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Előszó a magyar kiadáshoz
Tanulókörök, népfőiskolák Svédországban

A svéd nem formális felnőttképzés a mindenkori kormányzat beavatko-
zásától függetlenül, a népi mozgalmak hagyományaiból merítve segítette 
elő a képzési színvonal emelkedését, a tanulási szintek közötti különbsé-
gek áthidalását, a kultúra iránti érdeklődés felkeltését, mindeközben pe-
dig az emberek társadalmi kötelezettségvállalási hajlandósága is növeke-
dett. A Svéd Tanulóegyesületek Országos Szövetsége kilenc szervezetből 
áll, amelyek egy évben több mint 310 000 tanulókört hoznak létre két és fél 
millió résztvevővel. A tagszervezetek tevékenysége sok mindent magában 
foglal az ismeretterjesztő előadásoktól a koncert- és kiállítás-látogatáso-
kig, a legtöbb korosztályt és társadalmi réteget megcélozva. Az óriási ér-
deklődés mögött azonban természetes emberi igények állnak: találkozni 
más emberekkel és minél többet megtudni a számunkra lebilincselő erejű 
dolgokról. A svéd nem formális tanulás mindezt egy időben ajánlja, elő-
mozdítva a demokrácia ügyét, emellett a közegészségügyet is. A szerveze-
tek munkájukkal aktívan vesznek részt a kulturális életben. Évente több 
mint 200 000 kulturális rendezvényt szerveznek, amelyek közel 16 millió 
résztvevőt és látogatót vonzanak.

Mit jelent a tanulókör?

A Szövetség tagjainak definíciója szerint a tudás a saját kedvünkért 
folytatott tanulási lehetőség, így a tudásvágy felébresztése áll a figyelem 
központjában. Mégis mit jelent maga a tanulás? A tudás és a nézőpont 
kombinációjára való képességet? Látni az összefüggéseket? Erősíteni az 
éleslátást? Talán leginkább ezek összességét.

A tanulókör több részből tevődik össze. Először is szükség van résztve-
vőkre és minden élettapasztalatukra, azután egy jó kompetenciákkal ren-
delkező körvezetőre és kiváló minőségű tananyagra. Ezek tulajdonképpen 
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fórumok, amelyekben az emberek segíthetnek egymásnak, megoszthatják 
tapasztalataikat, elsajátított tudásukat másokkal, hogy közösen változtat-
hassanak nézőpontjaikon, hogy véleményt tudjanak formálni különböző 
kérdésekben, megújíthassák, felfrissíthessék gondolkodásukat.

A tanulókör tehát a fenti folyamatok ismeretében egyedülálló peda-
gógiai módszert jelent. Szemben áll a hierarchikus modellen alapuló 
hagyományos oktatással, amelyben a tanár áll a csúcson és a tudás bir-
tokosaként osztja meg ismereteit a diákokkal. A tanulókör interakciót 
jelent, amelyben minden résztvevő fél egyenlő. A kör vezetője ugyanúgy 
része a csoportnak, mint az ismeretre éhes tanulni vágyó személyek, de a 
vezetőé a felelősség, hogy mindenkit bátorítson az aktív részvételre. Az 
egyéni hátterek, tapasztalatok, motivációk és egyénenként feltett kérdések 
alappillérek a tanulóköri folyamatokban. Ez tehát azt jelenti, hogy minden 
egyes résztvevő önálló személyiségként, emberként része a tanulókörnek, 
arra hatást gyakorol, részt vehet irányításában, döntései következménnyel 
bírnak. Ez az „öreg” tanulási módszer minden korábbinál jobban alkal-
mazható manapság.

A 19. század folyamán a tanulási lehetőséget a művelt elit birtokolta. A 
nem formális tanulás ez ellen való tiltakozásként lépett előtérbe. Svédor-
szágban megvetette lábát a népszerű tömegmozgalmak – munkásszövet-
ségek, a független egyházak és más szervezetek – munkájának köszönhe-
tően; ugyanakkora erőként léptek föl a polgári szabadságért és az általános 
választójogért. A népmozgalmak mutattak rá az oktatás minőségének 
fontosságára, az esztétika, erkölcs és értelem fejlődésének lehetőségére, 
nem utolsósorban pedig arra, hogy minden ember egyenlő értékű.

A nem formális felnőttképzés és a demokrácia olyanok, mint a tyúk és 
a tojás. Nem lehet megmondani, melyik volt előbb. Mindannyian tudják, 
akik ezen a területen dolgoznak, hogy e két fogalom egymáshoz közvet-
lenül csatlakozik, egymás szerves részei. A demokrácia nem odakint van, 
hanem idebent; akkortól működik, amikortól beágyazódik az állam-
polgárok gondolkodásmódjába minden összetevőjével és velejárójával 
együtt.
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Nem formális felnőttképzés és demokrácia

Ki dönti el a jövő kimenetelét? A nem formális felnőttképzés nem csak 
egy képzési dimenzió, hanem fórum annak megbeszélésére és befolyáso-
lására, ami velünk történik. A jövő azoktól függ, akik részt vesznek ebben 
a vitában – részesülni kívánnak a tudásból. A nem formális felnőttkori 
tudási egyesületek olyan fórumot ajánlanak, ahol azonos időben lehet ta-
nulni és vitatkozni.

Az első tanulókör 100 évvel ezelőtt indult. Nyilvánvalóan sokat válto-
zott azóta Svédország, például kétszer annyi lakosa lett (megközelítőleg 9 
millió), úgy, hogy minden ötödik polgára eredetileg nem svéd nemzetisé-
gű volt. Ezért nem könnyű meghatározni, mit is jelent svédnek lenni.

A Szövetség arculatát is meghatározza a napjainkra oly jellemző infor-
mációözön, sokan mégsem férnek hozzá a szükséges adatokhoz. Ezért a 
nem formális felnőttképzés készen áll az információk, ismeretek megosz-
tására. Ehhez olyan térre van szükség, ahol az emberek találkozhatnak, 
beszélgethetnek és gondolkozhatnak. A család és a barátok mellett a nem 
formális felnőttképzés is ilyen tér szerepét tölti be. A tanulókörök olyan 
fórumok, ahol bárki szabad akaratából tudást szerezhet, véleményt for-
málhat, például olyan, az egész társadalmat érintő politikai döntésekről, 
mint a nyugdíjreform vagy az atomenergia kérdése.

Az információtöbblet miatt ránk nehezedő nyomás mellett korunkra 
fokozottan jellemzőek a hatékonyság mérése és a rövid távú haszonszer-
zés. Ez tapasztalható a tanulás terén is. A nem formális felnőttképzés – 
mivel el tudja érni az embereket életük minden állomásán – fontos egyen-
súlyfaktorként járulhat hozzá a fejlődéshez.

A tanulóegyesületek tevékenysége olyan, mint egy képkeret. A részt-
vevők festik a képeiket, és mindannyian hozzáadnak saját témájukból a 
másikéhoz. A legtöbben valami újat szeretnének tanulni; sokan megelég-
szenek valamely specializált tananyaggal, de vannak, akik aktuális tár-
sadalmi ügyekbe mélyülnek. Azonban nem csupán a tudásszomj vonzza 
az embereket a tanuló-egyesületekhez. Sokan azért vesznek részt a ta-
nulókörök életében, hogy találkozzanak másokkal, így a stúdiumok és a 
kávészünetek határán mozgó alkalmakkor hozzájáruljanak a demokrácia 
fejlődéséhez.
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A nem formális felnőttképzés – közegészségügy

A tanuló szervezetek tevékenysége – sokszor szembetűnő, máskor ne-
hezebben kimutatható – pozitív hatást gyakorol a közegészségre is. A 
kapcsolat természetes, ha a tanulókörök, kurzusok célja fizikai aktivitás, 
például éneklés vagy tánc. Az idősebb emberek finom motorikus készsé-
geinek fejlesztéséhez járulhat hozzá valamely nyugodt tevékenység, pél-
dául a varráshoz. Sok tanulóegyesület szervez olyan főzési ismeretek el-
sajátítását célzó órákat, amelyek segítségével az emberek megtanulhatnak 
tartalmasan, ugyanakkor egészségesen étkezni.

Egyre fokozódó érdeklődés tapasztalható az egészséget érintő kérdések 
iránt. Ez utalhat a nem formális felnőttképzés és a közegészség közötti 
– igen nehezen kimutatható – kapcsolatokra. Manapság egyre nagyobb 
a társadalmi hangsúly az egészség megőrzésén, ennek tükrében a tanuló-
egyesületek úgy tűnnek fel, mint a közösség lovagjai. A tanulókörök több 
olyan társadalmi tényezőt magukban foglalnak, amelyek segítenek abban, 
hogy egészségesek maradjunk:

• Társadalmi kapcsolatok és hálózatok
• Élethelyzetünkön való változtatás lehetősége
• Részvétel kulturális rendezvényeken

A legnagyobb kulturális rendezvényszervező

A nem formális felnőttképzés a demokrácia mellett a kulturális élettel is 
szorosan összefügg. A tanulóegyesületek tevékenysége képezi az alapját a 
svéd amatőr művészetnek és kézművességnek. Országszerte lehetőséget 
adnak az embereknek kulturális tevékenységek gyakorlására és élvezeté-
re, közös alkotásokra. Sőt, egyes régi hagyományok talán eltűnnének a 
mindennapjainkból, ha néhány tanulókör nem tartaná életben ezeket.

A Szövetség szervezetei koncerteket, ismeretterjesztő előadásokat és egyéb 
programokat is szerveznek, ezzel lehetővé téve, hogy bárki találkozhasson 
művészekkel, színészekkel, tudósokkal és más területen dolgozó szakem-
berekkel. Nehéz lenne megmondani, pontosan hány svéd vesz részt akár 
naponta a tanulóegyesületek által szervezett kulturális rendezvényeken.
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A mindenkire alkalmazható tanítási módszerek

A tanulóegyesületek próbálnak tevékenységükkel mindenkit elérni, kü-
lön figyelmet fordítanak azokra, akik könnyen marginalizálódhatnak, 
például a munkanélküliek, a bevándorlók vagy a fogyatékkal élők. Esélyt 
próbálnak teremteni az újrakezdéshez – gyakran a tanulókörökkel és tan-
folyamokkal újabb tanulási formákhoz teremtenek kapcsolatot.

A nem formális felnőttképzés jellemzője, hogy nem hierarchikus kép-
zés, mindenkinek jó, beleértve azokat is, akik nem folytatnak formális 
tanulmányokat. Bár az iskolák és a hagyományos oktatási szervezetek 
eleinte tartottak a tanulókörök nem megszokott tanítási módszereitől, a 
statisztikai adatok tanúsága szerint fölösleges volt az aggodalmuk, mert 
beigazolódott, hogy e módszerek kiválóan alkalmazhatóak.

A Szövetségről

A tanulóegyesületek:

• Arbetarnas Bildningsförbund (Munkásoktatási Egyesület) www.abf.se
• Folkuniversitetet (Népegyetemek Országos Irodája) 
   www.folkuniversitetet.se
• Medborgarskolan www.medbogarskolan.se
• Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (A Józansági Mozgalom 

Oktatási Egyesülete) www.nbv.se
• Sensus Studieförbund (Sensus Tanuló Egyesület) www.swnsus.se
• Svensk Idrotts Studie- och Utbildningsorganisation (Svéd Sportokta-

tók Szervezete) www.sisuidrottsutbildarna.se
• Studieframjandet (Tanulmányokat Támogató Egyesület) www.sfr.se
• Studieförbundet Bilda (Bildai Tanulóegyesület) www.bilda.se
• Studieförbundet Vuxenskolan www.sv.se

A Svéd Tanulóegyesületek Országos Szövetsége kilenc tanulóegyesület 260 
tagszervezetét képviseli, és további nyolcvan szervezettel kötött együtt-
működési megállapodást. A kilenc szervezetnek a helyi egyesületekkel 
további kapcsolataik is vannak. A kilenc egyesület saját arculata határoz-
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za meg, milyen népmozgalmakkal, illetve szervezetekkel állnak kapcso-
latban, s kik a tagjaik. Ez a változatosság a demokrácia sajátos tőkéje. A 
változatos tagösszetételből következik, hogy fel tudják mérni a társadalom 
legkülönbözőbb igényeit, ezért szerveznek olyan sokféle tanfolyamot.

A tanulóegyesületek tevékenysége egyfelől a tagszervezetekkel kapcso-
latos, másfelől kifelé irányul, nyilvánosságra törekszik. Sőt, a tanulókörök 
csoportosíthatók még a kulturális rendezvények szervezése alapján is. A 
tanuló egyesületek legjellemzőbb tevékenysége a tanulókörök létrehozása. 
Évente több mint 310 ezer kört szerveznek, közel két és fél millió részt-
vevővel. Évente 220 ezer kulturális rendezvény megközelítőleg 16 millió 
látogatóval is a munkájukhoz kapcsolódik (Svédországban 8,8 millióan 
élnek).

A svéd tanulókörök működésének adatai:

• Az állampolgárok 75%-a részt vesz valamilyen tanulókörben
• Ennek 20%-a minden évben csatlakozik valamelyikhez
• 10%-a folyamatosan csatlakozik valamelyikhez
• A lakosság 5%-ának a tanulókör áll érdeklődése középpontjában

A Szövetség tanulóegyesületek érdekvédelmi és érdekérvényesítő szerve-
zete. Feladata az egyesület helyzetének erősítése az országukban, kom-
munikációs és együttműködési tevékenységek ellátásával a világ változó 
tendenciáinak figyelembe vételével.

A Tanuló Egyesületek Regionális Szövetségei a fővárosi székhelyű Or-
szágos Szövetség vidéki csoportosulásai, amelyek a tanulóegyesületek 
szakmai, oktatási munkáját fejlesztik. Természetesen vannak regionális 
népfőiskolák és művelődési házak is a tanulóegyesületek tagjai között. A 
lakosság szükségleteinek, igényeinek felmérése alapján foglalkoznak pél-
dául a bevándorlók hagyományaival, illetve a fogyatékkal élők és a mun-
kanélküliek problémáival is.

Hogy a társadalom figyelme a tanulóegyesületek képzési erőfeszítésére 
irányuljon, nélkülözhetetlen tevékenységükhöz az állami, kormányzati, 
önkormányzati támogatás, valamint felruházásuk törvényben foglalt jo-
gokkal. A törvény adta célok Svédországban:
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• Tevékenységek támogatása, melyek hatnak az életminőségre, és rész-
vételre ösztönöznek a társadalom fejlesztésében;

• Erősíteni és fejleszteni a demokráciát;
• Kiszélesíteni a kulturális ügyekkel kapcsolatos érdeklődést, serken-

teni a kulturális rendezvények látogatottságát és segíteni az egyéni 
kreativitás fejlesztését, a kulturális élményszerzést;

• Erősíteni a képzés általános színvonalát, és törekedni a különböző 
iskolai végzettségűek közötti különbségek kiegyenlítésére;

A tanulóegyesületek a céljaikat a következőképpen érik el:

• Emelik a tudásszintet és a tanulási színvonalat;
• A tanulók egyéni igényeit és érdeklődését állítják a tanulási folyamat 

középpontjába;
• A kultúrát és annak elérhetőségét próbálják a lehetőségekhez mérten 

közelebb hozni az emberekhez;
• A társadalomra, helyi közösségekre próbálnak hatással lenni, talál-

kozási helyek megteremtésével felkelteni az érdeklődést; 
• Olyan tanulási módszereket alkalmaznak, amelyek igazodnak a fel-

nőttkori sajátosságokhoz;
• Népi kezdeményezéseket és mozgalmakat képviselnek, hogy azok 

kiterjedt hálózatán keresztül minél több emberhez eljuthassanak, 
olyanokhoz is, akiket máskülönben nem lehetne elérni.

(A Svéd Tanuló Egyesületek Országos Szövetségének 
ismertető füzete alapján összeállította Kertész András)
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ELŐSZÓ
Egy tudatos módszerfejlesztés gyökerei

E jelentés gyökerei az SV (Felnőttiskolai Tanulmányi Szövetség) stratégiai 
fejlesztési tervében vannak. Abban leírják az SV célját, jelesül azt, hogy a 
népoktatás pedagógiájának fejlesztésében az élen járjon. Értelmezésünk 
szerint ez azt jelenti, hogy az SV intenzívebbé kívánja tenni belső pedagó-
giai fejlesztési munkáit, a cél pedig az, hogy e fejlődés a lehető legnagyobb 
legyen.

Ha fejlesztésről van szó, abban egy pedagógiai ismeretekben gyenge szer-
vezet ugyanúgy élen járhat, mint ahogy gyenge lehet egy olyan szervezet, 
amelyben pedagógiailag jól képzett alkalmazottak dolgoznak. Tudatos 
és szisztematikus fejlesztés nélkül ugyanakkor kockázatos jövője van 
mindenféle tevékenységnek, bármilyen kiválónak is tűnik az adott pil-
lanatban. Jelen projektben tehát azt feltételeztük, hogy a frontvonalban 
elkötelezett és élénk vita zajlik az aktuális kérdésekről. Minél nehezebb 
kérdéseket vagyunk képesek felvetni és konstruktív módon megvitatni, 
annál hihetőbb számunkra a jövő és a fejlődés.

Úgy értelmeztük, hogy a stratégiai tervben, mint minden más, tájékoztató 
jellegű anyagban szorosan összekapcsolják a népoktatás pedagógiáját és a 
tanulókört mint munkaformát. A „Pedagógiai fejlesztés” c. projektben a 
mi célunk az volt, hogy néhány más érdeklődő vezetővel együtt leírjuk az 
SV alapját is képező pedagógiai hagyományt, s azt, hogy a gyakorlatban 
miként foglal állást különböző pedagógiai kérdésekben. Reméljük, hogy 
e jelentés által erősödik és szélesebb körűvé válik az a diskurzus, vagyis 
szövegeken, szemináriumokon és más hasonlókon alapuló vita, amelyet 
az SV-ben a népoktatás pedagógiájáról folytatnak.

Következő lépésként mindezt ütköztethetjük és összevethetjük az ország 
egyetemein folyó tudományos diskurzus hasonló kérdéseivel. Ezáltal va-
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lósíthatjuk meg a gyakran „a harmadik feladatnak” nevezett folyamatot, 
vagyis azt, hogy a gyakorlat és a kutatás világát valamiképpen összhangba 
hozzuk.

E projekt irányvonalául az SV vezetőinek vitáit választottuk. Vélemé-
nyünk szerint ők azok, akik a legnagyobb befolyással bírnak a kivitelezés, 
a gyakorlat területén, s ezáltal a gyakorlat fejlődésének területén is. Tevé-
kenységünk neve ez volt: „Egy kör a körökről való vitáról.”

Mivel láthatóvá akartuk tenni a diskurzust, empirikus anyagokat gyűj-
töttünk bizonyos számú fókuszcsoport segítségével, melyekben kutató 
célú beszélgetéseket szerveztünk valamely, a résztvevők számára releváns 
kérdés körül. A fókuszcsoportokban zajló beszélgetés azt mutatja meg, 
hogyan tudnak e tárgyról beszélgetést folytatni, és miként szolgálhat ez 
később – amennyiben megfelelően dokumentálták – elemzések és állás-
foglalások alapjául. Végkövetkeztetéseink abban a mértékben általáno-
síthatóak, amilyen mértékben a résztvevők úgy ítélték meg, hogy a cso-
portban zajló beszélgetés hasonló volt más, ugyanebben a témában zajló 
beszélgetésekhez.

Minden csoportnak másfél napja volt a vitára. Jegyzetfüzetekben doku-
mentálták a beszélgetéseket, később pedig referátumot készítettek belőle, 
folyó szöveg formájában. Minden résztvevőnek lehetősége volt arra, hogy 
utóbb belepillantson ezekbe a jelentésekbe, és kommentálja vagy korrigál-
ja őket. Metodológiai megfontolásaink valamint a megvalósítás bővebb 
leírása egy másik jelentésben található meg, amelyben a fókuszcsoportok 
eredményeit tettük közzé.

