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DOROSŁYCH W SZWECJI 

Högskolorna skall också samverka med det omgivande samhället och in-
formera om sin verksamhet (szkoły wyższe powinny również współpracować 
z otoczeniem społecznym oraz informować o swojej działalności) – takie 
sformułowanie pojawiło się w szwedzkiej Ustawie o szkolnictwie wyższym 
w wyniku nowelizacji przeprowadzonej w 1996 roku (SFS 1992/1996, roz. 1, 
§ 2). W zamyśle szwedzkich parlamentarzystów miało ono zwrócić uwagę na 
ważne – aczkolwiek na długi czas zapomniane – zadanie szkolnictwa wyższe-
go. Parlament szwedzki (Riksdag) dał tym samym wyraźny sygnał, że tamtej-
sze uniwersytety i inne szkoły wyższe oprócz prowadzenia badań naukowych 
oraz kształcenia studentów, a więc realizacji „odwiecznych zadań” uczelni 
wyższej, mają także trzecią powinność (szw. tredje uppgift), czyli zadania 
związane z koniecznością upubliczniania wyników prowadzonych tam docie-
kań badawczych i dysput naukowych. Przy okazji podkreślono również, że 
„j ęzyk upubliczniania” powinien być tak dobrany, aby maksymalnie duża 
liczba członków społeczeństwa miała możliwość zrozumienia treści przekazu 
(Internet 1). Poszczególne instytucje szkolnictwa wyższego zobowiązano przy 
tym do corocznego składania sprawozdań z wykonania trzeciego zadania do 
Szwedzkiej Narodowej Agencji Szkolnictwa Wyższego (Högskoleverket). 
Samą jego realizację zaczęto zaś poddawać systematycznej ewaluacji, a jej 
wyniki publikować w formie raportów (Axelsson, Tydén 1998; Frick, Seeger 
1999; Talerud 2001; NAHE 2004; NAHE 2005). 

Zmianę regulacji prawnych spowodował fakt, iż szwedzkie uczelnie wyż-
sze skupione przez kilkadziesiąt lat ubiegłego wieku na dwóch pierwszych 
punktach swej misji zdawały się, jak podkreślali przedstawiciele parlamentu, 
coraz wyraźniej „zapominać” o swoich związkach z otoczeniem społecznym. 
Doprowadziło to z czasem do niemal całkowitego zahamowania współpracy 
ze społecznościami, w obrębie których były one zlokalizowane. Mimo iż po 
II wojnie światowej rząd szwedzki próbował parokrotnie ingerować w relacje 
pomiędzy światem akademickim a otoczeniem społecznym uczelni, chcąc 
doprowadzić do ich ożywienia, to jednak nie przynosiło to długotrwałych 
efektów. Ze strony środowiska akademickiego przywoływano bowiem każdo-
razowo argumenty z zakresu uświęconej tradycją autonomii szkół wyższych, 
konieczności utrzymania niezależności od jakichkolwiek grup interesów, wol-
ności badań naukowych itp. 
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Niemniej w połowie lat 90. XX wieku, mimo zauważalnego oporu ze 
strony kadry naukowej1, Riksdag uznał za stosowne, aby zdecydowanie przy-
pomnieć podmiotom szkolnictwa wyższego, iż współpraca ze środowiskiem 
(i działalność na rzecz tegoż) jest trzecią – równie ważną jak dwie pierwsze – 
społeczną ich funkcją. Podkreślono wówczas bardzo dobitnie, iż poszczególne 
uczelnie są w znacznej części finansowane z podatków płaconych przez oby-
wateli. Ci zatem – co w społeczeństwie obywatelskim powinno być oczywiste 
– mają prawo nie tylko do czerpania z osiągnięć pracy naukowców, ale też do 
bycia informowanymi, w jaki sposób wydaje się publiczne fundusze i jakie ich 
wydatkowanie przynosi efekty (Talerud 2001, s. 9–10).  

Realizacja trzeciej powinności stała się jednym z kryteriów oceny po-
szczególnych środowisk naukowych, a wyniki tejże w sposób widoczny zaczę-
ły współdecydować o funduszach docierających do poszczególnych zespołów 
badawczych, instytutów i wydziałów. Można zatem stwierdzić, że szwedzkie 
szkoły wyższe zostały przed nieco ponad dekadą zmuszone do regularnej 
współpracy ze środowiskiem nieuniwersyteckim (otoczeniem). Nie chcąc 
bowiem stracić części publicznych środków na swoje funkcjonowanie, musia-
ły otworzyć się na inicjatywy wskazane przez prawodawcę. Nieustannie pod-
kreślano przy tym, że działania te nie powinny wynikać jedynie z konieczności 
realizacji zapisów ustawy, a muszą stać się naturalną częścią aktywności 
szkolnictwa wyższego (NAHE 2003, s. 4).  

Nowe szwedzkie regulacje prawne dotyczące tamtejszych uczelni zaczęły 
obowiązywać od 1 stycznia 1997 roku (Internet 1). Zauważmy zatem przy 
okazji, że wyprzedziły one nieco tendencje widoczne (niemal) w całym obsza-
rze europejskiego szkolnictwa wyższego – powiązane z neoliberalnymi hasła-
mi konieczności sprostania wyzwaniom wspólnego rynku pracy, jak też pod-
niesienia konkurencyjności gospodarczej Unii Europejskiej w świecie, co za 
chwilę znalazło zresztą swoje polityczne odzwierciedlenie np. w deklaracji 
bolońskiej, strategii lizbońskiej i koncepcjach społeczeństwa wiedzy. 

