegye és 
bátorítsa a szervezet tagjait a tanulókörben való részvételre. A tanulás-
szervezőnek aktívnak kell lennie, részt kell vennie a gyűléseken illetve a 
bizottsági üléseken, ahol javaslatokat kell tennie arra hogy milyen témá-
kat lehetne a tanulókörökben megvitatni és/vagy kidolgozni.

A tanulásszervezőnek segíteni kell a tanulókör vezetőjének is a gya-
korlati problémák megoldásában, mint a kívánt tananyag beszerzése, a 
megfelelő helyszín megtalálása, valamint – ha szükséges – a külső segítő 
megtalálása és megkeresése. A tanulásszervező felelős a részvételi listák, 
az írásos értékelések és a különböző tanulókörökben egyaránt használt 
taneszközök összegyűjtéséért. A tanulásszervező felelőssége az összes 
taneszköz és ajánlott anyag megőrzése is a jövő tanulókörei számára. A 
tanulásszervező továbbá folyamatosan jelentéseket készít a bizottság szá-
mára a tanulókörök általános haladásáról társadalomi környezetükben és 
új ötletek megvalósításában. 

A tanulókörök módszerének megismertetése
Mielőtt tanulásszervezőként megismertetnénk a tanulókörök módszerét 
szervezetünk tagjai számára, ki kell dolgoznunk annak tervét.
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Beszéljük meg a szervezet-
ben, hogy mely területeket 
kéne feljavítani? Hoztunk-e 
már döntést valamilyen spe-
ciális tréninggel kapcsolat-
ban? Vannak-e új tagjaink 
vagy több embert kell be-
vonnunk a döntéshozatalba? 
Vannak-e olyan tagjaink, 
akik több információt vagy 
speciális képzést kértek va-
lamilyen területen?

Készítsünk listát a tágabb és szűkebb témakörökről! Ellenőrizzük még 
egyszer, hogy minden benne van-e! Biztosítsuk, hogy a következő gyűlés 
napirendjén szerepeljen bevezetőnk a tanulókörökről. A bevezetőhöz má-
soljuk le a témakör listát, vagy írjuk fel azt a gyűlés előtt a lapozós táblára! 
Kérjük meg, hogy a gyűlés rangsorolja a témákat és természetesen új té-
mákkal is bővítheti azt.

Finanszírozás
A tanulókörök módszerét úgy alakították ki, hogy ne vagy csak kevés 
költséggel járjon. A tanulókörökben a részvétel mind a vezető mind a ta-
gok önkéntes munkáján alapul. 

Ennek ellenére néha elkerülhetetlen némi költség. Ha külső segítséget 
akarunk igénybe venni, akkor az költséggel járhat. A másik ilyen terület 
az igényelt taneszközök. Lehet, hogy egy vagy több könyvet meg kell vá-
sároljunk és lehet hogy szükségünk lesz saját vagy másolt anyagokra is. 
Mindez költséggel jár, amit meg kell osztani a résztvevők között.

A tanulókörök tagjai

A tanulókör vezetője
A tanulás alapjában véve aktív folyamat, amit csak javít ha olyan ta-
nulási folyamatot alkalmazunk, amelyben a közös erőfeszítés a tanulá-
si helyzetbe belépők egyéni erőforrásainak egyesítésére irányul. Ezért a 



tanulókörök számára teljesen természetes, hogy a tanulást a tagok közös 
probléma megoldási képességének fejlesztésére alapozzák. 

Általános vezetői képességek
A vezetés három pilléren nyugszik:

képesség a cél kijelölésére;•	
képesség másokat képessé tenni a cél eléréséhez;•	
a feladatok másokkal közös megszervezése.•	

A tanulókör vezetője nagyon fon-
tos szerepet visz e munkában. A 
tanulókör vezetőjének úgy kell ki-
találnia és kidolgoznia a tanulási 
folyamatokat, hogy az a tagokat 
ösztönözze és bátorítsa a tudás 
aktív megszerzésére. Ugyanakkor 
a tanulókör vezetője egyik tagja is 
a tanulókörnek, akit elfogadnak 
a résztvevők, és aki a résztvevők 
egyetértésével működik. A tanu-
lókör vezetője soha sem cseleked-
het tekintélyét kihasználva.

Ezt a tanulókör vezetője a kö-
vetkezőkkel éri el:

a résztvevők saját fejlődését állítja középpontba és jó kérdéseket tesz fel;•	
a résztvevők közötti párbeszéd kialakulását hangsúlyozza, a megol-•	
dások megbeszélésére és egymás megkérdezésére ösztönzi a résztve-
vőket;
fejleszti a csoportszellemet, így a résztvevők biztonságban érzik ma-•	
gukat;
erősíti a résztvevők önbizalmát;•	
a tudásszerzést gyakorlatiasan közelíti meg, ami a résztvevőknek •	
megkönnyíti, hogy mindennapi helyzetekben alkalmazzák azt, amit 
megtanultak;
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világosan bemutatja a választási lehetőségeket;•	
bátorítja a tagok együttműködését és megakadályozza a versengést.•	

A tanulókör vezetője szakértő a tanulás szervezésében, de nem kell szük-
ségszerűen az adott téma szakértője legyen. 

A tanulókör vezetőjének kiválasztása
A tanulókör vezetőjét kiválaszthatják maguk a résztvevők, vagy valakik, 
akik felelős a körök működéséért. Függetlenül attól a kiválasztás módjától, 
fontos hogy megbízható személy legyen és olyan, akinek demokratikus 
hozzáállása közismert. Ha csoport csupa nőből vagy fiatalból áll, akkor a 
tanulókör vezetőjének is előnyösebb szintén nőt vagy fiatalt választani. A 
tanulókör vezetőjét ki kell képezni e módszerre, és folyamatos támogatás-
ra van szüksége a tanulókörben való munkája során.

Fontos, hogy olyan tanulókör vezetőt válasszunk, aki képes mások meg-
szólítására. Az adott személynek közismerten megbízhatónak és őszinté-
nek kell lennie, továbbá figyelmes hallgatónak. 

A kiválasztás néha érzékeny kérdés. De nagyon fontos, hogy őszinték 
legyünk, máskülönben a kudarc valószínűsége megnő. Jobb, ha egyenesek 
és őszinték vagyunk ebben a fázisban, mintha elrontjuk egy egész csoport 
munkáját. 

Ha a tanulókörben választunk ki egy tagot, akkor ezzel minden részt-
vevőnek egyet kell értenie és nyíltan meg kell vitatnia a kérdést. Az, akit 
a csoportban választanak meg érezni fogja a támogatást és keményen fog 
dolgozni az elvárások teljesítéséért. A tanulókörön kívüli személyek javas-
latot tehetnek a tanulókör vezetőjére, olyanokat ajánlva, akik rendelkez-
nek a fent említett képességekkel. 

A résztvevők
A tanulókör munkája a résztvevők tudásvágya köré épül. Érdeklődő és 
kutató megközelítésre van szükség. Minden résztvevő személy szerint fe-
lelős hozzájárulásáért és az aktív munkáért a csoportban. Hogy minden 
résztvevő eljöjjön az összes találkozóra, ezért az időbeosztást előre meg 
kell beszélni.

Minden tanulókör bátorítja az együttműködést és gyengíti a versengést. 
A tanulókör résztvevői segítik egymást és együttműködnek. Ez azt jelenti, 
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hogy minden résztvevő osztozik a tanulás végső eredményességéért viselt 
felelősségben.

A tanulás tervezése

A témát a csoportban határozzuk meg. Ez az, amiért a tanulókörben a 
téma mindenkit érint a csoportban. A témának konkrétnak kell lennie, és 
mint mondtuk: „A tanulókörben a munka a résztvevők tapasztalataiból és 
ismereteiből kell kiinduljon.”

Ha kiválasztottuk a témát és megbeszéltük a fő célkitűzéseket, akkor 
már mindenki tudja, hogy miről is fogunk tanulni. Nagyon fontos, hogy 
olyan keretet adjunk az egésznek, ami megfelel az előzetesen a tanulás 
számára előirányzott időtartamnak. A tanulókör résztvevői maguk dön-
tenek a tanulás tervéről és felelősek saját kurzusuk megtervezéséért.

Fontos, hogy a csoportban mindenki elfogadja a tanulási tervre vonat-
kozó megegyezést, máskülönben a munka során rengeteg fölösleges vi-
tában lehet részünk. A tervezési fázis gyakran ne csak egy gyűlést vesz 
igénybe. Meg kell adnunk a szükséges időt rá. Jó eredményt csak jó terve-
zés és jó felkészülés hozhat.

A gyűléseket és a megegyezés eredményeként kialakult tanulást meg 
kell tervezzük, valamint meg kell találjuk az e célok elérésére szolgáló 
eszközöket.

A tanulási tervnek ki kell térnie a munka során megteendő egymás utá-
ni lépésekre. Ehhez használhatjuk az ötletroham technikáját, az adatgyűj-
tést és a konszenzuskeresést. Az információs és más szükséges forrásokat 
fel kell kutatni és fel kell használni. 
Nyitott megállapodást kell elérnünk a tanulókör tagjainak munkamód-
szeréről, és meg kell osszuk ezirányú tapasztalatainkat. A tanulókőr ke-
retei közt végezhető másfajta társadalmi aktivitás lehetőségét szintén meg 
kell fontoljuk. 

A résztvevőknek megvan a joguk arra, hogy a tanulóköri munka során 
megváltoztassák a terveket. A tanulási tervet eszköznek tekintjük és bár-
mikor megváltoztatható. 
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Találkozóhely
A találkozóhelynek a lehető legközelebb kell lennie a résztvevők ottho-
nához vagy munkahelyéhez. Fontos, hogy olyan helyszínt válasszunk, 
ami mindenkinek kényelmes és nem kerül senkinek sem túl hosszú 
időbe odajutnia. Próbáljunk egy olyan csöndes helyet találni, ahol az 
összes alkalommal találkozhatunk és ahol a környezettől nem zavarva 
tanulhatunk.

Nem szükséges, hogy a helyszín eszközökkel jól felszerelt legyen. Ha 
lehet egy lapozós tábla is megteszi. A tanulókör résztvevőinek és veze-
tőjének úgy kell ülniük – pl. körben –, hogy a találkozó alatt láthassák 
egymást. Az külön jó, ha a résztvevők jegyzetelni is tudnak.

Időbeosztás
Nekünk kell eldöntenünk, hogy mikor és milyen gyakran találkozunk. 
Nem szabad az egyes találkozókat két óránál tovább tartani és hetente 
csak egyszer-kétszer találkozzunk. Időre van szükségünk a találkozók 
közt arra, hogy az új ismeretek leülepedjenek és átgondoljuk a megbeszé-
lések eredményeit, hogy új nézőpontokra leljünk és újraalkossuk vélemé-
nyünket a következő találkozóig.

Felelősség
Mielőtt elkezdjük a tanulókört azt is el kell döntenünk, hogy ki miért 
felelős.

Ki lesz a tanulókör vezető?•	
Ki felelős a tananyagért?•	
Ki felelős a helyszínért, és hogy ott minden rendben legyen a talál-•	
kozó kezdetére?
Hogy járul hozzá mindenki a tanulókör haladásához?•	
Hogy kezeljük a hiányzókat? Úgy jöhetnek a következő találkozóra, •	
hogy nem tudják mit csinált a többi résztvevő az előzőn. Hogy ke-
zeljük ezt?
A hiányzás milyen indokai elfogadhatóak?•	
Mit teszünk, ha valaki vagy többen kilépnek a tanulókörből vagy •	
csak szórványosan járnak? 
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Nyilvántartást kell vezessünk a résztvevők jelenlétéről. Ez a megjelenési 
fegyelemhez szükséges. A részvétel szintén fontos eleme a sikerességnek. 
Nem jó az olyan tanulókör, ha egy idő után azt tapasztaljuk, hogy gyakor-
lati problémák sokasága miatt nincs haladás, senki sem szerez semmi új 
tudást és senkinek sem válik előnyére a munka.

Külső segítők
A munka során szükségünk van további segítségre külső segítők részéről? 
A külső segítő ebben az esetben a tanult téma szakértője. Ha már az elején 
tudjuk, hogy szükségünk lesz külső szakértőre, akkor vegyük fel ezt a ta-
nulókör tervébe még akkor is, ha még nem tudjuk, hogy munkánk közben 
mikor és kinek a segítségére lesz szükségünk.

Igen eredményes, ha külső segítőt alkalmazunk legalább egyszer a ta-
nulókör működése alatt. Olyan valakitől kaphatunk közreműködést, aki 
szakértő azon a területen, amit épp tanulunk. Segíthet a munka során 
felmerült – és megfelelő válaszok nélkül maradt – kérdésekkel kapcsola-
tos megoldások megtalálásában. Két dolgot azonban át kell gondoljunk 
mielőtt a külső segítővel találkoznánk.

Néhány esetben a külső szakértő némi fizetségre tarthat igényt. A költ-
ségek csökkentése érdekében tanácsos, hogy a megegyező vagy hasonló 
témával foglalkozó tanulókörökkel együtt közös találkozót szervezzünk 
a szakértő érkezésére. 

A külső segítővel való találkozás előtt a tanulókörnek egy találkozóját 
arra kell szentelnie, hogy milyen problémákat és kérdéseket szeretnénk 
felvetni a segítőnek. Ha eldöntöttük, hogy hány és milyen kérdést teszünk 
majd fel, azokat előzetesen osszuk szét a részvevők közt. Ez jó lehetősé-
get ad arra, hogy gyakoroljuk a nyilvános szereplést , mivel előzőleg jól 
felkészülünk.

Ellenőrző pontok – értékelés
A tanulókör befejezése után értékelnünk kell a levont következtetéseket, 
a megszerzett új tudást és a munkából származó előnyöket. Ez nagyon 
fontos dokumentáció, amin keresztül a társadalom más tagjaival is meg-
oszthatjuk eredményeinket.

A tanulókör haladásának értékelése mindenképp egy állandó folyamat 
kell legyen. Két szempont különös figyelmet érdemel:
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Tanulási terve szerint működik-e a kör?•	
A kitűzött célt követi-e még?•	

Ha e két kérdés közül az egyikre is tagadó a válasz, akkor a körnek meg 
kell próbálnia rájönnie arra, hogy mi siklott ki. Miután a problémát meg-
találtuk, a körnek meg kell próbálnia megoldania azt.

Megváltoztathatóak-e az adott körülmények?•	
Szükséges-e a tanulási terv megváltoztatása vagy a célok felülvizsgá-•	
lata? (Pl. túl derülátók vagy túl borúlátók voltunk-e?)

Ahelyett, hogy valamiféle kérdőívet használnánk a haladás „mérésére”, 
a tanulókör egy sokkal jobb módszert is alkalmazhat azzal, ha egyszerű-
en kérdéseket teszünk fel magunknak, megtárgyaljuk, majd a válaszokat 
lejegyezzük. 

Mennyire voltunk sikeresek?•	
Hol ütköztünk akadályba?•	
Mi lehetett ezek oka?•	
Mi lehet tapasztalatainkból érdekes más tanulókörök számára?•	
Mi a teendő? (A jövőbeni lehetőségek számbavétele.)•	

A résztvevőknek arról is dönteniük kell, hogy miként összegezzék és mu-
tassák be megfigyeléseiket és következtetéseiket. A befejező bemutató 
kiállítás, találkozó vagy játék legyen-e? Bármilyen formát válasszunk is, 
gyakran nagy érdeklődés tapasztalható a munka eredménye iránt nem 
csak azoktól, akik részt vettek benne, hanem a társdalom többi tagja ré-
széről is. Ezért a bemutatónak ilyen vagy olyan formában, de be kell mu-
tassa a fejlődés történetét is. Az ilyen információk fontosak lehetnek más 
tanulókörök számára, valamint új csoportokat ösztönözhetnek arra, hogy 
megalakítsák saját tanulóköreiket. 
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tananyagok
Miután megegyeztünk a témáról és elkészítettük a tanulókör tervét meg 
kell fontolnunk, hogy milyen tananyagot fogunk majd használni: bará-
tainktól vagy könyvtárból kölcsönözzük, vagy ha szükséges vegyük meg 
őket. Gyakran a szervezet, amihez tartozunk fog felajánlani speciálisan 
tanulóköröknek készített taneszközöket. 

Általános tanácsként megállapíthatjuk, hogy a speciális tananyag, mely 
iránymutatóként szolgál a résztvevőknek és a körvezetőknek, a lehető leg-
jobb alternatíva a tanulókör számára. A jó tananyag tartalmazza a ténye-
ket, a vitára kiemelt pontokat és a tanulóköri munka vezérelveit is. 

