doi: 10.15503/onis2017.338.349

Szwedzki model edukacji
Natalia Broï
Uniwersytet WrocÙawski, pl. Uniwersytecki 1
E-mail: natalia.bros@gmail.com

Abstrakt
Cel badaÚ: Celem badania byÙo sprawdzenie jakie znaczenie przypisywane jest
edukacji w szwedzkiej koncepcji funkcjonowania paÚstwa i jego spoÙeczeÚstwa,
jakie s jej cele i w jaki sposób realizowane s jej zaÙoČenia na kaČdym z etapów
ksztaÙcenia.
Metodologia. Przedmiotem badania byÙ system ksztaÙcenia w Szwecji. ZostaÙ
on przedstawiony w ramach podejïcia instytucjonalnego, analizujcego szwedzkie instytucje edukacyjne (ich zaÙoČenia, funkcje, wpÙyw na zjawiska spoÙeczne).
Niniejszy artykuÙ zawiera charakterystyk¿ szwedzkiego modelu edukacji oraz zarysowuje jego najwaČniejsze atrybuty wpÙywajce na atrakcyjnoï° oraz efektywnoï° szwedzkiego nauczania. Prezentuje poziomy edukacji, opisuje mechanizmy
wbudowane w system ksztaÙcenia, przeprowadzone reformy oïwiatowe, a takČe
okreïla cele prowadzenia edukacji w wydaniu szwedzkim i jego cechy charakterystyczne.
Wyniki. Analiza wykazaÙa, iČ edukacja jest silnie skorelowana ze szwedzkim modelem spoÙecznym, bazuje na jego zaÙoČeniach, normach, korzysta z wypracowanych
przez niego rozwizaÚ. Szwedzki system ksztaÙcenia jest jednym z kluczowych obszarów zainteresowania paÚstwa, którego dziaÙania zmierzaj do wyrównywania szans
edukacyjnych wszystkich obywateli, a poszczególne szczeble edukacji pozwalaj na
wielowymiarowe i swobodne korzystanie z jego potencjaÙu.
Wnioski. Edukacja zostaÙa wÙczona w system paÚstwowy i staÙa si¿ fundamentem budowania egalitarnego spoÙeczeÚstwa opartego na zasadach równoïci mi¿dzy ludĊmi pod wzgl¿dem spoÙecznym, politycznym i ekonomicznym, rozumianej
jako równoï° szans. Idee te poÙczone z dynamicznym rozwojem gospodarczym
Szwecji byÙy elementami kreujcymi podstawy ideologiczne i funkcjonalne systemu
nauczania. Dostosowywanie si¿ do zmieniajcej si¿ sytuacji spoÙecznej czy gospodarczej staÙo si¿ immamentn cech systemu edukacji, który za pomoc reform ma
wzmacnia° funkcjonowanie paÚstwa poprzez rozwój wiedzy i kompetencji spoÙeczeÚstwa.
SÙowa kluczowe: Szwecja, edukacja, model nauczania, utylitaryzm, Skandynawia
Swedish education model
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Abstract
Aim. The aim of the study was to verify the importance of education in the Swedish state and society concept, what are its objectives and how its foundation are implemented at each stage of education.
Method. The object of the study was the Swedish educational system. It has been
examined as part of the institutional approach, analyzing the Swedish educational institutions (their concepts, features, impact on social phenomena). This article contains
the characteristics of the Swedish model of education and outlines the most important
aĴributes which are inßuencing the aĴractiveness and eěectiveness of the Swedish
curriculum, presents levels of education, describes the mechanisms built into the system of education, educational reforms.
Results. The analysis showed that education is strongly correlated with the Swedish social model, based on his assumptions, norms, it uses solutions developed by its.
The Swedish education system is one of the key areas of sate interest, whose actions
are focused on equalization of educational opportunities for all citizens, and the various levels of education allow for multi-dimensional and free use of its potential.
Conclusions. Education was incorporated and became the foundation of building
an egalitarian society which based on the principles of human equality in terms of
social, political and economic conditions, what should be understood as equal opportunities. These ideas, combined with the dynamic economic development of Sweden,
were elements forming the basis for the ideological and functional education system.
Adapting to the changing social or economic situation has become a permanent feature of the education system, which by means of the reform is to support the functioning of the state through the development of knowledge and social competence.