Podkreślmy, że w połowie lat 90. ubiegłego wieku w szwedzkich środkach 
masowego przekazu dawało się stosunkowo często słyszeć uwagi, iż pracow-
nicy naukowi bywają leniwi, a także – iż pracują nad problemami, które nie 
mają żadnego znaczenia dla gospodarki narodowej (Pachociński 2004, s. 85). 
                                                           

1 Opór ten – mimo iż nie tak silny, jak przed dziesięciu laty, gdy przepisy wpro-
wadzano w życie, odczuwa się także współcześnie, co autor mógł dostrzec przysłuchu-
jąc się dyskusjom w Uniwersytecie w Linköpingu m.in. podczas II Nordic Conference 
on Adult Learning, 17–19 kwietnia 2007 roku, w których wskazywano np. na coraz 
bardziej wyraźne odejście współczesnych szwedzkich uczelni od tradycyjnego Hum-
boldtowskiego modelu uniwersytetu w kierunku modelu instytucji, będącej narzędziem 
rozwoju ekonomicznego kraju oraz wyspecjalizowaną agendą świadczącą usługi 
oświatowe. „Więcej państwa” w procesach kontrolno-oceniających poszczególne 
podmioty szkolnictwa wyższego powoduje też stopniowe zatracanie swego znaczenia 
przez ich tradycyjne kolegialne gremia decyzyjne (rady wydziału, senaty czy rady 
naukowe). 
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Tymczasem podjęcie trzeciego zadania wymaga od pracowników akademic-
kich nowego (a może jednak starego, tylko wymagającego <odkurzenia>? – 
jak zauważył rektor jednego z uniwersytetów ludowych, którego placówka na 
stałe współpracuje z Uniwersytetem w Karlstadzie – Wywiad 2) typu kompe-
tencji, umożliwiających na przykład popularyzatorskie prezentowanie osiąg-
nięć naukowych własnych zespołów badawczych czy też animowanie lub 
choćby współuczestnictwo w projektach gospodarczych lub/i społecznych, 
w których świat nauki bywa coraz częściej jedynie jednym z partnerów – waż-
nym lecz nie dominującym.  

W komentarzach do ustawy wskazuje się najczęściej następujące podmio-
ty, z którymi szkoły wyższe Królestwa Szwecji powinny podjąć współpracę 
w celu realizacji tredje uppgift. Są nimi: 
− biznes i przemysł, 
− instytucje handlu wewnętrznego i międzynarodowego, 
− sektor publiczny – centralny i samorządowy, 
− kultura i oświata dorosłych, 
− organizacje społeczne (Por.: Internet 2; Internet 3; Talerund 2001, s. 10). 

Jak zatem wynika z powyższego wykazu, uczelnie mogą wywiązywać się 
z nałożonego obowiązku na różne sposoby – także poprzez podjęcie formalnej 
współpracy z różnorodnymi podmiotami kulturalno-edukacyjnymi działają-
cymi w środowiskach ludzi dorosłych. W wyniku takich regulacji prawnych 
znacząco wzrosła w ostatniej dekadzie liczba inicjatyw podejmowanych 
wspólnie przez tamtejsze placówki szkolnictwa wyższego i instytucje oświaty 
dorosłych.  

Uniwersytety i inne szkoły wyższe – do niedawna traktujące podmioty 
oświaty dorosłych nieco „z góry”, po macoszemu i przez ten fakt niezbyt 
chętnie podejmujące z nimi jakiekolwiek działania – dostrzegły bowiem, że 
w stosunkowo nieskomplikowany organizacyjnie sposób mogą dzięki nim 
sprostać wymogom tredje uppgift. Także sami naukowcy coraz chętniej anga-
żują się w projekty współpracy z sektorem oświaty dorosłych. Przyczyny tego 
wydają się być stosunkowo czytelne. Prowadzenie projektów kulturalnych lub 
edukacyjnych czy zajęć dydaktycznych w instytucji oświaty dla dorosłych nie 
wymaga od nich tak naprawdę, jak sadzą, znaczącego poszerzenia dotychcza-
sowych kompetencji. Wystarczy bowiem nieco zmodyfikować formy i metody 
pracy dydaktycznej w stosunku do tych, które stosują w uczelni wyższej. Nie-
którzy wykładowcy akademiccy szukają zatem okazji do tego typu aktywności 
w otoczeniu także dlatego, aby w swoich indywidualnych rocznych sprawo-
zdaniach z działalności wykazać się realizacją trzeciego zadania.  

Podmioty oświaty i kultury dorosłych traktują z kolei możliwość wspól-
nych działań z jakąś szkołą wyższą jako drogę do poszerzenia i podniesienia 
poziomu własnej oferty programowej, rozwoju własnej bazy dydaktycznej 
oraz możliwości podniesienia kwalifikacji własnego personelu – a w efekcie 
jako wielką szansę na to, aby lepiej realizować własne cele statutowe (w przy-
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padku podmiotów o charakterze non-profit) lub też, aby stać się atrakcyjniej-
szym na rynku usług oświatowych w zabiegach o klienta (w przypadku pod-
miotów nastawionych na osiąganie zysków). Stosunkowo często nie mniej 
ważnym motywem podjęcia kooperacji staje się dla instytucji oświaty doro-
słych chęć podniesienia własnego prestiżu społecznego, gdyż współpraca ze 
światem nauki nobilituje (Wywiad 2).  

W efekcie, jak łatwo zauważyć, wymierne korzyści odnoszą obie strony 
takiej współpracy. Najważniejszymi beneficjentami są jednak członkowie 
społeczeństwa szwedzkiego, którzy dzięki temu uzyskali możliwość skorzy-
stania z różnorodnych form edukacji czy uczestnictwa w kulturze, łączących 
akademickość treści programowych z elastycznością organizacyjną oświaty 
dorosłych. 