Tananyagírási tanácsok
Ahogy korábban említettük a tananyag fontos elem a tanulókör felépíté-
sében. Elengedhetetlen, hogy a szerzők és szerkesztők: 

világosan fogalmazzanak és a speciális célcsoporthoz igazítsák a •	
tananyagot;
általános információt adjanak a tananyag tartalmáról az anyag, és ha •	
lehetséges minden fejezet elején;
igyekezzünk elkülöníteni az alaptananyag ismereteit az ajánlott ma-•	
gyarázó/kiegészítő ismeretektől;
ajánljanak megbeszélendő (nem tudás ellenőrző) kérdéseket minden •	
fejezethez/találkozóhoz;
bátorítsák a véleménynyilvánítást a tanulókörben.•	

Saját tanterv készítése
Ha nem találunk, vagy nem tudunk speciális tananyagot készíteni, ak-
kor rá kell hagyatkoznunk saját készítésű tantervünkre és más anyagokra, 
mint ismeretterjesztő kiadványok, füzetek, tudományos és bizottsági je-
lentések, kimásolt újság és folyóiratcikkek stb.

Ha összegyűjtöttük ezen anyagokat a tanulókör fogja feldolgozni őket: 
tárgy szerinti, vagy időrendi rendezéssel, minek eredményeképp az anya-
gokat szétosztjuk a témára szánt találkozók szerint. Készítsünk kérdése-
ket az anyag minden egyes fejezete után!
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Miről szól a szöveg? •	
Egyetértünk vele?
Milyen tapasztalataink •	
vannak álláspontunk 
alátámasztására?
Van esetleg ettől eltérő •	
véleményű más forrá-
sunk?
Vitassuk meg a cso-•	
portban és alakítsunk ki 
közös álláspontot (kon-
szenzus).

Ha a tanulókör működése közben olyan új cikkeket vagy más írást talá-
lunk, melyeket be szeretnénk vonni a tanulókörbe, ügyeljünk arra, hogy 
tananyagként való használatuk előtt – a fenti tanácsok szerint – mindig 
készítsük elő őket!

A tanulóköri munka

Haladás
Saját demokráciánk az emberek bekapcsolódási és felelősségvállalási 
szándékán és képességein múlik. 

A legfontosabb tényezők, hogy:

együttműködjünk másokkal, miközben megtanulunk bekapcsolódni •	
és felelősséget vállalni;
vegyünk részt és álljunk elő ötletekkel;•	
vállaljunk felelősséget;•	
legyünk készek és képesek másokra hatni és mások hatását elfogadni.•	

A tanulóköri munka középpontjában az egyenlő felek közötti, a témák 
közös felderítését célzó beszélgetés áll. Egyáltalán nem jelent olyan vitát, 
ahol egy esetleg több egyén megpróbálja meggyőzni a többieket arról, 
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hogy nekik van igazuk. Mindnyájan tisztában vagyunk azzal, hogy ami 
egyik körben maga „az igazság” azt más körben „hazugságnak” tartják. A 
párbeszéd közös beszélgetést jelent. Következésképp, a párbeszédben való 
részvételt nem korlátozódhat csak egy szűk csoportra, hanem mindenki 
számára nyitva kell álljon.

A résztvevők saját tapasztalata a legeslegfontosabb. Egymástól sokat ta-
nulhatunk. Azonban az ismeretek elsajátításának többnek kell lennie a 
tapasztalatok megosztásánál. Meg kell próbálnunk új ismeretek és infor-
mációk bemutatását.

 
Milyen ismeretei és tapasztalatai vannak a kör tagjainak?•	
Milyen tanulási célokat fogalmaztak meg a tagok?•	
Vajon más információforrások is elérhetőek a tanulókör számára?•	

Semmi rossz sincs abban, ha a tanulókör magasra helyezi a mércét a ki-
hívással való szembenézés valóban ösztönző lehet. De óvatosan kell el-
járnunk, hogy a célokat ne tegyük túl magasra, mivel ha ez megtörténik, 
akkor a tanulókör nyilvánvalóan nem érheti el célját, és ezzel azt kockáz-
tatjuk, hogy keserű kudarccal végződjék.

Néha egy kérdés vagy probléma túl nagynak tűnik, hogy átláthassuk. 
Ebben az esetben jobb, ha megpróbáljuk részekre bontani és lépésről-lépés-
re megoldani. Mivel ez az eljárás döntő jelentőségű a tanulókör haladása 
szempontjából, a résztvevők számára talán az a legelőnyösebb, ha külső se-
gítőt vonnak be ekkor. Ez lehet olyan valaki, aki jól ismeri a problémát, vagy 
valaki, aki azonosulni tud a kör tagjainak értékrendjével és így segíthet a 
reális problémák feltárásában, amit a résztvevők aztán megoldhatnak.

Az első találkozó
Az első találkozó előtt a szervezőnek meg kell bizonyosodnia arról, hogy 
a résztvevők tisztában vannak az első találkozó helyszínével, napjával és 
időpontjával. 

A találkozót minden résztvevő bemutatásával kezdjük, különösen ak-
kor, ha nem ismerjük egymást. Eztán itt az ideje annak, hogy négy kérdés 
segítségével megismerjük a résztvevők elvárásait.

Minden résztvevőnek adjunk egyenként négy lapot. Kérjük meg őket, 
hogy válaszoljanak a kérdésekre, minden választ külön lapra írva.
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Mi az a legfontosabb dolog, amit a témáról meg szeretnél tanulni?•	
Mi az, amivel neked kell hozzájárulnod e cél eléréséhez?•	
Mit kívánsz/szeretnél a többi résztvevőtől célod eléréséhez?•	
Mit kell tenned, ha nem sikerül célodat elérned?•	

Gyűjtsük össze a lapokat a kérdések szerint, és az adott válaszok alapján 
egyenként vitassuk meg a kérdéseket a résztvevőkkel.

Miután minden kérdésre megtaláltuk a résztvevők kölcsönösen elfoga-
dott válaszát, a kör vezetője felírja e négy választ, megőrzi őket és felhasz-
nálja az ellenőrző pontoknál és az értékelésnél. Most már nekiláthatunk 
a munka szabályainak és az egymás iránti elvárások kialakításához. 

A további találkozók
A következő lépés a tanulókör munkájának elkezdése az eltervezett lépé-
sek mentén.

Az utolsó találkozó
Ekkorra már sok munka áll majd mögöttünk. Új tapasztalatokra és is-
meretekre tettünk szert. Az utolsó találkozón rengeteg dolgot kell majd 
megbeszélnünk. Ez az értékelés ideje és a jövő megvitatásáé.

Találtunk-e új témát?

Szeretnénk-e egy új tanulókörben egy új témával folytatni?•	
Szeretnénk-e új résztvevőkkel új tanulókört indítani?•	
Van-e valaki, aki szívesen dolgozna tanulókör vezetőként a jövőben?•	

És ne felejtsük el megünnepelni munkánkat és annak eredményét!

1. példa: gyermekgondozási tanulókör

Egy szervezet gyűlése után kilenc nő elhatározza, hogy gyermekgondozá-
si és táplálási tanulókört szerveznek. Gyermekeik gyakran betegek és nem 
érik el a koruknak megfelelő átlagos súlyt. Megkeresik a tanulásszervezőt, 
hogy segítséget kérjenek tőle.

A tanulásszervező megbeszéli ezt velük, majd megkérdezi, hogy kit 
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szeretnének tanulókör vezetőnek és hol szeretnék tartani találkozóikat.
Megegyeznek, hogy az első találkozót a következő szerdán délután 4-kor 

tartják, mivel szerda délutánonként általában van egy kis szabadidejük 
miután hazatérnek a helyi piacról és ahelyett, hogy csak üldögéljenek és 
kibeszéljék problémáikat, valamit szeretnének is kezdeni velük.

Azt is javasolják, hogy egyesületük vezetőségi irodáját használhatnák 
találkozóik helyszínéül. Senki sincs ott szerda délutánonként. 

A tanulásszervező azt javasolja hogy N-né legyen a tanulókör vezetője, 
mivel nővér és régóta kisgyermekek ellátásával foglalkozik. Az asszonyok 
igen jól ismerik őt és megerősítik, hogy ez jó ötlet lenne. A tanulásszervező 
megígéri, hogy megkérdezi erről N-nét és megtervezi az első találkozót. 

Másnap délelőtt a tanulásszervező felkeresi N-nét és beszámol neki az 
asszonyokról és tervükről. Azt is elmondja, hogy tanulókör vezető mun-
kája önkéntes és ő, a szervező, támogatni fogja ebben a munkában. N-né 
elfogadja a felkérést, mivel úgy gondolja nagyon fontos hogy támogassa 
és segítse az asszonyokat, különösen azokat, akik felismerték, hogy vál-
toztatásra van szükség gyermekeikkel kapcsolatban. N-né hosszú évek 
óta munkálkodik azon, hogy információkkal lássa el az anyákat hogy 
gyermekeik számára szükséges tápláló élelmiszerekről és egészséges 
környezetről.

Ezután a tanulásszervező elkészítheti az első találkozó tervét.

Összeállítja a jelenléti ívet;•	
Előkészíti a négy kérdést a csoport elvárásairól (lásd fent, az első •	
találkozónál!);
Biztosítja a lapozós táblát, papírt és írószert a csoportmunkához.•	
N-né megígérte, hogy többfajta tájékoztató füzetet hoz a rendelőből.•	
Fénymásolatokat készít az alapelvekről.•	

Mindnyájan találkoznak szerdán délután 4-órakor. Három asszony hi-
ányzik, de úgy döntenek elkezdik. Mindnyájan jól ismerik egymást, tehát 
nincs szükség speciális bemutatkozásra.

A tanulásszervező a hét folyamán többször találkozott N-nével és sokat 
beszéltek a tanulókör mibenlétéről.
A tanulásszervező elmagyarázza ezeket és megválaszolja a résztvevők 
kérdéseit, ami kb. 30 percet vesz igénybe. Eközben megérkezik a három 
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hiányzó és a többi résztvevő röviden összefoglalja nekik a tanulókörök 
alapelveit. 

Ekkorra eljött az ideje, hogy megkérdezzük a résztvevőket elvárásaikról 
a következő kérdések segítségével.

N-né minden résztvevőnek négy lapot ad. Arra kéri a résztvevőket, hogy 
válaszoljanak négy kérdésre, minden választ külön lapra írva.

 
Mi az a legfontosabb dolog, amit a témáról meg szeretnél tanulni?•	
Mi az, amivel neked kell hozzájárulnod e cél eléréséhez?•	
Mit kívánsz/szeretnél a többi résztvevőtől célod eléréséhez?•	
Mit kell tenned, ha nem sikerül célodat elérned?•	

Kérdésenként csoportosítva összegyűjti a válaszlapokat és a válaszok 
alapján minden kérdést átbeszéltet a résztvevőkkel.

Miután minden kérdésre találtunk egy a résztvevők számára elfogadha-
tó választ, N-né felírja ezeket egy új lapra és megőrzi, hogy felhasználhas-
sa majd az ellenőrző pontoknál és az értékelésnél. A résztvevők meghatá-
rozzák a munka szabályait és az egymással szembeni elvárásokat. 

Ahogy múlik az idő, úgy döntenek, hogy áttérnek a tanulási terv kidol-
gozására és a munkát a következő héten folytatják.
Megvitatják és döntést hoznak a következőkről:

a találkozók száma•	
időbeosztás•	
helyszín•	
célok•	
eszközök/erőforrások•	
információforrások•	
külső segítő•	
tanulmányi kirándulás•	
a találkozók előkészítése/megtervezése•	
értékelés•	
felelősség•	
légkör/hozzáállás•	
a tanulókör vezetőjének felelőssége•	
a résztvevők felelőssége•	
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A résztvevők másfél találkozónyi időt töltöttek a tanulási terv összeállí-
tásával. Ezután már az általuk kiválasztott témára összpontosíthattak. A 
munka során a résztvevők és a tanulókör vezetője is többször visszatért 
arra, hogy milyen jó ötlet volt a tanulás megfelelő megtervezése. Könnyű 
volt számukra, a közös megállapodás szerint, minden második alkalom-
mal a tanulás haladásának értékelése.

És az eredmény…? Nos, erről magukat a résztvevőket kell 
megkérdezzük!

Tanulási terv
Egyesület: NN
Téma: a gyermekek táplálása
Tanulókör vezető: N-né
Résztvevők:
Találkozók száma: 10 találkozó, első augusztus 12-én, utolsó október 14-én.
Időpont: szerdánként 4-től 6-ig
Helyszín: az egyesület vezetőségi irodája
Cél: elsajátítani, hogy miként táplálhatjuk 0-5 éves gyermekeinket hely-
ben termesztett tápláló élelmiszerekkel
Eszközök/erőforrások: a résztvevők saját tudása és tapasztalatai, a tanuló-
kör vezetőjének tudása és tapasztalata, írott anyagok, külső segítő, tanul-
mányi kirándulás, maga a gyakorlat.
Információforrás: 3 különböző gyermektáplálási kiadvány, külső segítő és 
a tanulmányi kirándulás
Külső segítő: Dr. X a Gyermekklinikáról
Tanulmányi kirándulás: a klinikára
A találkozók terve: 

1. találkozó: tanulási terv
2. találkozó: tanulási terv és a csoport tudásszintjének felmérése
3. találkozó: 1. kiadvány: hogyan gondozzuk az újszülöttet
4. találkozó: 2. kiadvány: hogyan tartsuk tisztán a csecsemőt és ho-

gyan egészítsük ki vitaminokkal a szoptatást
5. találkozó: az előző találkozó folytatása és felkészülés a Dr X-el való 

találkozóra
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6. találkozó: külső segítő: Dr. X
7. találkozó: 3. kiadvány, hogyan készítsünk anyatejet felváltó ételt 

1.5-2 éves gyermekeknek, valamint étel készítése 2-5 évesek szá-
mára

8. találkozó: a klinika meglátogatása
9. találkozó: a tanulókör munkájának összefoglalása és felkészülés a 

kiállításra
10. találkozó: értékelés és munka a kiállítással kapcsolatban, a jövő 

megbeszélése

A tanulókör munkájának saját tapasztalatainkból és tudásunkból kell ki-
indulnia. Ösztönöznünk kell az együttműködést és gátolni a versengést. 
Segítenünk kell egymást és össze kell dolgozzunk. Tanulókörünk hangu-
latát az egyének közötti baráti szellemnek kell jellemeznie. 

Értékelés
Ellenőrzésként minden második találkozó után tegyük fel a következő 
kérdéseket:

A terveknek megfelelően dolgozunk?•	
A cél még mindig érvényes-e?•	
Ha nem, akkor meg kell-e változtassuk?•	
Mennyire voltunk sikeresek?•	
Hol ütköztünk akadályba?•	
Mi lehetett ezek oka?•	
Mi lehet tapasztalatainkból érdekes más tanulókörök számára?•	

A záró értékelést az ellenőrzőpontok és a cél végső elérésének mértéke 
alapján végezzük el. A többi egyesületi tag számára a bemutatása egy kiál-
lítás lesz, amit a következő közgyűlésre, decemberre időzítünk.

Felelősség
A légkör/hozzáállás: az első találkozó négy válasza.
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A tanulókör vezetőjének feladata:

a résztvevők saját fejlődését középpontba állítani•	
bátorítani a résztvevőket, hogy megvitassák a megoldásokat és kér-•	
déseket tegyenek fel egymásnak
fejleszteni a csoportszellemet és ösztönözni az együttműködést•	
pontosan bemutatni a választási lehetőségeket •	
vezetni a jelenléti ívet•	
előkészíteni a találkozókat és tanulási tervet készíteni a kiadványokhoz•	
ő a felelős a tananyagért•	

A résztvevők feladata:

komolyan venni a tanulóköri munkát•	
betartani a megbeszélt időpontokat•	
felkészülni, hogy ezzel hozzájáruljanak a tanulókör előrejutásához•	
aktívan dolgozni a csoportban•	
előre értesíteni a tanulókör vezetőjét, ha a következő találkozón nem •	
tud részt venni
a találkozó végén bejelenteni a többieknek, ha valaki legközelebb •	
késni fog
a következő találkozó kezdete előtt egymás közt eldönteni, hogy ki •	
tart összefoglalót annak, aki kihagyott egy találkozót
mindenki magának jegyzetel•	
minden résztvevő közös felelőssége a tanulás eredményessége•	
ellenőrizze, hogy a vezetőségi szoba üres és tiszta-e minden találko-•	
zó előtt és után is

2. példa: baromfitartási tanulókör

A gazdaszövetkezet közgyűlésén felvetődött, hogy baromfi üzletágat 
indítsanak. A vetés nem hozott elég hasznot, tehát valamilyen állattar-
tásra lenne szükség, ami nem igényel nagy befektetést épületekbe és 
gépekbe. 