Key words: Sweden, education, education model, utilitarianism, Scandinavia

Wst҄p
Szwedzki system edukacji jest powszechnie postrzegany jako jeden ze wzorcowych modeli nauczania, który dzi¿ki swym charakterystycznym cechom/elementom,
programom edukacyjnym, rozwizaniom instytucjonalnym speÙnia wymogi spoÙeczeÚstwa i odpowiada na jego zapotrzebowanie. Dzi¿ki ïcisÙej wspóÙpracy placówek
oïwiatowych z prywatnymi i publicznymi instytucjami, Szwedzi mog poszczyci° si¿
dziï jednym z najbardziej efektywnych i najbardziej praktycznie ksztaÙccych systemów oïwiatowych na ïwiecie.
Edukacja w Szwecji jest elementem wspierajcym osiganie róČnych celów spoÙeczno-politycznych i kulturalnych w takich obszarach, jak sprawiedliwoï°, demokracja, równoï°, tolerancja czy pluralizm (Kubka, 2009). Szwedzki model ksztaÙcenia
zbudowany zostaÙ na fundamencie konkretnych lokalnych wartoïci i praktyk, przy
jednoczesnym uwzgl¿dnieniu mi¿dzynarodowych uwarunkowaÚ i wpÙywów. Koncepcja paÚstwa opiekuÚczego, paÚstwa dobrobytu poÙczona z ideami równoïci,
egalitaryzmu, poszanowania zasad i idei demokratycznych, a takČe progresywnoï°
w poszukiwaniu nowych, pozbawionych uprzedzeÚ rozwizaÚ wpisane s w obraz
kultury szwedzkiej, w tym w jej model edukacji respektowany na kaČdym z poziomów nauczania.
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Edukacja przedszkolna
Istotny moment rozwoju opieki przedszkolnej przypada na lata 60., kiedy to
Szwecja wkroczyÙa w okres intensywnego rozwoju gospodarczego i przemian spoÙecznych. Ze wzgl¿du na rosnce potrzeby rynku pracy, kobiety coraz cz¿ïciej decydowaÙy si¿ na podj¿cie aktywnoïci zawodowej porzucajc dotychczas istniejcy
model, w którym to skupiaÙy si¿ gÙównie na wychowywaniu dzieci. Ze wzgl¿du
na wzrost aktywnoïci zawodowej kobiet(czego pochodn byÙa takČe zmiana spoÙecznych wyobraČeÚ dotyczcych ich klasycznej roli), doszÙo do upowszechnienia
róČnych form opieki przedszkolnej, która miaÙa zagwarantowa° i uÙatwi° aktywizacj¿ zawodow kobiet w Szwecji. ByÙ to jeden z priorytetów szwedzkiej polityki
spoÙecznej, która skupia si¿ na wyrównywaniu szans, a zwÙaszcza na likwidowaniu barier i róČnic w moČliwoïciach dost¿pu kobiet do rynku pracy (Gould, 2001).
Przedszkola (Förskola) miaÙy z jednej strony stymulowa° rozwój edukacyjny dzieci,
ich ïrodowiskow integracj¿ z rówieïnikami, z drugiej miaÙy umoČliwi° rodzicom
Ùczenie rodzicielstwa z prac zawodow czy studiami. Placówki przedszkolne s
elementem szerszej struktury instytucjonalnej zwanej systemem wczesnej opieki
nad dzieckiem i edukacji (ECEC). Poszczególne ïwiadczenia w ramach ECEC s
dedykowane zarówno dzieciom w wieku przedszkolnym, jak i tym w wieku szkolnym (aČ do ukoÚczenia 12 lat). System ten zapewnia dost¿p do rynku pracy obojgu
rodzicom (Nowiak, 2011).
Wzrost znaczenia edukacyjnej pozycji przedszkoli i jej ugruntowanie, jak równieČ
zmiana sposobu deÞniowania roli edukacji i opieki przedszkolnej, nastpiÙy w latach
90. Wówczas przedszkola staÙy si¿ organizacyjnie podlegÙe Ministerstwu Edukacji
(wczeïniej znajdowaÙy si¿ pod kuratel Ministerstwa Zdrowia i Spraw SpoÙecznych).
W 1998 r. na skutek mi¿dzyresortowego przesuni¿cia nadano edukacji przedszkolnej
podstaw¿ programow, w której okreïlono edukacyjn i spoÙeczn rol¿ przedszkoli.
Od tej pory miaÙy by° one pierwszym etapem na drodze do uczenia si¿ przez caÙe
Čycie i budowania spoÙeczeÚstwa wiedzy. W 2011 r. przyj¿ta zostaÙa nowa ustawa
oïwiatowa, w której rozwini¿to fragment dotyczcy przedszkoli – nadano im status
placówek, które realizuj wiele celów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania
systemu edukacji na dalszych etapach (Samuelsson, 2006).