Három különböző fókuszcsoport gyűlt össze Umeåban, Jönköpingben és 
Stockholmban. Ennek meghívóját – amely a Három beszélgetés a körökről 
c. jelentésünkben látható –, a FirstClassban, saját intranet-rendszerünk-
ben tettük közzé. Azok, akik végül jelentkeztek, rendszerint azután tették 
ezt, hogy személyesen is megkerestük őket.

A részvétel szabad volt, és teljes mértékben központi forrásokból finanszí-
roztuk. Mivel a jelentkezők ezáltal magukra vállaltak egy bizonyos meny-
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nyiségű munkát a kutatásban, feltételezhetjük, hogy ők a megfelelő peda-
gógiai fejlődés mellett leginkább elkötelezett vezetők közé tartoznak.

Épp ezért hihető, hogy ezek a beszélgetések valódi hozzáértést és tapasz-
talatot tükröznek. Más beszélgetések más dolgozókkal bizonyosan más 
irányba fejlődtek volna, de egyáltalán nem biztos, hogy azok átgondoltab-
bak vagy megalapozottabbak lettek volna.

A projekt célja az volt, hogy a beszélgetéseken keresztül világítson rá, 
hogy a tapasztalt vezetőket milyen referenciapontok vezetik a helyi tanu-
lókörök szervezésében. Meghívónkban hangsúlyoztuk, hogy a mi „Kör 
a körökről” projektünk végeredménye első körben befelé, a belső fejlesz-
tések felé fordul, hosszabb távon azonban van egy nagyon világos, kifelé 
mutató célja is. Ahhoz, hogy mindenki számára világos legyen, hogy az 
SV ebben élen jár, nem elég, ha a vezetői felismerik, hogy milyen is egy jó 
kör, és tudják, hogy jó, amit csinálnak.

Mindenekelőtt azt kell szem előtt tartanunk, hogy a jövőbeli résztvevők és 
aktuális pénzügyi támogatók maguk lássák a különbséget a jelenlegi jó ta-
nulókörök, illetve azok között, amelyeknek csupán a neve ez, esetleg még 
mindig a múltban, elavult módszerekkel működnek. E projekt jövőbeli 
tervei között olyan cél is szerepel, hogy képesek legyünk úgy leírni a tanu-
lókörök formáját, hogy azt az új, népoktatási tapasztalattal még nem ren-
delkező munkatársak, valamint új résztvevők is megértsék. Csak akkor 
hozható ki a maximum minden résztvevőből, ha mindannyian megértik a 
választások és döntések jelentőségét, hiszen egy jól kialakított tanulókör-
ben ezek folyamatosan jelen vannak.

A bevezető fejezetben tisztázzuk főbb kiindulási pontjainkat. E pontok 
hatással vannak arra, hogy miként értelmeztük feladatunkat, hogyan ha-
tároztuk meg a munkamenetet, miként veszünk részt a beszélgetésekben 
és miként fogjuk fel azokat, és éppen ezért elemzésünk számára struktú-
raként is szolgál majd.

A népoktatás és a felnőttoktatás különválasztása, amely a vezetés kifeje-
zett kívánsága volt, egy efféle vezérfonal lesz az elemzésben. Egy másik 
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vezérfonal a cél és az eszköz kapcsolatáról szól majd; vagyis hogy miként 
tükröződnek a program referenciapontjai az intézmény működésében. 
Egy harmadik annak gyakorlati következményeit tárgyalja, hogy miként 
tekintenek a résztvevőkre: hol kliensként kezelik őket, akiknek buzdításra 
és tudásra van szükségük; hol ügyfelekként, akiknek értékes információ-
kat ajánlanak fel, vagy egyenrangú állampolgárokként, akiktől elvárják, 
hogy maguk aktívan vegyenek részt a társadalomban, a tudás felépítésé-
ben.

A második fejezetben azon gondolatokat emeltük ki a különböző fókusz-
csoportokból, amelyek véleményünk szerint különösen jól megvilágítják 
az SV-ben a népoktatás elveiről és a pedagógiai fejlesztésről folyó beszél-
getések tartalmát. Az umeåi csoport így annak megvitatására koncentrált, 
hogy mi az, ami kifejezetten jellemez egy tanulókört, és mi különbözteti 
meg azt más tanulási formáktól.

A jönköpingi csoport azzal kezdte a vitát, hogy egy tanulókör – eltérően 
más tanulmányi formáktól – miként valósítja meg azon társadalmi mo-
tivációkat, melyek az eszmei alapokat tartalmazó programban kerültek 
leírásra. A beszélgetés ezek után gyakorlati kérdésekről folyt, például ar-
ról, hogyan hat a piacelemzésre és a célcsoportok kiválasztására, hogy a 
résztvevőket kliensként, ügyfélként vagy állampolgárként kezelik-e.

A harmadik és egyben utolsó vita, a stockholmi csoport a népoktatás 
szempontjából megfelelő tananyag kidolgozásával és céljainak meghatá-
rozásával foglalkozott. A beszélgetés tehát főként olyan témák körül moz-
gott, hogy miként segíti elő a tananyag a demokratikus társadalomban 
való részvételt. Ez a téma előkerült a másik két beszélgetésben is, ám nem 
tárgyalták behatóan. A beszélgetések teljes dokumentációja egy külön – 
Három beszélgetés a körökről című – kötetben található. 

A következő részben megpróbáljuk vázolni a pedagógiai fejlesztés további 
irányait. Bevezetésként megpróbáljuk pontosítani, mi a különbség a nép-
oktatás aktuális pedagógiai kérdései és azok között, amelyek a felnőttkép-
zésben lesznek relevánsak; mindezt azáltal, hogy megkíséreljük meghatá-
rozni a célok és referenciapontok közötti különbséget.
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E részben megvizsgáljuk azokat a kérdéseket is, amelyeket e beszélgetések 
alatt nem tárgyaltak. Az ugyanis, amiről nem beszéltek, legalább annyi-
ra érdekes, mint amiről igen, és a maga módján az is egyfajta empirikus 
anyag, amely tükrözi a folytatott diskurzust. Aki részt vett a beszélgetés-
ben, egyetérthet abban, hogy erről valóban nem beszéltek – de hozzá is te-
heti rögtön: „Milyen különös, hogy erről nem szoktunk beszélni – többet 
kellene ezen gondolkodnunk.”

Természetesen nagyon sok mindenről nem esik szó egy beszélgetés folya-
mán. Egy efféle fejezet ezért tehát csak arra épülhet, hogy nekünk mint 
a fókuszcsoport vezetőinek milyen elvárásaink voltak: miről nem volt 
szó, amiről pedig mi azt gondoltuk volna, hogy elő fognak kerülni. E fe-
jezet tehát csak egyfajta válasznak tekinthető a további vitában, valamint 
leírása annak, hogy mi mit gondolunk, milyen kérdéseket lenne konst-
ruktívan megtárgyalni a pedagógiai fejlesztésról szóló munka következő 
fázisában.

A befejező részben azt tárgyaljuk, miként értelmezhető és értelmezendő 
a pedagógiai fejlődés az intézmény jelenlegi illetve óhajtott működésének 
fényében. Nagy különbség van aközött, hogy ügyfélorientált vagy eszme-
alapú intézményként tekintünk-e magunkra, s hogy vállalatgazdasági 
elveken alapuló, konszern-típusú intézmény keretein belül kívánunk-e 
együttműködni, vagy olyan, önálló egységekből álló szövetség keretein 
belül, amely demokratikus alapokon áll.

Degerfors, 2001. március 14.
SAMARBETSDYNAMIK AB

Bengt-Åke Wennberg, Monica Hane
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1. rész
Kiindulópontok, amelyek eldöntik, milyen eredmé-
nyeket kaphatunk

E tanulmányban három kiindulópontunk volt. Ezek már a projekt kez-
detén elkezdtek formálódni, és megértek bennünk aközben, mikor az SV 
belső anyagait, valamint más, népoktatásról szóló szövegeket olvastunk. 
Az első kiindulópont az, hogy a pedagógiai fejlesztés nem elméleti kérdés. 
Az a lineáris tudásszemlélet, melyben az elmélet megelőzi a gyakorlatot, 
számunkra elfogadhatatlan. Kifejleszteni valamit azt jelenti, hogy a gya-
korlatban kialakítunk valamit, ami elmélet és gyakorlat egyben. E projekt 
alapja tehát számunkra az, hogy a pedagógiai fejlődés azokban a kreatív 
megoldásokban mutatkozik meg, melyeket megteremtünk, és azokban a 
vitákban, melyeket tevékenységeink folyamán folytatunk.

A második kiindulópont az, hogy a népoktatás pedagógiája első körben 
nem a kb. 60 000 tanulókörben formálódik, hanem azok által, akik az in-
tézmény működésében, vezetésében és szervezésében aktívan részt vesz-
nek. Az SV minden alkalmazottja és tisztviselője, legyenek bármilyen po-
zícióban, segítik vagy éppen gátolják a pedagógiai fejlődést. A népoktatás 
pedagógiája tehát nem a tanulókörökben alakul ki, hanem azáltal, ami az 
intézményen belül történik.

A harmadik kiindulópont az, hogy az SV mint szövetség és szervezet, 
alapvető természetében különbözik azon más intézményektől, amelyek 
látszólag „hasonló” tevékenységet folytatnak. Itt helyi felnőttképzésre, 
főiskolára és más képzőintézményekre gondolunk. Az SV-t eszmei szer-
vezetnek tekintjük.

Munkánk folyamán találkoztunk a pedagógiai fejlődés olyan gondolata-
ival (s magunk is felhasználtuk őket), amelyek olyan szervezeti elvekből, 
munkamódszerekből és rutinokból indulnak ki, amelyekkel a népokta-
tástól teljesen eltérő szervezetekben találkozhatunk. Ez szükségessé tette, 
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hogy néha eltérjünk a fő csapásiránytól, annak érdekében, hogy tisztáz-
zuk, a szervezés kérdései miként kapcsolódnak az SV számára kívánatos 
pedagógiai fejlődéshez.

A szervezeti kérdések más szempontból is fontosak. Tapasztalatunk sze-
rint, ha nem tisztázzuk, miként alkalmazhatók az intézményen belül az 
egyes fogalmak, gyakran zavar keletkezik mind az egymás közötti vitá-
ban, mind pedig a külvilággal való kapcsolatokban. Ennek következmé-
nyeként a fejlesztést nem a megfelelő módon fogják értékelni, és olyan 
intézményekkel vetik majd össze, amelyek egészen más feltételekkel dol-
goznak, és egészen más alapelvek szerint működnek.

„A pedagógiai fejlődés” projektje

A mi projektünk az SV „Pedagógiai fejlesztés” című projektjébe tartozik, 
amelybe azonban más tevékenységek és munkaterületek is tartoznak. E 
jelentésben tehát nem lehet az a cél, hogy minden idevágó kérdést tisztáz-
zunk – ehelyett inkább a pedagógiai módszerfejlesztésre koncentráltunk.

A pedagógiai módszerfejlesztés két párhuzamos tevékenységből áll. Az 
első, amelyet Inger Erlandsson vezet, azt kutatja, hogy a svéd akadémikus 
intézetek és személyek közül kik érdekeltek abban, hogy network formá-
jában részt vegyenek olyan, pedagógiai kérdésekről szóló szemináriumo-
kon, amelyekkel az SV alkalmazottai és tisztviselői naponta találkoznak.

A tevékenységnek az is a célja, hogy időszerű áttekintést adjon arról a 
„tudományos diskurzusról”, amely az SV mint népoktatási intézmény 
számára aktuális, és megvizsgálja, miféle érintkezési pontokat kell ezen a 
területen teremteni a gyakorlat és a kutatás között. A network kialakítása 
már elkezdődött. Mi ebben a jelentésben alapozhattunk és hivatkozhat-
tunk olyan tudományos munkákra, amelyeket ebben a networkben mu-
tattak be.

Három kiindulópontunk nagy jelentőségű abból a szempontból, hogy 
láthassuk, miként tekintenek a pedagógiai fejlődésre. Így tehát hangsú-
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lyoznunk kell, hogy véleményünk szerint a pedagógiai módszerfejlesztés 
egy SV-hez hasonló népoktatási intézményben nem ugyanaz, mint amit 
más intézményekben neveznek annak, mint amilyen pl. kommerciális fel-
nőttképzési intézmények, a Försvarsmakten [honvédelemmel és katonai 
képzéssel foglalkozó hivatalos állami szerv Svédországban – a ford. megj.], 
egyetemek és főiskolák.

A legfőbb különbségnek az tűnik, hogy az SV (és általában a népoktatás) 
számára a pedagógia sem nem eszköz, sem pedig cél. A pedagógia szá-
munkra egészen más referenciapont, mint amilyen a hagyományos kép-
zés számára lenne. Ezt a referenciapontot szeretnénk megvilágítani.

A képzést általában úgy szervezik és alakítják, hogy a résztvevők elér-
hessék a környező társadalom által kitűzött célokat. A népoktatást ezzel 
szemben úgy szervezik és alakítják, hogy azokat a törekvéseket támogas-
sa, amelyeket a résztvevők egyénenként vagy közösen állapítanak meg, s 
ezek olyan jelentős célok, amelyeket a társadalomban való állampolgári 
létük során teljesíteniük kell. Ráadásul kifejezetten kívánatos az, hogy a 
résztvevők által kifejlesztett célok és ambíciók megkérdőjelezzék a kör-
nyező társadalom megállapodott struktúráit és céljait. Csak ekkor válhat 
a népoktatás egy olyasfajta ellenerővé, amely építő jellegű társadalmi vál-
tozásokhoz vezet.

Az olyan pedagógia, amelynek a célja az, hogy az embereket a társadalom 
számára valamely előnyös és kívánatos irányba terelje, drámai mértékben 
eltér attól a fajta pedagógiától, amely egy dinamikus társadalmi fejlődés-
hez szükséges lenne.

A népoktatás és a tanulókörök mint mesterség

Kiindulópontunk az, hogy azon pedagógiai ismeret, amelynek birtokában 
vagyunk, ugyanúgy lehet „szavak nélküli”, mint maga a mesterség. Ebben 
az esetben a tudás nem abban mutatkozik meg, hogy mit mondunk, ha-
nem abban, hogy miként cselekszünk.
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A mesterségben az az érdekes, hogy elsősorban nem elméletek és model-
lek közvetítik mások számára, hanem az, hogy az ember tanul azokból a 
cselekedetekből, amelyekben részt vesz. A mesterség nyelv nélküli, mivel 
a mestereknek ritkán van okuk arra, hogy leírják saját művészetüket – in-
kább csak művelik azt. Épp ezért itt nincsen sok minden, amiről beszél-
hetnének.

A népoktatás mestersége válaszút előtt áll

Ennek a „szónélküliségnek” ugyanakkor komoly hátrányai is vannak. 
Mai, verbális világunkban az, amiről nem tudunk beszélni és amit nem 
tudunk leírni, az szinte „nem is létezik”. Előkészítő beszélgetéseink során 
nyugtalanságot véltünk érezni, hogy a népoktatás alapeszméit elhanya-
golják és ezáltal e mesterség kihal. Rámutattak arra, hogy a mindennapi 
adminisztrációban, szervezésben és vezetésben egyre inkább feladják a 
klasszikus népoktatási alapelveket, és ehelyett inkább „piachoz igazod-
nak” – ezt pedig sokan idegennek és ideológiailag távolinak érzik.

Ezek az aggodalmak összhangban állnak azokkal az elemzésekkel, ame-
lyeket Yngve Kasimir készített a Linköpingi Egyetem Felnőttképzési Köz-
pontjában.1 Kasimir rámutat, hogy a népoktatás mint fogalom nyelvileg 
egyre kevésbé körvonalazható. A kormány tehát egy és ugyanazon do-
kumentumban állíthatja, hogy a népoktatás a felnőttoktatás része, hogy 
utána egyenjogúsítsa a népoktatást és a felnőttoktatást, később pedig ki-
jelentse, hogy a népoktatás valójában kultúra. Ha egy népoktatással fog-
lalkozó intézmény állami támogatásra vagy másra pályázik, vagy szolgál-
tatásokat ad el, jellemezheti magát népoktatási intézményként, míg más 
összefüggésben hagyományos, de hatásos képzésszervezőként.

1 Abba a networkbe, melyet a pedagógiai fejlődésről szóló projektben készítettünk, 
beletartozik a Linköpingi Egyetem Felnőttképzési Központja is. A network tagjai 
aktívan részt vettek az ún. pedagógiai szemináriumokon, melyek előkészítéseként a 
résztvevők a kutatás élvonalába tartozó való aktuális szövegeket olvasnak, s azokat 
aztán közösen megvitatják. Yngve Kasimir írása egyike volt e szövegeknek.
Kasimir, Yngve (1997): A népoktatás és a felnőttképzés fogalma. Linköping: 
Vuxenutbildarcentrum, Linköpings Universitet
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A probléma elsősorban nem az, hogy nyelvi tisztázatlansággal állunk 
szemben, vagy hogy különböző tevékenységeket keverünk össze. Amíg 
jó minőségű munkát folytatunk, és ezt sokan felismerik és követik, ad-
dig az emberek látni fogják, melyik micsoda – nevezzék akárhogyan. Ha 
azonban a gyakorlat elgyengül és felhígul, így a felnőttképzés és a népok-
tatás pedagógiája közötti különbséget kicsinek éli meg minden dolgozó 
és résztvevő, akkor valóban nincs értelme annak, hogy nyelvileg különb-
séget tegyünk közöttük. Épp ezért mutat rá Yngve Kasimir arra, hogy a 
tanulmányi szövetségek és népfőiskolák művészetük gyakorlati oldalát 
illetően válaszút előtt állnak.

Pedagógiai fejlődés – a felnőttképzés vagy a népoktatás 
feltételei szerint?

Kasimir szerint az ember vagy jó felnőttoktatónak állítja be magát, aki 
versenyben van a hagyományos képzési intézményekkel, vagy – sokkal 
nagyobb munkát vállalva – megkísérli megtörni a fejlődést és megtartani 
eszmei szervezetjellegét. Ha úgy gondolja, hogy az első út az egyetlen jár-
ható, akkor a pedagógiai gyakorlatot és a pedagógiai sztenderdeket más, 
az SV-nél és egyéb hasonló intézményeknél nagyobb szereplők fogják 
dominálni. Akkor mindenképpen alkalmazkodni kell ehhez a fejlődé-
si irányhoz, és valószínűleg fel kell adni a népoktatás ideológiai bázisát. 
Eszmei szervezet-lényegét ekkor elveszíti, és valami teljesen más lesz be-
lőle.

Fontos megjegyeznünk: semmiképp nem gondoljuk, hogy bármi degra-
dáló lenne abban, ha valaki a felnőttképzésben jó szakember. Az SV-nek 
még ott is fontos szerepe lehet. Ez a jelentés azonban abból indul ki, hogy 
fontos az önök számára az, hogy eszmei szervezetként folytassák a mun-
kát, felvegyék a harcot a klasszikus népoktatási ideálok érdekében, és hogy 
hűek legyenek az eddig kiadott információs anyagokban leírtakhoz, va-
lamint az, hogy úgy vélik, egy efféle stratégiai választás a mai helyzetben 
lehetséges és egyben kívánatos is. Mi ugyanakkor azzal számolunk, hogy 
az, ami e jelentésben szerepel, a jövőben egy egész más állásponthoz és 
más stratégiai választásokhoz fog tudni hozzájárulni.