Az egyik gazda részt vett egy a tanulókörök elvéről szóló szemináriumon. 
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Azt javasolta, hogy indítsanak tanulókört, igénybe véve a tanulókört be-
mutató szemináriumot szervezők valamilyen segítségét. 

Néhány nappal később ismét összeült öt gazda és egy vezetőségi tag, 
akinek voltak olyan anyagai a svéd tanulókörök szervezetétől, az SV-től, 
melyek leírták az ilyen munkát. Némi megbeszélés után a gazdák arra 
jutottak, hogy tanulókört szerveznek a baromfitartás beindításáról. A 
vezetőségi tag elfogadta, hogy ő legyen a tanulókör vezető. Jó kapcsola-
tai vannak az SV-vel Svédországban és megígérték neki, hogy segítenek 
a tanulókör működtetése során. Mivel még nem találkoztak a tanulókö-
rök módszerével, ezért a szövetkezetnek nem volt tanulásszervezője. Az 
összes előkészületet maguknak kellett megtenniük a tanulókör beindítá-
sához. Elhatározták, hogy a következő héten ugyanazon a napon ugyan-
akkor ismét találkoznak. 

Egy hét múlva újra eljöttek. Két gazda is említette, hogy még hárman 
szeretnének a csoporthoz csatlakozni. Most már összesen kilenc gazdára 
számíthattak.

A tanulókör vezetőjének volt néhány információs anyaga Svédországból 
a tanulókörök módszeréről – tippekkel arra, hogy miféle anyagokra van 
szükségük.

Először is megtárgyalták a következő fontos négy kérdést:

 Mi az a legfontosabb dolog, amit a témáról meg szeretnénk tanulni?•	
Mi az, amivel hozzá kell járulnunk e cél eléréséhez?•	
Mit kívánunk/szeretnénk a többi résztvevőtől a cél eléréséhez?•	
Mit kell tennünk, ha nem sikerül a célt elérnünk?•	

A megbeszélés elég hosszúra nyúlt, de egy idő után megállapodtak a négy 
kérdésre adott válaszon. A tanulókör vezetője közölte a résztvevőkkel, 
hogy megőrzi a válaszokat tartalmazó lapot, amit az ellenőrzőpontokon 
és az értékelésben használhat majd a csoport.

Ezután a résztvevők megállapodtak a munka szabályaiban és az egy-
mással szembeni elvárásokban. A találkozót a következők megbeszélésé-
vel és megállapításával folytatták:

a találkozók száma•	
időbeosztás•	
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helyszín•	
célok•	
eszközök/erőforrások•	
információforrások•	
külső segítő•	
tanulmányi kirándulás•	
a találkozók előkészítése/megtervezése•	
értékelés•	
felelősség•	
légkör/hozzáállás•	
a tanulókör vezetőjének felelőssége•	
a résztvevők felelőssége•	

A gazdák elhatározták, hogy a tanulókört a következő hónapban, aratás 
után kezdik és tízszer találkoznak majd. Eközben a tanulócsoport vezető-
nek anyagot kell szereznie és meg kell írja a fenti megbeszélésen és megál-
lapodáson alapuló tanulási tervet. Az egyik gazdának volt egy régi csűrje, 
ahol gyakorolhatják az ólak építését. 

Tanulási terv
Gazdaszövetkezet: NN-ben
Téma: baromfitenyésztés
Tanulókör vezető: G úr
Résztvevők:
Találkozók száma: 10 találkozó, novemberben kezdve
Időpont: szombatonként 10-től 12-ig
Helyszín: a szövetkezet vezetőségi irodája és a csűr
Cél: a baromfitenyésztés megtanulása
Eszközök/erőforrások: a résztvevők saját tudása és tapasztalatai, a tanuló-
kör vezetőjének tudása és tapasztalata, tanácsok az SV-től Svédországból, 
írott anyagok, külső segítők, ha lehetséges: tanulmányút.
Információforrás: könyvek a baromfi és csirketenyésztésről, külső segítők 
és tanulmányút
Külső segítő: egy gazda W-ből, akinek baromfitelepe van
Tanulmányút: W-be a baromfitelepre
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A találkozók terve: 
1. találkozó: tanulási terv és a csoport tudásának felmérése
2. találkozó: a baromfi és csirketenyésztésről szóló könyvek
3. találkozó: folytatás
4. találkozó: a csűr felkészítése és készülés következő, a W-ből érkező 

gazdával való találkozóra
5. találkozó: a W-beli gazda, annak értékelése, hogy meddig jutottunk el
6. találkozó: tanulmányút W-be a baromfitelep megtekintésére
7. találkozó: ól építés
8. találkozó: az ól építés folytatása 
9. találkozó: az ól építés folytatása
10. találkozó: a tanulókör munkájának összefoglalása, értékelés és a jövő 

megvitatása

A tanulókör munkájának saját tapasztalatainkból és tudásunkból kell ki-
indulnia. Ösztönöznünk kell az együttműködést és gátolni a versengést. 
Segítenünk kell egymást és össze kell dolgozzunk. Tanulókörünk hangu-
latát az egyének közötti baráti szellemnek kell jellemeznie. 

Értékelés
A következő ellenőrző kérdéseket tegyük fel az 5. és 10. találkozó után:

A terveknek megfelelően dolgozunk?•	
A cél még mindig érvényes-e?•	
Ha nem, akkor meg kell-e változtassuk?•	
Mennyire voltunk sikeresek?•	
Hol ütköztünk akadályba?•	
Mi lehetett ezek oka?•	
Mi lehet tapasztalatainkból érdekes más tanulókörök számára?•	

A záró értékelést az ellenőrzőpontok és a cél végső elérésének mértéke 
alapján végezzük el. 

Felelősség
A légkör/hozzáállás: a második találkozó négy válasza, ahol elhatároztuk 
a tanulókör indítását.
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A tanulókör vezetőjének feladata:

a résztvevők saját fejlődését középpontba állítani•	
bátorítani a résztvevőket, hogy megvitassák a megoldásokat és kér-•	
déseket tegyenek fel egymásnak
fejleszteni a csoportszellemet és ösztönözni az együttműködést•	
pontosan bemutatni a választási lehetőségeket •	
vezetni a jelenléti ívet•	
előkészíteni a találkozókat és tanulási tervet készíteni a könyvekhez•	
ő a felelős a tananyagért•	

A résztvevők feladata:

komolyan venni a tanulóköri munkát•	
betartani a megbeszélt időpontokat•	
felkészülni, hogy ezzel hozzájáruljanak a tanulókör előrejutásához•	
aktívan dolgozni a csoportban•	
előre értesíteni a tanulókör vezetőjét, ha a következő találkozón nem •	
tud részt venni
a találkozó végén bejelenteni a többieknek, ha valaki legközelebb •	
késni fog
a következő találkozó kezdete előtt egymás közt eldönteni, hogy ki •	
tart összefoglalót annak, aki kihagyott egy találkozót
mindenki magának jegyzetel•	
minden résztvevő közös felelőssége a tanulás eredményessége•	
ellenőrizze a vezetőségi szobát•	



Függelék: diák prezentációhoz

A tanulókörök módszere

A tanulókör lényege
A tanulókör:

Szabad és önkéntes tanulás az embe-•	
riség, a társadalom, a munka világa, a 
természet és a kultúra adottságainak és 
lehetőségeinek terén – szűkebb környe-
zetünkben.
Megmutatja a valamit közösen alkotás •	
erejét, hatalmát és örömét.
Másokkal együttműködve képessé tesz •	
új ismeretek befogadására és az adott 
körülmények alapos megvizsgálására, 
hogy a résztvevők saját társadalmat 
építhessenek.

A döntő tényezők
A résztvevők tapasztalata és szakismerete•	
A tanulási terv vagy speciálisan elkészített •	
tananyag
Széles ismeretekkel rendelkező képzett •	
vezető, aki főleg a tanulókör működéséért 
felelős.

Alapelvek
Egyenlőség és demokrácia•	
Tapasztalat és együttműködés•	
A tanulókör szabadsága és joga céljai-•	
nak meghatározásához
Folytonosság, tervezés és aktív részvétel•	
Tananyag•	
Változás és cselekvés•	

A csoport összetétele
7-12 résztvevő•	
de legalább 5 fő•	
közös értékekkel, de eltérő tapasztalatok-•	
kal rendelkező résztvevők
férfiak és nők vegyesen•	
vonjunk be fiatalokat is•	

A tanulókör
Tanulókör szervezése

tanulásszervező•	
a tanulókör módszerének bemutatása•	
finanszírozás•	

A tanulókör vezetője
Általános vezetői képességek
A vezetés három pilléren nyugszik:

képesség a cél kijelölésére•	
képesség másokat képessé tenni a cél •	
eléréséhez
a feladatok másokkal közös megszervezése•	

Ezt a tanulókör vezetője a következőkkel 
éri el:

a résztvevők saját fejlődését állítja •	
középpontba
a résztvevők közötti párbeszéd kialaku-•	
lását hangsúlyozza
fejleszti a csoportszellemet•	
erősíti a résztvevők önbizalmát•	
a tudásszerzést gyakorlatiasan közelíti •	
meg
világosan bemutatja a választási lehe-•	
tőségeket
bátorítja a tagok együttműködését•	

A tanulókör vezetőjének kiválasztása
kiválaszthatják a résztvevők, a tanulásszervező 
vagy a befogadó szervezet

közismerten megbízhatónak és őszintének •	
kell lennie
figyelmes hallgató kell legyen•	
széles ismeretekkel és képzéssel kell bírjon •	
a tanulókörök módszerében



A résztvevők
felelősek hozzájárulásukért és az aktív •	
munkáért a csoportban
segítik egymást és együttműködnek•	
osztoznak a tanulás eredményességéért •	
viselt felelősségben

A tanulás tervezése
a találkozókat meg kell tervezni és meg-•	
egyezésre kell jutni a tanulás céljairól
a tervet munkalépésekre kell bontani•	
egyezségre kell jutnunk a tanulókör tag-•	
jainak munkájáról és eredményeik meg-
osztásáról
meg kell találni és be kell szerezni az •	
információ és egyéb forrásokat
a helyszín a résztvevőkhöz a lehető legkö-•	
zelebb kell legyen
el kell dönteni, hogy mikor és milyen •	
gyakran találkozunk
meg kel határozni, hogy ki és miért felelős•	
szükségünk van-e külső segítőre?•	
ellenőrzőpontok – értékelés•	

Tananyag
Tanácsok tananyagíráshoz:

világosan fogalmazzunk és igazítsuk a •	
speciális célcsoporthoz a tananyagot
adjunk általános információt a tarta-•	
lomról az anyag elején
igyekezzünk elkülöníteni az alaptan-•	
anyag ismereteit az ajánlott magyarázó/
kiegészítő ismeretektől
ajánljunk megbeszélendő kérdéseket •	
bátorítsuk a véleménynyilvánítást a •	
tanulókörben

Saját készítésű tananyag
gyűjtsük össze a különböző anyagokat•	
rendezzük őket, úgy hogy az anyagok •	
végül a tervezett találkozók szerint kerül-
jön bontásra
készítsünk kérdéseket az anyag minden •	
szakasza után

Ellenőrzőpontok és értékelés
Az értékelés legyen állandó folyamat!

Tanulási terve szerint működik-e a •	
tanulókör?
A kitűzött célt követi-e még?•	

Ha e két kérdés közül az egyikre is tagadó 
a válasz, akkor a körnek meg kell próbálnia 
rájönnie arra, hogy mi siklott ki.

Megváltoztathatóak-e az adott körül-•	
mények?
Szükséges-e a tanulási terv megváltoz-•	
tatása? 
Túl derülátók vagy túl borúlátók vol-•	
tunk-e?

Ahelyett, hogy kérdőívet használnánk a hala-
dás „mérésére”, egyszerűen csak kérdezzünk:

Mennyire voltunk sikeresek?•	
Hol ütköztünk akadályba?•	
Mi lehetett ezek oka?•	
Mi lehet tapasztalatainkból értékes más •	
tanulókörök számára?



tanulókörök svédországban

áttekintés a nemzetközi irodalom 

bibliográfiájával
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Előszó
2008 decemberében felkérést kaptunk a dél-koreai Élethosszig-tartó Képzés 
Nemzeti Intézete (NILE) munkatársaitól, hogy készítsünk számukra össze-
foglalót a svédországi tanulókörökről, beleértve állami támogatásuk rend-
szerét is. Teljesítettük e kérést és munkánk koreai nyelvű változatát meg is 
jelentették (lásd a kiadvány végén). Ez az igény felhívta a figyelmünket a 
svédországi tanulókörökkel foglalkozó, könnyen hozzáférhető angol nyelvű 
összefoglaló elkészítésének szükségességére, ismertetve történetüket, az ál-
lami támogatások rendszerét és tömegjelenséggé válásukat Svédországban. 
Hitünk szerint egy ilyen áttekintés hasznos lehet a felnőttképzéssel foglalko-
zó, de svédül nem beszélő érdeklődő szakemberek, képzési vezetők és köz-
hivatalnokok, továbbá a felnőttképzés és a civil társadalom felé irányt vett 
oktatástudományi kutatók és egyetemi hallgatók számára. Ezért készítettük 
el e munkánkat. Azon olvasók számára, akik többet szeretnének olvasni a 
tanulókörökről a kiadvány végén található bibliográfiával szeretnénk segít-
séget nyújtani, amely a tárgyról szóló nem svéd nyelvű irodalmat ismerteti.

Szeretnénk köszönetünket kifejezni kollégáinknak, akik kéziratunkat 
elolvasva értékes észrevételekkel segítették munkánkat, az egyetemi ta-
nársegéd Lisbeth Eriksonnak és Ann-Marie Lagindernek, valamint dr. 
Martin Lundbergnek.

Staffan Larsson és Henrik Nordvall

Staffan Larsson a svédországi Linköpingi Egyetemen a felnőttképzési ku-
tatások tanára. Az elmúlt 30 évben a felnőttképzés problémáinak széles 
skálájával foglalkozott kvalitatív tanulmányaiban, melyek az utóbbi tíz 
évben többnyire a tanulókörökre fókuszáltak. A 80-as években részt vett 
az etnografikus módszertani hagyománynak a svéd képzési kutatásokba 
történő átültetésében. A 90-es évek végén létrehozta a „Felnőtt tanulás és 
globális változás” nevű nemzetközi mesteriskolát, melyben négy földrész 
tudósai dolgoznak együtt. A Mimer – a nem hivatalos oktatást kutató svéd 
nemzeti program – elnöke 1997 óta, továbbá a Skandináv Oktatáskutatók 
Társaságának is vezetője volt 2001 és 2004 között. Tagja a Svéd Kutatói 
Tanács oktatástudományi bizottságának 2007 és 2009 között.
[e-mail: staffan.larsson@liu.se]



Henrik Nordvall PhD a Linköpingi Egyetem Viselkedés- és tanulástu-
dományi tanszékének kutatója. Kutatói érdeklődése kiterjed a nem hi-
vatalok oktatás, társadalmi mozgalmak és a politikai mozgósítás terüle-
tére. Nordvall kvalitatív és kvantitatív kutatási eredményeket is közölt a 
Társadalmi Világfórum és a globális igazságosság mozgalmaihoz kapcso-
lódó svédországi helyi társadalmi fórumokat tanulmányozva. Jelenlegi 
kutatási témái közt találjuk a pedagógia, a politikai mozgósítás és a népfő-
iskolák nemzetközi terjedésének tanulmányozását. A Mimer – a nem hi-
vatalos oktatást kutató svéd nemzeti program –nemzetközi bizottságának 
tagja.
[e-mail: henrik.nordvall@liu.se]

bevezetés
Ez a tanulmány megpróbál áttekintést adni a tanulókörökről, azok hagyo-
mányáról és jelenlegi állapotukról is. Kiindulópontként elsősorban a svéd 
környezetet használjuk, annak ellenére, hogy a máshol működő tanulókö-
rökről is alkalmanként beszámolunk. Ezt a kitüntetett szerepet indokolja 
az, hogy noha tanulókörökkel a világ minden részén találkozhatunk, de 
svédországi tömegjelenséggé válásuk meglehetősen egyedi, ami a külső 
megfigyelők érdeklődését is felkeltette.1 Mindazonáltal a svéd tanulókö-
rökről angol nyelven írt tudományos publikációk, bár léteznek, de közü-
lük kevés a frissebb munka. Svéd kutatók empirikus kutatásainak ered-
ményeit, valamint nyilvános statisztikákat és értékeléseket felhasználva 
a mi célunk az, hogy felvázoljuk a svédországi tanulókörök működését és 
intézményi beágyazódásukat.