Przyjrzyjmy się zatem – choćby pokrótce – wybranym przykładom 
współpracy uczelni wyższych oraz podmiotów kultury i edukacji dorosłych 
w szwedzkiej przestrzeni społecznej zarówno w przeszłości, jak i w dniu dzi-
siejszym. 

W drugiej połowie XIX stulecia niemal codzienną praktyką środowiska 
akademickiego w Królestwie Szwecji było podejmowanie zadań oświatowych 
w społeczeństwie. Naukowcy i studenci inicjowali, a następnie animowali 
działalność różnorodnych towarzystw oświatowych, prowadzili działalność 
odczytową, starali się zachęcać jak największe warstwy społeczeństwa do 
podjęcia wysiłku edukacyjnego, mającego z jednej strony podnieść ogólny 
poziom „oświecenia ludu”, z drugiej zaś – przybliżyć szerokiemu gremium 
wyniki prac prowadzonych w trakcie indywidualnych dociekań badawczych 
czy też prac poszczególnych szkół naukowych. Praktyka taka stała się wów-
czas na tyle powszechną, że dzisiejsi analitycy wskazują, iż stanowiła element 
etosu części szwedzkiego świata nauki związanego zresztą z pozytywistyczną 
– w naszym polskim rozumieniu – koncepcją powinności naukowca: Folkup-
plysning (Vestlund 1996, s. 38–49).  

Ilustracji takich zachowań z przeszłości można by przytoczyć setki, jeśli 
nie tysiące. Do dziś na przykład wspomina się działalność profesora medycy-
ny Svena Ingvara z Uniwersytetu w Lundzie i jego Towarzystwa Odczytów 
Publicznych. Wielkim propagatorem idei popularyzowania wiedzy było jesz-
cze w połowie XIX wieku Nordyckie Towarzystwo Narodowe (Nordiska 
Nationalförsamlingen), skupiające wielu najwybitniejszych szwedzkich inte-
lektualistów tamtych czasów, w dużej części reprezentujących środowiska 
akademickie. Prowadziło ono szeroką akcję agitacyjną na rzecz wspierania 
konkretnych inicjatyw oświatowych, zwłaszcza w prasie sztokholmskiej (Sö-
rensen 1942, s. 474–476; Ingers 1950, s. 12–28). 

Gdy w 1880 roku z inicjatywy lekarza Antona Nyströma powołano do 
życia Stockholms arbetareinstitut, również i tam znajdziemy wielu przedstawi-
cieli świata nauki. Jego celem było podnoszenie poziomu intelektualnego 
i moralnego klasy robotniczej oraz danie jej możliwości poprawy własnej 
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sytuacji ekonomicznej i socjalnej. Albowiem – jak wskazywano w programie 
sformułowanym przez Nyströma: wykształcony robotnik, tj. taki, który miałby 
chęci do <urabiania duszy> (szw.: själsodling), na pewno szybciej mógłby 
odnieść sukces w zabiegach o podniesienie ekonomicznego poziomu swojej 
egzystencji od tego, który będąc uważanym za nierozważnego, traci wszystkie 
swoje dochody na próżności, rozrywkę, pijaństwo itp. (Vestlund 1996, s. 64). 
Hasła te szybko znalazły uznanie także wśród studentów, którzy włączyli się 
w działania instytutu w środowiskach robotniczych. 

Akademików widać także przy powstawaniu trzech pierwszych szwedz-
kich uniwersytetów ludowych, które utworzono w 1868 roku. Wśród założy-
cieli placówek Hvilan w Åkarp i Önnestad zauważymy bowiem nazwiska 
członków środowiska uniwersyteckiego związanych ze wspomnianym przed 
chwilą Nordiska Nationalföreningen i koncepcjami skandynawizmu, którzy 
nie tylko wspierali pomysł od strony koncepcji, ale też dobrowolnie opodat-
kowali się na potrzeby inwestycji w nowo tworzonych zakładach oświato-
wych. Inicjatorem powstania i donatorem trzeciej – Herrestad folkhögskola 
(przeniesionej potem do Lunnevad) był dr Otto Wilhelm Ålund (Tengberg 
1968, s. 73–117). 

Z czasem, w latach 90. XIX wieku, zaczęły się pojawiać specjalistyczne 
kursy, których zadaniem było przygotowanie możliwie na jak najwyższym po-
ziomie wykładowców i liderów licznie powstających społecznych organizacji 
oświatowych. Do historii szwedzkiej oświaty niezależnej przeszły między inny-
mi zajęcia realizowane od 1893 r. w Uppsali pod kierownictwem prof. Haralda 
Hjärne. Universitetsutvidgningen, gdyż taką nosiły nazwę, wzorowane były, jak 
przyznawał sam autor, na angielskiej koncepcji university extension. Podobną 
działalność szkoleniową rozpoczęto również w Lund za sprawą Seveda Ribbinga 
– profesora z tamtejszego uniwersytetu (Vestlund 1996, s. 66). 

W końcu XIX wieku oraz w pierwszych dekadach XX wieku zauważyć 
można, jako zjawisko dość typowe, przepływ kadr pomiędzy szwedzką oświa-
tą dorosłych a tamtejszymi środowiskami uczelni wyższych i odwrotnie. Zna-
ne są przypadki, gdy stanowisko nauczyciela czy rektora w uniwersytecie 
ludowym bywało postrzegane jako etap przejściowy w drodze do kariery aka-
demickiej. Dla przykładu można by przywołać losy Helge Nelsona (1882– 
–1966), który najpierw w latach 1909–1915 był rektorem Stenstorps fhsk 
(obecnie – Axevalla fhsk), by później przez ponad trzydzieści lat, do 1947 
roku, pracować jako profesor geografii Uniwersytetu w Lund (Degerman 
1968, s. 200–201).  