24

A tanulókör mint a népoktatás ideáljának egyik megtestesítője

Az SV prezentációiból és a téma más feldolgozásaiból úgy tűnhet, hogy a 
tanulókör mint külső forma biztosítja a kedvező hatásokat. Véleményünk 
szerint azonban nem a tanulókör mint fogalom vagy esetleges pedagógiai 
fogás lehet a döntő tényező. Az, hogy mit teszünk és milyen formában, 
csupán annak következménye, hogy okosan szervezünk és mélységében 
értjük meg a népoktatás alapelveit. Így tehát a tanulókör azáltal válik ha-
tásos eszközzé, hogy a képzést szervező intézmény belelát a demokratikus 
fejlesztés folyamataiba és a tanulás és személyes fejlődés feltételeibe.

A leírtakból az a benyomásunk is támadhat, hogy a tanulókör jobb képzési 
módszer a résztvevők számára, mint az, amellyel a hagyományos felnőtt-
képzésben találkozhat. Lehet olyan állításokat olvasni, melyek úgy értel-
mezhetőek, hogy a népoktatás (vagyis szabad tanulmányok egy kisebb 
csoportban) mindig hatásosabb, mint a hagyományos tanulmányok a fel-
nőttképzésben. E gondolatmenet azt sejteti velünk, hogy a kis csoportok, 
az ismeretek szabad keresése és a csoportban rejlő különbségekkel való 
találkozás pedagógiailag jobb annál, mint a nagy csoportok, a kurzuster-
vek és egy homogénebb csoportösszetétel.

Sok gyakorlati tapasztalat ellentmond ennek az állításnak. Általánosság-
ban a felnőttképzést sem így szervezik meg. Ebben a professzionális világ-
ban sokan állítják, hogy az ő elveik pedagógiailag ugyanolyan jól működ-
nek, mint a fentebb vázoltak. Így tehát nem tűnik bizonyítottnak, hogy 
a tanulókör alapelvei szerint a nyelvtől kezdve a családkutatásig bármi 
ugyanolyan jó eredménnyel tanulható. A lényeg valószínűleg az, hogy a 
népoktatás valamivel többet vagy valami mást nyújt, mint a hagyomá-
nyos pedagógia.

Természetesen igaz, hogy a népoktatás pedagógiája kis csoportokra és 
szabad ismeretkeresésre épít. Nem gondoljuk ugyanakkor, hogy ennek 
oka elsősorban az lenne, hogy egy kis csoport és a tudás szabad keresése 
jobb pedagógia számára teremt lehetőséget, mint egy nagyobb csoport. 
Igazából úgy tűnik, hogy a népoktatás ideológiái könnyebben megva-
lósíthatók akkor, ha az ember a társadalmat kis, áttekinthető szociális 
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csoportok és a társadalmat képező nagy kollektíva közötti összjátékként 
szemléli, valamint ha az ember a résztvevőket egyenrangú állampolgár-
oknak tekinti abbéli törekvésükben, hogy megértsék azt a társadalmat, 
amelyben élnek.

Ha több idő és stabilabb szociális hálózatok állnak rendelkezésünkre, 
nincs akadálya annak, hogy bármilyen nagy csoportokra alkalmazzuk a 
népoktatás alapelveit. Az sem magától értetődő, hogy a tanulókör mint 
forma automatikusan lehetségessé tenné a szokványos felnőttképzési cé-
lok más, „puhább” törekvésekkel való egyesítését, mint amilyen pl. a na-
gyobb demokrácia, nagyobb tudatosság, megnövekedett önbizalom.

Jól mutatja ezt Lena Lindgren tanulmánya. Az általa tanulmányozott kö-
rökben úgy ítélték meg, hogy az átfogó célhoz, a demokrácia elősegítésé-
hez való kapcsolat meglehetősen gyenge. Arra is rámutat, hogy a képzés 
céljainak és a demokrácia elősegítésére irányuló célok kombinálása talán 
nem is lehetséges.2

Beszélgetéseink alatt ugyanakkor bemutattak olyan, jól működő tanuló-
köröket, amelyekben képesek egyenrangú kapcsolatokat teremteni, be-
csülni a résztvevők ismereteit, és ezzel egyidejűleg engedni is a résztve-
vőknek, hogy kitüntethessék magukat a társadalomban és a munkában. 
Hogy a tanulókör valóban hozzájárul-e ehhez, nem magának a körnek az 
érdeme, hanem inkább azon múlik, hogyan használjuk és alkalmazzuk 
egy nagyobb összefüggésben.

Mindezen érvelésekből véleményünk szerint az következik, hogy egy-
értelműen a külső forma – a tanulókör – az, amely megmagyarázza az 
SV-nek a társadalom demokratikusabb irányba való fejlődésére gyakorolt 
kedvező hatásait. Ilyenek ugyanis sok más összefüggésben is előfordul-
nak, még a hagyományos felnőttképzésben is.

2  Lindgren, Lena (1996): Erősítheti-e egy puhakalap a demokráciát – a népoktatás 
céljai és ideáljai. Stockholm: Carlsson Bokförlag
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Állampolgár, ügyfél vagy kliens?

Annak érdekében, hogy pontosítsuk a hatásviszonyokat, vissza kell ka-
nyarodnunk, és megvizsgálni, miként tekintettek hagyományosan a nép-
oktatás és annak résztvevői közötti viszonyra. A népoktatás célja mindig 
is az volt, hogy a résztvevők a képzésen keresztül jobb lehetőségeket kap-
janak a társadalom építésében való aktív részvételre. Ez többek között azt 
jelenti, hogy ki kell alakítani egy álláspontot, és aktívan részt kell venni a 
vitákban és a beszélgetésekben. Amikor szabad és kötetlen tevékenység-
ről beszélünk, az alatt olyan tanulmányi tevékenységet kell érteni, amely 
mentes a társadalom meghatározó csoportjai által támasztott igényektől 
és értelmezésektől (lásd 1. és 2. ábra).

Feltételezhetjük tehát, hogy a vertikális képzési igények mellett vannak 
olyan ismeretek és tapasztalatok, amelyeket horizontális irányban kell 
közvetíteni a magukra egyenrangúként tekintő emberek között. A részt-
vevőknek éppen ezért nem kell alárendelniük magukat a felkínált tudás-
nak, hanem azt kell látniuk, hogy ők teljes értékű állampolgárok, akik 
ugyan természetesen szeretnének tanulni valamit, ám akik maguk is hoz-
zá tudnak ehhez járulni olyasmivel, amelyet érdemes erősíteni és utána 
megmutatni a társadalomnak.

Nem gondoljuk, hogy azon viták, amelyeket a népoktatásról szóló szö-
vegekben folytatnak, mindig visszatükrözik ezt a viszonyt. Inkább úgy 
véljük, hogy a szövegekben egyrészt egy eléggé nyilvánvaló szállító- és 
ügyfélkapcsolat mutatkozik meg, másrészt egy ugyanolyan nyilvánvaló 
segítő- és kliensviszony. Néhány kifejezés illusztrálja is ezt: „Az ismerete-
ket így kell szétosztani”, „arra törekszünk, hogy kielégítsük a résztvevők 
igényeit”, „hatnunk kell arra, hogy elérjük…” stb., ahol a népoktatók ma-
gukat szakértőként vagy „felsőbbségként” pozicionálják.

A szállító- és ügyfélviszony, illetve a segítő- és kliensviszony nézetünk 
szerint nem összeegyeztethető a népoktatás klasszikus törekvéseivel. 
Ugyanakkor egyetlen szövegből vagy vitából sem derül ki, hogy a gyakor-
latban nehézségeket okoz az, hogy a szervezők, a tanulókör vezetői és a 
résztvevők nézeteit néha dominálhatják vertikális kapcsolatok.
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Az értelmezést tovább nehezíti, hogy sok, a népoktatás alapjának tekintett 
törekvést mostanában a hagyományos felnőttképzésben is „célként” em-
lítenek. A tudás növekedését elősegítő bizottság jelentésének „A felnőtt-
képzés céljai” című fejezetében a következők szerepelnek:3

• Megkönnyíteni a kommunikációt és az együttműködést;

• Kifejleszteni a résztvevők tanulmányaik iránt érzett felelősségét;

• Önállóságra és kritikus hozzáállásra ösztönözni a résztvevőket;

• Növelni a személyes fejlődés feltételeit;

• Növelni a tanulók képességét a kulturális, társadalmi és politikai életben 
való részvételre;

• A tudás megszerzését a résztvevők szükségletéhez igazítani a munkában 
és a mindennapokban egyaránt;

• Csökkenteni a képzettségi szintek közötti szakadékot és ezáltal hozzájá-
rulni az egyenlőséghez és igazsághoz;

• Hozzájárulni az élethosszig tartó tanuláshoz.

Ezeket a célokat a bizottság szerint „megfelelő pedagógiával” kell elérni, 
azt azonban nem pontosítják, hogy mit is értenek ezen. E célok nagyvo-
nalakban megegyeznek a népoktatásban található törekvésekkel. Ezért 
még fontosabb, hogy szavakba foglaljuk a népoktatás céljaival és ideálja-
ival összeegyeztethető gyakorlat és azon törekvések közötti különbséget, 
amelyek azt a társadalmi törekvést tükrözik, hogy folyamatosan legyen 
kompetens munkaerő.

3  Az Nyilvános Állami Állásfoglalások (2000): A tudás építése 2000 – az élethosszig 
tartó tanulás. A tudásfejlesztési bizottság jelentése. Stockholm: SOU, 2000:28.
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2. rész
A népoktatás alapelvei az SV szemszögéből

Munkánk eredménye kiviláglik a fókuszcsoportok találkozóiról szóló 
külön dokumentumból. Ebben a részben azt kíséreljük meg leírni, hogy 
szerintünk mi mutatkozott meg a tapasztalt vezetőknek a népoktatás pe-
dagógiájáról való beszélgetéseiben ez tehát egy összefoglalása és leírása 
lesz mindannak, ami véleményünk szerint ebben a jelentésben áll.

Mindegyik beszélgetésnek volt egy konkrét iránya, amely éppen ezért a 
téma (a tanulókör mint eszköz a népoktatás törekvéseinek és értékeinek 
megvalósításában) különböző pontosításaiként szolgáltak. A beszélgetés 
résztvevőit láthatóan frusztrálta az, hogy a népoktatás különleges ismer-
tetőjegyeit ilyen nehéz meghatározni egy olyan korban, amelyet egészen 
más rendszerek és gondolatformák irányítanak. Mindhárom találkozó 
során a vertikális-horizontális fogalompár segítségével kíséreltük meg il-
lusztrálni ezt az elméletet.

A népoktatásban az erős vertikális irányítást nem tartják kívánatosnak. 
Mindezt az 1991-es népoktatási előterjesztésben a következő módon ír-
ják le:

A népoktatásnak szabadnak és szabadon választhatónak kell lennie, 
államtól és piactól függetlennek, eltérően a társadalomnak azon kép-
zéseitől, amelyeket tanterv által irányítanak, és azoktól, amelyeket a 
munkaadók a piactól tesznek függővé. Ennek egy olyan fórumnak kell 
lennie, amelyben a résztvevők maguk választanak tárgyat és munkafor-
mát, és ahol saját tapasztalataik és kívánalmaik irányítják tanulmá-
nyaikat. Természetes a közelség az emberek mindennapi környezetéhez 
és az ideológiai és kulturális jellegű közösségekhez.
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A „szabad és szabadon választható” ugyanakkor nem azt jelenti, hogy 
bárki bármit csinálhat, kizárólag saját törekvéséből és érdeklődéséből ki-
indulva. A tanulókör és a népoktatás e helyett olyan tevékenység, amely 
során az emberek képesek hatni egymásra egyenrangú felekként, min-
denki hoz döntéseket, amelyek különböző módokon hatnak a többiekre. 
Az, amit a másik tesz, ránk is hatással van, és fordítva. Ezek a viszonyok 
horizontális irányúak.

A népoktatás nem csupán arra törekszik, hogy elősegítse a körön belüli 
horizontális viszonyokat, hanem ahhoz is hozzá szeretne járulni, hogy a 
résztvevők a körön kívül szélesítsék horizontális kapcsolataikat és viszo-
nyaikat. Ezáltal fejti ki hatását a társadalom fejlődésére, hosszú távon pe-
dig megváltoztathatja a hatalmi rendszert.

„Az életnek tanulunk, nem az iskolának” – ez a népoktatás egyik kiinduló-
pontja, de valójában minden képzést ennek az eszmének kellene áthatnia. 
Az olyan társadalomban viszont, amelyet a „meritokrácia” ural, ez nincs 
így. Ott azért tanul az ember, hogy érdemeket szerezzen, amelynek segít-
ségével azután az egyén el tudja helyezni magát a vertikális struktúrában. 
Ma a képzés nagyrészt az érdemek szerzéséről szól, vagyis a vertikális 
struktúrák ma erőteljesebbek, mint valaha. A népoktatásnak éppen ezért 
igen fontos feladata, hogy kiálljon a horizontális struktúrák mellett.

A fókusztalálkozók mutatják, hogy bár a népoktatás törekvéseivel és ér-
tékrendszerével a horizontális tevékenységek összeegyeztethetőbbek, a 
vezetők és a résztvevők mégis sok vertikális jellegű hatásnak vannak kité-
ve, s ez meglehetősen nagy frusztrációt okoz.

Az umeåi találkozó

Az első, umeåi találkozó egyik fő problémája az volt, hogy a tanulókörrel 
szemben állított külső követelmények nem feleltek meg a népoktatás szel-
lemének.
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A probléma az volt, hogy a külső struktúrák, rutinok és munkaformák, 
amelyeket az állam, az intézményvezetés, a résztvevők és más érdeklődők 
követeltek, rossz irányba terelték a fejlődést, és egyre nehezebbé tették a 
népoktatás törekvéseinek megvalósulását. A következőkben néhány pél-
dával szemléltetjük ezt.

Szabadon álló kommunikáció

Alárendeltségi érzések és hatalmi kérdések fognak dominálni olyan ver-
tikális struktúrák kommunikációjában, ahol néhányan felsőbbrendűek a 
többiek pedig alárendeltek. A munka célja részben az, hogy az ember ún. 
szabadon álló kommunikációt teremt, ahol a résztvevők képesek kiállni a 
nézeteikért, a jogaikért és az önérzetükért anélkül, hogy a másik önérze-
tébe és méltóságába gázolnának.4

A tanulókör munkájába rendszerint bele lehet építeni olyan munkafor-
mákat, amelyek segítségével az alárendeltség érzése és a hatalmi nyelv 
szabadon álló kommunikációvá alakítható. Ha ugyanakkor a külvi-
lág nyomására kénytelenek vagyunk fenntartani alkalmatlan vertikális 
struktúrákat, ez leginkább lehetetlen.

Biztonság a közösségben

Sokan éppen a vertikális viszonyokban élik meg a biztonságot, s éppen 
ezért igyekeznek azt megszilárdítani és megtartani. Egy tanulókörben 
azonban benne rejlik az a lehetőség, hogy átéljék a közösség és a horizon-
tális relációk által adott biztonságot. Egy effajta élmény számára döntő, 
ha az emberek örömüket lelik abban, hogy megoszthatják egymással a 
tapasztalataikat, és részesülnek egymás ismereteiből. Amennyiben verti-

4 A „szabadon álló” [friständig – a ford. megj.] egy olyan szó, mely nincs a svéd 
nyelvben; az angol assertion-t kíséreltük meg lefordítani vele. Beszélgetéseinkben 
és szemináriumainkon idővel eljutottunk oda, hogy a tartalmat a kommunikáció 
formájához kell kötnünk. Az érdekes az, hogyészre lehet venni a különbségeket a 
nem szabadon álló és szabadon álló kommunikáció között és ezáltal észrevenni azt, 
ha a beszélgetés nem a kívánatos minőségű. Részletesebb leírás az umeåi találkozó 
dokumentációjában található.
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Demokrácia
A demokrácia sokféleképpen leírható. Lehet egyrészt 
egyfajta reprezentáció egy vertikális relációban, más-
részt pedig egy olyan folyamat, amelyben az emberek 
horizontálisan hatnak egymásra.

1. A demokrácia mint reprezentáció

Néhányan megbízatást kaptak, hogy elvégezze-
nek bizonyos feladatokat. A fókusz a hatalomról 
és a hatalom eltolódásairól szóló vitára helyező-
dik; vagyis hogy ki dönthet, miről és kik fölött. 
Az emberek szavazhatnak arról, hogy mások 
miként cselekedjenek, valamint hogy mit tehet-
nek és mit nem. A demokrácia ezzel egy olyan 
struktúra lesz, amelyben különféle döntéseket 
lehet hozni.

2. A demokrácia mint folyamat

Ha folyamatként tekintünk a demokráciára, az egy olyan társadalmi 
formához hasonlítható, amelyben egyenrangú emberek gyakorolnak 
egymásra befolyást. Mindenki egymaga cselekszik és hoz döntéseket, 
amelyek különféle módokon hatnak a társadalom más tagjaira. Így for-
málódik a demokrácia.

1. kép: A kétféle demokráciáról szóló fenti leírás Fredrik Lundqvist: 
A közlekedés mint demokratikus folyamat (Lysekil Autósiskola, 
Brastad) c. könyvéből való
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Ki csinál mit és miért                    Milyen következményei lesznek ennek
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kális struktúrákat vezetnek be, ahol komoly hangsúlyt kap egyfajta külső 
tudás, vagy ahol minden fókusz a vezetőn van, az mindenképpen ellene 
hat a közösség kialakításának.

Saját kezdeményezés és saját felelősség

A klasszikus tanulókör ideális folyamata a résztvevők tudásszomjára és 
kedvére, a tudás keresésének örömére épít. Az a legjobb, ha a kérdések 
magából a csoportból fejlődnek ki. Mindenki felelősséget vállal a haladás-
ért, és mindannyian segítenek a másiknak. E törekvések halálát jelenti az 
a követelmény, hogy már megrágott tudást tegyenek magukévá, és később 
erről adjanak számot. A tanulás hatásosságát célzó pedagógiai módszerek 
gyakran áthelyezik a résztvevőkről a tanárra vagy a környező világra a 
felelősséget, és megnehezíti egy jó tanulókör kialakulását.

Szabadon és önkéntesen

Semmi sincs, ami abszolút értelemben szabad vagy önkéntes lenne. A ta-
nulókörnek nem is egy abszolút szabadság megteremtése a célja. Ugyan-
akkor nagy jelentőségű a pedagógiai alapelvekre vonatkozóan, tehát a 
résztvevő szabadon választhat, hova csatlakozzon és milyen módszerekkel 
tanuljon. E szabadság eredményeként az embereknek egyrészt lehetősé-
gük nyílik arra, hogy eltérjenek egymástól, másrészt jobban megismerik 
magukat választásaikon keresztül, harmadrészt megtanulnak bízni saját 
intuícióiban és érzéseikben.

Az önkéntesség fontos abból a szempontból is, hogy mindenki – részt-
vevők és vezetők – számára lehetséges legyen ellenőrizni a kör megfelelő 
működését. Ha egy résztvevő kényszerítve érzi magát, nem tudni, hogy 
ez azért van-e, mert elfelejtették tisztelni kívánságait és szükségleteit. Ez 
az önkéntesség lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy ha valamit már 
nem éreznek megfelelőnek, ne járjanak tovább, ebből pedig nyilvánvalóvá 
válik mindenki számára, hogy valami nem megfelelően működik. Külső 
struktúrák és követelmények gyakran megnehezítik a szabadság és az ön-
kéntesség effajta tesztelését.
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Horizontális kommunikáció

Elemzéseket, értéket, felfogásokat, 
álláspontokat, érzéseket és állás-
foglalásokat közvetít

igazságot, ítéleteket, 
reakciókat, nézete-
ket és javaslatokat 
közvetít

2. ábra: A horizontális kommunikáció megteremtésének elő-
feltétele a szabadon álló kommunikáció. A vertikális és ho-
rizontális kommunikáció alaposabb tárgyalása a következő 
könyvben található:

Rydén, L.: Horizontális kommunikáció vertikális szerve-
zetekben – gondolatok a jövő vezetőiről. 2001, Degerfors, 
Samarbetsdynamik. Abonnemangsrapport 86.
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Evolúción alapuló tervezés

A hagyományos képzésben nagy igény mutatkozik (és a népoktatásban 
résztvevők részéről is), hogy jól strukturált órarendek és tantervek sze-
rint folyjon az oktatás. Ennek oka gyakran az, hogy csekély ismeretük 
és tapasztalatuk van a népoktatás pedagógiájának természetéről. Fontos 
része a kör munkájának, hogy a szükségletek, a célok és az ambíciók azzal 
összhangban változnak, minél többet tudnak meg a résztvevők a tanulás 
tárgyáról és egymásról. Amit kezdetben fontosnak és szükségesnek éltek 
meg, nem feltétlenül lesz az később is, néhány alkalom után. Hogy már a 
kezdetektől egy szilárd órarendhez és tantervhez kössék magukat, nagyon 
korlátozóan hat a résztvevők lehetőségeire, jelesül arra, hogy maguk irá-
nyítsanak és vállaljanak felelősséget tanulmányaikért.