Mindenekelőtt, már a definíciók körül is vita folyik, ami rámutat a ta-
nulókörök egzakt fogalmának hiányára, de ugyanakkor megközelítő vá-
laszt is ad – a tanulóköri „általános” alapelveket. A létező valóság mélyebb 
megértésének érdekében igen konkrét példákat is bemutatunk, szem előtt 
tartva a lényeget és a működési folyamatokat. Elképzelésünk szerint így 
tudásunkat földközelibb módon és gazdagabban tudjuk átadni.

1 Oliver, L. P. (1987). Study circles: Coming together for personal growth and social 
change. Cabin John, MD: Seven Locks Press.
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Ugyanez a megfontolás érvényes a második fejezetre, ahol a részvételt 
és az eredményeket mutatjuk be. Ezek friss statisztikákon alapulnak, de 
megjeleníti a tanulókörök résztvevőinek nézőpontját is – tapasztalataikat 
és nézeteiket.

A tanulókörök működése szempontjából igen fontos az adminisztra-
tív és gazdasági támogatás rendszere és ebből adódóan igen részletekbe 
menően írjuk le a harmadik fejezetben. Úgy gondoljuk, hogy ez segíti az 
olvasókat abban, hogy a tanulókörök svédországi összefüggésrendszeréről 
némi ismeretre tegyenek szert, ami máshol bizonyára másképp alakul.

Végül bibliográfiát illesztettünk tanulmányunkhoz a tanulókörök svéd-
országi és nemzetközi irodalmából válogatva. Arra törekedtünk, hogy az 
irodalomjegyzék a lehető legátfogóbb legyen, a nemzetközi olvasóközön-
ség által olvasott valamennyi nyelven. Számos hasznos honlap címét is 
belevettük, hogy megkönnyítsük a hozzáférést a fontos forrásokhoz. 
Remélhetőleg a bibliográfia hasznos eszköz lesz a téma iránt tovább ér-
deklődők számára.

mi a tanulókör? 

Gyakran azt gondolják, hogy a tanulókörök csak a skandináv országok-
ban léteznek, holott más országokban is valóban jelen vannak. Azonban 
ha valaki a statisztikákra kíváncsi, akkor magas részvételi arányokat lát-
hat néhány ország esetében, mint például Svédországban és Norvégiában, 
ahol a tanulókörök elképzelését olyan szervezetek (tanulóegyesületek) 
intézményesítették, melyek elősegítik létrejöttüket, valamint adminiszt-
rálják és beszámolnak a tanulókörök és az azokban résztvevők számáról 
acélból, hogy az államtól anyagi támogatást kapjanak (nagyjából költsége-
ik 1/3-át). A tanulóegyesületek által szervezett tanulókörök résztvevőinek 
száma manapság körülbelül 2 millió, de az érintett személyek száma jóval 
kisebb, mivel sokan egyszerre több tanulókörben is aktívak. A tanulókör 
nyilvánvalóan tömegjelenség Svédországban. 

Azonban a tanulókörök pedagógiai módszerét informálisan, vagy akár 
oktatási intézményekben is, gyakran felhasználják egy összetettebb okta-
tási program részeként. Például az önszerveződő irodalmi körök magától 
értetődően alkalmazzák, ahol regényeket vagy költeményeket olvasnak fel 
és vitatnak meg a résztvevők.
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Akkor tehát mi is a tanulókör? Fentebb úgy írtunk róla, mintha csak 
egy jelentése lenne. Valójában ennél sokkal összetettebb. Először is, a ta-
nulókör jelentése megváltozott a kezdetek óta. Másodszor, a tanulókör je-
lentésének meghatározása számtalan alkalommal konfliktusok forrásává 
vált élettörténete során, azaz arról vitáztak, hogy ideális esetben milyen-
nek kéne lennie vagy, hogy milyen tevékenységformák nem lehetnek ta-
nulókörök. Sőt az is felmerült, hogy pontosabb meghatározása lehetetlen 
feladat vagy álprobléma. A Munkás Tanulóegyesület [ABF] első elnöke, 
Richard Sander következőképp fogalmazott:
„Ha az halljuk valakitől: »Pontosan így kéne kinéznie a tanulóköröknek, 
és ezen a módon kellene működniük!«, akkor vágjuk a képébe: »Uram, ez 
humbug, tiszta humbug!«”2

Oscar Olsson, akit gyakran a tanulókörök svéd változatának megalko-
tójaként tartanak számon, több könyvet írt a tanulókörök kívánatos for-
májáról vitázva. Hozzáállása megegyezik Sanderéval, azaz szerinte sincs 
semmi helye ortodoxiának a tanulókörök tartalmának vagy formájának 
meghatározásában. Ezeknek a körülményektől kell függenie, és természe-
tes módon kell alkalmazkodniuk. A művelt munkással kapcsolatban igen 
ambiciózus nézeteket vallott: irodalmat és művészeteket javasolt legmeg-
felelőbb kezdőtémaként a munkásosztályból a tanulókörökbe kapcso-
lódók számára.3 Másrészt, nagyon pragmatikus is volt. Ha a résztvevők 
valamilyen téma kapcsán szerettek volna összegyűlni, elhatározhatták, 
hogy a következő találkozón más téma kerüljön sorra, ha az megfelelőbb 
volt számukra. Ha egy szigorúan szisztematikusan felépített terv alap-
ján akartak dolgozni egy éven át, az is rendben volt. Tanulmányozhattak 
szokásos iskolai tantárgyakat, ha úgy gondolták erre van szükségük, és 
Olsson igencsak lelkesedett a professzorok által vezetett „egyetemi körö-
kért”. Ha a tömegeket felelőssé tesszük a társadalom fejlődéséért, érvelt 
Olsson, akkor szilárd ismeretekkel kell bírjanak a politikai és társadal-
mi kérdéseket illetően, továbbá hasznosítható tudással a népmozgalmak 

2 Sandler, R. (1937) Mångfald eller enfald: tal och artiklar utg. till Arbetarnas 
Bildningsför-bunds 25-årshögtid. Stockholm: Tiden. Az eredeti svéd idézet: ”Om det 
kommer någon och säger er: ’ just så här ska en cirkel se ut, och just så skall den 
arbeta’ - svara honom då mitt i ansiktet: you are a humbug, sir. En riktig äkta hum-
bug, herre!”

3  Olsson, O. (1914) Bildningssynpunkter. Stockholm: Oscar Eklunds tryckeri.
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küzdelmeivel kapcsolatban, például a népmozgalmi szervezetek működé-
sének gyakorlati dolgairól.4 Egy olyan dolog volt, amit minden tanulókör-
től megkövetelt: nem hivatalos párbeszédnek és mérlegelésnek kell lennie, 
mintha barátok közt lennénk (ami különben gyakran megesett). Olsson 
a természetes, mindennapi beszédet tekintette a körökben való működés 
sarokkövének, azonban a témákhoz való hozzáállásnak komolyabbnak és 
mélyebbnek kell lennie. Olsson elképzelései figyelemre méltóak, de nem 
tartalmaznak semmilyen definíciót sem – ahogy arra Sanderrel együtt 
rámutatott: változnia és alkalmazkodnia kell az állandóan változó társa-
dalommal együtt.

A definíciós probléma egyik oldala – ami következésképp hatással van a 
statisztikai adatok értelmezésére is – az intézményesülés kérdése: a tanuló-
körök érdekeltek abban, hogy igen szélesen értelmezett önmeghatározást 
alkalmazzanak, mivel gazdasági támogatáshoz juthatnak. Ezt nem szabad 
elfelejtenünk, ha a hivatalos statisztikai adatokat elemezzük, amelyek ese-
tünkben is következtetéseink alapjául szolgáltak. A szűk definíció egyik 
problémája, hogy kizárja a tanulóegyesületek életének gyakran előforduló 
elemeit. Például, ha a párbeszédet nyomatékosítjuk a meghatározásban, 
akkor az olyan tevékenységek, mint a kézművesség, a zenei és művészeti 
tanulás kizárásra kerülnek. Ha a véleményformálást hangsúlyozzuk, az 
kizárja a nyelvtanulásra fókuszáló tanulóköröket.

Mindazonáltal, még ha nem is tudjuk pontosan megmondani, hogy mi 
is a tanulókör, akkor is összegyűjthetjük jellemzőit. Kezdetben, a XX. szá-
zad első felében, egy olyan tevékenységnek tartották, ahol emberek gyűl-
nek össze és kiválasztják a tanulmányozandó témát. A résztvevők mindig 
valamely népmozgalomhoz tartoztak, például a munkásmozgalomhoz 
vagy a mértékkel ivók mozgalmához. Az „önképzés” fogalmát használták, 
jelezve azt, hogy ez demokratikusan vezetett szervezetek oktatási rend-
szere, nem pedig az államilag ellenőrzött iskolarendszeré.5 Ezért önképzés 
itt nem az önálló vagy egyedül megvalósított tanulásra utal, hanem egy 

4  Olsson, O. (1922) Det svenska folkbildningsarbetet. En sammanfattning. Stockholm: 
Oscar Eklunds tryckeri.

5  Arvidson, L. (1989) Popular Education and Educational Ideology. In: Ball, S. J. & 
Larsson, S. (ed.): The Struggle for Democratic Education. London: The Falmer Press 
(p. 149-168), p. 149.  
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közösség önrendelkezésére: „nem csak a népért, de a nép által.” A gyakor-
lati megvalósításnak is volt néhány jellemzője, ami miatt a tanulókörök 
eltértek a normál pedagógiától. Tipikus esetben kb. tíz fő gyűlt össze vagy 
a népmozgalmak egyik helyiségében vagy az egyik résztvevő otthonában. 
A témák széles palettáját tanulmányozták, melyek témái kapcsolódhat-
tak a népmozgalmak céljaihoz, de lehettek általános ismereteket érintőek, 
mint pl. közgazdaság vagy matematika. Nem szabad elfelejtenünk, hogy 
abban az időben a résztvevők csak igen korlátozott mértékben jutottak 
hozzá oktatáshoz, és hiányosságaik voltak az iskolai tantárgyak témakö-
rébe eső területeken is. A népmozgalmak széleskörűen mozgósították 
a munkásokat, parasztokat és az alsóbb középosztályt, akik csak elemi 
iskolát végeztek. A II. világháborút követő iskolareformok előtt csak a 
lakosság csekély töredékének volt 7 évnél hosszabb iskolázottsága és so-
kaknak ennél is kevesebb. Ez azokra a diákokra is igaz volt, akik igen jól 
teljesítettek az elemi iskolákban. Az osztályhovatartozás nem pedig az 
érdem döntött abban, hogy ki folytathatta a tanulást az elemi szint után. 
Ezért aztán nagy volt az érdeklődés a közönséges iskolai tantárgyak témái 
iránt. Azonban az hogy mi kerülhetett a témák közé sokkal sokrétűbb 
volt. Sok téma a szervezeti munkához kapcsolódott: hogyan elnököljünk 
demokratikus gyűléseken, vagy hogyan kezeljük egy egyesület gazdasági 
ügyeit. Ebben a korai szakaszban, a tanulóköröket a mozgalmakat alkotó 
civil szervezetek nélkülözhetetlen részének tekinthetjük, azaz a szerve-
zeti tudás fejlesztésére vonatkozó igényeket a tanulókörök segítségével 
elégítették ki. Kulturális küldetést is teljesítettek: az irodalom és a zene 
fontosságát egyenrangúnak tekintették a képzett munkás és a képzett 
ember víziójában. Voltak olyan könyvek és dalok is, melyek a mozgalmak 
ügyének érdekében mozgósítottak, mivel ezeket az általános mozgalmi 
„kánonból” választották. Ebben a szakaszban a népmozgalom helyi szer-
vezetéhez gyakran kapcsolódott könyvtár is. Ezek a mozgalmi bázisú 
könyvtárak hatékony kapocsnak bizonyultak az irodalom valamint a 
munkások, parasztok és olyan más emberek közt, akik abban az időben 
különben nem kerültek volna kapcsolatba könyvekkel, kivéve a vallásos 
szövegeket. Ily módon a kiskönyvtárak hatalmas számban terjedtek el az 
országban. Az alig iskolázott emberek és a nem vallásos könyvek közötti 
szakadék így tehát csökkent. A tanulókörök e korai szakaszával együtt 
járó másik jellegzetesség a népoktató előadás. Ilyeneket rendszeresen 
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tartottak az ország minden részén, és a tanulókörökkel együtt gyakran 
egyazon jelenség – azaz a nem hivatalos oktatás – különböző válfajainak 
tekintették. 

A tanulókörök hagyománya sokat változott e korai fázis óta: a könyv-
tárak az önkormányzatok felelősségi körébe kerültek és a mozgalmi 
könyvtárak eltűntek. A tanulókörök inkább tankönyveket vagy kifeje-
zetten tanulóköri célra írt könyveket használnak nem pedig könyvtári 
könyveket. Ma a tanulókörök hivatalosan kapcsolódnak a legkülönfé-
lébb szervezetekhez, azaz nemcsak a klasszikus mozgalmakhoz. Ez azt 
jelenti, hogy mindenfajta nézet és működési gyakorlat képviselve van, 
beleértve azokat a csoportokat, akik korábban a mozgalmak ellenségi 
voltak, mint például a konzervatívok és a korábbi államegyház. Egészen 
2000-ig Svédországnak olyan evangélikus egyháza volt, melybe minden 
állampolgára automatikusan beleszületett, hacsak nem tett erőfeszítést 
annak elhagyására.6 A munkásmozgalom, a mértékkel ivók és a sza-
badegyház mozgalmai igen erősek voltak száz évvel ezelőtt – intenzív 
tevékenységet fejtettek ki sok résztvevővel. A civil társadalmat alkotó 
pártok, szakszervezetek, egyházak és hasonló szervezetek egyre inkább 
megszenvedik a másfajta kikapcsolódások stb. vonzerejét. Már 50 évvel 
ezelőtt is olvashattunk panaszokat arról, hogy alábbhagyott az érdek-
lődés a mozgalmak helyi munkájában való aktív részvételre.7 Azonban 
a tanulókörök nem ettől szenvedtek: a részvételi számok, ellenkezőleg, 
gyorsan és stabilan nőttek a II. világháborút követő időszakban, egészen 
a 70-es évek végéig, amikor elérték csúcsukat és körülbelül ezen a ma-
gas szinten állandósultak. A csúcs a szekuláris civil társadalom átmeneti 
újraéledésének köszönhető. Például a munkásmozgalom, de a nő- és a 
környezetvédelmi mozgalmak, valamint az életerős új baloldal is ünne-
pelték a civil társadalmi alternatívákat, köztük a tanulóköröket is. A 70-
es évek végén elért magas részvételi arány másik tényezője a tanulókörök 
bőkezű gazdasági háttere volt, ami a felnőttoktatásban és a kultúrában 
megvalósított új szakpolitikák eredményeként alakult ki. Mindkét 

6  A többi skandináv államban, Angliában, Iránban, Bangladesben, Szaúd-Arábiában 
és még néhány más országban még mindig ez a rendszer él: a vallást nem választják 
el az államtól.

7  Johansson, H. (1954) Folkrörelserna. Stockholm: Ehlins, Folkbildningsförlaget. 
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esetben az egyenlőség elérése volt a reformok kitűzött célja. A 70-es évek 
csúcsa után a részvétel nem esett vissza, hanem majdnem ugyanazon 
a szinten maradt egészen napjainkig. Mindazonáltal a mozgalmak és a 
civil társadalom aktivitása megcsappant, ami gyakran a demokrácia vál-
ságaként kerül megvitatásra. A tanulóegyesületek azzal élték túl, hogy a 
mozgalmakhoz és szervezetekhez fűződő kapcsolataikon túl a szerve-
zeteken kívüli kiegészítő toborzásba kezdtek hirdetések feladásával és 
hasonló módszerekkel.

A mozgalmi vagy szervezeti bázisú tanulókör még mindig nagyon el-
terjedt, ténylegesen az összes kör 26%-át adják, de a tanulókörök 29%-a 
manapság tagjait hirdetések útján vagy a tanulóegyesület honlapján ke-
resztül toborozza.8

Napjaink résztvevői közül sokan nem tartoznak a tanulóköri egyesüle-
tek hátteréül szolgáló szervezetek egyikéhez sem. A hirdetéssel szervezett 
tanulókörök abban is különböznek, hogy olyan személyeket gyűjtenek 
csokorba, akik gyakran nem is ismerik egymást. Ezek a résztvevők a téma 
iránti érdeklődésükben, nem pedig szervezeti tagságukban osztoznak. E 
tanulókörökben rendszerint kurzusdíjat is fizetnek, csak 16%-uk mentes 
az anyagi hozzájárulástól. Ha a tanulókörök összességét tekintjük, akkor 
46%-uk díjmentes, általában azok, melyeket baráti társaságok vagy szer-
vezetek mentén szerveznek, ahol a tagok nem fizetnek. Az ilyen típusú 
tanulókörök kompenzálták azt, hogy mozgalmakban és szervezetekben 
leesett az aktív taglétszám. A tanulókörök a XX. század második felében 
gondosan kidolgozott adminisztrációt honosítottak meg, párhuzamosan 
azzal, ahogy a résztvevők száma erős expanzióba kezdett: 1980-ban tíz-
szer annyi résztvevőjük volt, mint 1950-ben. Talán azt is állíthatjuk, hogy 
különféle okok miatt a tanulóegyesületek mára, a XXI. század kezdetére, 
sokkal inkább üzleti orientációjúakká váltak. Ez az „új közszolgálati me-
nedzsment” egyik következménye, ahol a tanulóegyesületekhez kapcsol-
ható vállalatok versenybe szállnak a hivatalos oktatás alvállalkozói szer-
ződéseiért – magukat ajánlva a szolgáltatók piacán.