W systemie paÚstwowym przedszkola podlegaj rejonizacji, a obowizek ich Þnansowania spoczywa na szwedzkich gminach. W cigu roku kaČdemu dziecku
przysÙuguje 525 godzin bezpÙatnej opieki przedszkolnej (okoÙo 15 godzin tygodniowo), koszt pozostaÙej liczby godzin pokrywaj opiekunowie. Kwota ta jest naliczana procentowo i zaleČy od wynagrodzenia rodziców, przy czym zgodnie z ustalon
przez paÚstwo prawem nie moČe przewyČsza° 1300 koron szwedzkich miesi¿cznie.
Zaj¿cia obowizkowe odbywaj si¿ w godzinach 8:15-13:00, ale placówki przedszkolne gwarantuj opiek¿ wychowawcz do godziny 18:00. Szczególny status maj zerówki - kaČde dziecko ma prawo do ucz¿szczania do zerówki ze wzgl¿du na to, Če
Ùczone s w niej metody edukacyjne zarówno z przedszkola, jak i z obowizkowej
szkoÙy; przygotowuje ona do podj¿cia nauki na kolejnych etapach edukacji. Jak wskazuj dane z 2015 r., z zerówki korzystaÙo aČ 97% szeïciolatków, co stanowi najwyČszy
odsetek w Europie (EinarsdoĴir Wagner, 2006).
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Szkoҝa podstawowa
Obowizek szkolny naÙoČony jest na dzieci w wieku 7-16 lat, przy czym istnieje
moČliwoï° przyj¿cia do szkoÙy dzieci szeïcioletnich (w takich przypadkach konieczne
jest przedÙoČenie stosownych dokumentów potwierdzajcych kompetencje edukacyjne i spoÙeczne dziecka, zezwalajcych na rozpocz¿cie nauki rok wczeïniej). Edukacja
w szkoÙach podstawowych jest bezpÙatna i podlega klauzuli równego, nieskr¿powanego dost¿pu do wiedzy wykluczajcego wszelkie formy dyskryminacji. Jest to
bezpoïrednio zwizane z misj naÙoČon na szwedzki system edukacyjny, który ma
wyrównywa° róČnice spoÙeczne i dawa° kaČdemu czÙonkowi spoÙeczeÚstwa szanse
rozwoju (Villalba, 2009).
SzkoÙa podstawowa, trwajca 9 lat, podzielona jest na trzyletnie cykle edukacyjne:
niČszy (lågstadiet , klasy 1-3), ïredni (mellanstadiet , klasy 4-6) i wyČszy (högstadiet ,
klasy 7-9). W klasach 1-6 opiek¿ dydaktyczn zazwyczaj sprawuje jeden nauczyciel,
który prowadzi niemal wszystkie zaj¿cia. Edukacja w klasach niČszego szczebla skupia si¿ gÙównie na nauce czytania, pisania, liczenia itd. Od klasy czwartej do ïcieČki
nauczania wÙczone zostaj przedmioty kierunkowe: dwa przedmioty teoretyczne, tj.
j¿zyk szwedzki i j¿zyk angielski, oraz przedmiot ogólnoksztaÙccy, czyli orienterande
ämnen (OÄ), który Ùczy w sobie elementy historii, geograÞi, religioznawstwa i przyrody. Od klasy 7, w cyklu wyČszym, przedmioty zostaj zastpione blokami: blok
przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, Þzyka), blok przedmiotów spoÙecznych (kontynuacja programów z OÄ). Dodatkowo trzeci element programu nauczania uczeÚ wybiera sam, jako przedmiot kierunkowy, na podstawie oferty edukacyjnej
zaproponowanej przez szkoÙ¿ (s to przedmioty powizane z informatyk, sztuk,
aktywnoïciami zawodowymi) (Kovalova, 2015).