A résztvevők és a tanári kar

Egy hagyományos, vertikális jellegű képzési rendszerben a tanárok lesz-
nek a kulcsszereplők. Az intézmény természetes módon a tanárok köré 
szerveződik, hiszen ők a tudás közvetítői és ők szabnak ennek irányt. 
Azok, akik egy bizonyos tárgyról szeretnének valamit tanulni, a köré a 
tanár köré fognak csoportosulni, aki éppen azon a szakterületen jó. A 
népoktatás hagyományában ezzel szemben a tanulni vágyók kívánságai 
és szükségletei jelentik a kiindulópontot, és különös tekintettel vannak 
azok helyzetére is.

Éppen ezért a körök nem feltétlenül a legokosabb tanár, hanem inkább a 
tanulás köré szerveződnek, és az a fontos, hogy a tanulókörök hozzájus-
son azokhoz az erőforrásokhoz, amelyekre éppen szükségük van. A tan-
tervekhez hasonlóan a speciális, jól képzett és megkötött tanárok iránti 
követelmény is „bezárja”, ellehetetleníti a résztvevők által irányított, fle-
xibilis képzést.
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A jönköpingi csoport

A vertikális beállítottság annak a versenynek kedvez, hogy jobbak legyünk 
másoknál és mások kárára szerezzünk előnyöket. Egy meritokratikus tár-
sadalomban éppen a képzés annak a szimbóluma, hogy valaki megállja a 
helyét a társadalomban – ezért kell itt gyűjteni a pontokat.

A verseny eredményeként az egyén blokkolhatja horizontális kapcsolata-
it és viszonyait, bár ez nem feltétlenül következik be. A versengés, hogy 
a legjobbak legyünk, elnyerjük a vezetők kegyeit, mások kárára jussunk 
előnyökhöz, a legjobban használjuk ki az időt és az erőforrásokat saját 
javunkra stb. nehézségeket teremt a horizontális viszonyokon alapuló kör 
létesítésében. A klasszikus népoktatás eszméje és a meritokratikus társa-
dalom követelményei egyesítésének nehézsége volt a jönköpingi találkozó 
témája.

A részvétel követelménye

A meritokratikus struktúrában sok energiát emészt fel a vertikális mun-
ka, a fölérendelt jóváhagyásának elnyerése és a versenyben maradás. Egy 
horizontális struktúrában ugyanakkor magunkra és másokra is kell ener-
giát és időt áldoznunk. Idő kell a reflexióra és a megfontolásra, hogy meg-
formálják magukat, meghallgassanak másokat és hogy képesek legyenek 
belehelyezkedni mások gondolataiba és ötleteibe.

A jönköpingi tapasztalat az volt, hogy az energiaszint és az erőforrások 
szintje túl alacsony volt ahhoz, hogy egy szövegalapú kommunikáció 
kifejlesztésében részt vegyenek. Még akkor is, ha jó lehetőségek nyílnak 
vitára és reflexióra, az elmét gyorsan lefoglalták más követelmények és 
hatások, amelyek megnehezítették azt, hogy összeszedjék magukat és időt 
áldozzanak saját, népoktatással összeegyeztethető tevékenységeikre. A ki-
sebb, mindennapi, egymás közötti kötetlen beszélgetéseket nem lehetett 
kötni a környező világ diskurzusaihoz, és a környező világ diskurzusai 
nem jelennek meg a mindennapi, egymás közötti kötetlen beszélgetések 
során.
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Beszélgetés vagy vita?

Egy tanulókörben a személyes állásfoglalás képessége a többi résztvevővel 
való beszélgetések során fejlődik. Fontos, hogy az egyén személyes ma-
radhasson és személyiségként bánjanak vele. Csak ekkor fejlesztheti isme-
reteit a tanulmányozott tárgyban. Ez tehát azt feltételezi, hogy az egyén a 
kör beszélgetései során személyes tud lenni.

Ahogy a játék megkülönböztetése a komolyságtól társadalmi adottság, 
a beszélgetésekben is tudni kell tisztelni a határt a privát és a személyes 
között. A privát szféra érzékeny és éppen ezért könnyen belehatolhatnak 
mások, de a tanulókör munkájában mindenképpen tisztelni kell. A ver-
tikális viszonyok, amelyek hatalmat és hatalom nélküliséget generálnak, 
gyakran nélkülözik a privát iránti tiszteletet és megnehezítik az egyén 
számára annak lehetőségét, hogy személyes lehessen.

A horizontális viszonyok megteremtésének valamint a személyes és privát 
közötti különbségtétel képességének szokatlansága gyakran problémákat 
okoz egy tanulókör kialakításának kezdetén is. Túl felszínesen és távol-
ságtartóan beszélnek, és túl könnyen beleesnek abba a hibába, hogy a tö-
megmédiában hallott sémákat visszhangozzák. Különös nehézség rejlik 
abban, hogy a képzési rendszer által és a nyilvános érvelésekben felhasz-
nált tudás nem igazán alkalmas horizontális beszélgetésekre, hanem in-
kább vitára ösztönöznek.

Sok oka lehet annak, hogy a vertikális struktúrák erősödnek; ezek egyike 
az, hogy úgy beszélnek, mintha lenne egy „helyes” tudás, amelyet meg 
lehet tanulni és át lehet adni. Ezt a szokást természetesen az iskolából visz-
szük magunkkal, ahol egy tanár közvetíti a „helyes” tudást, aki később ki 
is kérdezi a tanulókat, hogy lássa, megtanulták-e az anyagot.

Hozzáértés vagy tudás

Jönköpingben megkíséreltük definiálni a tudást, és erre jutottunk: a hoz-
záértés személyes, de a tudás nyilvános. Példaként a közlekedést használ-
tuk. Az autóvezetéshez szükséges ismerni a közlekedési szabályokat, ez 
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tehát nyilvános tudás, amelyet meg kell tanulni. Egyfajta személyes ké-
pességet feltételez, hogy közlekedőként lássuk, mi történik körülöttünk, 
mi mit csináljunk, és ezek alapján merni cselekedni, ezt a tudást pedig a 
nyilvános tudástól eltérően kell elsajátítanunk.

A népoktatás a képességre összpontosít, míg a meritokratikus struktúra a 
tudást nézi elsőként. Ennek oka nem az, hogy a meritokráciában elhanya-
golják a képességet, hanem csupán abban, hogy úgy érzik, értékelniük kell 
a képességet és a tudást. A tudást sokkal könnyebb összevetni, strukturál-
ni és mérni, mint a képességet. A meritokráciában következésképp sokkal 
nagyobb a kereslet a mérhető tudás és az érdemjegyek, mint a képességek 
iránt. Ez természetesen hátrány a társadalom számára, de nehézséget je-
lent akkor is, ha ki akarunk állni a klasszikus népoktatás értékei mellett.

Partnerség, részesség és részvétel

A népoktatás arra törekszik, hogy erősítse a közösségi társadalmat és 
lehetővé tegye a résztvevők számára, hogy horizontális kapcsolatokon 
keresztül legyenek részesei a társadalomnak. Ez természetesen igaz arra 
az együttműködésre is, amelyet az SV-n mint szövetségen belül akarnak 
megvalósítani. A szövetség gondolata mindenekelőtt erős horizontális kö-
telékekre épít.

E kötelékek egyik legfontosabb jellemzője a partnerség. A népoktatás te-
hát arra törekszik, hogy tevékenységeiben, nem csupán a tanulókörben, 
hanem egész működésében, valódi részességet valósítson meg, tehát azt, 
hogy az ember részt vegyen annak megteremtésében, aminek később ré-
szese lesz. Csak ezután lehet megszilárdítani azokat a partneri viszonyo-
kat, amelyek a demokratikusabb társadalom előfeltételei.

A probléma az, hogy ha túlságosan összpontosítunk a vertikális viszo-
nyokra, nem fogjuk fel az igazi részességben rejlő értéket. A részességet e 
helyett részvételként fogjuk fel. Ezt hamis részességnek nevezzük. Ez ak-
kor keletkezik, amikor az ember különböző módokon akarja a hatalomtól 
függő alárendelteket rávenni arra, hogy csatlakozzanak egy már meglévő 
eszméhez vagy filozófiához. „Rá kell venni őket…”
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Akik alárendeltnek látják magukat, a saját szemszögükből fogalmazzák 
meg a részességről való gondolataikat, amelynek lényege az, hogy nekik is 
részt kell venniük a döntésekben. Az ő számukra az a fontos, hogy felfelé 
lépjenek a vertikális struktúrában és ők is dönthessenek, hogy ezután „rá-
vegyenek másokat arra…” – de ehhez először természetesen „rá kell venni 
a vezetést arra…”

Egyik sem vezet valódi részességhez és partnerséghez. A népoktatás lé-
nyege az, hogy megtörje ezt a vertikális vonalat, és az első lépésben va-
lódivá tegye a hamis részességet,  második lépésként pedig partnerséggé 
tegye azt.

Piaci szempontú gondolkodás és részvétel a társadalom eseményeiben

A pedagógiai vitának két iránya van. Az egyik abból indul ki, hogy a pe-
dagógia azért fontos, hogy a tudást, a képességet és a kompetenciát gyor-
san lehessen közvetíteni és megszilárdítani. A résztvevők azért mennek 
oda, hogy a legjobb „szolgáltatást” kapják. A legjobb képzést akarják a 
legalacsonyabb áron és a legrövidebb idő alatt. A másik abból indul ki, 
hogy bizonyos pedagógiai alapelveket meg kell tartani ahhoz, hogy tevé-
kenységükben a népoktatás ideáljai érvényesüljenek.

Az első esetben olyan résztvevőkre van szükség, akik „szállítható tudásra” 
tartanak igényt. A második esetben olyanokra, akik számára a nagyobb 
tudás kifejlesztése a munkában és a társadalmi életben való részvételhez 
fontos, és saját maguk is szeretnének aktívan előrelépni. A fő jönköpingi 
kérdés az volt, hogy ki lehet-e elégíteni mindkét igényt, vagy mindenkép-
pen választani kell közöttük.

Szolidáris vagy piaci finanszírozás

Szolidáris finanszírozás alatt azt értjük, hogy az emberek közösen adják 
össze a pénzt egy tevékenység létrehozásához. A piaci finanszírozás alatt 
ezzel szemben olyan gazdasági tranzakciót értünk, ahol mindenki maga 
fizet azért, amit kap. Példaként vegyük ismét a közlekedést. Ha a közleke-
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dési ismeret azért szükséges, hogy biztonságosabban tudjunk haladni a 
forgalomban, van okunk szolidárisan hatni arra, hogy minél többen meg-
szerezzék ezt a tudást.

Ha ehelyett úgy tekintünk erre, hogy a tanulás célja a különféle járművek 
mint státusszimbólumok vezetéséhez nélkülözhetetlen engedély megszer-
zése, akkor egy eladó-vevő relációról van szó, amelyben az autósiskola egy 
olyan képzést nyújt a vevők számára, amellyel azok elégedettek és szívesen 
fizetnek érte.

A piaci finanszírozás gazdasági korlátokat emel, vagyis csak azok vehet-
nek részt benne, akik tudnak fizetni. A másik oldalon viszont bármilyen 
képzésben részt vehet bárki, ha elég sokan vannak olyanok, akiknek elég 
sok pénzük van. Egy piac által irányított finanszírozásban tehát az „el-
adóknak” kötelezettségeik vannak „ügyfeleikkel” szemben, és függenek 
tőlük azért, hogy intézményük folytathassa a működést.

A szolidáris finanszírozás abból indul ki, hogy mások is vannak, mint 
akik részt vesznek a közlekedésben, olyanok, akiknek fontos, hogy ez a 
megfelelő módon folyjon le. Ugyanúgy, ahogy egy piaci alapú finanszíro-
zásnak, a szolidárisnak is különböző formái és struktúrái vannak.

Ilyen struktúra például az, hogy mindenki közvetlenül a tevékenységbe 
adja azt, amije van, ahogy például egy pikniken. Egy másik, vertikálisabb 
rendszer az adó által finanszírozott, ahol a megválasztott képviselőknek 
engedjük meg, hogy a közösen beszolgáltatott eszközöket hasznosítsák és 
közvetítsék.

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy bár a formák néha zavarbaejtően hason-
lóak lehetnek, mint például az, ha a választott képviselők ügyfeleknek 
nézik magukat és népoktatást „vásárolnak”, úgy a piaci és a szolidáris 
finanszírozásban is két teljesen különböző alapelvet találunk, amelyeket 
nem szabad egymással összekeverni. A különbség elsősorban abban mu-
tatkozik meg, hogy miért és ki előtt köteles az ember számadásra. Abban 
is eltérnek, hogy mely tevékenységek mely elvek alatt fejleszthetőek, és 
melyek alatt nem.
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A népoktatás tevékenységei, munkaformái és gyakorlata inkább a szolidá-
ris, mintsem a piaci finanszírozásból fejlődtek ki. A társadalom hozzáállása 
ezen alapelvekhez változóban van: a szolidáris gondolkodás egyre inkább 
átmegy piaciba. Ez ellentétet teremt, ugyanis az egyes ügyfelek igényének 
kielégítése nem mindig egyezik az eszmei alapokat leíró programmal.

A stockholmi találkozó

A stockholmi találkozó a tanulókörök anyagára és azok jelentőségé-
re helyezte a hangsúlyt. Ebben is volt egy vertikális és egy horizontális 
dimenzió. A ma társadalmában elözönlenek minket az ilyen üzenetek. 
Befolyásolni akarnak minket, hogy milyen tejet vegyünk, vagy hogy a 
mérsékeltekre szavazzunk, vásároljunk értékpapírokat, válasszunk áram-
szolgáltatót vagy menjünk szülői értekezletre stb. A követelmények száma 
tulajdonképpen végtelen.

A nyilvános diskurzus valamint ennek nézetei és gondolatai azzal a ve-
széllyel járnak, hogy kolonizálnak és megfosztanak minket a szabadsá-
gunktól. Amikor állást kell foglalnunk valamiben, könnyű reflektálatlanul 
megismételni a médiában hallott érveket anélkül, hogy tulajdonképpen 
megértenénk, mit is jelentenek. Így tehát van egy vertikális dimenzió, 
amelyben kényszerítve érezzük magunkat, hogy kritikátlanul elvessünk 
vagy elfogadjunk mindent. Van egy horizontális dimenzió is, amelyben 
önmagunk is érvelhetünk, és amelyben azt érezhetjük, hogy részesei va-
gyunk és befolyással bírunk a társadalmi vitákra.

A hagyományos tananyag a vertikális vonalat erősíti, mert ezt gyakran 
az alapján választják, hogy mit szeretnének megtanítani a résztvevőnek. 
Az ilyen anyag inkább kolonizálja, mintsem felszabadítja a gondolatot. 
Stockholmban ezért azt vitattuk meg, milyen kritériumai vannak egy 
tananyagnak egy olyan tanulókörben, amelyet valóban nevezhetünk a 
„szabad gondolat otthonának”.

A találkozó alatt megmutatkozott, hogy a tananyag, amely teljesítette 
ezeket a követelményeket, relatíve szokatlan volt a résztvevők által ismert 
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tanulókörökben. A legtöbb esetben ezért a felhasznált tananyag ellene ha-
tott azon törekvéseknek, amelyeknek a népoktatásban meg kell jelenniük. 
A következőkben öt példát részletezünk.

1. Megteremteni a belső történetet

Meg kell tudni teremteni egy saját belső történetet ahhoz, hogy az em-
ber szabadon viszonyuljon a külső vitákhoz. Egy olyan történetet, amely 
összefügg, kongruens és véleményünk szerint összhangban van a tudá-
sunkkal. Egy efféle történet megteremtése azt feltételezi, hogy az ember 
elmondhatja ezt másoknak, és meghallhatja, miként hangzik. Ahhoz, 
hogy ez valóban saját történet lehessen, különböznie kell attól, amit a kül-
ső anyagokban lehet olvasni. Az anyagnak tehát sok különböző álláspont-
ra és különböző történetre kell ösztönöznie.

2. Hogy hallatni tudják a hangjukat

Ennek egyik feltétele az, hogy az embernek lehetősége legyen eltöprenge-
ni saját tudásáról, és arról, hogy miként kíván hatni arra a beszélgetésre, 
amelyben részt szeretne venni. A tananyagnak éppen ezért nem szabad 
már jól megrágott nézeteket és érveket kínálnia, hanem lehetővé kell ten-
nie a résztvevő számára, hogy fejlessze, erősítse és elmélyítse a sajátjait.

3. Csatlakozni a társadalmi vitához

Gyakran azt gondoljuk, hogy a tanulás egy körben csupán a résztvevők 
közötti kapcsolatokon keresztül valósulhat meg. A tananyag legfontosabb 
funkciója ugyanakkor az, hogy bevezesse a környező világot a tanulókör-
be, és beszélgetést provokáljon. Ahhoz, hogy részt tudjanak venni és néze-
teik meghallgatásra találjanak, az szükséges, hogy az ember képes legyen 
állást foglalni a külső vitához – nem pedig az, hogy az egyént buzdítsák 
és dicsérjék a társai.

Minden belső vitában szükség van egy harmadik álláspontra, máskülön-
ben túl nagy a kockázata annak, hogy az egyént elnyelik a csoport vagy 
egy domináns tanár által teremtett valóságképek. Kialakul egyfajta belső 
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logika, amelytől nehéz megszabadulni. Tapasztalatból tudjuk, hogy a jó 
tanuláshoz szükségeltetik egy külső viszonyítási pont – egy harmadik ál-
láspont.

A klasszikus tanulókörben éppen ezért három fontos tényezőről beszél-
nek, amelyeknek egyszerre kell jelen lenniük: az aktív részvétel, a demok-
ratikus vezető és a független tananyag.

4. Az ismertet ismeretlenné tenni

Minden tanulás egyik alapelve az, hogy az embereknek kihívásokra van 
szükségük. A kihívás lényege az, hogy magunk mögött kell hagyni az is-
mertet, azért, hogy megpróbáljuk megérteni az ismeretlent. A tananyag-
nak éppen ezért tudnia kell új fényben láttatnia azt, amiről azt hittük, 
jól ismertük, hogy kénytelenek legyünk állást foglalni, kikutatni azt és 
új következtetéseket levonni. Vagyis a tananyagnak nem szabad könnyen 
olvashatónak lennie. Ha azt azonnal felfognánk, és csak azt közvetítené, 
amit már tudunk, nem jelentene semmi kihívást.

5. Birtokolni a saját szöveget

Az sem biztos, hogy a tananyagnak a körön kívülről kell érkeznie, hanem 
azt akár a kör maga is megteremtheti, hogy azt később a környező világ 
színe elé bocsássa. Csak akkor, amikor az egyén érzi, hogy képes közve-
títeni a tudását és vitát tud kezdeményezni róla a külvilággal, teljesed-
hetnek be a népoktatás törekvései. Az oktatásban ezért az is fontos, hogy 
kapcsolatokat létesítsen a tanulókör és a külvilág között, hogy a munka 
eredményét tesztelni lehessen.