8 A számok forrása: Andersson, E., Larsson, M.., Lindgren, L. (2009) 
Studiecirkeldeltagare 2008. En studie I studieförbundens studiecirkelverksamhet. 
Stockholm: Folkbildningsrådet. A tanulmány megállapításai 10.800 résztvevő meg-
kérdezésén alapulnak. 
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A definíciós kérdés egy másik aspektusa az a nehézség, hogy a külön-
böző tevékenységeket elkülönítsük: mi az, ami a tanulóköröket érinti és 
mi az, ami mást. Könnyen állíthatjuk, hogy hivatalos tanulókörnek azok 
számítanak, melyeket a körvezetők által vezetett részvételi naplók és egye-
bek alapján a tanulóegyesületek bejelentenek. Azonban az elmúlt évtize-
dekben a szemünk előtt ment végbe a tanulóegyesületek üzleti irányba 
való elmozdulása. Az állami támogatás igénybevétele érdekében a tanuló-
köri munkát el kell különíteni az üzleti tevékenységektől, bár ez nem aka-
dályozza meg a tanulókör vezetőket, hogy mindkét „szférában”aktívak 
legyenek.

Az „általános” tanulókör

Mivel a tanulókörök demokratikusan vezetett szervezetek közegében fej-
lődtek ki, ezért érthető, hogy a demokratikus eszmék közül néhány átszi-
várgott a tanulókörökbe is. Gyakran nem akadt tanár, de úgy gondolták 
nincs is rájuk szükség a tanulási folyamatban, mivel helyettük a résztve-
vők közti párbeszéd szolgálhat megfelelő eszközül. A tanári szerep helyett 
egy vezető szervezte a dialógust, akinek alkalmasságát nem szükségsze-
rűen alapozták arra, hogy többet tudjon a résztvevőknél. A résztvevők 
közti egyenlőség még ma is hangsúlyos. Azonban napjainkban számos 
körvezető fizetett alkalmazottként dolgozik és néha főállású tanárokat 
bíznak meg a körvezetéssel. Amint e példákból láthatjuk, az egzakt de-
finíció hiánya ellenére, a tanulóköröknek vannak olyan vonásai, melyek 
megkülönböztetik őket a szokásos iskolák tipikus jellemzőitől. Ezeket a 
különbségeket „általános” alapelveknek is tekinthetjük, kölcsönvéve e 
szót az oktatástörténet két kutatójától: Tyack és Tobin szerint van valami 
„általános az iskolákban” – egy általános struktúra, mely mindnyájukra 
jellemző.9 Ezen általános struktúra központi elemei közé tartozik a tan-
tervi tantárgyak korlátozott száma, a tudás feldarabolása – szakterüle-
tekre, a „házi feladat”, továbbá az idő feldarabolása – a leckékre osztás. 
További jellemzők a dolgozatok, vizsgák, valamint a tanulók és a tanár 
közti aszimmetrikus kapcsolat.

9 Tyack, D., Tobin, W. (1994) The “Grammar” of Schooling: Why Has it Been so Hard 
to Change? American Educational Research Journal 31,(3):453-479. 
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Erre utalunk, mikor megpróbáljuk összeállítani, hogy mi „általános” a 
tanulókörökben.10 A jelen tanulóköreit tanulmányozva a következő ideál-
típus képét alkothatjuk meg:

1. A részvétel önkéntes. Mivel normális esetben egy kiválasztott téma 
iránti érdeklődés alapján szerveződik, ezért a tanulóköri munka 
gyakran személyes elkötelezettséggel jár.

2. Tipikus esetben mindenki számára nyitott a tanulókör. A jelentke-
zőknek nem kell megfelelnie semmiféle belépési feltételnek a részvé-
tel érdekében.

3. A különböző korú embereket vegyítik a körökben. A svédországi 
statisztika viszonylag egyenlő részvételi arányokat mutat a különböző 
korosztályok szerint. A felnőtt lakosság idősebb fele (50+) számára 
a tanulókörök majdnem kizárólagos alternatívát jelentenek, mivel a 
felnőttoktatás más formái a fiatalabb felnőttekre fókuszálnak.

4. Van olyan tanulókör, melyet a tagjai szerveznek, azaz ők választják a 
témát, a vezetőt stb. Itt az egyenlőség és demokrácia kérdése hangsú-
lyos, de gyakran kevésbé radikális formában jelentkezik. Mindazonál-
tal számos tanulókört kezdeményeznek és szerveznek a tanulóegye-
sületek funkcionáriusai.

5.  A kivételek ellenére, tipikus esetekben nincsenek leteendő vizsgák 
és megszerzendő hivatalos papírok. Ez lehet a kulcs a résztvevők álélt 
tapasztalatainak megértéséhez. Részvételük nem papírokhoz fűződő 
mesterséges érdeklődésen alapul, hanem a téma iránti személyes kí-
váncsiságon.

6. A körökben résztvevőknek csak kis része reméli papírok megszerzé-
sét, általában úgy 5-10%. Ez megteremti a normál tanórákhoz képest 
aktívabb részvétel lehetőségét. Továbbá ez az alapja a gyakran meg-
fogalmazott társasági dimenziónak, például az együvé tartozás érzé-
sének. A tanulókörök fontos társadalmi vitatérként is funkcionálhat-
nak, ha máskülönben kevés ilyen hely létezik, ahogy azt a városokon 
kívül tapasztalhatjuk.

10 Larsson, S. (1995) Folkbildningsbegreppet ur en vuxenpedagogisk synvinkel. In: 
Bergstedt, B., Larsson, S.(red) Folkbildningens innebörder. Linköping: MIMER: 
Skapande vetande.  
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7. A tanulókörök általában hetente egyszer, 3 órára találkoznak, egy 
közbeiktatott szünettel. A tanulóköri munka normális esetben 10-15 
ilyen találkozóból áll. Gyakran esti elfoglaltságot jelentenek, hogy 
munka után részt tudjanak venni rajtuk, bár e szempontból számos 
kivétel létezik. Sok nyugdíjas napközben látogatja a köröket, és né-
hány tanulókör gyakrabban is találkozik.

8. Ahogy már említettük, a kör vezetőjének nem kell szakembernek len-
nie, és praktikusan lehet az egyik résztvevő. Mindazonáltal gyakran 
szakemberek vezetik a köröket.

9. A résztvevőknek egyenlő arányban kell kivenniük részüket a beszél-
getésből. Ezt az ideális állapotot nehéz elérni, különösen, ha a vezető 
szakember. A légkörnek oldottnak kell lennie, ami a legtöbbször így 
is alakul. Azonban számos tanulókör nem a beszélgetésre fókuszál, 
hanem a tevékenységen keresztüli tanulásra, például a kézművesség 
esetében. Ezen esetekben a részvétel eléggé individualisztikus is lehet, 
azaz együttlét, de egyéni tevékenység.

10. Igen tág keretek közt változhat, hogy mit lehet egyáltalán tanulni. 
Nem létezik országos tanterv, és a ténylegesen kiválasztott témák 
széles skálát ölelnek fel. Általában az iskolai tantárgyak témái ritkák, 
kivéve a nyelvtanulást. A tanulási tartalom korlátozásának hiánya 
azt eredményezte, hogy a tanulókörök kitűnően alkalmazkodtak a 
különféle igényekhez. Ebben az értelemben a tanulóköri hagyomány 
igencsak különbözik a hivatalos oktatástól, amely a tartalmát tekintve 
erősen korlátozott.

11. A tanulókörök különféle politikai-, vallási- vagy társadalmi érdekek-
hez és elképzelésekhez is kapcsolódhatnak. Ilyen módon a kulturális 
sokszínűség vitaterei. Ez azt is jelenti, hogy a tanulókörök kiváló 
eszközei lehetnek a civil társadalomnak. a tanulóegyesületek, melyek 
a legtöbb tanulókört szervezik, a valóságban szoros kapcsolatot ápol-
nak a civil társadalom szinte valamennyi szervezetével.

Beszámolónkban a hangsúlyt eddig a tanulóegyesületek által szervezett 
tanulókörökre helyeztük. Vannak azonban önszerveződő tanulókörök 
is, melyek függetlenek a tanulóegyesületektől. Például így működnek 
az irodalmi alkotásokat – legyen az próza vagy költészet – megvitató 
„olvasókörök”.
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Az úgy tűnik, soha véget nem érő vita arról folyik, hogy a tanulóegye-
sületek egyáltalán miféle tevékenységeket ajánlhatnak fel a széles skálán 
tanulókör megnevezés alatt. Néhányan kétségeiket fejezik ki a kulturális, 
kézműves és zenei körökkel kapcsolatban, míg mások úgy vélik, hogy a 
témát mindenképp olyan tudás megszerzéséhez kell kötni, amelyek bir-
tokában a résztvevők megfontoltabban alakíthatják ki véleményüket a 
politikai kérdésekben. Mindazonáltal az ilyen megfontolások hatásta-
lannak bizonyultak a tanulóegyesületek által szervezett témák sokasá-
gának szűkítésében. Jól illusztrálja ezt azon tanulókörök neve, melyeket 
egy kutatási interjúsorozat során megkérdezett résztvevők említettek.11 
A nevek közt ilyeneket találunk: Angol nyelv, Zene, Bibliamagyarázat, 
Hangszerkészítés, Szövés, Halászat, A jövő útján, Számítógépek, 
Demensek hozzátartozóinak köre, Írás, Gyermekdalok, Nyár a mezőn, 
Japán kézimunka, Tanyám az Európai Unióban, Svédország ásványkin-
csei, „Daloljatok, svédek!”, Kertészet, Főzés, A Bergsmansgårdens Linát ol-
vasók köre, Középkori dalok és táncok, A kutyád, Egészségesebb sportok, 
Angol kezdőknek, Futballbírók köre, Kórusének, Kerámia, Otthonban 
élő demensek köre, Szalagszövés, Német nyelv, A közösség és környezete, 
Saját erőből, Ami fontos a nyugdíjasoknak, Vízfestés, Rockzene és végül 
Párbeszéd az életről.

E kiválasztott nevekből ítélve is nyilvánvaló, hogy a témák rendkívül 
szerteágazóak. Sőt anarchiára utaló benyomásunk is keletkezhet, ami 
nem terjesen áll távol a valóságtól. Egyik tanulságuk pedagógiai: szá-
mos esetben a résztvevők inkább csinálnak valamit ahelyett, hogy csak 
beszélnének.

A Svéd Felnőttképzési Tanács adatai alapján az esztétikát érintő mű-
vészeti, zenei és média témák a leggyakrabban előfordulók a svéd tanu-
lókörökben, az összes tevékenység 60%-a hozzájuk köthető. A legtöbb 
ilyen tanulókör zenével, színházzal és tánccal foglalkozik. A klasszikus 
bölcsészeti (nyelvek, történelem stb.) témák kb. 14%-ot tettek ki, a társa-
dalmi és viselkedéstudományi terület pedig 6%-ot. Továbbá olyan témák 
vonzottak még jelentős részvételt, mint a személyes témák (beleértve a 

11 Andersson, E., Laginder, A.-M., Larsson, S. and Sundgren, G. (1996) Cirkelsamhället 
- Stu-diecirklars betydelse för individ och lokalsamhälle. SoU 1996:47. Stockholm: 
Utbildnings-departementet. 
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főzést, turizmust, utazást, egészségügyi megelőzést, sportokat, fogyasztói 
ismereteket stb.), a mezőgazdaság, kertészet, erdészet és halászat.12

egy konkrét tanulókör

A kutató Hartman bepillantást nyújt egy mai kör gyakorlatába,13 hogy így 
az olvasó indulóképet alkothasson a létező tanulókörökről. Ez a kör pél-
dája az olyan köröknek, melyeket a helyi hagyományőrző társaságok szer-
veznek és nincs szakértő vezetőjük. Példánk körét a helytörténeti társaság 
működteti, falusi környezetben. Hartman a helyi könyvtárban bukkan rá 
a résztvevőkre:
„A mai esti körnek 8 résztvevője van, a körvezetőt is beleértve. Mindnyájan 
hosszú ideje Björkvik lakói, középkorúaktól öregekig. Az utóbbi néhány év-
ben ugyanazokkal a tagokkal működnek. A szerveződés nyílt és oldott, ahol 
a részvevők kezdeményezők, és a javaslatok fontos szerepet játszanak. 1988 
óta naplót vezetnek, és most felolvassák az előző gyűlésen készültet. Úgy 
tűnik, hogy a napló központi szerepűvé vált az utóbbi években. Az egyik 
résztvevő nő egy a munkanélkülieket segítő programról szóló friss újságcikk 
ismertetésével kezdi. A terv ahhoz a vasútvonalhoz kapcsolódik, amelyet 
a faáru Björkvikből tengerpartra szállításához hoztak létre a múlt század 
elején. A faárut a kártevőktől akarták az elszállítással megóvni. Mára már 
csak a töltés egy része maradt fenn. Az oldott beszélgetésben, ami jellemző 
volt a kör működésére, megtárgyalták a töltés megmaradt része turisztikai 
hasznosításának lehetőségeit. Felvázolják egy Björkvikben kezdődő vagy 
végződő kerékpárút nyomvonalát, hogy az majd elvezesse a turistákat a 
faluba.
Egy másik spontán hozzászólás az egyik résztvevő tanyáján talált lelet volt, 
az 1930-as évekből származó helyi telefonkönyv egyik lapja. Számos képet 
vettek elő a két világháború közti időből. Az egyik résztvevő megjegyezte, 
hogy van egy telefonkönyve a legutóbbi világháború idejéből. Megígérte, 

12 Folkbildningsrådet (2008) Årsredovisning med verksamhetsberättelse 2007. Stock-
holm: Folkbildningsrådet. 

13 Hartman, P. (1996). Studier i förening: några medlemmars tankar om demokrati och 
cirkel-studier i folkrörelser. Linköping: Institutionen för pedagogik och psykologi, 
Linköping university.
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hogy a szünetben behozza, mivel úgyis a fiáért kell menjen autóval a sport-
körre. Végül a kör visszatért a helyi naplók kérdéséhez. A könyvtár lexi-
konjainak segítségével utánanéztek az ilyen naplók eredetének és szerepük-
nek a svéd nyelvben. Ezután szünetet tartottak a tagok által hozott kávé 
elfogyasztására. Végül megvitatták a régi idők egyházi vallatásairól szóló 
helyi színdarabot. E darab bemutatása része a nyári „visszatérők napja” 
eseménysorozatának, amikor az elszármazottak találkoznak régi falujuk-
ban. A kör munkáját nagymértékben meghatározta, hogy tagjai jól isme-
rik egymást. Az azt jelenti, hogy ismerték egymás egyéni érdeklődését és 
speciális tudását. A kérdéseket gyakran a „specialisták” válaszolták meg, 
egyszerűen azért, mivel a többiek közvetlenül hozzájuk fordultak. A kör-
vezető nem akart kitűnni és nem beszélt sokat. A kör nem hivatalos jellege 
tapintható. 9.30-kor jött el az elválás ideje.”
Az idézett illusztráció csak egy kiragadott kört mutat be, együtt minden 
csak rá jellemző tulajdonsággal, ennek ellenére segít elképzelni, hogy mi 
is a kör. Már e példán keresztül is világos, hogy nem hasonlítható semmi-
lyen osztálytermi foglalkozáshoz.

gyakorlati eredmények
Nyilvánvalóan nagyon nehéz megragadni, hogy mi az eredménye a ta-
nulóköri részvételnek, bármely fontos szempont szerint tanulmányozzuk. 
Az egyik probléma az, hogy milyen alkalmas módszert találunk a hatás 
mérésére, például a demokratikus életmód területén, mivel az ezt érintő 
ismérvek meglehetősen általánosak. A másik nehézség az, hogy egy-egy 
tanulóköri folyamat általában 30-40 órából áll, azaz a hatásidő meglehe-
tősen rövid. Ezért aztán az eredményeiről alkotott kép nem teljes, inkább 
csak részterületekre derült fény. Néhány statisztikai adat és a résztvevők-
kel készített interjúeredmények állnak rendelkezésünkre.