Z kolei innych pracowników oświaty dorosłych, mimo iż bywali inten-
sywnie namawiani, nigdy nie udało się zachęcić do podjęcia kariery akade-
mickiej. Dobrą ilustracją takich postaw może być tu wypowiedź żony rektora 
Uniwersytetu Ludowego w Tärna, którą zanotowała rosyjska uczona Zofia 
Kowalewska podczas wizyty w tej placówce w 1890 roku: Mężowi mojemu 
ofiarowywano inne, korzystniejsze i świetniejsze posady – mówi z małżeńską 
dumą pani Holmberg – kiedy był jeszcze młodym człowiekiem, profesorowie 
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w Lundzie namawiali go usilnie, aby pozostał przy uniwersytecie i poświęcił 
się badaniom naukowym. (...) Nigdy jednak jeszcze nie żałowaliśmy, że mąż 
nie przyjął tych zaszczytnych zaproszeń, ponieważ żadna inna działalność nie 
zadowoliłaby nas, zapewne, w takim stopniu, jak obecna (Kowalewska 1903, 
s. 36).  

Zdarzało się również, że czynni nauczyciele akademiccy od czasu do cza-
su rzucali swoje uniwersyteckie posady i uzupełniali środowisko wykładow-
ców ówczesnych szwedzkich uniwersytetów ludowych wydatnie podtrzymując 
pozytywny wizerunek danej placówki w oczach społeczności lokalnej, tym 
bardziej, że w większości przypadków posiadali umiejętność traktowania 
tematyki w sposób poniekąd popularny (Ingers 1950, s. 75–79). Wśród działa-
czy różnych innych podmiotów oświaty dorosłych również widzimy wówczas 
całe rzesze studentów a pojawiają się też i naukowcy. 

Niemniej, mimo ożywionych relacji pomiędzy uczelniami a ich otocze-
niem – w tym również instytucjami oświaty dorosłych – i wówczas pojawiali 
się reprezentanci stanu akademickiego, uważający, że popularyzacja wiedzy 
i oświecanie ludu zabierają cenny czas pracowników uczelni, który mógłby 
być przeznaczony na prowadzenie badań naukowych oraz kształcenie studen-
tów (Vestlund 1996, s. 65–66). Tak więc jeszcze przed ponad stuleciem zary-
sowały się na gruncie szwedzkim dwa, pozostające ze sobą w wyraźnej opo-
zycji w zakresie podejścia do kontaktów ze środowiskiem społecznym modele 
pracy naukowej. Obie sprzeczne koncepcje przetrwały następnie w szwedzkim 
środowisku akademickim przez dziesięciolecia. 

Tymczasem po II wojnie światowej przez kilkadziesiąt lat obserwować 
mogliśmy sytuację pewnego odwrócenia się uczelni od społeczeństwa i zam-
knięcia naukowych gremiów we własnych laboratoriach i salach wykłado-
wych. Niemniej nawet w tym okresie tak naprawdę kontakty pomiędzy oświa-
tą dorosłych a szkołami wyższymi nie ustały całkowicie. 

Instytucje oświaty dorosłych mają na przykład, co zrozumiałe, swoje 
miejsce w historii kształtowania się andragogiki uniwersyteckiej w Szwecji. 
Przypomnijmy, że pierwsze ogólnoszwedzkie seminarium z zakresu oświaty 
dorosłych powołano jeszcze w latach 50. XX wieku. Jego inicjatorami byli 
praktycy oświatowcy, którzy poszukiwali możliwości uteoretycznienia swoich 
działań. Wyzwanie podjął Torsten Husén, podówczas profesor pedagogiki 
Sztokholmskiej Szkoły Wyższej. Pod jego kierownictwem naukowym w 1953 r. 
zainaugurowało swoją działalność Seminarium Pedagogiki Dorosłych – Vu-
xenpedagogiska seminariet (Husén 1995, s. 77; Norbeck, Skördeman 2007, 
s. 53). Jego zdobyczą stał się między innymi pierwszy szwedzki podręcznik 
dydaktyki dorosłych: Vuxna lär. Förutsättningar och metoder i vuxenutbild-
ningen wy w 1958 roku (Husén i in. (red.) 1958). Później pojawią się w ra-
mach struktur uczelni wyższych także inne podmioty, w których prowadzone 
będą prace nad rozwojem szwedzkiej andragogiki – ze sztandarową placówką 
Vuxenutbildarcentrum (Centrum Oświaty Dorosłych), funkcjonującą najpierw 
samodzielnie a z czasem włączoną do Uniwersytetu w Linköpingu. 
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W latach 50. uniwersytety ludowe (folkhögskolor) uzyskały prawo do 
wprowadzenia trzeciego roku nauki na niektórych prowadzonych dotychczas 
kursach. Świadczyło to wyraźnie, że szwedzcy politycy oświatowi coraz czę-
ściej traktują te placówki jako ofertę edukacyjną równoważną do oficjalnego 
systemu szkolnictwa. Podwyższenie poziomu kształcenia w folkhögskolor 
zaowocowało po kilkunastu latach decyzją, iż ich absolwenci będą mieli pra-
wo do studiowania niektórych przedmiotów w uniwersytetach i innych szko-
łach wyższych (Barrdal, Berg, Nytell 1988, s. 15). Było to w roku 1966, 
a trzeba przy tym podkreślić, że podobnych regulacji nie przyjęto do dnia 
dzisiejszego w żadnym innym państwie na świecie.  