A népoktatás pedagógiája csendes tudás

A fókuszcsoportok beszélgetései az ismertetett konkrét szempontokon túl 
más szinten is információt szolgáltatott. Megerősítették ugyanis azt a gya-
nút, hogy egy tanulókör megszervezése legnagyobb részben úgynevezett 
csendes tudás.
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A tudást úgy közvetítik, ahogy az egyén megtanulta közvetíteni. Mivel 
az oktató érzi, hogy tudja, mi a követelmény, miként kell megszervezni 
egy kört és átadni a tudást, ritkán látja szükségét annak, hogy ezt meg is 
fogalmazza. Nagyon nehéz volt például meghatározni, hogy a „szabadság 
és önkéntesség” tulajdonképpen miért is olyan fontos és alapvető.

Az itt bemutatott eredmények számos és hosszas vita után kerültek fel-
színre. Sok résztvevő maga is rámutatott, és meglepődött azon, hogy a 
fókuszcsoportban mennyire nehéz volt szavakba önteni, hogy mit, miért 
és hogyan tesznek.
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3. rész
A pedagógiai fejlesztés további iránya

Sokféle módon lehet leírni a különbséget a felnőttképzésben alkalmazott 
és a népoktatásban „helyesnek” tartott gyakorlat között. Megállapíthatjuk 
egyrészt, hogy különböző céljaik vannak, másrészt azt, hogy különböző a 
viszonyítási módjuk. Harmadrészt kiindulhatunk a tanulókból, és azt ál-
líthatjuk, hogy a népoktatásnak szabadnak és önkéntesnek kell lennie, el-
térően a felnőttképzéstől, amelyet a következő szavakkal jellemezhetünk: 
irányított, kötött és kötelező.

Bármelyik leírással is találkoztunk, az úgynevezett dichotómiából állt. 
Dichotómia az, amikor kétfelé osztunk egy jelenséget, amelyben a kategóri-
ák kizárják egymást. Ami felnőttképzés, az nem népoktatás, és ami népok-
tatás, az nem felnőttképzés. Mivel olyan sok mindent lehet a felnőttképzés-
hez sorolni, csupán az marad hátra, hogy azt jelentsük ki, mi nem nevezhető 
népoktatásnak, anélkül, hogy közelebbről is meg tudnánk határozni, hogy 
akkor valójában mi nevezhető annak. A kötöttet és a kötelezőt könnyű 
meghatározni. Csupán ezek ellentétjéről, a szabadról és az önkéntesről nem 
tudjuk, mit foglal magában. Azt az egyet tudjuk, hogy az valami más.

Egy másik, hasonló jellegű állítás az, hogy a népoktatásnak (eltérően a 
felnőttképzéstől) hozzá kell járulnia ahhoz, hogy az emberek saját maguk 
legyenek képesek hatni életfeltételeikre. Ez viszont azt foglalja magában, 
hogy a felnőttképzés erre nem képes. Jól hangzik, de vajon igaz-e? Kizárt, 
hogy létezik olyan felnőttképzés, amely hozzájárul az emberek életfeltét-
eleinek javításához? Ha így kíséreljük meg leírni a népoktatást, senki sem 
érti meg könnyebben, hogy tulajdonképpen miben különböznek és miben 
hasonlítanak. Mi tulajdonképpen a döntő különbség – a gyakorlatban?

Hogy ne ellentétekkel, vagy egymást kizáró tulajdonságokkal írjuk ezt le, 
megpróbáltunk a munka folyamán olyan perspektívát találni, amelyben 
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lehetséges megragadni a népoktatás különleges jellegét. Önmagában, a sa-
ját jellemzői figyelembe vételével kéne rátekinteni. A legegyszerűbbnek az 
mutatkozott, hogy a külső szervezési formákból és elvekből induljunk ki. 
Ezeket a külső formákat olyanok is észrevehetik, akik nem ismerik annyi-
ra a népoktatás természetét, mint a beszélgetésben részt vevő, tapasztalt 
dolgozók.

A szervezés és a struktúra jelentősége

Korábban is utaltunk arra az érdekes megfigyelésre, hogy a fókuszcsopor-
tok résztvevőinek jelentős része úgy látta, hogy bizonyos külső formák és 
viszonyok láthatóan elősegítik a népoktatás elveinek megvalósulását, míg 
más formák ellene tűnnek ennek hatni és blokkolják ezeket a lehetősége-
ket. A mi saját tapasztalatunk is az, hogy a külső szervezés és struktúrák 
nagyon nagy jelentőségűek abból a szempontból, hogy egy tevékenység 
miként fog alakot ölteni.

Ha a külső formák és irányítórendszerek blokkolják a tanulókör fejlődé-
sét, úgy hisszük, teljesen mindegy, milyen rátermett és tapasztalt a veze-
tőjük. Így ugyanis a kívánt fejlődés meglehetősen nehezen fog létrejönni. 
Megfordítva azt mondhatjuk, hogy egy tanulókör vezetője, aki csak a ha-
gyományos oktatásban szerzett tapasztalatokat, valószínűleg „nem fogja 
otthonosan érezni magát” a népoktatás elvei szerint működő szervezet-
ben. Itt tehát az SV vezetőinek és alkalmazottainak fontos szerepe van 
mind abban, hogy olyan szervezeti viszonyokat alakítsanak ki, amelyek 
összeegyeztethetőek a népoktatás jellegével, mind pedig abban, hogy át-
adják magáról a népoktatásról való tudást a körök vezetőinek és az SV 
dolgozóinak.

Egy konkrét példa arra, hogy a külső struktúrák miként blokkolják a fej-
lődést, az a képesítés megszerzése iránti követelmény. A hagyományos 
felnőttképzés alapját éppen az képezi, hogy képesítést adjon további ta-
nulmányokra, vagy engedélyt egy bizonyos tevékenység folytatására. A 
felnőttképzést ezért külső struktúrák és irányítási formák határozzák 
meg, amelyek eredményeként a tanulóknak speciális kötelező olvasmány-
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listákhoz, szilárd tanmenetekhez, vizsgákhoz és tesztekhez kell alkalmaz-
kodniuk.

A népoktatás lényege ezzel szemben az, hogy lehetővé tegye a résztvevő 
számára, hogy a mindennapok fontos szituációinak kezeléséhez szerez-
zen kompetenciát magának. Ez magában foglalhatja egyfajta formális 
képesítés megszerzését, de természetesen nem kell csupán erre korláto-
zódnia. Időközben például megmutatkozhat a résztvevő számára, hogy 
a megszerezni kívánt képesítés a továbbiakban már nem olyan jelentős, 
mert más kérdéseket fontosabbnak és megfelelőbbnek talált. Tanmene-
tek, vizsgák és dolgozatok éppen ezért idegen jelenségek a népoktatás-
ban. Nem azért, mintha ezek rossz eszközök lennének a tanulásban és a 
tudás közvetítésében, hanem azért, mert túlságosan korlátozza a mun-
kát. Ráadásul alkalmatlan képet közvetít a tevékenység tartalmáról és 
értelméről.

Ahhoz, hogy megértsük a népoktatás és a felnőttképzés különbségének 
mélységét nem elegendő csupán rámutatni ezekre a külső különbségekre. 
Úgy tűnik, hogy ez azzal is összefüggésben van, hogy a hagyományos fel-
nőttképzés által is el lehet érni a tanulmányi célokat. A népoktatás nem 
csupán tudást és képesítést szeretne kínálni, hanem olyan viszonyokat, 
amelyekben a résztvevő többek között együttműködést, önállóságot, ön-
értékelést, saját felelősséget, kíváncsiságot, tudásszomjat, társadalmi igaz-
ságosságot stb. talál.

A célok és referenciapontok közötti különbségről

Hogy illusztráljuk a két dolog gyakorlati kombinálásának elvi nehézsé-
geit, egy metaforát kölcsönöztünk Lisbeth Rydéntől.5 A „referenciapont” 
fogalmának megmagyarázására egy olyan példát használ, amelyben egy 
expedíció a Himalája K2-es csúcsát készült megmászni.

5 Rydén, L. (2001): Horizontális kommunikáció vertikális szervezetekben – gondolatok 
a jövő vezetőiről. Degerfors: Samarbetsdynamik. Abonnemangsrapport 87.
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A cél fontos volt, de a vezető szerint nem volt döntő sem az előkészületek 
terén, sem pedig vezércsillagként nem szolgált az expedíció alatt. A napi 
működést teljesen a szerint alakították, hogy túléljék a kalandot és haza-
térhessenek, akár sikerült megmászni a csúcsot, akár nem.

Sok vitában ekkor azt mondják, hogy maga a túlélés is egy cél. Lisbeth 
Rydén szerint azonban nem, ha ugyanis így lett volna, természetesen in-
kább otthon maradtak volna. A túlélés egy referenciapont. Ha az expedí-
ció elhanyagolta volna a „túlélés” nevű referenciapontot a gyakorlatban, 
csak azért, hogy elérjék a célt, az egész tevékenységük értelmetlen lett 
volna. A cél a csúcs elérése volt, de az a referenciapont, amelyből minden 
gyakorlat kiindult, a túlélés.

Hogy az embernek hogyan kell megszerveznie a tevékenységeit a túlélés-
hez, az hasonló helyzetekben szerzett tapasztalatokon valamint átfogó 
elemzéseken és gondolatokon, számításokon és gyakorlati kísérleteken 
múlik. A gyakorlat és az elmélet szorosan összekapcsolódnak. A minden-
napi munkában a figyelem inkább a túlélésre kell, hogy irányuljon, mint-
sem a csúcs elérésére. Nem követhetünk csupán egy tervet, egy receptet 
vagy egy procedúrát, amely automatikusan elvisz minket A-ból B-be. A 
sikerhez tapasztalatot kell nyerni, megformálni, alakítani és átvinni a 
gyakorlatba. A tapasztalatot azon tevékenységeken keresztül kell áthagyo-
mányoztatni, amelyekben részt veszünk.

Egy expedíció résztvevőinek hosszú távon teljesen különböző és teljesen 
személyes céljai lehetnek, a közös utazásban ezeket folyamatosan szabad 
és kötelező is átértékelni. A közös referenciapont, a „túlélés” ugyanakkor 
szilárdan áll, és a legvégsőkig át kell hatnia minden tevékenységet.

A fölérendelt célok, amelyeket az egyes elemzésekben írtak le, és az elis-
merő szavak, amelyeket a népoktatással kapcsolatban használnak, nem 
ugyanolyan célok, mint a K2 megmászása. Maga a cél nem is olyan értel-
mű cél, mint egy A pontból eljutni B pontba. Éppúgy, mint a „túlélésnek”, 
ennek is jellemeznie kell az egész tevékenységet, annak egész időtartama 
alatt. Ha elveszítjük a referenciapontokat, a tevékenység értelmetlen. Épp 
ezért úgy gondoljuk, hogy az elismerő szavak a népoktatás céljáról szóló 
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különböző írásokban nem célként kezelendők, hanem referenciapont-
ként.

A célok és referenciapontok felcserélése zavaró és ellentmondásos leírá-
sokhoz vezet. Amikor például olyan kifejezéseket használunk, mint az 
„érdeklődést kelteni új ismeretek iránt”, és „elősegíteni a demokráciát, 
egyenlőséget, egyenjogúságot, valamint nemzetközi és kulturális meg-
értést”, az lesz az ember benyomása, hogy valaminek el kell jutnia A-ból 
B-be. Az érdektelenséget fel kell váltania az érdeklődésnek. Hiányzó 
egyenjogúságot átváltoztatni egyenjogúsággá. De miért? Kinek áll ez 
érdekében? Ha az ember résztvevőként csipkeveréssel akar foglalkozni 
– miért kell kényszeríteni az egyenjogúságra és más kultúrák megérté-
sére?

Ha e helyett ezeket az elismerő szavakat referenciapontoknak tekintjük, 
azok egészen más értelmet kapnak. A tevékenység értelme nem az, hogy 
csipkeverő szakembereket képezzen, még akkor sem, ha ez is a tanulókör 
egyik lehetősége a sok közül.

A célt a résztvevők szabadon vagy másokkal egyetértésben választhatják 
meg. A népoktatás önmagában ugyanakkor a közösség egy módját kínál-
ja, hogy közösen kikutassanak és tanulmányozzanak valamit, amit ön-
érzet, önállóság, kíváncsiság, egyenjogúság és demokratikus viszonyulás 
jellemez.

Ha így tekintünk erre, nyilvánvaló, hogy a felnőttképzés bizonyos struk-
túrái és viszonyulási módjai ellene hathatnak a népoktatás referencia-
pontjainak. Hogy milyen struktúrákat, munkaformákat és viszonyulási 
módokat választ az egyén az egyes esetekben, és hogy miként tervezi meg 
tevékenységének menetét, függ ugyanakkor, miként a K2 expedíció eseté-
ben, a tapasztalattól is. Tapasztalat nélkül az ember elveszett. Akkor tehát 
miről kell tapasztalattal rendelkezni? Nos, arról, hogy a résztvevők nem 
minden esetben rendelkezhetnek megfelelő saját tapasztalattal arról, hogy 
miként működjenek jól együtt. Olyan nehézségekkel találkozhatnak, 
amelyeket nem tudnak kezelni. Épp ezért félő, hogy visszaesnek olyan 
szokásokba, amelyek népoktatási szempontból nem kívánatosak.
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Egy tanulókör tevékenysége egyfajta expedíció, míg a hagyományos fel-
nőttképzés egy előre megtervezett utazás. Egy expedícióban való részvétel 
lehetőségének értéke nem csupán abban mutatkozik meg, hogy az ember 
megmenekül a tervezés felelőssége alól, és ezáltal „szabad” lesz. Nem is 
abban, hogy egy vezető csak a résztvevők akaratának tesz eleget és hagyja 
a tevékenységet szabadon fejlődni. Nem tanácsos tapasztalatlan embere-
ket tenni tanulócsoportokba, amelyekben azok időt és különféle erőfor-
rásokat használhatnak fel arra, amire csak akarnak, miként az sem, hogy 
tapasztalt vezető nélkül felengedjék őket a K2-re.

Mik tehát a népoktatás referenciapontjai? Mi a népoktatás gyakorlata? 
Milyen tapasztalatokra építünk? Miként lehet az ilyen tudást áthagyomá-
nyozni? Ezekre a kérdésekre kell szerintünk A pedagógiai fejlődés című 
projektben megpróbálni válaszokat találni, és ez a jelentés az első felvo-
nása egy véleményünk szerint nehéz és kihívásokkal teljes, de jelentőség-
teljes folyamatnak. A népoktatás pedagógiájának frontvonala talán azon 
szervezők között húzódik, akik már feltették ezeket a kérdéseket, de az is 
lehet, hogy azok között, akik még fel sem fedezték.

Körvezető, szervező és szervezet

Nehéz elképzelni egy olyan tanulókört, amely mentes mindenféle külső 
tanulmányi segédanyagtól, mint amilyen a tananyag és a tanulmányveze-
tők. Könnyű abból kiindulni, hogy az lenne a természetes, ha a tanulmá-
nyi kör vezetője, ahogy az iskolában a tanár, lenne felelős mindezen ténye-
zőkért, és azért is, hogy megszervezze a kör tevékenységét. A népoktatás 
hagyománya ugyanakkor nem tekinti ezt szükségesnek, sőt inkább nem 
praktikusként fogják fel.

Hogy bizonyossá váljunk abban, hogy a résztvevők számára lehetséges 
a tudáshoz való önálló és felelősségteljes viszonyulás, bizonyos formák 
megfelelőbbek, mint mások. Ezek a formák megtörik a függést a tanter-
vektől, az előre meghatározott tudástól és a felnőttképzésben szokásos ok-
tatóktól. Új lehetőségeket biztosítanak a munkához, de sok új problémát 
és nehézséget is teremtenek, amelyeket tudni kell kezelni. Ha a gyakorlati 
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problémákat megoldjuk és közös törekvéssel folyamatosan életben tartjuk 
ezeket a referenciapontokat, a népoktatás pedagógiájának gyakorlata fej-
leszthető lesz.

Ez a törekvés elsősorban nem a résztvevők vagy a tanulmányvezetők, ha-
nem főként az SV képviselőinek feladata. A megválaszolásra váró kérdés 
tehát az, hogy miként tud ehhez a szervezet hozzájárulni azon túl, hogy 
talál egy jó körvezetőt. A gyakorlatot sem lehet olyan könnyen közvetí-
teni körvezető és körvezető között. A közös pont a szervezet, amely így a 
gyakorlat fejlődéséért és a horizontális közvetítésért is felelős lesz. A siker 
szempontjából az a döntő, hogy mennyire képes a szervezet közvetíteni és 
fenntartani a referenciapontot.

Egy SV-hez hasonló intézményben átfogó rutinokra, struktúrákra, szá-
monkérési módszerekre és olyasmire van szükség, ami lehetővé teszi az 
intézmény összetartását, valamint azt, hogy közös problémákat lehessen 
megoldani. Ahogy korábban megállapítottuk, egyáltalán nem mindegy, 
miként alakulnak ezek ki. Nagy a kockázata, hogy inkább gátolják, mint-
sem támogatnák a szervezők munkáját, a népoktatás ideáljaival össz-
hangban álló tevékenységek megvalósítását és fenntartását. Éppen ezért 
a pedagógiai fejlődés nem csupán egy részleg munkájának kérdése lesz, 
hanem olyasmi, aminek az egész szervezetet, minden tevékenységet és 
struktúrát jellemeznie kell. Munkánkban abból indultunk ki, hogy ta-
pasztalt intézményvezetők mit meséltek szervezeti munkájukról, mivel 
úgy látjuk, hogy ez minden további, pedagógiai fejlesztésről szóló beszél-
getés kiindulópontja mind az egyes részlegekben, mind pedig az egész 
szervezeten belül.

Híd a mikro- és a makro- között

E munkában abból indultunk ki, hogy a népoktatásnak, és ezzel együtt 
az SV-nek is fontos küldetése van a társadalomban. A népoktatásról szóló 
kutatásban gyakran utalnak arra, hogy a népoktatás kiindulópontja az 
egyén életvilágában van. Az életvilág az a konkrét valóság, amelyben az 
életünk játszódik. Amit tudásként közvetítenek, ugyanakkor csupán en-
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nek a világnak a leírása és mentális konstrukciója. E leírásokat többé-ke-
vésbé absztraktnak és idegennek éli meg az egyén. A népoktatás éppen 
ezért elsősorban ezt az életvilágot kívánja felfoghatóvá tenni.

Másképp fogalmazva: a népoktatás hidat kíván teremteni a mikrofenomén 
és a makrofenomén között. A mikrofenomén az, amelyben az egyén maga 
működik és meg tud kapaszkodni. A makrofenomént absztrakciók és mo-
dellek különböző formáinak leírásaiban kapjuk meg. A mikrofenomén 
alakítja a makrofenomént és színeződik általa. Az egyes tevékenységek-
nek tehát ahhoz kell hozzájárulniuk, hogy az emberek otthonosabban 
érezzék magukat a társadalomban, jobban hozzá tudjanak járulni, és ezen 
keresztül megérteni és hatni azokra a makrofolyamatokra, amelyek egy jó 
élet szempontjából jelentőséggel bírnak.

Ez egyáltalán nem ugyanaz, mint képzésen keresztül olyan tudást és 
képességeket szerezni, amelyek „szükségesek” a társadalomban. Nem 
ugyanaz, mint a képesítést adó tanulmányok. Nem ugyanaz, mint egy 
jobb szakmai kompetenciát szerezni. Nem is ugyanaz, mint megtanul-
ni beilleszkedni a társadalomba és megérteni azt. Ehelyett inkább ar-
ról van szó, hogy önképzés segítségével, valamint ezáltal megértve azt, 
hogy valamiféle kapcsolat van az emberek cselekedetei és a keletkező 
makrofolyamatok között, részt tudjanak venni, és pozitív irányban tud-
janak hatni a társadalmi életre.