A számok tükrében

Az első tanulóegyesület, mely a munkásmozgalomhoz kapcsolódott, 
az 1912-ben alapított ABF [Arbetarnas bildningsförbund – a Munkás 
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Tanulóegyesület]. Első évében 57 tanulókört jegyeztek be.14 Az évek so-
rán új egyesületek alakultak, melyek közül mind vagy népmozgalomhoz, 
vagy pedig a civil társadalom szervezeteihez kötődött. Így tanulóegyesü-
letek alakultak a mértékkel ivók mozgalmának, a szabadegyház mozga-
lomnak, továbbá paraszt- és értelmiségi mozgalmak szolgálata érdekében. 
A liberális és konzervatív erők is létrehoztak ilyen egyesületeket, és akad 
az egyetemek kiterjesztéséért küzdő mozgalomnak is tanulóegyesülete. 
Végül, volt egy olyan tanulóegyesület is, mely a 2000-ig létező államegy-
házhoz tartozott. Ez utóbbinak a létrejötte kapcsolatba hozható az iszlám 
hit megjelenésével. Észre kell vennünk, hogy ezek a tanulóegyesületek le-
fedik a civil társadalom széles szektorait. Egyébként az ABF szervezi a 
legtöbb tanulókört.

A tanulókörök megítélésének másik oldala a társadalmi részvétel. 
Elindulása óta a résztvevők száma megingathatatlanul nőtt, és az 1970-es 
évek végén tetőzött. Azóta a résztvevők száma közel maradt e csúcsszint-
hez, azaz kb. 300,000 tanulókört jegyeznek be minden évben. Az utóbbi 
években a számok különféle okok következtében kissé estek, részben szer-
vezeti változásoknak, másrészt a tanulókörök kevésbé nagylelkű megha-
tározásának következtében. A jelentések szerint, 2008-ban, 1.9 millió 
résztvevő tanult 275,000 tanulókörben. Közülük 58% nő és 42% férfi volt. 
ugyanebben az évben 9.8 millió tanulási órát jelentettek, ami azt jelenti, 
hogy a résztvevők átlagosan 36 órát tanultak egy tanulókörben.15 Ez nagy 
vonalakban megfelel egy olyan tipikus tanulókörnek, amelyik 10 alkalom-
mal gyűl össze 3 órás elfoglaltságra. Igaz vannak kilengések, de a tanuló-
körök száma 300,000 körül állapodott meg a késő 1970-es évek óta. Ha ez-
zel szemben 60 évvel ezelőttre tekintünk vissza, akkor a részvétel drámai 
növekedését láthatjuk. A XX. század közepén a tanulókörök száma csak 
tizede volt a mainak: kevesebb mint 31,000 tanulókör működött nagyjá-
ból 315,000 résztvevővel az 1950/51 es évben.16 Ebből a szempontból kevés 
okunk van a nosztalgiára, mivel a részvétel abban az időben alacsony volt. 

14 Arvidson, L. (1996) Cirklar i rörelse. Mimers småskriftserie nr 1. Linköping: Mimer. 
15 Folkbildningsrådet (2008) Årsredovisning med verksamhetsberättelse 2007. Stock-

holm: Folkbildningsrådet.  
16 Figures for 1950/51: Johansson, H. (1954) Folkrörelserna. Stockholm: Ehlins, 

Folkbildningsförlaget, s. 239.
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Az uralkodó témákban eltolódás ment végbe: a művészeti szektor – zene, 
kézművesség és más művészetek – súlya jelentősen megnőtt és meg kell 
jegyeznünk már 60 évvel ezelőtt is ez a szektor volt domináns.

Mivel ugyanaz a személy több tanulókörben is részt vehet, a tulajdon-
képpeni – egy vagy több körben –résztvevő személyek éves száma alacso-
nyabb: 2008-ban 750,000 főt jelentettek.17 E számok számottevően alacso-
nyabbak, mint a korábbi években, ami több tényezőnek is köszönhető. 1. 
A részvételben tényleg esés következett be az utóbbi években. 2. A spothoz 
kötődő tanulóköröket kizárták a statisztikából. 3. Az alapadatok minősé-
ge sokat javult: először fordul elő, hogy a résztvevőket személy szerint re-
gisztrálják. A korábbi becslések 1.2 és 1.6 millió közt szóródtak, miközben 
Svédország lakossága 9 millió, ami nagy százalékarányt tükröz.18 19 

Egy másik bár némileg idejétmúlt szám – a felnőttképzés különféle for-
máiban való részvételt és kimaradást vizsgáló kutatás alapján – azt mu-
tatja, hogy a felnőtt lakosság 75%-a legalább egyszer részt vett valamilyen 
tanulókör munkájában. Egy másik kutatási eredmény szerint, a lakosság 
10%-a tekinti tanulóköröket mindennapi élete részének, továbbá azt talál-
ták, hogy felük számára a tanulóköri részvétel életstílus.20

Számos vizsgálatot végeztek, nagy reprezentatív minták felhasználásá-
val, a működési és részvételi mintákat kutatva. A legutóbbi Andersson, 
Larson és Lindgren beszámolója, amely a 2008-as év résztvevőit elemzi. 
Már régóta a nők képezik a többséget – ma a résztvevők 60%-át adják.21 
Az idősebb korosztály valamelyest felülreprezentált, ami hozzájárul a ke-
vésbé iskolázott résztvevők relatíve magasabb arányához is. A 65 évesnél 

17 A 2008-as számokat lásd: http://www.folkbildning.se/page/423/statistik.htm [letölt-
ve: 2009.10.16].

18 Byström, J. & Säfström, F. (2006). Studiecirkeldeltagare 2004: två rapporter om 
deltagare i studieförbundens cirkelverksamhet. Stockholm: Folkbildningsrådet.  

19 Jonsson, J. O. and Gähler, M. (1995) Folkbildning och vuxenstudier. Rekrytering, 
omfatt-ning, erfarenheter. SoU 1995:141. Stockholm: Utbildningsdepartementet, 
Továbbá: Svensson, A. (1996) Vilka deltar i studiecirklar? II. Rapport från en 
undersökning av deltagare i stu-dieförbundens cirkelverksamhet hösten 1995. Stock-
holm: Folkbildningsrådet. 

20 Jonsson, J. O. och Gähler, M. (1995) Folkbildning och vuxenstudier. Rekrytering, 
omfatt-ning, erfarenheter. SoU 1995:141. Stockholm: Utbildningsdepartementet.

21 Andersson et al (2009) A következő számok mind ebből, a 2008-as év résztvevőit 
megkérdező beszámolóból származnak.
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idősebb résztvevők majdnem 40%-a soha sem járt középiskolába, míg a 
megfelelő összehasonlító szám 8% a 25-44 korosztályban. A 65 évnél idő-
sebb résztvevők aránya növekedett az utóbbi évtizedekben, 10% pontot 
emelkedett 1992 és 2008 között. A fiatalabb résztvevők iskolázottabbak. A 
résztvevők többsége valójában nem dolgozó, csak 42%-uknak volt mun-
kája. Ez a nyugdíjasok magas, 37%-os arányának köszönhető. Továbbá 
12%-uk egyetemista, mivel a fiatalok is járnak tanulókörökbe.22 

Az Andersson és társai által készített 2008-as beszámoló az átélt részvé-
tel értékeléséről is tartalmaz néhány mutatót. A válaszadók 49%-a szerint 
tudásuk és készségeik „sokat”, míg 45% szerint „bizonyos mértékben” fej-
lődött. A legtöbben (36%) a magánéletükben használják a megtanultakat, 
míg 20% arról számolt be, hogy egyesületekhez vagy hasonló szervezetek-
hez köthetően hasznosítják azt. Sokan adtak számot személyes fejlődésről, 
amit a részvételnek köszönhettek. Több mint 60% úgy véli, hogy jobban 
és kellemesebben érzi magát. Kb. 40% úgy gondolja, hogy személyisége 
megerősödött, könnyebben fejezi ki magát, eredményesebben kooperál, 
és jobb döntéseket hoz. A részvétel társadalmi dimenzióját még mindig 
igen sokra értékelik a részvevők. Ez megerősítette a csoporton belüli ösz-
szetartást, ha a részvevők már korábbról ismerték egymást – legalábbis 
49% erről számolt be. Másrészt, 61% új emberekkel találkozott és 27% új 
barátokra is szert tett, akikkel a tanulókörön kívül is találkoztak. A tanu-
lás továbbfolytatására magas, 65%-os arányban éreztek késztetést.23 

A legtöbb tanulókör – igen változatos formákban – kulturális tevékeny-
ségekhez köthető, mint pl. a kézművesség, de a zene és más művészetek 
körei is. A legtöbb ilyen tanulókörben a résztvevők nem olvasással közelí-
tenek a kultúrához, hanem festenek, énekelnek és műtárgyakat készítenek. 
E tekintetben a tanulóköröknek fontos szerepe van abban, hogy a lakosság 
jelentős szeletét bevonja a kultúrába – mint amatőrt. Természetesen köl-
csönhatás van az amatőrök és a professzionálisan képzett művészek és 
zenészek között, ahol az utóbbiak gyakran ilyen körök vezetőiként keresik 
meg kenyerüket. Azt is gyaníthatjuk, hogy a profi kultúra iránti érdeklő-
dést táplálja, ha valaki aktív amatőr. Az 1970-es években új kultúrpoliti-
kát alakítottak ki. Azt a korábbi elképzelést, hogy a kultúrát az emberek 

22 Uo.
23 Uo.



53

közé kell vinni, a demokratikus és szélesen értelmezett kulturális környe-
zet fejlesztésén keresztül valósították meg, ahol nem csak a kultúra kö-
zönségére, hanem aktív résztvevőire is számítottak. Hasonló politikákat 
fogalmaztak meg a többi skandináv országban is. Ez a kultúrpolitika ilyen 
szempontból is nyilvánvaló jelentőséggel ruházta fel a tanulóköröket, nem 
csak a képzési politikához kötve őket. Az Európai Unió országaival tör-
ténő újabb összehasonlító felmérések eredményei, úgy tűnik, igazolják e 
politika eredményességét: Európában a kulturálisan legaktívabbak a své-
dek, akiket a dánok és finnek követnek.24 Legalábbis, aktív részt vállalnak 
a kulturális produkciókban és előadásokban. 

A résztvevők nézetei részvételük értelméről

A „Körök társadalma” c. empirikus vizsgálatban 63 résztvevővel készítet-
tünk interjút, hogy felderítsük mit jelent számukra a részvétel.25 Minden 
egyes interjút kvalitatív módszerekkel értékeltünk és elkészítettük az in-
terjúalany „portréját”. Általános keretül a mindennapi élet és a tanulókö-
ri részvétel kapcsolatának vizsgálata szolgált. Végül típusokba soroltuk, 
hogy mit jelent a tanulókör a résztvevők számára. E változatok nagyon 
széles skálán helyezkedtek el és sokszor tükrözték a résztvevők élethelyze-
te és a tanulóköri részvétel okai közötti komplex kapcsolatot is, ami sokkal 
összetettebbnek bizonyult, mint ami a korábbi tanulóköri irodalomban 
megtalálható nézetek alapján várható volt. Azonban a részvételi értelme-
zések sokasága egy tőről fakad. Úgy tűnik, a résztvevők a tanulóköröket 
saját igényeik kreatív kielégítésére használják. Ennek alapján szedhetjük 
csokorba az összes interjúból kirajzolódó változatokat. Vizsgálatunkban 
44 különböző részvételi indokot találtunk, amelyeket 6 meta-kategóriába 
sorolhatunk:

24 Ruth, A. (2003) Den Nordiska femklövern. Copenhagen: Nordiska Kulturfonden, p. 
21.

25 Andersson, E., Laginder, A.-M., Larsson, S. and Sundgren, G. (1996) Cirkelsamhället 
- Studiecirklars betydelse för individ och lokalsamhälle. SoU 1996:47. Stockholm: 
Utbildnings-departementet.
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1. Érdeklődés kielégítése. A tanulóköri csatlakozás melletti érv a legtöbb 
esetben az őszinte érdeklődés – ami tényleg őszinte, nem pedig a rend-
szert érintő stratégiai megfontolás. 

2. Tanulás. Sok résztvevő szeretné megérteni, hogy mi zajlik körülötte a 
világban, míg mások hobbijuknak szeretnének élni. Az is lehetséges, 
hogy a munkához szükséges a tanulás, mint a földművesek esetében, 
vagy a nyelvtanulás a hivatalos nyelvi képzésre való felkészülés jegyé-
ben. Nyilvánvaló, hogy ami itt a legfontosabb, az a használható tudás, 
nem pedig a mögöttes célok. Azonban vannak példák a rendszer raci-
onalitásához kapcsolódó indirekt kapcsolatra: például azokban az ese-
tekben, amikor a megszerzett tudás jelentőségre tehet szert a munká-
ban, vagy a későbbi hivatalos képzésben. 

3. Közösség. Ez a szociális funkció nagyon fontos, és minden megkér-
dezett résztvevő említette. Világos, hogy a társadalmi kapcsolatokat 
itt az együttműködés és nem a verseny motiválja. Ezt a három meta-
kategóriát a megkérdezettek többségénél megtalálhatjuk. Azonban 
van még további három meta-kategória, amelyeket kevésbé gyakran 
említettek. 

4. Személyes fejlődés. Néhány résztvevő önbecsülését növeli a tanulóköri 
tevékenység. Ez megint a megélt támogatottság jele, mintsem az aláve-
tettségé vagy versenyé. 

5. Demokratikus fórum: a tanulókör ekként is értéket képvisel. A résztve-
vők egy része azt hangsúlyozta, hogy lehetőséget kapott saját véleménye 
kifejtésére és megvitatására. A tanulókörök további értéke, hogy a véle-
mények kiformálásának és a politikai akciók előkészítésének is fóruma 
lehet. 

6. Tanulási mód. A résztvevők közt mások a választás szabadságát és a 
vizsgáztatás hiányát hangsúlyozzák. Néhányan közülük a kapcsolatok 
nem hivatalos jellegét is fontos értéknek élik meg. Akik ezt a kategóriát 
említették, hangsúlyozták a tanulóköröket az iskoláktól megkülönböz-
tető jegyeket. 

Továbbá, a tanulmány megállapította, hogy a részvétel általában több 
funkciót töltött be, még az egyes személyek esetében is. Például, egy részt-
vevő számára a tanulókör lehet az elszigeteltségét oldó találkozóhely, va-
lamint egy olyan tanulási forma is, ahol arról tanulhat, ami őt valójában 
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érdekli. Így a sokrétűség volt az általános eset. Az egyén szintjén is meg-
mutatkozó többrétűség az egyik szembeötlő kutatási eredmény. Az egyik 
résztvevő interjúja alapján készült példa megmutatja, hogy egy konkrét 
esetben hogyan kerül bemutatásra a funkciók sokszínűsége.
A tanulókörös finn bevándorló. Legyen a neve Juhani.26 A 70-es évek elején 
érkezett Svédországba. Most az ötvenes éveiben járó munkanélküli aszta-
los. Szabadidejét a „Finn Gótok” finn kulturális klubban tölti. [Götaland 
– „Gótföld” Svédország történelmi déli vidéke. – a ford.] Többnyire a mo-
torsportot és a zenét érintő tevékenységekben aktív. A zene legalább olyan 
fontos számára, mint a motoros sportok:
„Számos, a zenéhez köthető tanulókörben részt vett már. Ezek közül az 
egyik a klasszikus zenével, egy másik pedig a mandolinozás elsajátításával 
foglakozott. Továbbá a kórusban is énekel, és számos népzenei fesztiválon 
is énekelt már Svédország szerte. Most Juhani egy kézműves körbe jár, ahol 
kantalét készítenek, ami egy hagyományos karéliai hangszer. A kört a Finn 
Gótok szervezték együttműködésben az ABF-fel. Tíz résztvevő jár a tanuló-
körbe, férfiak és nők vegyesen, akik hetente egyszer találkoznak. Juhaninak 
sok hangszere van otthon, és nem most készít először kantelét tanulókör-
ben. Korábban öthúrosat csinált, de most már tízhúros kantelét farag. »Meg 
akartam mutatni a Finneknek, hogy egyszerű asztalosok is képesek erre az 
igen finom munkára. És tényleg meg is csináltam. Összeraktam egy olyan 
kisebbet két este alatt. Elég gyorsan ment! Bizony finom asztalosmunka, pu-
hafából és a részeket sem csak úgy egyszerűen kell ám összerakni! Komoly 
munka.«” 

38 húros kantele – a ford.