Na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku w środowiskach studenckich 
podejmowanych było kilka ciekawych prób łączenia (nieformalnej) oświaty 
dorosłych (folkbildning) i edukacji akademickiej. Jednym z przykładów może 
być udana próba połączenia wysiłków uczestników seminarium prof. 
T. Húsena ze Skanii z działaniami jednego z bractw studenckich działających 
przy Uniwersytecie w Lund (Smålands nation). Zaowocowało to stworzeniem 
interesującej hybrydy o nazwie Folkhögskolan vid Universitet i Lund (Uni-
wersytet Ludowy przy Uniwersytecie w Lund), czyli organizacji pomocowej 
dla tych studentów pierwszych lat tego uniwersytetu, którzy wywodzili się 
z uniwersytetów ludowych. W tych działaniach wyraźnie zarysowały się dwa 
plany: pierwszy – dotyczący doradztwa i samopomocy dla części wspólnoty 
akademickiej przybyłej na studia po doświadczeniach edukacyjnych w oświa-
cie nieformalnej (uniwersytetach ludowych, organizacjach samokształcenio-
wych), drugi – ogólnokształcący, którego clou stanowiły wykłady i konwersa-
toria prowadzone przez tych profesorów, którzy – mając kiedyś własne do-
świadczenia z folkbildning – widzieli sens angażowania się w tego typu dzia-
łalność społeczną (m.in. prof. B. Stjernquista – jurystę czy doc. D. Kallósa – 
późniejszego profesora pedagogiki w Uniwersytecie w Umeå). Uniwersytet 
Ludowy UiL, którego działalność trwała kilka lat, utrzymany był w tradycji 
roku 1968 i miał charakter stosunkowo unikalny w skali szwedzkiej  
(Wywiad 1). 

Sukcesem nie do przecenienia w kontaktach instytucji nieformalnej 
oświaty dorosłych z uczelniami wyższymi było uzyskanie przez uniwersytety 
ludowe uprzywilejowanej wobec innych instytucji oświatowych pozycji 
w staraniach o indeksy akademickie dla swoich słuchaczy. Od 1974 roku ab-
solwentki i absolwenci folkhögskolor mogą starać się o przyjęcie na wyższe 
uczelnie w ramach oddzielnej, ustalonej procentowo puli miejsc – tzw. III 
grupy rekrutacyjnej2. Dzięki tym ustaleniom osoby kończące uniwersytety 
ludowe mogą zostać przyjęte na pierwszy rok studiów z pominięciem typowej 

                                                           
2 Dla absolwentów gimnazjum przewidziano grupy I i II, natomiast ostatnią gru-

pę – IV stworzono dla wydzielenia pewnego limitu miejsc dla tych chętnych, którzy 
z racji wieku i dużego doświadczenia zawodowego kwalifikują się w świetle szwedz-
kich przepisów na studia uniwersyteckie bez egzaminu. 
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procedury egzaminu wstępnego (högskoleprovet). W ramach procedur grupy 
III, przewidzianej tylko i wyłącznie dla kandydatów po wyższych szkołach 
ludowych (Karlsson 1981, s. 4–5), brane są pod uwagę jedynie dwa wskaźni-
ki, tzw. wartościowanie osiągnięć uzyskanych podczas pobytu w uniwersyte-
cie ludowym (omdömet) oraz wcześniejsze doświadczenia zawodowe ubiega-
jących się o przyjęcie (Sundgren 1983, s. 64–69). Z perspektywy czasu wyda-
je się, że regulacje prawne, dotyczące egzaminów wstępnych na studia były 
jednym z najważniejszych osiągnięć szwedzkich uniwersytetów ludowych 
w ostatnich dekadach. Spowodowały bowiem dopływ do szwedzkich uniwer-
sytetów ludowych licznej grupy słuchaczy, którzy chcieli wykorzystać istnie-
jącą możliwość podjęcia studiów w uniwersytetach i innych uczelniach wyż-
szych na terenie w Szwecji3. Ukończenie kursu na poziomie średnim 
w szwedzkim uniwersytecie ludowym stwarza możliwość ubiegania się 
o przyjęcie na studia wyższe. Można zatem mówić o uzyskaniu przez absol-
wentów UL-ów formalnych uprawnień podobnych do posiadaczy dyplomu 
ukończenia gimnazjum w trzy- lub czteroletnim ciągu kształcenia4 (Por. też: 
Ismailov, Maliszewski 2003, s. 99–112). 

Związki ze szkolnictwem wyższym stały się jeszcze ściślejsze, gdy 
w wyniku reformy kształcenia akademickiego (1977 högskolelag (SFS 
1977:218) oraz 1977 högskoleförordning (SFS 1977:263)), przeprowadzonej 
w drugiej połowie lat 70. w uniwersytetach ludowych Szwecji zaczęto lokali-
zować ciągi kształcenia uznane oficjalnie przez państwo za formę studiów 
wyższych równoważną z nauką w uniwersytecie (Rovio-Johansson, Tingbjörn 
2001, s. 38–40). Najważniejszym przykładem tego typu rozwiązań stały się 
studia dla organizatorów wolnego czasu (fritidsledarutbildning). Zyskały one 
                                                           

3 W czasie licznych rozmów na ten temat, które autor miał okazję w ostatniej de-
kadzie przeprowadzić z dyrektorami, nauczycielami i słuchaczami folkhögskolor pod-
kreślano, że takie regulacje prawne stanowią pewną nobilitację tych placówek. Wszy-
scy niemalże potwierdzali też fakt, iż spowodowały one wzrost liczby słuchaczy 
w poszczególnych UL-ach. Wielu rozmówców wskazywało przy tym, iż ustanowienie 
odrębnej grupy III dla kandydatów na studia wyższe z uniwersytetów ludowych jest 
„formą wyrównania szans” (Hans Hovenberg) w stosunku do absolwentów gimnazjów 
czy też sposobem „kompensacji dotychczasowych niepowodzeń [życiowych i szkol-
nych]” (Gösta Vestlund) czy wręcz „drugą szansą na urządzenie sobie życia” – jak 
sprawę określił jeden ze starszych słuchaczy trzyletniego kursu na poziomie gimna-
zjalnym z Valla folkhögskola pragnący skorzystać z tej drogi na studia. Sporadycznie 
autor mógł też podczas swoich badań w Szwecji usłyszeć, że „jest to droga na skróty” 
czy „boczna furtka w walce o indeksy”. Opinie takie pojawiały się zwłaszcza w środo-
wiskach niezwiązanych z tamtejszymi uniwersytetami ludowymi. 