A kimondott és a ki nem mondott

Úgy láttuk, hogy a szervezet, ez esetben az SV, éppen e két világ, az élet-
világ és a tudásvilág határán áll. A kutatásban a szervezőnek, nem csupán 
a tanulókörvezetőnek, éppen ezért útmutatónak és vezetőnek kell lennie. 
A résztvevők gyakorlatlanok az efféle expedíciókban, így tehát azt kell el-
várnunk, hogy az SV munkatársai tapasztalataik révén jobban meg tudják 
majd ragadni éppen azokat a nehézségeket és problémákat, amelyek az 
utazás során felmerülhetnek. Fontos, hogy az SV munkatársai erről saját 
tapasztalatuk alapján tudjanak beszélni, hogy ezen keresztül mindenki 
számára megkönnyíthessék az utazást.
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Amikor A pedagógiai módszerfejlesztés című projektet terveztük, azt 
láttuk magunk előtt, hogy lehetséges megragadni és leírni a különböző 
tevékenységek kiformálása mögött rejlő különböző tapasztalatokat és 
gondolatokat, és azt, hogy miként lehetne sikeressé tenni az „expedíci-
ót” a résztvevők számára. Láttuk magunk előtt, hogy meg lehet ragadni 
a népoktatás jellegzetes, a felnőttképzéstől eltérő munkamódszerét és ru-
tinjait.

Láttuk magunk előtt, hogy meg tudnánk tanulni valamit arról, hogy bizo-
nyos helyzetek miként kezelhetők, hogy az utazás jól sikerüljön a résztve-
vő számára, vagy hogy felderítsük és megoldjuk a felmerült problémákat. 
Láttuk magunk előtt, hogy tudást szerezhetünk arról, miként követheti és 
értékelheti folyamatosan a vezető a tanulókör egyes történéseit, és hogy 
miként avatkozhat közbe, ha kockázatosnak lát valamit. Az, hogy csupán 
utána konstatáljuk, hogy a csoport elvétette a célt, és nem vette figyelembe 
a referenciapontot, meglehetősen sovány ambíciónak tűnik egy pedagógi-
ai fejlesztés számára.

Reméltük, hogy megtudjuk, hogy egy tanulókör szervezésének gyakorlati 
és gyakran csendes, mesterség-jellegű ismerete miként hagyományozó-
dik nemzedékről nemzedékre, és hogy erre valójában milyen eszközök 
alkalmasak.

Természetesen nem gondoltuk, hogy ezt majd csak úgy el tudják mesélni 
nekünk. Hiszen a mi feladatunknak kéne lennie összekapcsolni az egyes 
történeteket és mindezt megfogalmazni. Azt reméltük ugyanakkor, hogy 
sok személyes történetet, tapasztalatot, példát, állásfoglalást és reflexiót 
kapunk a népoktatásról. Íme néhány példa, amelyeket mondhattak volna, 
de nem hangzott el:

• Példa annak a dilemmának a kezelésére, hogy miként lehet egy 
meritokratikus társadalomban a „hasznosnak” számító tudással kap-
csolatos szükségleteket kielégíteni, és ezzel egyidejűleg fenntartani a 
népoktatás referenciapontjait;
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• Példa arra, hogy miként kezelhetők a résztvevők és a vezetők elvárásai 
az ügyfél–szállító, vagy segítő–kliens viszony tekintetében, s hogy ehe-
lyett inkább a népoktatás ideáljaira jellemző kapcsolatokat teremtsen, 
úgy mint önállóság, egyenjogúság és tisztelet az egyes személy tudásával 
szemben;

• Példa arra, hogy a tanulókör résztvevői miként hatottak a külvilágra, és 
hogy egyes csoportok és résztvevők munkája hozzájárult ahhoz, hogy 
jobban megértsék a társadalmi folyamatokat és a helyi viszonyokat, s 
hogy ezek azután jobb lehetőségeket biztosítottak a következő tanulmá-
nyi csoportok és résztvevők számára.

Ugyan néhány példát kaptunk, mégsem tűnt úgy, hogy az efféle célok 
felé a szervezők és az intézményvezetők szisztematikusan törekedtek vol-
na vagy aktívan megpróbálták volna elérni. A tapasztalatokat gyakran 
korábbi, vezetői vagy résztvevői tapasztalatból, nem pedig szervezői ta-
pasztalatokból szerezték. A jó intézményvezető képe leginkább egy olyan 
adminisztrátori kép lett, akinek jó kapcsolatai voltak és jó körvezetőket 
tudott keríteni, ezen túl azonban lehetőség szerint „távol kellett tartania 
magát”, hogy megmutassa: teljesen megbízik bennük.

Ugyanakkor igen jól átlátták azt, hogy a meritokratikus megoldásokra 
törekvő résztvevők és a társadalom, valamint az intézmény gyenge ideo-
lógiai öntudata nagy kockázatot jelent a népoktatás szempontjából: hogy 
többé már nem lehet azt különválasztani a felnőttképzéstől. Sok esetben 
érezték úgy, hogy egyfajta gazdasági struktúra fogva tartja őket, amely 
sokkal inkább ügyfél–kliens jellegű, nem pedig tiszta népoktatói gondol-
kodás.

A jó működéshez épp ezért meg kell próbálni kialakítani érdekes kurzus-
programokat, be kell szervezni attraktív előadókat, el kell csípni új tren-
deket stb. Sok munkát fektettek abba is, hogy más érdekszervezetekkel 
együttműködésben speciális programot találjanak ki a társadalom „rá-
szorulóinak”, például a meg nem hallgatott és kitaszított csoportoknak. 
Így tehát igyekeznünk kellett, hogy a beszélgetések folyamatosan a népok-
tatás speciális pedagógiája és referenciapontjai körül forogjanak.
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Nem hisszük, hogy azért történt ez, mert nem próbálták megvalósítani a 
kitűzött célt. Biztosak vagyunk benne, hogy a résztvevők rendelkeznek 
saját tapasztalattal az említett témában. A nehézség hitünk szerint első-
sorban abban gyökerezik, hogy azok, akik tapasztalt népoktatók, egész 
egyszerűen nem gondoltak arra, hogy a mindennapjaikban felfigyelje-
nek ezekre a kérdésekre, és nem szokták meg, hogy reflektáljanak rájuk 
és beszélgessenek róluk. Az újak, akik népoktatói háttér nélkül kerültek 
az intézménybe, természetesen még nehezebben igazodnak el ezekben a 
kérdésekben, még akkor is, ha ösztönösen megértik és osztják az itt bemu-
tatott értékelési szempontokat.

Reméljük, hogy ez a jelentés hozzájárul ahhoz, hogy a figyelmet a fontos 
kérdések felé lehessen irányítani: amelyekről állást kell foglalni, gondol-
kodni és beszélgetni kell. A jelentés talán némi támpontot adhat, amely 
megkönnyíti a vezetők számára, hogy megfogalmazzák, mit is tudunk 
ezekről a kérdésekről, és ezáltal megkönnyíti majd a pedagógiai módszer-
fejlesztést, amely az egész projekt végső célja.

A csendes tudás kockázatai

Hagyományozott tudás alatt olyan tudást értünk, amelyet azon tevé-
kenységeken keresztül adunk át, amelyekben magunk is részt veszünk. A 
gyakorlati tudást és áthagyományozott tudást gyakran, átvitt értelemben 
„csendes tudásnak” nevezzük. Azon tevékenységek közben, amelyekben 
az emberek egymástól és egy mestertől is tanulnak, állandó kommuni-
káció zajlik, gyakran kötetlen beszélgetések formájában. Ez a kötetlen be-
szélgetés hozzájárul ahhoz, hogy normákat, nézeteket, állásfoglalásokat 
és ítéleteket alakítsanak ki.

Amikor a tudást csendesnek nevezik, ez feltételezhetően azzal van össze-
függésben, hogy a beszélgetés belső, és csak azoknak lehet tolmácsolni, 
akik részt vesznek a tevékenységben és ismerik magát a mesterséget. Az 
emberek be vannak zárva a saját nyelvükbe és tudásukba.
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Értelemszerűen még egy ilyen „csendben áthagyományozott tudás” is 
szolgálhat az intézmény működésének hatásos alapjául. A fejlesztés szem-
pontjából ugyanakkor kockázatos az a tény, hogy a csendes tudás nem 
tud konfrontálódni más típusú tudással sem a szervezet falain kívül, sem 
pedig azokon belül.

A nyelvnélküliség azt is magában foglalja, hogy a szervezet működését 
többé-kevésbé „titkosként” vagy „misztikusként” élik meg. A beavatot-
tak értik, hogy mit mondanak és tesznek, mások azonban nem. Gyak-
ran használják a „transzparencia”, „átláthatóság” kifejezéseket manapság, 
hogy rávilágítsanak, mennyire szükséges az egyes szakterületek bezártsá-
gát megtörni.

Egy ilyen intézmény, amely egyedül a csendben hagyományozott tudásra 
épít, nem lehet kellően transzparens ahhoz, hogy a benne szereplők képe-
sek legyenek előre látni, felfogni és megmagyarázni saját professzionális 
cselekedeteik külső konzekvenciáit. Ezáltal könnyen ördögi körbe kerül-
nek. A bizonytalanság kezelésére olyan megoldást találnak, hogy függet-
lenítik magukat más intézményektől, és védőfalakat építenek maguk köré. 
Amikor a határokon túl találkoznak, triviális dolgokról beszélnek. A szer-
vezet gyorsan fragmentálódik.

Félő az is, hogy az ember nem tudja életben tartani a tradíciót. Az új „ta-
noncok” talán nem jól fogják fel a kötetlen beszélgetéseket, és félreérthe-
tik a mögötte rejlő motívumokat. A nem beavatottak és a sarlatánok fel-
színesen utánozhatják magát a munkamenetet anélkül, hogy megértenék 
a cselekvést, azaz a mélyebben fekvő intenciókat, hogy miért éppen azon 
a módon teszi azt az ember, ahogyan teszi.

Gyakran azt hisszük, hogy azáltal leszünk jó népoktatók, hogy mechani-
kusan ismételünk bizonyos pedagógiai „fogásokat”, minden elképzelhető 
szituációban. Ha az ember jó népoktató, egy egész sor különböző alterna-
tívából választhat az aktuális helyzetben, olyanokból is, amelyek hagyo-
mányos felnőttképzésnek tűnhetnek.
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Ha a tudás „csendes”, nehéz a kívülállónak értékelnie a munkát. Az em-
ber ugyanis nem érti meg a képzés értékét csak azáltal, hogy tanulmá-
nyozzuk az eredményt, hiszen a feltételek minden esetben különbözőek. 
Hogy az értéket megértsük, benne kell lennünk, és fel kell fognunk azt a 
folyamatot, amely által az eredmény létrejött. Ugyanakkor csendes tudás 
esetén egyedi, eredeti és magas minőségi szinten álló értékek maradhat-
nak észrevétlenek, míg a népoktatásba csupán „belekontárkodó” emberek 
munkáit támogatják. Komoly következményekkel járhat, ha ezeket a ne-
hézségeket nem tudjuk megoldani.

Népoktatás – inkább társadalmi részvétel kérdése, mint peda-
gógiai választásé

Egy másik vezérfonal, amely minden fókuszcsoport beszélgetésében jelen 
volt, hogy a népoktatásnak inkább a társadalom fejlődéséhez, az abban 
való részvételhez fűződik mély kapcsolata, semmint a pedagógiához. Ezt 
a fonalat „politikainak” neveztük, de szeretnénk hangsúlyozni, hogy ez 
alatt nem pártpolitikát értünk. Ez a társadalmi részvétel meghatározta 
azt is, hogy a többség milyen cselekedeteket tartott kívánatosnak, és azt is, 
hogy miként tervezték meg a körök munkáját.

Sok résztvevőnek volt olyan tapasztalata, hogy a népoktatás szellemében 
végzett pedagógiai munka forradalmi változást hozhat, és drámai jelen-
tőséget kaphat az egyes emberek számára. Ezek az „erőteljes” élmények 
voltak azok, amelyek sok résztvevőt ahhoz vezettek, hogy részt vegyenek a 
társadalom nagy kérdéseiben. Ritkán fordult elő ennek a fordítottja, tehát 
az, hogy valaki jó pedagógiával akarta közvetíteni saját üzenetét a társa-
dalmi kérdésekben, és ezáltal híveket toborozni.

Láthatjuk tehát, hogy ellentét áll fenn a „képzésszervező” és a „társadal-
mi szereplő” között. Ez az ellentét minden fókuszcsoportban felbukkant. 
Umeåban azt tárgyaltuk, hogy maga a szervezés kérdése hogyan rendelke-
zett akadályként megélt társadalompolitikai dimenzióval. Jönköpingben 
arról beszéltünk, hogy a társadalompolitikai dimenzióval rendelkező 
finanszírozási kérdést ellentmondásosnak és akadályozónak találták. 
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Stockholmban egyrészt arról beszéltünk, hogy a tömegmédiához kap-
csolódó tevékenységek kolonizálják az emberek gondolatvilágát, másrészt 
pedig annak fontosságáról, hogy olyan tevékenységeket kínáljunk, ame-
lyek megkönnyítik az emberek számára, hogy önállóan viszonyuljanak 
a tömegmédiából állandóan érkező üzenetekhez, és amelyeket a képzési 
rendszer is közvetít.

A beszélgetések azt mutatták, hogy a népoktatásról és a tanulókörnek 
a modern társadalomban való helyéről, illetve a társadalmi fejlődéshez 
való hozzájárulás lehetőségeiről szóló kérdések mélyen ismertek voltak a 
legtöbb résztvevő számára. Más oldalról viszont jelen voltak olyanok is, 
akik egy modern menedzsmentperspektívából tekintettek a szervezetre. 
Ők másképpen ítélték meg a dolgot. A társadalmi dimenziót előnyben ré-
szesítették a hagyományos móddal ellentétben. Ők inkább azt tartották 
fontosnak, hogy szakítsanak a régivel, és inkább piaci beállítottságú tren-
deket, gondolatokat és eszméket helyeseljenek. Ebben a kérdésben látha-
tólag feszültségek állnak fenn az SV-n belül.

A pedagógiai fejlődés személyes részvételt követel

A fókuszcsoportok beszélgetései azt is megmutatták, hogy a pedagó-
giai fejlődésről szóló tevékenységek nem tudtak túl nagy érdeklődést 
ébreszteni, leszámítva azt néhány lelkes embert aki együttműködött. Más 
kérdésekkel összehasonlítva e kérdés prioritása alacsony, már ami a stra-
tégiai és adminisztratív vitákat illeti. Azt is láthattuk, hogy ezek gyak-
ran ugyanazon lelkes emberek, akik sok különböző fejlesztési projektben 
vesznek részt. Ez természetesen nyugtalanító, ha az ember azt látja maga 
előtt, hogy az SV-nek minden erejét összeszedve meg kell védenie a nép-
oktatás jellegzetességeit.

Azt is megállapíthatjuk, hogy a fókuszcsoportok, amikor ismert népokta-
tási elvekre utalnak, nehézségeket és ellentmondásokat írnak le, amelyeket 
nem sikerült a gyakorlatban kielégítően kezelni. Ebben a jelentésben arra 
törekedtünk, hogy leírjuk azt, amit mi ezen elvek gyakorlati következmé-
nyeinek látunk. Az ellentéteknek ilyen gyakorlati kezelését ugyanakkor 
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nem világították meg a fókuszcsoportokban. Inkább az a benyomásunk, 
hogy talán megrémültek attól a komplexitástól, amelyekkel találkoztak, és 
azon nehézségektől, amelyekről úgy gondolták, hogy a mindennapi mun-
kában fel fognak bukkanni.

Nem gondoljuk tehát, hogy a népoktatás és a felnőttképzés metszéspont-
jában keletkezett ellentétek vagy dilemmák megoldódtak volna. Nem is 
tűnik úgy, mintha kellően felkészültek lennénk arra, hogy kreatív megol-
dásokat találjunk erre a problémára. A fókuszcsoport legtöbb résztvevője 
hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az SV különböző fórumain belül 
folytassuk a beszélgetéseket és a tapasztalatcserét e témák körül.

A projektet azért indítottuk el, hogy lehetőségeket kínáljunk az SV-n be-
lül egy széles horizontális kommunikációra. Így tehát a projekt keretein 
belül is szerettük volna szem előtt tartani a népoktatás alapjait képező de-
mokratikus elveket. Szerettünk volna lehetőséget nyújtani arra, hogy saját 
szövegekkel és kommentárokkal járulhassanak hozzá az anyag megfor-
málásához. Hiszen a FirstClass és a szokványos e-mail gazdag technikai 
lehetőségeket kínál erre.

Mindezen erőfeszítések ellenére, és azzal együtt, hogy a tárgyalandó kér-
dések jelentősek voltak mind a közreműködők mind pedig az SV mint 
szervezet számára, ez a horizontális kommunikáció igencsak korlátozott 
lett. Mivel mi ugyanezzel a nehézséggel találkozunk sok más tevékeny-
ségben is, ezt a hiányos részvételt úgy értelmezzük, hogy elég nagy és ál-
talános nehézséget jelent kifejleszteni a társadalomban bármely szükséges 
demokratikus fejlődési folyamatot. A korlátozott részvétel tehát nem csak 
az információ, munkaterv és technika kérdése. A nehézségek minden bi-
zonnyal ennél mélyebben gyökereznek.

A társadalom legfőbb indoka a tanulmányi szövetség támogatására az – 
amint ezt e jelentésben leírtuk –, hogy elősegítse a demokratikus alap-
szemlélet kialakulását és a horizontális irányú fejlődést. Éppen ezért a pro-
jekt tapasztalatai kiindulópontként szolgáltak, hogy azután a stockholmi 
találkozón elgondolkodjunk ezeken a problémákon. Azt reméltük, hogy a 
résztvevők népoktatási tapasztalatai segítségével megtaláljuk a kapcsot a 
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tanulókörök és a demokratikus viták között. Azonban erre kevés választ 
kaptunk. Az elemzés e helyett azt mutatta, hogy a nehézségeket még ne-
hezebb megragadni, mint ahogyan elképzeltünk.

Ez természetesen igazi kihívás. Amennyire az SV képes lesz a megfelelő 
keretek között az itt vázolt irányban folytatni a pedagógiai fejlesztést, a 
munka nem csupán közvetlen haszon lesz a szervezet számára. Arról is 
értékes információkkal fog szolgálni, hogy a horizontális demokratikus 
folyamatokat miként lehet erősíteni és kezdeményezni.

A belső demokratikus folyamatok megjavítása természetesen elvi okokból 
fontos egy SV-hez hasonló intézmény számára, amelynek alapjait a valódi 
részesség és a partnerség eszméi képezik, és amely szövetségnek nevezi 
magát. Azáltal tehát, hogy Önök tanulmányozzák saját fejlesztési munká-
jukat, válik az Önök számára lehetővé, hogy kikutassák, mi akadályozza 
meg egy modern, demokratikus referenciapont való megtalálását. Akkor 
azt is jobban megértenék, hogy maga az SV mint szervezet jobban tudná 
támogatni a demokratikus folyamatokat egy olyan modern társadalom-
ban, mint amilyen a miénk.
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4. rész
Pedagógiai fejlődés egy eszmei szervezetben

A pedagógiai gyakorlat kérdését egy népoktatási szervezetben kötni kell 
ahhoz, ami a szervezők és a résztvevők kapcsolatában történik. Az ott 
kifejlesztett gyakorlat befolyásolja, mi történik az intézet különböző tiszt-
viselői, a résztvevők és más érintettek között. Mindezen találkozókat, be-
szélgetéseket és közös döntéseket mikrofolyamatoknak nevezzük. Azon 
makrofolyamatok tehát, amelyek a szervezetben megfigyelhetőek, a folya-
matosan zajló mikrofolyamatok következményei.