Jednym z celów systemu ksztaÙcenia jest przeciwdziaÙanie stygmatyzowaniu
uczniów juČ od pierwszych lat edukacji. W tym celu Szwedzi zdecydowali si¿ na wprowadzenie dosy° rewolucyjnego sposobu oceniania, który ma minimalizowa° stres
zwizany z wymaganiami, a takČe promowa° ide¿ zdobywania wiedzy i praktycznych
umiej¿tnoïci, a nie skupiania si¿ na zdobywaniu wysokich ocen, za pomoc których
moČna w Ùatwy sposób dokonywa° klasyÞkacji uczniów (jest to bezpoïrednie nawizanie do idei przyïwiecajcej szkolnictwu, ale takČe do koncepcji budowania egalitarnego
spoÙeczeÚstwa). Od roku 2011 system oceniania ulegÙ pewnym zmianom. Do 2011 r.
uczniowie byli oceniani dopiero od ósmej klasy i mogli otrzyma° jeden z trzech stopni:
wystarczajcy/dostateczny – G (Godkänd), dobry - VG (Väl Godkänd) i bardzo dobry
- MVG (Mycket Väl Godkänd). W nowym systemie skala ocen jest szersza, dodatkowo
ocenianie rozpoczyna si¿ juČ w 6. klasie, a kluczowa zmiana polega na dopuszczeniu
moČliwoïci otrzymania negatywnej oceny. W przypadku jej otrzymania uczeÚ i jego rodzice dostaj wyraĊne wytyczne, w jaki sposób poprawi° ocen¿ i jak w przyszÙoïci osign° zadowalajce lub bardzo dobre wyniki w nauce. Oceny przyznawane s w skali
A-F, gdzie A oznacza stopieÚ najwyČszy, a F najniČszy. Istnieje takČe dodatkowa ocena
FX, która uČywana jest w sytuacjach wysokiej absencji i oznacza nieklasyÞkowanie lub
wr¿cz skreïlenie z listy uczniów.(Lundahl, 2015). Brak przyznawania stopni na wczeïniejszych etapach edukacji nie oznacza jednak, iČ post¿py uczniów w nauce nie poddawane s kontroli. Cyklicznie poddawani s oni testom diagnostycznym, które maj
na celu rozpoznanie trudnoïci i okreïlenie ich post¿pów w nauce.
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Istotnym celem przyïwiecajcym reformatorom szkolnictwa w Szwecji byÙo takČe
prawie caÙkowite wyeliminowanie ze szkóÙ wszelkich form rywalizacji i wspóÙzawodnictwa. Wedle opinii pedagogów szwedzkich „motywy rywalizacyjne i konkurencja
mi¿dzy uczniami utrudniaÙy ksztaÙtowanie umiej¿tnoïci kooperacji i wspóÙpracy, rodzc konßikty i zaburzenia emocjonalne” (Lieder, 2014, s. 5). Jedn z form realizacji
tegoČ postulatu byÙa redukcja znaczenia i roli stopni, egzaminów i wszelkich innych
form rywalizacji mi¿dzy uczniami, które zdaniem badaczy maj negatywny wpÙyw
na kreowanie prospoÙecznych postaw, gdyČ modeluj zachowania cechujce si¿ egoizmem i indywidualizmem. Idea ta byÙa zgodna z koncepcj funkcjonowania spoÙeczeÚstwa szwedzkiego, czy szerzej skandynawskiego, które wyznaje zasady utylitarnoïci i harmonħnego wspóÙistnienia dČcego do niwelowania róČnic pomi¿dzy
czÙonkami (Hussen, 1998).

Szkoҝa ponadpodstawowa
SzkoÙa ponadpodstawowa (gymnasieskola) nie jest obowizkowa. W Szwecji
obowizek szkolny koÚczy si¿ w momencie ukoÚczenia przez dziecko 16. roku Čycia
(czyli wraz z ukoÚczeniem 9 letniej szkoÙy podstawowej przy zaÙoČeniu, Če rozpocz¿Ùo nauk¿ w wieku 7 lat). JednakČe znaczna cz¿ï° mÙodzieČy decyduje si¿ na kontynuowanie nauki na poziomie ïrednim ze wzgl¿du na wymogi rynku pracy, w którym
braki w edukacji oznaczaj zdecydowane ograniczenie moČliwoïci zawodowych.