26 A leírás forrása: Andersson, Laginder, Larsson & Sundgren (1996) 47–50.



56

De nem csak a kézművességért magáért jár a tanulókörbe, hanem a Finn 
Gótok klubjának közösségéért. Néhány évvel ezelőtt munkanélkülivé 
vált, ami számára új és rettenetes élmény volt. Szinte minden idejét a TV 
előtt töltötte. Szerinte nagy a veszélye annak, hogy a munkanélküli ki-
szorul a társadalomból, és ezért nagyon fontos, hogy csináljunk valami 
értelmeset. A tanulókör és a klub programjai új értelmet adtak napjainak, 
mivel a munkája az elveszett. A tanulókörben kikapcsolódhat és elfelejt-
heti a mindennapok gondjait. Ugyanakkor más, hasonló helyzetben lévő 
emberekkel is találkozik, akikkel közös az érdeklődésük. A tanulókörben 
sokan munkanélküliek.

Ennél alaposabb elemzés is készült, amelyben a tanulóköri részvé-
tel értelmének vizsgálatában a hangsúlyt két fő szempontra helyezték: a 
résztvevő egyén élethelyzetére és a tanulókörök társadalomban betöltött 
szerepére.

Juhani számára a tanulókör lehetőséget nyújtott zenei érdeklődése ki-
éléséhez. Továbbá a kör a finn kultúra ápolásához is hozzájárult – a finn 
közösség önszervező tevékenységeinek kifinomult rendszerében. Továbbá 
az is nagy jelentőséggel bírt, hogy a kantele készítése mesterségbeli ki-
hívás volt, mivel résztvevőnk korábban az építőiparban dolgozott, és így 
sosem került munkaasztalára egy olyan finom tárgy, mint egy hangszer. 
Ezen felül, mivel munkanélküli, a kör látogatása segít fenntartani és fej-
leszteni mesterségbeli tudását, és szakmai önbecsülését – ami identitást-
erősítő vonatkozás. Végül, azt is elmondta, hogy – másokkal egyetemben 
– számára fontos volt, hogy munkanélkülisége idején szervezett tevékeny-
ségben vegyen részt, mivel ez bizonyos mértékben strukturálta életét és 
megelőzte a passzivitásba süppedést. Így, ebből az utoljára említett szem-
pontból, a tanulókör fegyelmező erőként hatott: a finn közösség belső fe-
gyelmező tevékenysége által.27

27 Ambjörnsson (1988) végigviszi ezt a témát a nem hivatalos oktatás területén, Elias 
moralitást vizsgáló történelmi elemzése alapján. Ambjörnsson, R. (1988). Den 
skötsamme arbetaren: idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 1880-1930. 
Stockholm: Carlsson.  
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gazdálkodás és adminisztráció
A tanulóköröket „intézményesítették”, azaz többségüket nem spontán 
módon szervezik, hanem egy adminisztratív és pénzügyi támogatási 
rendszer keretében. Feltételezhetjük, hogy egy ilyen rendszer megléte elő-
segítette a hosszú távú sikert, már a mi a tanulókörök svédországi számát 
illeti. 

A tanulókörök állami támogatása

Az 1900-as évek kezdetétől a svéd hatóságok folyamatos pénzügyi támo-
gatást nyújtottak a tanulóköröknek – mind nemzeti mind helyi szinten. 
E támogatások 1947. óta jelentős részt képviselnek a tanulóegyesületek fi-
nanszírozásában. A támogatási rendszer az idők folyamán változásokon 
ment keresztül. A különféle támogatási formák nemcsak a már meglévő 
tevékenységek folytatását biztosították, hanem hozzájárultak a tanulóköri 
aktivitás és szervezési mód fejlődéséhez is. A támogatási szabályok azt is 
befolyásolták, hogy mi tanulható, kiket és milyen módszereket preferál-
nak, azonban e rendelkezések nem voltak korlátozó jellegűek. A tanuló-
körök számát a támogatások kétségtelenül befolyásolták. Például, noha 
az ABF a munkásmozgalom kezdeményezésére jött létre, de a mozgalom 
tanulóegyesületének megalapítása 1912-ben, érthetően, összefügg a tanu-
lókörök állami támogatásának ugyanebben az évben történő elindításá-
val. A körök állami támogatása befolyásolta a civil szervezetekben való 
megszervezésük módját is, miközben a civil szervezetek is hatottak a tá-
mogatás módjának fejlődésére.28 

Ma, a nem hivatalos oktatás állami támogatása, azaz a tanulóköröket 
és népfőiskolákat szervező tanulóegyesületek nyújtott támogatás, kb. 
évi 325 millió euró. [A vonatkozó 2007-es átlagárfolyamon kb. 82 mil-

28 Ezt a dialektikát azzal a svéd állami tradícióval összefüggésben érthetjük meg, mely 
törekszik a különböző érdekcsoportok (szakszervezetek, munkaadói képviseletek 
stb.) bevonására az államigazgatásba. Ezt a modellt gyakran „svéd korporista állam-
ként” írják le. Lásd: Ch. Rothstein, B. (1992) Explaining Swedish Corporatism: The 
Formative Moment. Scandinavian Political Studies 15 (3):173–191.
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liárd Ft – a ford.]29. Ebből az összegből 165 millió jut a tanulókörök-
re, míg a fennmaradó összeget a 148 népfőiskola kapja. A rendelkezés-
re álló kormányzati programdokumentumok szerint e támogatásokat az 
motiválta, hogy olyan kezdeményezéseket karoljanak fel, amelyek segítik 
az embereket abban, hogy mind egyéni mind kollektív szinten javítsanak 
élethelyzetükön, és erősítsék a társadalomformálásban való részvétel iránti 
elkötelezettséget.30 Következésképp az állam – e demokratikus víziót illető-
en – követelményeket is támasztott a tanulókörök támogatásának fejében. 

A korábbi rendszer

Évtizedeken keresztül elég részletes ajánlások léteztek arra vonatkozó-
an, hogy a tanulóköröket miként is kell szervezni e vízió érdekében. Az 
Országos Iskolatanács, amely 1991-ig a felügyelte a nem hivatalos okta-
tás pénzügyeit és döntött a támogatásokról, ajánlásokat fogalmazott meg, 
és ellenőrizte az ezeknek való megfelelést. Például, az 1980-as években 
használtak egy, speciálisan a tanulásszervezők tájékoztatására készült 
kézikönyvet, bemutatva a tanulókörök szervezésének módszerét. E sza-
bályok például azt is előírták, hogy a tanulóköröknek legalább15 tanórán 
keresztül kell működniük (egy tanóra 45 perc, a szünetek nélkül) és a 
találkozókat legalább négy hétre kell elosztani. Beleértve a körvezetőt, a 
találkozóknak legfeljebb 20 és legalább 5 résztvevőjük lehet (ez utóbbit 
később 3-ra mérsékelték), ha igényt tartanak a pénzügyi támogatásra. A 
kör nem találkozhatott heti kettőnél gyakrabban és nem lehetett hosszabb 
3 tanóránál alkalmanként. A tanulókörnek rendelkeznie kellet tanulási 
tervvel, amelyet a szervező képzési tanácsa jóváhagyott stb..31

Az egyes ajánlások mögött az állam – azaz a felelősségteljes hatóság – 
által kimunkált elvek álltak, melyeket azért kell követni, hogy a tanuló-

29 Folkbildningsrådet (2008) Årsredovisning med verksamhetsberättelse 2007. Stock-
holm: Folkbildningsrådet. [A Magyar Nemzeti Bank 2007-es évi átlagos euró árfo-
lyama 251.31 Ft. – a ford.]

30 Rubenson, K. (2006). The Nordic model of Lifelong Learning. Compare 36 (3):327–
341.

31 Karlsson, L. (2000) Study Circles in Targeted Intelligence Networks. Seville: European 
Commission’s Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies, 
p 11.
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körök mögött álló képzési és demokratikus ideák érvényre jussanak. Lars 
Karlsson a következőképp foglalja össze ezeket az elveket:

1. A tanulókör nem tarthat túl rövid ideig. Elég időnek kell jutnia a 
tervezésre és a megvalósításra is.

2. A tanulóköri találkozók közt is megfelelő időnek kell eltelnie, 
hogy a résztvevők új tapasztalatai leülepedjenek és egyénileg és 
közösen is felkészülhessenek a következő találkozóra.

3. Az egyes találkozók nem lehetnek túl hosszúak és kimerítők. 
4. Maguk a résztvevők, saját tudásuk és tapasztalatuk voltak mindig 

is a tanulókörök legfőbb forrásai. A résztvevőknek információkat 
kell gyűjteniük külső forrásokból is, de mértékkel, hogy az ne 
mehessen a közös tanulóköri munka rovására. Fontos volt, hogy 
a munka minden fázisában, a legtöbb időt a zárt tanulókör relatív 
biztonságában töltsék.

5. Azt ajánlották, hogy a tanulókör építsen ki kapcsolati hálót más 
körökkel, de hagyjon elég időt saját munkájára is.

6. A résztvevők számának elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy 
csoportfolyamat alakulhasson ki, de nem túl nagynak, hogy min-
den résztvevő aktívan bekapcsolódhasson a munkába.

7. Bár a tanulóköröket belső döntéseikben autonómnak tekintették, 
de munkáját jóváhagyott terv szerint kellett folytatnia. Ugyan a 
kör maga választhatott „felügyelőt”, de a képzési tanács felelős 
volt annak biztosításáért, hogy a felügyelő ismeri a tanulóköri 
szabályokat, és megfelelő felkészítésben részesült.32

Ez a felállás, amelyben a tanulóköröknek nyújtott támogatást szabályoz-
ták és ellenőrizték, megváltozott 1991-ben.

A jelenlegi rendszer

Ez a változás része a kormányzás általános átalakulásának. Ettől az évtől 
kezdődően az állam elmozdult a szabályok szerinti kormányzástól egy olyan 

32 Az idézet forrása: Karlsson, L. (2000) Study Circles in Targeted Intelligence Networks. 
Seville: European Commission’s Joint Research Centre, Institute for Prospective 
Technological Studies, p 12.
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rendszer felé, ahol a kormányzást a tanulókörökkel megvalósítandó célok 
kijelölése és az eredmények vizsgálata jelenti, azaz hogy milyen mértékben 
érték el a kívánt célokat. Az elképzelés szerint a tanulóegyesületek maguk 
találják meg a legjobb utat ahhoz, hogy a kívánt célt elérjék anélkül, hogy 
számos szabályt kéne követniük. A támogatások, elvileg, a célok elérésé-
hez kapcsolódnak. Az elosztás és ellenőrzés felelőssége az állami szervtől az 
Országos Iskolatanácstól átkerült egy olyan szervezethet, amelyet a tanuló-
egyesületek és népfőiskolák maguk működtetnek. Ez az új gyűjtőszervezet 
a ma is működő Svéd Felnőttképzés Nemzeti Tanácsa [Folkbildningsrådet]. 
Az állam szerepét következésképp arra korlátozták, hogy eldöntse a nem hi-
vatalos képzésnek nyújtandó támogatás összegét, amit e támogatások – saját 
céljaihoz mért – teljesítményének függvényében ítélnek oda, kormányzati 
értékelések alapján. Itt meg kell említenünk azt a tényt, hogy az állami tá-
mogatások csak kb. 30%-át teszik ki a tanulókörük teljes költségvetésének. 
Az állami politika fő elve a célok, eredmények és értékelés átfogó kijelölése, 
ami azonban más szektorokban is elterjedt vezetői recept. Hogy ez a recept 
mennyi ideig marad meg általános vezérelvként nem látható tisztán, de eb-
ben nincs küszöbönálló változás. Az értékelésen és eredményeken alapuló 
politika nehezen illeszthető a tanulókörök hagyományához. A tanulókörök 
esetében az egyik nyilvánvaló probléma a képzési tevékenység értékelésének 
nehézsége, ami igen tág tartalmú, ahol nincs nemzeti tanterv, valamint a ta-
nulóegyesületek függetlenek és szabadon dönthetnek a tananyagról. Azok a 
célok, amelyeket az állam a tanulókörökkel kapcsolatban megfogalmazott 
meglehetősen általánosak és elvontak, és nagy általánosságban fogalmaz-
va elmondható, hogy nem esnek egybe azzal, amit a résztvevők fontosnak 
gondolnak a tanulóköri részvételről. Ezért aztán számos probléma merül 
fel a méréssel kapcsolatban, kifejezetten annak érvényességét érintően. A 
tanulóköri szektort vizsgálva, a Felnőttképzés Nemzeti Tanácsára úgy is 
tekinthetünk, mint az állam és a kilenc tanulóegyesület közötti átmeneti 
szervezetre, holott az utóbbiak elvben önkormányzók. Így a Tanácsról el-
mondhatjuk, hogy egy olyan non-profit szervezet, mely hatósági funkciók-
kal bír.33

33 Lindgren, L. (1999) Det idealiserade föreningslivet. In Civilsamhället, 
Demokratiutredning-ens forskarvolym VIII, SOU 1999:84. Stockholm: 
Justitiedepartementet.
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Ezért aztán a Felnőttképzés Nemzeti Tanácsa ajánlásokat fogalmaz meg 
a nem formális oktatás számára, és biztosítja a szubvenciók hatékony fel-
használását. Az állam által megadott általános és elvont célok alapján a 
Tanács részletesebb elveket alakított ki a támogatások elosztására. Ezek 
az elvek hasonlítanak az előző, az Országos Iskolatanács által működ-
tetett rendszerben meglévő fent említett elvekre, de kevésbé szigorúak 
és nyitottabbak a helyi szervezők saját értelmezéseire. Mindazonáltal, a 
Felnőttképzés Nemzeti Tanácsa által legutóbb 2007-ben publikált34 sza-
bályok még mindig tartalmaznak ajánlásokat például a létszám minimu-
mára (3 fő) és maximumára (12 fő), minimumot a tanórák (9) és a talál-
kozók (3) számára. Azonban, a támogatások elosztásában mind az állami 
értékelés mind a Felnőttképzés Nemzeti Tanácsa megkérdőjelezte a (tan-
órák számát érintő) mennyiségi fókuszt. Elterjedt az a nézet, hogy mivel 
a tanulóegyesületek törekszenek arra, hogy maximalizálják a szervezetük 
számára nyújtott állami támogatást, ezért a tanulókörök szervezésében 
előnyben részesítették a mennyiséget a minőséggel szemben. Ezzel össz-
hangban, a tanulóegyesületek által végzett munka minőségi vonatkozá-
sai kerültek előtérbe a szabályozásról és támogatásról folyó vitákban. A 
pontosan meghatározott mennyiségi követelményekkel szemben, 2007 
óta a tanulókörök jellegét érintő sokkal általánosabb ajánlások kerültek 
be a szabályozásba. Ezt azzal a szándékkal tették, hogy egyszerre javítsák 
a minőséget és a rugalmasságot. E szabályozás megköveteli a tanulóegye-
sületektől, beleértve helyi irodáikat is, hogy a tanulóköröket az állami 
támogatás mögött álló általános elvek mentén szervezzék. Az állami tá-
mogatás fejében a tanulóegyesületnek garantálnia kell, hogy a szervezett 
tevékenységek ismeret- vagy készségbővítési célú, tervezett tanulási folya-
mat részei. Ez alapján világos, hogy a tanulókörök nem kapcsolódnak be 
az egyesületi élet általános tevékenységeibe (pl. bizottsági ülések, szimpla 
építkezés vagy sporttevékenység), amire azért találtak példát az értékelés 
során. 

A Felnőttképzés Nemzeti Tanácsa 2007-ben összesen 1,6 milliárd svéd 
koronát (165 millió euró, és kb. 41 milliárd Ft – a ford.) osztott szét a ta-
nulóegyesületek számára, amelyek pedig azért felelősek, hogy ez az összeg 

34 Folkbildningsrådet (2007) Statsbidrag till studieförbund. Kriterier och 
fördelningsprinciper från och med 2007. Stockholm: Folkbildningsrådet.
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eljusson a tanulókörökhöz. Azonban az állami támogatás nem az egyetlen 
köztámogatás, amiben a tanulókörök részesülnek. A helyi önkormány-
zatok összesen évi 400 millió, a megyeiek pedig további 380 milliós támo-
gatást biztosítanak.35 Ezek a támogatások azonban igen eltérőek lehetnek 
az egyes önkormányzatok esetében, attól függően, hogy a helyi politikai 
döntések mit preferálnak.