Ezekkel a mikrofolyamatokkal találkozunk mindennapjainkban, mivel 
ezek formálják a valóságunkat, vagyis azt, amit mi egyes emberek érzé-
sünk szerint tudunk alakítani. Hogy megkülönböztessük ezt azon leírá-
soktól, amelyek a világot halott dolgok halmazaként kezelik, ezt a világot 
a filozófia életvilágnak nevezte el.

Az a világ, amelyet a „szervezet, struktúra, kompetencia, rutinok és cé-
lok” fogalmakkal írnak le, gyakran már nem kötődik egyes emberi csele-
kedetekhez, hanem objektív viszonyokként tekint a makrofolyamatokra. 
Ezt a világot, amelyet mindannyian ismerünk, Jürgen Habermas filozófus 
rendszervilágnak nevezte el.

Ha a rendszervilágról való beszélgetésekben azt hisszük, hogy tudjuk úgy 
kezelni a makrofolyamatokat, mintha az nem az egyes emberi cselekede-
teinek következménye lenne, az paradoxonokhoz vezet, amennyiben egy 
intézmény vagy egy társadalom viselkedését próbáljuk megváltoztatni.

Az a kérdés, amely körül minden, változással kapcsolatos vita és 
mikrofolyamatokkal kapcsolatos fejlődés forog, az, hogy milyen intézke-
dések és tettek lehetnek hatásosak, és milyen elv alapján történik a változás. 
Spontán módon, a külvilág változásain keresztül? Lehet-e és szabad-e ezt 
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támogatni felülről, a vezetők kísérletei által azért, hogy hassanak a rend-
szervilágra, vagy alulról és belülről kell generálódnia annak következmé-
nyeként, hogy az emberek másféle módon avatkoznak az életvilágukba?

Ez a szervezetelmélet klasszikus kérdéseihez vezet. Ha támogatni vagy 
kezdeményezni kívánunk egy változást – fent kell kezdeni, lent, vagy meg 
kell törni a szervezet határait? Ez csupán egy strukturálási folyamat, vagy 
egy azonos időben zajló tanulási folyamat is? A válasz természetesen azon 
múlik, hogy tulajdonképpen milyen típusú változási folyamatokat szeret-
nénk, és mit akarunk támogatni.

A viselkedést, és ezzel a makrofolyamatokat is két módon lehet megvál-
toztatni. Lehet egyrészt úgy, hogy a helyzet vagy a feltételek változnak 
meg, és így az egyes emberek kénytelenek viselkedést változtatni. Ehhez 
nem kell egyidejűleg felfogásukat is megváltoztatni vagy az életvilág és a 
rendszervilág kapcsolatát megérteni. Másrészt úgy is lehet, hogy az embe-
rek saját életvilágukról való felfogása megváltozik.

Ha a változás kényszerített, a viselkedés természetesen az első adandó al-
kalommal visszatér a régi kerékvágásba. Az effajta változtatási kísérletben 
gyakran ez lesz a helyzet, mivel az emberek kollektívaként abba az irány-
ba tendálnak, hogy megpróbálják felismerhetővé és kezelhetővé tenni a 
szociális helyzetet. A szervezetelméleten belül egy ilyen felszíni változást, 
ahol az emberek felfogása és tudása valójában nem változott, elsőfokú vál-
tozásnak nevezik.

Hogy a változás állandó lehessen, tanulási folyamatnak kell lezajlania, 
amelynek eredményeképpen az emberek, akik a mikrofolyamatokat te-
remtik, másként tekintenek az életvilágukra, mint korábban. Ezt nevezik 
másodfokú változásnak.

Mostanra a legtöbb kutató, akik e jelenségeket vizsgálják, egyetértenek 
abban, hogy az elsőfokú változások olyan kísérletekben történnek, ame-
lyekben a rendszert akarják megváltoztatni, míg a másodfokúak olyan 
kötetlen beszélgetések során keletkeznek, amilyenek például többek kö-
zött egy tanulókörben fordulhatnak elő.
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A változás szükségességét sokféle okból lehet aktuálissá tenni egy intéz-
ményben. Talán egyesülniük kell, csökkenteni a költségeket, ha a piac 
elfordul tőlük, vagy új technikát kell bevezetni. Esetleg a tanuláson és a 
személyes fejlődésen alapuló viselkedésbeli változáshoz is hozzá akarhat 
járulni, miképpen projektünk is. Mindezen ambíciók gyakran egybees-
nek vagy összekeverednek egymással, annak ellenére, hogy a változási 
mechanizmusok teljesen különbözőek.

Az első- és másodfokú változások spontán módon és állandóan, minden 
emberi együttlétben létrejönnek. Nem lehet őket irányítani vagy ellen-
őrizni. Csupán jobban vagy kevésbé lehetünk figyelmesek arra, hogy mi-
kor, hol és miként jelennek meg ezek. Ezért olyan fontos jobban megérteni 
a mikro- és makrovilágok összefüggését, és hogy a saját tetteink hogyan 
járulnak hozzá a történésekhez. Ez különösen fontos a mai helyzetben, 
amikor majdnem minden munkahely és intézmény soha nem látott és 
erőteljes változásoknak van kitéve.

Fontos és figyelembe veendő szempont minden változási folyamatban, 
akárhonnan is indul az ki, hogy mi tartja össze a szervezetet. Úgy védik 
azt, mint az egykori NDK-ban, egy fal által, amely nem engedi ki onnan 
az embereket? Vagy akik részt vesznek benne, azok szabadon és önkén-
tesen teszik ezt, az életvilágban szerzett tapasztalataik által, vagy csupán 
megszokásból, kényszerűségből, esetleg hatalmi eszközök által, a rend-
szervilág kiformálásával?

Az önkéntesség ebben az esetben centrális kérdésnek tűnik. Bármely 
kényszer védelme alatt olyan rossz állapotok terjedhetnek el, amelyeket 
a rendszervilágról szóló beszélgetésekben nem lehet észrevenni. Egyfajta 
„vakság” alakul ki azzal szemben, ami valóban történik. Ilyesfajta vakfolt-
ok ugyanakkor azonnal láthatóvá válnak a makrofolyamatokban, amikor 
az emberek lehetőséget kapnak cselekedni és szabadon választani – ha 
kapnak erre lehetőséget.

Ez a kérdés természetesen a legvégső referenciapont a mi 
demokráciafelfogásunkban és abban, amelyet „szabad választásnak” ne-
vezünk. Ez a népoktatás hagyományának kiindulópontja is. Lehetőség a 
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választásra, lehetőség a jelen megértésére és lehetőség az egyes ember szá-
mára, hogy kommunikáljon az életvilág viszonyairól, olyan ismereteket 
kényszerít elő mindannyiunkból, amelyeket egyébként nem fogalmazhat-
tunk volna meg.

Sok gyakorlati kísérlet és kutatás mutatja, hogy az olyan intézmények, 
amelyekben az ember megszabadíthatja magát a rendszervilág által tuda-
tosan vagy nem tudatosan okozott külső kényszerektől, drámai mértékű 
javulást mutathat fel az életminőség területén.

Összehangolás és együttműködés

A népi mozgalmak és a népoktatás tradíciói az önkéntes részvétel és csat-
lakozás gondolatában gyökereznek. Épp ezért olyan struktúrákkal és 
együttműködési formákkal dolgoznak, amelyek tisztelik az egyes tagok 
és résztvevők önállóságát. Nem egyeztethető össze a népi mozgalmak esz-
méjével olyan kényszer illetve befolyásolás, amelyek azáltal tartják össze a 
szervezetet, hogy korlátozzák az önkéntességet és szabadságot.

Épp ezért használják a „szövetség” szót. Egy szövetség tehát más, mint 
a „konszern”, méghozzá abban, hogy másként viszonyul a tagokhoz, és 
másként tiszteli azok önállóságát és szabadságát. A külső összehangolás és 
irányítás, amelyet más intézményekben gyakran szükségesnek tartanak a 
különböző részek összetartásához, egy szövetségen belül nem magától ér-
tetődően szükséges. Egy szövetség életben maradásához inkább a részek 
közötti belső szolidaritásra van szükség, amelynek eredményeképpen a 
résztvevők szívesen maradnak a szövetségben.

Épp ezért szükségesnek tartottuk, hogy különbséget tegyünk összehan-
golás és együttműködés között. Összehangolás azáltal jön létre, hogy az 
egyén többé-kevésbé önként feladja az önállóságát, és hagyja magát egy 
fölérendelt struktúra, rutinok, szabályok, direktívák vagy vezetők által 
irányítani, függetlenül attól, hogy mi történik, vagy hogy miként fogja fel 
a saját életvilágát.
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Az együttműködésnek ugyanakkor nem feltétlenül kell a függetlenség ro-
vására kialakulnia. Önállóan is cselekedhetünk úgy, hogy közben nem 
csupán megpróbáljuk elérni a céljainkat, hanem hogy ezzel egyidejűleg a 
többiek segítségére is vagyunk. Nem kell, hogy ugyanazokkal a célokkal 
vagy értékítélettel rendelkezzünk, azoknak csupán összeegyeztethetőek-
nek kell lenniük. Nem is kell többen lenni az együttműködéshez. Telje-
sen egyedül is dolgozhatunk úgy, hogy a cselekedeteinkkel közben mások 
szükségletéhez is hozzájárulunk.

Az embernek természetesen szabadságában áll többé-kevésbé tudatosan 
ellene is dolgozni a többieknek. Természetesen rosszindulatból is választ-
hat olyan cselekedeteket, amelyek blokkolják és szabotálják mások szán-
dékait. Tudatlanságból és a legjobb szándékkal is tehetünk olyat, amellyel 
bár azt hisszük, jót teszünk, mégis mások törekvéseinek és fejlődési kísér-
leteinek útjában állunk. Egy olyan szövetség, amelyben az emberek egy-
más ellen dolgoznak, hosszú távon nem működhet szövetségként, ezért 
olyan szervezeti formákat kell választani, amelyek távolabb fekszenek a 
népmozgalmak ideáljától és közelebb a tradicionális szervezetekhez.

E jelentésben abból indultunk ki, hogy az SV olyan szövetség, amely a 
népmozgalom hagyományán nyugszik. A pedagógiai fejlődés a mi értel-
mezésünkben tehát inkább az együttműködés, mintsem az összehango-
lás kérdése. Az együttműködés referenciapontjának olyannak kell lennie, 
hogy azok, akik az SV-hez csatlakoznak, lehetőséget kapjanak egy olyan 
társadalmi munkához, amelyet saját maguk fontosnak tartanak. Az SV 
ezáltal eszmei alapú intézménnyé válik.

Pedagógiai fejlődés – a viselkedés változása

Nem történhet úgy változás egy szervezetben, hogy az ne lenne hatással a 
szervezet többi részére. Ahogy a vízbe dobott kő körül a hullámgyűrűk, 
az egyes tanulókörökben történt változás is szétterjed. Ennek ellenére úgy 
tűnik, hogy a munkaformák nagyon stabilak és nehezen megváltoztatha-
tóak. Ezt azzal indokolják például, hogy „ellenállást éreznek a változások-
kal szemben”, vagy hogy „a kultúra az ereikben van” stb.
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Csaknem minden változtatási kísérlet, amely az intézmény valamely pont-
járól indult ki, egy idő után szinte mindig visszaállt a régi kerékvágásba. 
Lena Abrahamsson írásában sok, jól kitalált és különösen jól megalapo-
zott fejlesztési projektet tanulmányozott, és azt tapasztalta, hogy az elérni 
kívánt hatások a legtöbb esetben rövid életűek voltak.6

A fejlesztésben részt vevő lelkes emberek egy idő után megállapíthatták, 
hogy nem tudják fenntartani a változást az új viselkedés kioltására és a 
régi visszaállítására törekvő erőkkel szemben.

Egy másik, ismert, Abrahamsson által is említett tapasztalat az volt, hogy 
hogy az intézmény egyik pontján meginduló változás ritkán terjed szét 
az egész intézményre. A változásra irányuló kísérletek gyakran elszigetelt 
jelenségek maradnak. Egy ideig érhetünk el sikereket, de valahogy úgy 
tűnik, hogy ez mindig ellenreakciót vált ki a környezetünkben, amelynek 
következtében a fejlődés egy idő után visszakényszerül a régi mintákba, és 
így minden visszazökken a már megismert és megszokott sémákba. Sike-
res, fenntartható fejlődés kialakulásában így aligha reménykedhetünk.

Ennek egyik fontos oka az, hogy cselekvési mintáink mélyen gyökerez-
nek világunkban. Még a fölérendelt struktúrák is saját szokásainkkal 
és elképzeléseinkkel összhangban fejlődtek. Mivel mélyen gyökereznek 
életvilágunkban, megfelelő hatékonysággal állítják majd vissza a rendet 
is, ha azt változások fenyegetik. E gyakorlatot nagyon nehéz megváltoz-
tatni, méghozzá éppen azért, mert a mindennapi sémák nagyon mélyen 
gyökereznek bennünk. Minden történést és jelenséget megszokott nyelvi 
konstrukciókkal írunk le, amelyek anélkül osztják ránk a rendszervilág 
klasszikus szerepeit, hogy erre bármikor is célzottan gondolnánk.

Éppen ezért különösen fontos a fejlődés kezdeményezése és támogatása 
szempontjából, hogy az érintett szereplők személyesen mit gondolnak ar-
ról, hogy ki és mi irányítja a szervezetet. Minden intézményben közös 
gondolatminták és referenciapontok kötik össze őket, amelyek azokat a 

6 Abrahamsson, L. (2000): Helyreállítani a rendet. Nemi minták és változás a 
munkaszervezetekben. Umeå: Borea bokförlag.
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stabilizáló mechanizmusokat alakítják, amelyek által mindenki „felismeri 
magát”.

Pedagógiai fejlesztés esetében, ami valamilyen módon a viselkedés meg-
változtatásával jár, meg kell látni a megfelelő kiindulópontot. Mi az, amit 
az emberek egy intézményben „felismernek” és ezért a visszaállítására 
vagy megtartására törekednek?

Néhány gondolatminta, amely egy intézmény munkájának 
összehangolását és együttműködését irányítja

A munkakörnyezetet ellenőrző bizottságban végzett munkánk során ér-
demesnek találtuk különválasztani az efféle alapvető gondolatminták és 
referenciapontok néhány típusát. Az intézmény természetében rejlő el-
képzelések nagy jelentőségűek abból a szempontból, hogy milyen változá-
sokat lehet kezdeményezni negatív következmények nélkül és milyeneket 
nem.

A legtöbb szervezetben sok olyan gondolatmintát találni, amelyek 
egymással összevetve nagyon különbözőek. Az, hogy most ekkora a 
frusztráció a kialakult viszonyok miatt, megmagyarázható azzal, hogy 
mikrofolyamatokban nem tudunk olyan praktikus megoldásokat találni, 
amelyek egyesítik a különféle és látszólag ellentmondó szervezési elveket. 
Három fő típusba rendszereztük ezeket, amelyek mellett kevert típusok is 
előfordulnak, de természetesen másként is lehet kategorizálni.

A referenciapontok és gondolatminták egyik típusa olyan intézmények-
ben figyelhető meg, amelyekben a hatalom és a felelősség egy bizonyos 
tekintélyhez köthető. Ezeket a szervezeteket gyakran „push”-típusúaknak 
nevezik, mivel az intézményt a vezetés és a struktúra tolja előre.

Egy másik típus olyan intézményekben figyelhető meg, amelyekben a mű-
ködés stabilizálása az érintettek folyamatos megállapodásainak segítségé-
vel történik – még akkor is, ha ezeket állandóan újra kell tárgyalni. Eze-
ket gyakran „pull”-típusú szervezeteknek nevezik, mert a termelést külső 
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követelmények húzzák előre. A téma variációi lehetnek a cél, a koncepció, 
vagy az ügyfél által irányított intézmények.

Úgy találtuk, hogy bizonyos intézményekben, amilyen az SV is, figyelem-
be kell venni a referenciapontok és gondolatminták egy harmadik típusát. 
Az efféle intézményeket eszmei alapúaknak neveztük, ezekben az intézmé-
nyekben ugyanis az embereknek minden lépést és munkafolyamatot esz-
mei perspektívából is meg kell vizsgálniuk. Minden, ami ezzel ellenkezik, 
instabilizálja az intézményt, még akkor is, ha azt egy illetékes vezető rendel-
te el, és még akkor is, ha azok jövedelmezőek vagy az ügyfelek azt óhajtják.

A hangsúlyt eddig általában olyan vitákra és elemzésekre fektették, ame-
lyek a tekintélyelvű vezetéshez kötődnek. A fejlődés ma az eszmei alapú 
irányításhoz köthető gondolatok és elvek irányába halad. Ebben a fejlő-
désben a cél, a koncepció vagy az ügyfél általi irányítás köztes formák-
nak tűnnek, amelyek jelentősége egyre inkább csökken. Mivel a népok-
tatásnak kötődnie kell a társadalmi élethez és segítséget kell nyújtania a 
résztvevőknek, hogy kezelni tudják ezt a viszonyt, pontosabban is leírjuk 
e három fő forma különböző elveit.

A tekintély vezette szervezet

Egy tekintély által vezetett szervezetben az emberek úgy vélik, hogy egy 
„fölérendeltnek” van joga dönteni arról, hogy mit kell csinálni, és az „alá-
rendeltek” kötelessége a döntésekhez igazodni és megvalósítani azt, amit 
a vezetés kíván. A pszichológiai szerveződés itt elsősorban a vezetés és az 
irányítás iránti lojalitáson alapul.

A munkatársak között kollegiális viszonyt követelnek meg, a különböző 
személyek feladatait pedig a lehető legjobban elhatárolják egymástól. Má-
sok teljesítményére megjegyzést tenni tabunak számít. A vezetés iránti 
lojalitásért cserébe az alkalmazott bért és biztonságot kap.

A vezetőt mint személyt központi alaknak fogják fel, és minden hatalom 
– miként a felelősség is – az övé. Mivel egy szervezetben a legtöbben alá- 
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és fölérendeltek, a felelősség kérdése elvben mindig a „legmagasabb veze-
téshez” kerül. Éppen ezért a nem megfelelő viszonyokat tárgyaló viták is 
mindig a vezetőség köré összpontosulnak.

A tekintély által irányított szervezet egyik modern változata lehetne a 
„koncepció által irányított”. Ez nagyon hasonló a bürokratikusnak ne-
vezett szervezethez. A bürokrácia célja az, hogy minimalizálja a hatalom 
birtokosainak negatív befolyását, és objektívan racionális döntéseken és 
érveléseken alapuló munkaviszonyokat teremtsen. Az intézményt nem 
egy vezető határozatai és direktívái stabilizálják, hanem egy részletes le-
írás a munka kivitelezéséről, amelyhez azután mindenki csatlakozik.

A szervezet dolgozói így egyenrangúnak tekinthetik magukat, és a „mun-
kamódszer” lesz az intézmény sikereinek hordozója. Sok modern szolgál-
tató szervezet (mint pl. a McDonalds) tartozik ide. Ez a gondolat más válla-
latoknál is népszerű, mivel egyetértenek abban, hogy létezik egy sikeres és 
eladható munkamódszer. Ezért például az ABB-ben [többek között elekt-
ronikával foglalkozó svéd–svájci cég – a ford.] néhány évvel ezelőtt egy 
T50 névre keresztelt elképzelést valósítottak meg, amelynek alapötlete az 
volt, hogy a felére kellene csökkenteni egy termék előállításának és disztri-
búciójának naptári idejét. E gondolat körül munkaformák, rutinok, prob-
léma-megoldási módszerek stb. fejlődtek ki, amelyeket az intézményen be-
lül mindenkinek követnie kellett, és ezáltal megvalósítaniuk a célt.

A sikerről illetve a nem megfelelő viszonyokról folyó viták az effajta intéz-
ményekben a módszer és a módszerfejlesztés kérdései körül összponto-
sulnak. Az egyes dolgozók rátermettsége vagy képességei ritkán kerülnek 
szóba, ráadásul nehezen is megtárgyalhatók. Az érdemszerzés fogalma 
általában kimerül abban, hogy a dolgozók úgynevezett „jogosítványokat” 
kaphatnak a meghatározott feladatok vagy koncepciók számára.