4 Komplementarność wykształcenia ogólnokształcącego uzyskanego w grundsko-
la i gymnasium z wykształceniem wyniesionym z uniwersytetu ludowego oraz formal-
na równoważność uzyskiwanych dokumentów potwierdzających ukończenie allmän 
kurs na poziomie elementarnym lub średnim z oficjalnymi świadectwami wydawanymi 
w publicznym sektorze oświaty są istotnym dowodem na potwierdzenie wysuniętej 
myśli.  
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społeczną akceptację. Od 1977 roku, kiedy je ustanowiono, do czasów współ-
czesnych obserwujemy rokrocznie duże zainteresowanie słuchaczy. Jest ono 
tym większe, iż przyjęto równolegle rozwiązania prawne gwarantujące uzy-
skanie stypendiów i innej pomocy materialnej na zasadach identycznych, jak 
we wszystkich państwowych wyższych uczelniach. I tak, w roku akademickim 
1994/1995, kiedy było ich najwięcej, studenci kierunku organizacji wolnego 
czasu pojawili się aż w 36 folkögskolor. Cykl kształcenia obejmował 80 tygo-
dni nauki, a czas jej trwania rozłożono na dwa lata. Oprócz przedmiotów 
teoretycznych w programach pojawiło się też wiele zagadnień praktycznego 
przygotowania do zawodu (FIN b.d.w., s. [3]). Dodatkowym walorem umiesz-
czenia tej formy studiów wyższych w uniwersytetach ludowych był fakt zróż-
nicowania ich profili. Dzięki temu kandydaci na studia uzyskali możliwość 
większego wyboru, gdyż oferty poszczególnych placówek różnią się między 
sobą, często w sposób dość istotny. 

Współcześnie aż 65 spośród 147 uniwersytetów ludowych prowadzi róż-
norodne ciągi edukacyjne o charakterze egy (efer gymnasial), które traktowa-
ne są w dużej mierze jako mające charakter akademicki (FIN 2006, s. 10 i n.). 
Żywiołowy rozwój tej formy kształcenia zauważalny jest zwłaszcza w ostat-
nich latach. Po reformie szkolnictwa gimnazjalnego przeprowadzonej przez 
Szwedów w roku szkolnym 1992/1993 wielu członków tamtejszego społe-
czeństwa uzyskało w szkołach publicznych wykształcenie na poziomie wyż-
szej szkoły średniej (mającej tu charakter trzyletniej szerokosprofilowanej 
szkoły gimnazjalnej – gymnasium – na podbudowie dziewięcioletniej szkoły 
podstawowej – grundskola). Młodzi ludzie poszukują dalszych dróg kształce-
nia. Wielu z nich staje się studentami uczelni wyższych. Niestety mogą one 
przyjąć tylko około połowy wszystkich chętnych. Reszta musi zatem poszuki-
wać swej szansy w innych miejscach.  

Tymczasem dzięki konieczności realizacji przez szwedzkie uczelnie tred-
je uppgift wyraźnie rozwinęła się w ostatnich dziesięciu latach współpraca 
tamtejszych szkół wyższych z uniwersytetami ludowymi, o czym wspomniano 
już na wstępie niniejszego artykułu.  

To właśnie w uniwersytetach ludowych zlokalizowane zostały np. dwu-
semestralne uniwersyteckie kursy introdukcyjne z zakresu wiedzy ogólnej. 
Dają one swoim absolwentom lepszy start w batalii o indeksy, gdyż przyniosą 
w zależności od wybranego uniwersytetu ludowego i wybranego profilu od 
5 do 20 punktów akademickich (gdy jeden rok „klasycznych” studiów uniwer-
syteckich jest obecnie wyceniany na 40 poång) – ustawiając ich tym samym 
w dużo lepszej pozycji podczas postępowania rekrutacyjnego od potencjalnej 
konkurencji. De facto zatem nauka ta ma charakter akademicki, gdyż uzyskane 
w uniwersytecie ludowym wykształcenie jest oceniane według formuły aka-
demickiej. Cechą charakterystyczną tego typu kształcenia jest przebieg nauki. 
Wygląda on następująco: całość kształcenia odbywa się zasadniczo w siedzi-
bie uniwersytetu ludowego, natomiast dwa, trzy razy w miesiącu grupa słucha-
czy dojeżdża do uniwersytetu na wykłady (ok. 4–5 godzin), konsultacje 
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z uniwersyteckimi opiekunami oraz „odebranie” kolejnych zadań i lektur, 
które następnie będą przedmiotem wspólnych zajęć oraz pracy własnej 
w uniwersytecie ludowym. Przyjęło się nawet stosowne określenie tego rodza-
ju zdobywania wiedzy – sebra modell (model zebry) – wyprowadzone przez 
analogię dla czytelnika oczywistą. Przykładem zajęć tego typu mogą być np. 
Humanistisk-samhällsvetenskaplig profil („Naukowy kurs humanistyczno-
społeczny”) – realizowany przez Geijerskolan w Ransäter we współpracy 
z Uniwersytetem w Karlstadzie czy Marinlinje w Grebbestads folkhögskola, 
gdzie za poziom kształcenia odpowiadają ekolodzy i biolodzy morza z Uni-
wersytetu w Göteborgu (FIN 2006, s. 32 i s. 34). Pewną odmianą tego typu 
współpracy są też cykle kształcenia kombinowanego, gdy słuchacze rozpoczy-
nają naukę poza murami uczelni, aby po semestrze zajęć przejść na poziom 
akademicki. Takim kursem jest na przykład dwusemestralny cykl Filosofi och 
världsbild („Filozofia i obraz świata”) realizowany we wspomnianym wyżej 
Geijerskolan, którego semestr zimowy odbywa się w uniwersytecie ludowym 
a semestr letni już w Karlstads universitet (Wywiad 2). 