Nem könnyű a tanulóegyesületek pénzügyi működéséről átfogó és vilá-
gos képet nyújtani. Először is, kilenc független tanulóegyesület működik, 
mind saját adminisztrációval. Továbbá ezen egyesületek három szinten 
működnek: nemzeti, körzeti és helyi szinten, és minden szint meglehe-
tős autonómiával rendelkezik. Az egyes köröknek a közvetlen támogatást 
a helyi irodák nyújtják. A nem hivatalos képzésnek nyújtott támogatás 
2004-es svédországi állami értékelése során készült egy tanulmány, amely 
a tanulóegyesületek pénzügyeivel foglalkozott.36 E tanulmány összesítet-
te a helyi szervezetek pénzügyi adatait, ami bepillantást nyújt a tanulási 
tevékenységek finanszírozásába. Ahogy az alábbi (1. számú) ábrán látjuk, 
az állami támogatás a legfőbb bevételi forrás, de nem fedezi még a felét 
sem a helyi tanulóegyesületek kiadásainak. Nagyságban második bevé-
teli forrás a résztvevői díjak és saját bevétel. Díjakat a az össze tanulókör 
30%-a szed (lásd alább). Az „egyéb támogatás” magában foglalja a megyei 
támogatást is.

35 Folkbildningsrådet (2008) Studieförbundens ekonomi 2007. Stockholm: 
Folkbildningsrådet.  

36 Utredningen för statens utvärdering av folkbildningen 2004 (2004). Folkbildning i 
brytningstid: en utvärdering av studieförbund och folkhögskolor: slutbetänkande. SOU 
2004:30. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer.
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1. ábra A támogatható képzési tevékenységekkel kapcsolatos bevételi források 
megoszlása a helyi szintű svéd tanulóegyesületeknél 2002-ben 37

A következő (2. számú) ábra a tanulóegyesületek költségmegoszlását mu-
tatja. A tanulókörök adják a tevékenységek döntő részét, de más tevékeny-
ségek pl. kulturális események, nyilvános előadások szintén szerepelnek a 
költségek közt.

2. ábra A támogatható képzési tevékenységekkel kapcsolatos költségek megoszlása a 
helyi szintű svéd tanulóegyesületeknél 2002-ben38

A személyi kiadások képezik a legfőbb költségcsoportot. A tanulóegye-
sületek legtöbb alkalmazottja adminisztrátor és hivatalnok, és az állandó 

37 Uo. 113
38 Uo. 115.
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személyzetnek csak kisebbsége tanulókör vezető. A tanulóegyesületek 
2007-ben összesen 4.155 nem tanulókör vezetőt, azaz adminisztrátort stb. 
alkalmaztak. Összesen 112.756 tanulókör vezető volt 2007-ben, akik kö-
zül csak 524-et alkalmaztak teljes munkaidőben. Ugyanebben az évben 
72.979 körvezető dolgozott fizetség nélkül (azaz kb. 65%). A fennmara-
dó 39.253 körvezető alkalmanként vagy részmunkaidőben kapott fizet-
séget.39 Az irodai és felszerelési kiadások, melyek a második legnagyobb 
költségelemet alkotják, magukban foglalják a terembérletet is. Ennek kö-
vetkeztében a köztámogatásoknak csak egy részét látják a közvetlen mó-
don a tanulókörökön résztvevők. A támogatások döntő hányada, azonban 
a tanulóköri munkához szükséges – jobb szó híján – infrastruktúrával 
kapcsolatos kiadásokat fedezi.

Azonban a támogatások elosztása a tanulási tevékenységekhez kötött. 
A tanulóegyesületeknek és helyi irodáiknak nyújtott pénzügyi támogatás 
elosztását pedig általában a tanulókörök tanórában mért mennyiségéhez 
kötötték. Tipikus esetben, minden tanulókör vezető felelős azért, hogy 
szabványosított naplót vezessen, melyben feltüntetésre kerül a találkozók 
száma, hossza és a résztvevők száma. Ezt a naplót a tanulókör befejez-
tével leadják a tanulóegyesület helyi irodájába. Ezután a tanulókört re-
gisztrálják. Itt a bejelentett aktivitási szint fontos tényező a támogatások 
tanulóegyesületek és azok helyi irodái közti elosztásában. Bizonyos idő-
szakokban az olyan tanulókörök, melyekben egyes preferált csoportokhoz 
tartozó résztvevők vannak külön jelentőséggel bírnak, mivel plusztámo-
gatáshoz juthatnak (pl. a bevándorlók csoportjai). 

A svédországi tanulókörök működési típusai

A fenti leírás csak rövid vázlat a támogatások elosztásáról. Az elosztás 
pontos szabályai időről-időre változtak és folyamatosan fejlődnek. Fontos 
azt is megjegyeznünk, hogy a különböző kör típusok között igen nagy kü-
lönbségek vannak. A svéd tanulóköröket vizsgáló vaskos tanulmányuk-
ban Byström és Säfström három típusba sorolják a tanulóköröket, úgy-

39 Folkbildningsrådet (2008) Studieförbundens ekonomi 2007. Stockholm: 
Folkbildningsrådet.
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mint „elvtársi körök”, „szervezeti körök” és „hirdetési körök”.40 E három, 
alább bemutatásra kerülő, körtípus eltér egymástól abban, hogy kérnek-e 
részvételi díjat és más a résztvevők toborzási módja is.

Az „elvtársi körök”, melyek az összes tanulókör 27%-át adják, olyan ba-
ráti társaságokból állnak, akik elhatározzák, hogy tanulókört indítanak. 
Megkeresik a helyi tanulóegyesületet, amely segítséget nyújt nekik pl. a 
tananyag és helyszín tekintetében. A csoport egyik tagját megválasztják 
tanulókör vezetőnek. Ezekben az esetekben a résztvevők rendszerint nem 
fizetnek részvételi díjat és igen ritka, hogy a vezető fizetséget kap. A „szer-
vezeti körök” adják a tanulókörök második típusát, melyek az összes kör 
43%-át alkotják, így ez a legelterjedtebb típus. E köröket valamely szer-
vezet – pl. szakszervezet, politikai párt, egyház vagy sport klub – szerve-
zi, főként saját tagjai számára. A tanulókört a szervezet valamelyik tagja 
vezeti és a résztvevők általában nem fizetnek. A kört szervező szervezet 
pénzügyi támogatást kap a vele kapcsolatban álló tanulóegyesülettől. A 
harmadik típus a „hirdetési körök”, melyek 30%-os súlyt képviselnek. 
Ezeket általában a tanulóegyesületek maguk szervezik, és nyilvánosan 
meghirdetik. E köröket gyakran hivatásos körvezetők vezetik és a részt-
vevők részvételi díjat fizetnek.

Ahogy láttuk, a tanulóköröknek többféle típusa van, néhányuk barátok 
közötti személyes kapcsolatra épül, mások szervezetekhez kötődnek, ahol 
a résztvevők az adott szervezet tagjai és vannak olyanok, amelyek a piaci 
logika alapján gyűjtenek tagokat, pl. toborzó hirdetéseket adnak fel. Bár 
a „szervezeti körök” képviselik a legnagyobb szeletet a tanulókörök egész 
rendszerében, de ezek is igen eltérnek a különböző profilú tanulóegyesü-
letek szerint. A szakszervezeti mozgalomhoz kötődő tanulóegyesület és a 
vallásos tanulóegyesületek uralják a szervezeti köröket. Ezzel ellentétben, 
például az egyetemi képzés kiterjesztését célul tűző mozgalomhoz kap-
csolódó tanulóegyesület leginkább hirdetési körökkel áll kapcsolatban.41

 

40 Byström, J. & Säfström, F. (2006). Studiecirkeldeltagare 2004: två rapporter om 
deltagare i studieförbundens cirkelverksamhet. Stockholm: Folkbildningsrådet.

41 Byström, J. & Säfström, F. (2006). Studiecirkeldeltagare 2004: två rapporter om 
deltagare i studieförbundens cirkelverksamhet. Stockholm: Folkbildningsrådet.
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nemzetközi kitekintés
Ahogy fentebb láttuk, a tanulókörök svédországi működése meglehetősen 
heterogén. A különböző társadalmi és gazdasági feltételek, a résztvevők 
érdeklődésének sokszínűsége, a tanulóegyesületek különböző politikai és 
vallásos irányultsága, mind olyan tényezők, amelyek befolyásolják a tanu-
lókörök működési formáját, funkcióit, és az általuk elért eredményeket. 
Ha kiszélesítjük vizsgálatunk látókörét nemzetközi szintre, akkor min-
den bizonnyal még nagyobb heterogenitást tapasztalunk, a különböző 
nemzeti rendszerek miatt. A tanulókörök speciális szerepre tettek szert 
Svédországban és a néhány skandináv országban tömegjelenséggé váltak, 
azonban megtaláljuk őket másutt is. 

Függetlenül attól, hogy minek nevezték el, a világban bizonyára min-
denhol megtalálható maga a gyakorlat: az emberek önként kiscsoportok-
ba gyűlnek (pl. társadalmi mozgalmakban, valamilyen szervezetben vagy 
csak barátokként), hogy valami közös érdeklődésre számot tartó dologról 
rendszeresen tanuljanak. Mindazonáltal, vannak olyan mozgalmak és 
szervezetek is néhány országban, amelyek kifejezetten tanulóköröknek 
nevezik ezt a tanulási módszert és civil társadalmi tevékenységet. Sőt, 
egyes országokban megpróbáltak a svéd tanulókörökre hasonlító rend-
szert is bevezetni. 

Az Amerikai Egyesült Államokban a Tanulókörök Módszertani 
Központját [Study Circles Resource Center – SCRC] 1989-ben hozták lét-
re, hogy terjesszék a tanulókörök gondolatát és segítsék azok szervezé-
sét. A központ, mely nevét később Mindennapi Demokráciára [Everyday 
Democracy] változtatta, kiadványokat jelentetett meg a szervezett körök-
ben folyó munka mibenlétéről. Sok átfogó közösségi programot indított 
útjára, melyek számos gazdasági és szociális kérdést vettek napirendre, 
mint pl. a külpolitika, a halálbüntetés, a rasszok közötti kapcsolatok és a 
melegek jogai. Mára, e szervezet sokrétű honlapot mondhat magáénak, 
ahol szociális munkások és tanulóköri vezetők is számos forrásból merít-
hetnek.42 Az amerikai SCRC központhoz hasonló az Ausztrál Tanulóköri 

42 Brophy, M. (2001) The study circle: participatory action research, with and for the 
unemployed. Diss. Melbourne: Victoria University; Lásd: http://www.everyday-
democracy.org.
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Hálózat [Australian Study Circles Network]. Ez az ausztrál hálózat szá-
mos könyvet adott ki az SCRC kézikönyveire és anyagaira alapozva, hoz-
záigazítva azokat az ausztrál viszonyokhoz.43

Számos példát találhatunk olyan svédországi segély- és fejlesztési prog-
ramra, melyekről megállapíthatjuk, hogy szeretnék a tanulókörök mód-
szerét a fejlődő országokba „exportálni”. A legutóbbi ilyen célország 
Banglades, ahol a tanulókörök bevezetésére irányuló program folyik. A 
Bangladesi Tanulókör nevű szervezet központi szerepet játszik ebben 
a programban, számos segédletet is kidolgozott a tanulókörök szerve-
zői és vezetői számára, amelyek bengáli és angol nyelven is elérhetőek 
honlapján.44 

Más helyen is találkozhatunk svéd kezdeményezésekkel, pl. Tanzániában, 
Chilében és Portugáliában, valamint Észtországban és Szlovéniában. Az 
elért eredmények változók. Kritikus hangok is megszólaltak, bírálva azt 
a törekvést, hogy a svéd tanulóköröket a helyi viszonyok részletes meg-
fontolása nélkül kívánják exportálni. A portugál tanulóköri programban 
dolgozó svéd felnőttképzési szakember Johan Norbeck, ezzel kapcsolat-
ban a következő (ön)kritikus megjegyzést tette:

„A Portugáliában és más országokban dolgozó svédek azzal a naiv hittel 
érkeztek, hogy a tanulóköröknek magától értetődő vonzereje és motiváló 
képessége van. Úgy gondoljuk, hogy automatikusan ugyan olyan vonzónak 
látszanak a más országokban lakók számára, mint nekünk Svédországban. 
[…] Ha egy másik ország információkat kér a svéd felnőttképzési megoldá-
sokról, akkor abban semmi rossz nincs, ha vállalkozunk rá és bemutatjuk 
ezeket a képzési formákat a más rendszerben dolgozó képzési szakemberek 
számára. De nagyon fontos az, hogy arra bíztassuk őket, hogy találják meg 
e bemutatott formák saját környezetükbe és kultúrájukba való beillesztésé-
nek módját, és így ne korlátozzuk magunkat és a külföldi fogadócsoportot a 
svéd gyakorlat másolására.”45 

Az oktatáskutató Kerstin Wallin hasonló megjegyzést tesz a svéd 

43 Brophy, M. (2001) The study circle: participatory action research, with and for the 
unemployed. Diss. Melbourne; Lásd: http://www.studycircles.net.au.

44 Lásd: http://www.studycirclebangladesh.info.
45 Norbeck, J. (2002) Study Circles in Portugal. In: Albinson, F., Norbeck, J. & Sundén, 

R. (2002). Folk development education and democracy in a development perspective: 
personal accounts and reflections. Stockholm: SIDA, p 39–40.  
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szakszervezetek chilei fejlesztési segélyprogramjával foglalkozó disszer-
tációjában. A program, amely magában foglalta a tervet a tanulókörök 
chilei szakszervezeti mozgalomba való bevezetésére, a résztvevők szá-
mára inkább kiábrándító eredménnyel zárult. A chilei szakszervezetisek 
a tanulóköröket nem tartották valami jó megoldásnak. Wallin szerint a 
chilei szakszervezetekben meglévő hierarchikus és tekintélyelvű struktú-
rák, valamint a konfliktusokra fókuszáló politikai környezet nem tették 
lehetővé, hogy a mellérendelő kapcsolatokra és az építő vitára épülő tanu-
lási mód érdemben kifejtse hatását. Ezen felül, a tanulókörök időigényét 
nem tartották összeegyeztethetőnek a meglévő időbeosztással és a kép-
zési szükségletekkel. Ez azonban nem jelenti azt, vonja le következtetését 
Wallin, hogy a tanulóköröknek ne lehetne szerepük Latin-Amerikában, 
vagy ne lennének használhatók a fejlesztési munkában.

„Azonban azt a vágyat, hogy a tanulókörök ma a fejlődő országokban 
ugyanazt az eredményt produkálhatják, amit valaha Svédországban meg-
tettek, csak illúziónak minősíthetjük. […] Azt hiszem, hogy a tanulóköröket 
és részvételi módszereket magukban foglaló programoknak előnyére válna, 
ha átgondolnánk a résztvevők hasonló tevékenységekkel kapcsolatos koráb-
bi tapasztatait, a bevont szerveztek történetét és az általános társadalmi 
környezetet.”46 

A helyi összefüggések vizsgálatának szükségességét a területtel fog-
lalkozó más kutatók is kiemelik. Doktori értekezésében Pelle Åberg az 
„elképzelések átvételét” vizsgálja: hogyan érkeztek azok a svéd nem hi-
vatalos képzésből indulva Észtországba az elmúlt két évtizedben, a svéd 
ABF tanulóegyesület és az észt AHL [Avatud Hariduse Liit - Nyílt Oktatás 
Egyesület] kapcsolatán keresztül. Åberg megállapítja, hogy a nem hiva-
talos képzési módszereket és elképzeléseket, beleértve a tanulóköröket is 
„e kapcsolatokat felhasználva népszerűsítették, de az is világos, hogy az 
észt résztvevők átalakították a svéd modellt, hogy az jobban illeszkedjen 
a helyi viszonyokhoz.”47 Arra a következtetésre jut, hogy az elképzeléseket 
– beleértve a tanulókör ideáját is – átfordítják, azaz megváltoztatják az 

46 Wallin, K. E. (2000). Folkbildning på export?: sammanhang, förutsättningar, möjligheter. 
Diss. Stockholm : Stockholm University, p 172.  

47 Åberg, P. (2008). Translating popular education: civil society cooperation between 
Sweden and Estonia. Diss. Stockholm : Stockholms University, p 232.  
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egyik környezetből a másikba történő átültetés során, a helyi viszonyok-
hoz és igényekhez igazodva, azaz nem maradnak az eredeti „tökéletes 
másolatai”. 

*

Jelen vázlatunkban áttekintést adtunk a svédországi tanulókörök hagyo-
mányáról és mai működéséről. A tanulókörök nemzetközi irodalmáról is 
rövid összefoglalót készítettünk. Ha az olvasó többet szeretne a tanulókö-
rökről megtudni, a svédországiakról és másokról, akkor ajánljuk az alábbi 
bibliográfiát. Ez magában foglal tudományos cikkeket, valamint a tanuló-
körök szervezői és vezetői számára készült segédleteket és kézikönyveket 
is. Először az a tanulókörökkel foglalkozó angol nyelvű irodalmat mutat-
juk be, elég részletesen, majd válogatást adunk a nem angol és nem svéd 
nyelvű irodalomból.
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