Az ügyfél által irányított szervezet

Az ilyen szervezetekben fontos, hogy „az ügyfél legyen a középpontban”. 
Az ügyfélnek, a vevőnek mindig igaza van. Az intézményt piaci követel-
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mények irányítják és alakítják, valamint az, amiért a piac hajlandó fizetni. 
Bármilyen vevőcsoport megfelelő, feltéve, hogy azok az intézményt rövid 
és hosszú távon is képesek finanszírozni.

Természetesen a törvény határain belül kell maradni, de ezeken a kerete-
ken belül a cél mindig szentesítheti az eszközt. Ha a kitűzött célt elérték, 
senki nem kérdőjelezi meg az intézmény tevékenységeit, vagy a folyamat-
ban lévő mikrofolyamatokat. Az elv, hogy az ügyfél irányít, nem csupán a 
kereskedelmi szervezetekben bukkan fel, hanem gyakran az közszolgálati 
szektorban is. Az egyetemek és a főiskolák olyan kurzusokat indítanak, 
amelyek érdeklik a hallgatókat, az egészségügy arrafelé terjeszkedik, ahol 
pácienseket talál.

Az ilyen szervezetekben a fejlődésről szóló viták egyetlen megfelelő refe-
renciapontja a jövedelmezőség. Ha nincsen jelen az intézmény közvetlen 
közelében egyfajta „szükséglet/kereslet”, vagy a csoportok, amelyek felé 
előzőleg fordultak, már nem „jövedelmezőek”, akkor nincs is értelme to-
vább foglalkozni velük.

Az ügyfelek által irányított szervezet egyik variánsában – amely a vevő 
és a megrendelés körül forog – az intézmény létét az egyik dolgozó és egy 
vevő/kliens/páciens közötti személyes megegyezés biztosítja. Hogy válla-
lását teljesíteni tudja, az illetékes dolgozó további személyes megegyezése-
ket köt más dolgozókkal illetve a rendszer más szereplőivel, akik megígé-
rik, hogy megtesznek mindent.

Az egész intézményben létrejön egy értéklánc, amelynek egyik végén a 
végső fogyasztó van, a másikon pedig az, aki nyersanyaggal, tudással vagy 
mással járul hozzá ahhoz, hogy a végső fogyasztó megkaphassa, amit 
akar.

Az intézményt ebben az esetben az egymásba kapaszkodó megegyezések 
hajtják előre, egyre közelebb húzva azt a kívánt eredmény felé. A feszült-
séggel fenyegető és a hatékonyságot firtató viták arról fognak szólni, hogy 
egyesek irreális megegyezéseket kötöttek, esetleg hogy a lánc egyes dolgo-
zói milyen ígéreteket nem tartottak be. Irritáció és frusztráció lép fel to-
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vábbá akkor, ha az intézmény működésének bizonyos szereplői pazarolják 
a közös forrásokat, vagy ha mindenkit érintő döntések és mindennapi ru-
tinok akadályoznak valakit olyan ügyfelekkel folytatott ügyleteik során, 
akikért felelősséget éreznek és akiket a „sajátjuknak” tekintenek.

Egy eszmei alapú intézmény hajtóerői

Sok intézményben mutatkozik egy harmadik és legalább annyira fontos 
aspektus, nevezetesen az, hogy az intézmény egy eszmére vagy egy filo-
zófiára épül. Ez az eszme vagy filozófia az, amely erőteljesen behatárolja, 
hogy milyen vezetői határozatok lehetségesek, és azt is, hogy az ügyfelek 
mely követelései teljesíthetőek.

Jó példa erre a demokrácia kérdése és a társadalmi fejlődés iránti felelős-
ség. A privát gazdaság szervezeteinek gyakran saját maguk által vállalt 
korlátai vannak, míg például az ún. közszolgálati szektorban minden cse-
lekedet iránt etikai követelményeket támasztanak, már ami a demokráci-
át és a társadalom értékét illeti.

A meghozott döntéseket utólag bárki ellenőrizheti, és a cél sohasem 
szentesítheti az eszközt. Ez például az egyik oka annak, hogy még egy 
olyan intézményt is, mint a SÄPO [biztonságpolitikai szerv Svédország-
ban – a ford.], ellenőrizhetnek parlament által kijelölt csoportok.

A nyilvános és szolidárisan finanszírozott szervezeteinkben a működés 
sokkal komplexebb lesz, és a fejlődésükhöz a jövedelmezőség illetve az 
ügyfél kielégítésének aspektusain kívül jóval többféle referenciapontot 
fognak követelni.

Ha az ilyen intézményekből és a külvilággal fenntartott kapcsolatrendsze-
rükből hiányoznak a szilárd és mindenki által elfogadott referenciapon-
tok, a konfliktusokat meglehetősen nehéz lesz kezelni. Az alkalmazottat 
az intézmény eszméjéhez és társadalmi szemléletéhez erősebb kötelékek 
fűzik, mint a fölérendelt főnökök döntéseihez és direktíváihoz, vagy az 
ügyfelek kívánságaihoz.
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A professzionális fejlődés

Ugyanilyen módon állítja fel minden szakember a saját sztenderdjeit, és 
azt a referenciapontot követik, amelyet hivatásukban tanultak meg. Min-
den professzionális szereplő rendelkezik egy sztenderddel arra vonatko-
zóan, hogy egy kliens milyen szolgáltatást várhat el, egy pácienst miként 
kell kezelni, mit van joga követelni egy tanulónak stb. A professzionalitás 
lényege az a szabadság, hogy az egyén állást foglalhasson a sztenderdek 
kialakításának kérdéseiben.

Amikor ezek a sztenderdek nem bizonyulnak fenntarthatónak, fruszt-
ráció lép fel. Ezt csak rontja az, ha valaki úgy látja, hogy pazarolják és 
rossz módon használják fel a rendelkezésre álló pénzt és időt. Ha bárki 
kényszerítve érzi magát arra, hogy elveivel ellentétes módon, nem meg-
felelően járjon el, az sérti a hivatástudatát, a büszkeségét – még akkor 
is, ha egy tulajdonos, egy vezető vagy egy politikus parancsára kellene 
cselekedniük.

Ebben az esetben a „hivatás iránti szeretet” komoly hajtóerő a minden-
napi munka folyamán. Minél erősebb kötelékek fűzik az intézményhez és 
a hivatásához, minél erősebben hisz a saját munkájában, annál nagyobb 
lesz a frusztráció, ha akadályokat és korlátokat érez maga körül.

Példa arra, hogyan sorvad el a professzionalitás

Gyakori félelem, hogy az esetleges középszerű teljesítmény ronthatja a 
professzionális dolgozó lehetőségeit arra, hogy a jövőben gyakorolhassa 
a hivatását, vagy hogy szabad utat engedjen tudásának, ez pedig tovább 
erősíti a frusztrációt.

A munkakörnyezetet ellenőrző bizottságban végzett munkánk során ta-
lálkoztunk egy önkormányzati zeneiskola zenetanárával, aki a neki kiosz-
tott forrásokból nem látja lehetségesnek, hogy igazi eredményeket érjen el 
a diákjaival.
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A zenetanár szerint a közönség nem tudja megérti, hogy a nem élvezhető 
eredmény amiatt van, hogy kevés volt a pénz és a gyakorlásra is kevés időt 
tudtak fordítani, hanem egyértelműen a tanár tudásának hiányosságait 
okolja. Az intézménynek ezáltal rossz híre lesz, és a létéhez szükséges fel-
tételek is bizonytalanabbá válnak. Hosszú távon ez a zeneiskola létét is 
fenyegeti, a tanár lehetőségei pedig, hogy a hivatásából tartsa el magát, 
elenyésznek.

Zenetanárunk egy olyan csapdában érzi magát, ahol neki minden hely-
zetben, attól függetlenül is, hogy a források miként zsugorodnak egyre in-
kább, meg kell felelnie a „hivatali etika” által követelt sztenderdeknek. Ha 
a szabadidejét áldozza arra, hogy ezeket a hiányosságokat kompenzálja, és 
senki kívülálló nem sejtheti, hogy itt bármiféle probléma van a források 
körül, a dicséret pedig arra ösztönzi tanárunkat, hogy még többet adjon, 
akkor előbb-utóbb minden összeomlik.7

A népoktatási intézmények helyzete

A vezetőkkel való beszélgetéseink arra mutatnak, hogy az SV szervezetei, 
hasonlóan más népoktatási intézményekhez, éppen azokkal az ellenté-
tekkel birkóznak, amelyek a tekintélyelvű, az ügyfélelvű és az eszmei ala-
pú intézményeket egyaránt jellemzik. A kérdést még nehezebbé teszi az, 
hogy ez az ellentét leginkább a mikrofolyamatokban manifesztálódik. Ha 
csak a rendszer szintjén maradunk meg, még találhatunk olyan megoldá-
sokat, amelyek papíron jól néznek ki és amelyek logikusan összefüggenek, 
de amelyeknek nincsen kapcsolatuk az emberek életvilágának gyakorlati 
dilemmáival.

Akkor keletkezik frusztráció és krízis az intézményekben és az egyes em-
bereknél egyaránt, amikor túl nagy lesz a szakadék az egyén gyakorlati 
munkájában jelentkező szükségletek és az átfogó, magasabb szinteken 

7 A zenetanárról szóló fenti leírás a „Frusztrációtól a teljes kimerülésig” c. jelentésből 
való, mely az örebrói Arbetsmiljöinspektionen és a Samarbetsdynamik AB közös 
kiadványa (megj. 2001 őszén).
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hozott döntések között. A probléma nem az, hogy a vezetés nem megértő, 
vagy hogy a rendszervilágot alakító gondolatok alkalmatlanok, hanem az, 
hogy azokat egy nem alkalmas gyakorlat rögzítette.

Ebben az esetben a pedagógiai módszerfejlesztés célja éppen ennek az 
integrációnak a megteremtése, amely inkább gyakorlati, mint elméleti. 
Véleményünk szerint lehetséges, hogy a munkában mutatkozó ellentétek 
inkább a gyakorlat hiányos megértésének következményei, nem pedig 
„valódi”, megoldhatatlan ellentétekről van szó.

Az elméletek ütköznek – nem a gyakorlat. Hitünk szerint azáltal, hogy 
kifejlesztünk egy jobb és kívánatosabb gyakorlatot, jobb együttműködés 
tud kifejlődni, aminek révén aztán lecsillapodhatnak az ellentétek.

Egy efféle fejlődés legnagyobb akadálya az, hogy túlságosan leegyszerűsí-
tünk mindent, a kutatást, a változtatási kísérleteket, kritikátlanul kezeljük 
a különböző világok fogalmait és elképzeléseit, és nem vesszük figyelem-
be, nem akarjuk kikutatni vagy megérteni az intézmény nagy komplexitá-
sát. Úgy véljük, hogy a népoktatás e tekintetben sok fontos tevékenységet 
kínál, amelyek megkönnyíthetik mindannyiunk számára, hogy jobban 
megértsük annak a rendszernek a lényegét, amelyben mi magunk is dol-
gozunk.
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5. rész
Szövegek, amelyek inspiráltak, s amelyeket felhasz-
náltunk

Társadalmunk nagy részét szövegek irányítják, törvények, állásfogla-
lások, direktívák, házirendek stb. formájában. Gyakran zavarba ejti vi-
szont e szövegek előállítóit, hogy műveik oly kevés átütő erővel bírnak a 
praktikus munka területén. Társadalmunkban a szövegek és a valóság 
egyre inkább eltávolodnak egymástól. Ez a népoktatásról szóló szöve-
gekre is igaz. Mind a hivatalos szövegek, mind a kutatási eredményekről 
szóló beszámolók, mind pedig azok, amelyek mélyreható elemzéseket 
készítenek napjaink népoktatásáról, láthatólag nagyon kevés visszhan-
got kaptak a mindennapok népoktatási tevékenységeiben. A praktikus 
intézkedésekben és a meghozott döntésekben is kevéssé tükröződnek 
ezek a szövegek.

Amikor jelen projekt kapcsán nagyszámú, a népoktatásról és a felnőtt-
képzésről szóló szöveget olvastunk át, meglepetésként ért minket, hogy 
annyi mindent leírtak már. Néha az volt az érzésünk, hogy ehhez már 
nem sokat lehet hozzátenni. Mivel a szövegeket elsősorban az SV munka-
társai ajánlották, világos, hogy ezek a szövegek nem ismeretlenek. Sokan 
olvassák őket. A kérdés tehát akkor az, hogy milyen módon olvassák őket. 
Csak tájékoztatás gyanánt, mint olyasmit, amellyel tulajdonképpen nem 
kell foglalkoznunk, vagy olyasvalamiként, ami megérint bennünket és 
ami megváltoztatja életvilágunkat?

Épp ezért igyekeztünk, hogy a mi szövegünk ne tartalmazzon mást, mint 
amit már leírtak és elmondtak a témában. Nem éreztük feladatunknak, 
hogy korábban ismeretlen információkat, tapasztalatokat és elemzéseket 
vezessünk elő.

A fókuszcsoportokkal való beszélgetésekben megpróbáltuk megragadni 
azt, hogy milyen témák fejlődnek ki a kötetlen beszélgetések során, eze-
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ken keresztül ugyanis képesek lehetünk megérteni, leírni és kialakítani 
egy, a népoktatás ideáljaival egyező gyakorlatot. Ezt követően fordultunk 
a szövegekhez, hogy lássuk, mit írtak már le erről. Ezen eljárásmód követ-
kezményeként néha kénytelenek voltunk eltérő fogalmakat használni és 
megváltoztatni a gondolatmenetünket, hogy integrálni tudjuk őket a be-
szélgetésekbe. Igyekeztünk ugyanakkor hűek maradni ahhoz, ami hitünk 
szerint a szerzők alapgondolata volt.

Jelentésünk tehát egyfajta válasz abban a beszélgetésben, amelyet az SV 
képviselői folytatnak velünk és egymással a népoktatás pedagógiájáról. A 
beszélgetés most az SV részéről követel választ azon kérdések, gondolatok 
és tisztázatlanságok alapján, amelyeket ez a jelentés vélhetően magában 
foglal. Az SV válasza után a jelentésben leírtak természetesen már elavult-
nak számíthatnak. Egy része talán kiállja az idők próbáját, mint azok a 
szövegek, amelyek minket inspiráltak.

Éppen ezért azt hisszük, hogy értékes lehet az olvasó számára, ha tud-
ja, körülbelül honnan vettük gondolatmenetünket, ha a további vitákban 
újra kapcsolódni kíván azokhoz az alapvető gondolatokhoz, amelyeken ez 
a jelentés nyugszik.

A klasszikus szövegek

Az SV-n belül sok szép régi szöveg van, amelyek a régi idők gyakorlatát 
tükrözik. Inger Erlandssonon keresztül például hozzájutottunk Räpplingei 
Gustaf egyik előadásához (Räpplingei Népfőiskola, 1996), amelyben leírja, 
miként vett részt az első tanulókör beindításában 1936. nov. 14-én. A Svéd 
Vidéki Tanulmányi Szövetség (SLS), a későbbi Felnőttiskolai Tanulmányi 
Szövetség (vagyis az SV) első tanulókörének neve Szabad gondolatok ott-
hona volt. A Centrumpárt Főiskolai Szövetsége megpróbálta ezt az eszmét 
ilyen címmel újraéleszteni (Spänner 1998).

Az alapok letétele (SV 1992) című könyvben az SV személyes emlékeket 
gyűjtött az SLS és a Liberális Tanulmányi Szövetség (LiS) működéséről. A 
népoktatás születését egészen más kiindulópontból vizsgálja A munkások 
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magukhoz veszik a szót című írás (szerk. Josefsson, 1996). Ebben a könyv-
ben sok érdekes példa van arra, hogy az ún. vitaklubok hogyan születtek 
és váltak később politikai erővé. Egy másik könyv, amely ugyanezt a fej-
lődést világítja meg, de a jelenhez is kapcsolódik, a Válaszút (Johansson 
1990). Nagy örömmel hallgattuk és olvastuk továbbá a népoktatás neszto-
rának, Inge Johanssonnak a gondolatait (1991).

A hivatalos írások

A népoktatásról szóló hivatalos iratok jó része is inspirált minket, mint 
amilyen például a Körtársadalom (SOU 1996, 47.). Az SV kiadott brosú-
rákat, információs anyagokat, állásfoglalásokat, hozzászólásokat és más 
olyan szövegeket, amelyek megmagyarázzák és elhelyezik az SV-t és a 
népoktatást a hivatalos világban.

Az eszmetörténeti háttér

Ami az eszmetörténeti hátteret illeti, Tore Frängsmyr (2000), Sven Erik 
Liedman (1995; 1999) és Bernt Gustavsson (1991; 1998; 2000) műveire épí-
tettünk. A demokrációról való vitát illetően a Demokráciajelentés inspirált 
minket (SOU 2000, 1.). A demokrácia mint folyamat kialakítását Fredrik 
Lundqvisttel való személyes beszélgetésünkből nyertük, aki a Dialógusok 
José Luis Ramírez körül nevű kutatócsoportban a humántudományos cse-
lekvéselmélettel foglalkozik.

A pedagógiai eszmecsere

A pedagógia területén sok érdekes és izgalmas szöveg található, de sajnos 
túl keveset találtunk, amely éppen a tanulmányi körben és a népoktatás-
ban gyökerezne. A jelentésben utaltunk a Linköpingi Egyetem Felnőtt-
képzési Központjára. Itt elsősorban azokra a pedagógiai szemináriumok-
ra gondoltunk, amelyeket az SV Stellan Boozonnal tartott Yngve Kasimir 
(1997) és Stefan Larsson (1996) szövegeiről.
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A népoktatás mint áthagyományozott tudás képe akkor lett világos szá-
munkra, amikor részt vettünk egy, a mesterség pedagógiájáról szóló sze-
mináriumon az Északi Mesterek Fóruma rendezésében (Vatle, Mattson és 
Bojer Godal 1999; Broge 2000).

Aki arról szeretne képet kapni, hogy egy meglévő gyakorlatot hogyan 
lehet áthelyezni a tudományos elméletekhez kapcsolódó leíró szöveg-
be, az olvassa el a Försvarsmakten Pedagógiai alapok című kézikönyvét 
(Försvarsmakten 2000).

A szervezeti és társadalmi aspektus

Azt a kérdést, hogy társadalmunkat hogyan kell megérteni és megváltoz-
tatni, egyre inkább a dialógus, beszélgetés, kötetlen beszélgetés, diskurzus 
jelenségeihez kapcsolják. A tudás kérdése így kibővül a tudásetikára és az 
okos cselekvésre, a „fronézisre”.

Ezen a területen sok kutató, gondolkodó és író van, akik nagy jelentőséggel 
bírtak számunkra, például Mats Alvesson (2000), Barbara Czarniawska 
(1999), Erik Oddvar Eriksen (1997), Anthony Giddens (1996), Henrik 
Hansson (1998), Jörgen Sandberg (Sandberg, Targama 1998), és Sven-Erik 
Sjöstrand (1999).

A referenciapont és a cél diszkussziója a humántudományos cselekvés-
elméletből fejlődött ki, amelynek Arisztotelész retorikáról és erkölcsről 
szóló szövegeiben van a kiindulópontja. Ezeket többek között José Luis 
Ramírez tolmácsolta (1993; 1995a; 1995b; 1995c; 1999). Népszerű feldol-
gozása Andrén (2001) nevéhez köthető.

A horizontális és vertikális relációk közötti különbségről először Berggren 
és Brulin (1998; 1999) írásaiban találkoztunk, de mi magunk is továbbfej-
lesztettük ezt különböző írásokban, és éppen e jelentésben nagy segítsé-
günkre volt Rydén (2001).
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