Inną formą współpracy uczelni wyższych z partnerami zewnętrznymi są 
kursy, które można by określić mianem „afiliowanych” przy tym czy innym 
instytucie akademickim. Do uczelni właśnie dotarła kolejna fala wyżu demo-
graficznego – dziewiętnasto-, dwudziestolatkowie z pełnym wykształceniem 
średnim. Niestety władze centralne nie planują zwiększenia stopnia finanso-
wania dydaktyki w uczelniach wyższych, co powoduje, iż limity przyjęć na 
poszczególne kierunki pozostają niezmienione. Wyjściem z takiej sytuacji 
mogą być właśnie wspólne przedsięwzięcia edukacyjne z innymi podmiotami 
edukacyjnymi, które formalnie nie obciążają budżetu uczelni. Realizowane są 
one pod opieką merytoryczną tego czy innego instytutu akademickiego, przez 
co można by je uznać za nieformalne filie danego ośrodka uniwersyteckiego. 
Ten sposób studiowania bywa czasami określany jako studier med skyddsnät 
(studiowanie z siatką zabezpieczającą). Słuchacze „filii” uzyskują w ciągu 
każdego roku nauki część punktów kredytowych, którą zdobyliby jako „nor-
malni” studenci – najczęściej 20 poång/år, czyli połowę (Wywiad 1). I znowu 
różne organizacje oświaty dorosłych a zwłaszcza uniwersytety ludowe kapi-
talnie wykorzystały zrodzoną w ten sposób możliwość współpracy. Znalazło 
tam swoje miejsce kilka naprawdę dobrych „filii” ośrodków akademickich, jak 
na przykład ta w uniwersytecie ludowym w Tomelilla (Österlens folkhög-
skola), specjalizującym się od wielu lat w tematyce międzynarodowej, gdzie 
przygotowano szereg cieszących się bardzo dużą popularnością ciągów kształ-
cenia na poziomie akademickim we współpracy z Uniwersytetem w Lund oraz 
Wyższą Szkołą z Malmö. W roku oświatowym 2004/2005 były tam realizo-
wane takie roczne cykle akademickie w wymiarze po 20 punktów kredyto-
wych każdy, jak: „Studia afrykanoznawcze” (Afrikakunskap), „Indie i wiedza 
o Azji Południowej” (Indien & Sydasienkunskap) – wspólnie z Instytutem 
Socjologii Uniwersytetu w Lund, „Studia wschodnioeuropejskie i Azji Cen-
tralnej” – we współpracy z socjologami, politologami i slawistami z Uniwersy-
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tetu w Lund oraz Szkoły Wyższej w Malmö, jak też „Ludy pierwotne – normy 
społeczne i kultura” – z udziałem specjalistów antropologii społecznej z Lun-
du (FIN, 2004, s. 118).  

Wspomnijmy także, że przedstawiciele świata nauki włączają się również 
coraz aktywniej we współpracę międzynarodową szwedzkich podmiotów 
oświaty dorosłych. A podkreślmy, że instytucje oświaty dorosłych mają długo-
letnie doświadczenia we współpracy z zagranicą i bardzo bogate tradycje 
w tym zakresie. Tymczasem trudno już dziś bez zaangażowania naukowców 
skonstruować i przeprowadzić międzynarodowy projekt edukacyjny, który 
z jednej strony miałby szansę na uzyskanie finansowania z wewnętrznych 
źródeł szwedzkich (takich jak Svenska Institutet, Swedish International Deve-
lopment Authority czy inne) lub źródeł zewnętrznych (np. w ramach środków 
Unii Europejskiej), a z drugiej – byłby społecznie produktywny i przynoszący 
realne korzyści partnerom. Widać to między innymi na przykładzie współpra-
cy z Polską – w projekty oświaty dorosłych realizowane w kooperacji szwedz-
ko-polskiej od początku lat 90. XX stulecia bardzo zaangażowane były bo-
wiem różne środowiska akademickie (Carlsen 2001, pass.; Żerko 2005,  
s. 28–38)5, jak też choćby w działaniach w innych krajach wokół Bałtyku 
(Dahlgren 1993a; Dahlgren 1993b; Carlsen 2001). 

Trudno uchwycić wszystkie przemiany zachodzące na styku oświaty do-
rosłych i szkolnictwa wyższego na terenie Królestwa Szwecji. Jest ich bowiem 
bardzo wiele. Można by wskazać wiele kolejnych projektów podejmowanych 
wspólnie, jak też sposobów i kierunków oddziaływania na siebie obu środo-
wisk. Jedno jest pewne: rozpoczął się w Szwecji nowy okres we wzajemnych 
kontaktach między nimi. Katalizatorem zmian było usankcjonowane prawny-
mi zapisami tredje uppgift, czyli wprowadzony nowelą z 1996 roku postulat 
współpracy uczelni wyższych z otoczeniem. Poczesne miejsce wśród nowych 
partnerów szkół wyższych bardzo szybko zajęły instytucje i organizacje 
z sektora oświaty i kultury dorosłych (typu folkbildning). Przy czym przypo-
mniane w tekście wybrane ilustracje z historii wskazują wyraźnie, iż obie 
strony „dojrzewały” do tak szerokiego – jak w dniu dzisiejszym – współdzia-
łania przez dziesięciolecia a w rozwinięciu owocnej współpracy w ostatniej 
dekadzie na pewno pomogły obu kręgom wcześniejsze kontakty. Model 
„uprawiania nauki” w izolacji od społeczeństwa odchodzi zatem w Szwecji 
w zapomnienie. Współcześnie, gdy istotne miejsce w ocenach parametrycz-
nych danej szkoły wyższej zajmują punkty za tzw. „społeczną otwartość na 

                                                           
5 Na przykład współpraca Folkuniversitet (pozarządowa organizacja oświaty do-

rosłych, skupiająca szwedzkie środowiska akademickie) z Uniwersytetem Szczeciń-
skim, dotycząca kursów dydaktyki języka angielskiego dla zachodniopomorskich 
nauczycieli czy projekt demokratyzacji oświaty „S/z/koldem”, włączający szereg pod-
miotów oświaty dorosłych po obu stronach Bałtyku a koordynowany przez Centrum 
Oświaty Dorosłych (Vuxenutbildarcentrum) Uniwersytetu w Linköpingu oraz Instytut 
Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego z lat 90.  
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problemy otoczenia”, umiejętność wykazania przez nią projektów współpracy 
zrealizowanych w tym zakresie nabiera dużego znaczenia (NAHE 2006, 
pass.). Ową otwartość uczelnie (i poszczególni naukowcy) budują zatem czę-
sto we współpracy z oświatą dorosłych. Dziś już taka forma realizacji trzecie-
go zadania wydaje się wszystkim oczywista. 

Na zakończenie zauważmy jeszcze, iż coraz wyraźniej obserwujemy na 
terenie Szwecji stopniowe rozmywanie się do niedawna czytelnej linii rozgra-
niczenia pomiędzy kształceniem akademickim a oświatą dorosłych. Zdarza się 
coraz częściej, że podczas prowadzenia analiz natrafiamy na sytuacje/zjawiska 
edukacyjne, na styku których nie da się z zastosowaniem dotychczasowych 
kryteriów zaliczyć jednoznacznie do jednego lub do drugiego typu edukacji. 
Ponieważ współpraca szkolnictwa wyższego i oświaty dorosłych będą się 
prawdopodobnie pogłębiać, doświadczymy zapewne dalszego zacierania się 
różnic między oboma sposobami uzyskiwania wykształcenia. Jak daleko mogą 
zajść te procesy? Przyszłość pokaże. 
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Streszczenie 

W połowie lat 90. XX wieku szwedzki parlament Riksdag przeprowadził 
nowelizację tamtejszej „Ustawy o szkolnictwie wyższym” nakazując podmio-
tom szkolnictwa wyższego współpracę z otoczeniem społecznym. Zadanie to 
zostało określone jako trzecia powinność, obok prowadzenia badań nauko-
wych i kształcenia studentów, a jego realizacja stała się jednym z kryteriów 
oceny i finansowania poszczególnych środowisk naukowych. Uczelnie mogą 
wywiązywać się z nałożonego obowiązku w różnorodny sposób – także po-
przez podjęcie formalnej współpracy z różnorodnymi podmiotami kulturalno- 
-edukacyjnymi, co zaowocowało w ostatniej dekadzie znaczącym wzrostem 
inicjatyw podejmowanych wspólnie przez tamtejsze placówki szkolnictwa 
wyższego i instytucje oświaty dorosłych. Uniwersytety i inne szkoły wyższe 
dostrzegły bowiem, że w ten sposób mogą sprostać wymogom tredje uppgift. 
Autor w swoim artykule podejmuje próbę ukazania, że współpraca taka ma 
jednak w Królestwie Szwecji dużo dłuższe niż 10 lat tradycje, a dla ilustracji 
tej tezy przywołuje szereg przykładów związków uczelni wyższych z podmio-
tami kultury i edukacji dorosłych w szwedzkiej przestrzeni społecznej, zarów-
no z XIX, jak i XX stulecia. Na tym tle historycznym ukazane zostały współ-
czesne, często bardzo ciekawe i unikalne w świecie próby łączenia folkbild-
ning (non-formal adult education) i edukacji akademickiej, zwłaszcza ze śro-
dowiska szwedzkich uniwersytetów ludowych. Całość rozważań kończy kon-
kluzja, że coraz wyraźniej obserwujemy na terenie Szwecji stopniowe rozmy-
wanie się do niedawna czytelnej linii rozgraniczenia pomiędzy kształceniem 
akademickim a oświatą dorosłych.  
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Summary 
In the mid 1990s the Swedish parliament, Riksdag, amended the “Higher 

Education Act”, ordering higher education institutions to cooperate with their 
social environment, and specifying it as a third obligation, after scientific 
research and teaching students. And performing that duty became one of the 
criteria of assessment and financing institutions of higher education. Universi-
ties can carry out their responsibilities in various ways – also by taking up 
formal cooperation with institutions of culture and education, which in the last 
decade contributed to a significant increase of initiatives taken up jointly by 
Swedish universities and adult education organizations, as universities and 
other schools noticed that in that way they could meet the requirements of 
tredje uppgift. In his article, the author makes an attempt at showing that the 
tradition of such cooperation in the Kingdom of Sweden is much longer than 
just 10 years, and illustrates his thesis by recalling a number of examples of 
relationships between universities and institutions of culture and education in 
19th and 20th centuries. The contemporary, often very interesting and unique 
attempts of combining folkbildning (non-formal adult education) and aca-
demic education, in the environment of Swedish folk high schools in particu-
lar, are presented on that historical background. The author concludes that the 
not so long ago clear demarcation line between academic and adult education 
gradually becomes finer and finer in Sweden.  

 
 