O przyj¿ciu do szkoÙy ïredniej decyduje suma punktów zdobyta przez ucznia w
szkole podstawowej. Jest ona zliczana z 17 przedmiotów realizowanych przez ucznia
(jeïli nie wybraÙ on nauki j¿zyka obcego, sumuje si¿ oceny z 16 przedmiotów, co takČe
zmniejsza liczb¿ moČliwych do zdobycia punktów), a metoda obliczeÚ jest nast¿pujca: ocena A daje 20 punktów; B=17,5 pkt.; C=15pkt.; D=12,5 pkt. i E=10 pkt. Oznacza
to, Če maksymalny wynik, jaki moČe osign° uczeÚ, wynosi 340 punktów. Wynik
koÚcowy pozwala na tworzenie list rankingowych, na podstawie których uczniowie
przyjmowani s do szkóÙ ïrednich. W skÙad przedmiotów wzi¿tych pod uwag¿ podczas obliczeÚ musz wchodzi° j¿zyk szwedzki, matematyka i j¿zyk angielski. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z któregokolwiek z wymienionych przedmiotów uczeÚ nie otrzymuje kwaliÞkacji (nie speÙnia warunków) do podj¿cia nauki
w szkole ïredniej. Nie oznacza to jednak, iČ jego edukacja zostaje zablokowana, gdyČ
przysÙuguje mu program poprawczy dost¿pny w dwóch rozwizaniach. UczeÚ zostaje przyj¿ty do szkoÙy ïredniej – do klasy o programie indywidualnym (Program individuellt – IV), aby zdoby° wiedz¿ i kompetencje z przedmiotów podstawowych (wymaganych) i po roku edukacji wyrównawczej móc rozpocz° peÙnowymiarow nauk¿
w szkole ïredniej. Drugie rozwizanie zakÙada, iČ po udanym zakoÚczeniu programu
indywidualnego uczeÚ moČe zakoÚczy° swoj edukacj¿ na satysfakcjonujcym go
poziomie podstawowym (Bakalarczyk, Sadura, 2010). Gymnasieskola trwa trzy lata
i dzieli si¿ na programy skupiajce si¿ na róČnych dziedzinach nauki. Wprowadzona
w roku 2011 reforma edukacji wprowadziÙa 18 programów nauczania, z których szeï°
skupia si¿ na przygotowaniu uczniów do nauki na poziomie akademickim, a dwanaïcie kolejnych pozwala na zdobycie kompetencji i wiedzy w obszarze zawodowym,
jednoczeïnie pozwalajc na podj¿cie studiów wyČszych (proÞl zawodowy nie ozna342
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cza, Če programy nauczania skupiaj si¿ jedynie na rozwħaniu kompetencji zawodowych. Podstawowa wiedza, wymagana do podj¿cia dalszej edukacji, jest kluczowym
elementem kaČdego z 18 dost¿pnych proÞli). Dodatkowym wymogiem wzgl¿dem
programów zawodowych jest przeprowadzenie co najmniej pi¿tnastu tygodni szkolenia w miejscu prac w cigu trzyletniego programu ksztaÙcenia. PoniČsza lista przedstawia spis 18 programów dost¿pnych w szkoÙach ponadpodstawowych, z których
ponad poÙowa uczniów wybiera proÞle zorientowane zawodowo (Gymnasium.se):
budowniczy (BA)
pedagogiczny (BF)
elektryczny (EE)
Þnansowy (EK)
artystyczny (ES)
transportowy (FT)
biznesowo-administracyjny (HA)
hotelarsko-turystyczny (HT)
humanistyczny (HU)

rzemieïlniczy (HV)
przemysÙowy (IN)
przyrodniczy (NA)
technologii pozyskiwania energii ze ĊródeÙ odnawialnych (NB)
gastronomiczny (RL)
socjologiczny (SA)
technologii informatycznych (TE)
gospodarki przestrzennej (VF)
socjalny (VO)

Programy skÙadaj si¿ z czterech kursów podzielonych na poziomy: przedmiotów podstawowych (obowizkowych dla kaČdego z programów, niezb¿dnych do
ukoÚczenia edukacji na etapie ïrednim: j¿zyk szwedzki, j¿zyk angielski, matematyka,
historia, wiedza o spoÙeczeÚstwie, sport i zdrowie, edukacja religħna i nauka o ïrodowisku naturalnym), przedmiotów charakterystycznych dla danego kursu (dodatkowe kursy, do których podj¿cia student jest zobowizany w celu speÙnienia wymagaÚ programowych), przedmiotów kierunkowych (zwizanych z wybranym przez
ucznia programem) i indywidualnie wybranych kursów (student swobodnie wybiera
je z bazy zaproponowanej przez szkoÙ¿ w drugim i trzecim roku nauki).

Szkolnictwo wyӐsze
Kontynuacja nauki na etapie wyČszym jest bardzo mocno zwizana z modelem
edukacji obowizujcym na etapie ïrednim. Istniejce rozwizanie zakÙadajce edukacj¿ w dwóch kierunkach - ogólnym (akademickim) i proÞlowanym (zawodowym)
przekÙada si¿ takČe na formy ksztaÙcenia na dalszym poziomie. Istniej dwie ïcieČki kontynuowania nauki gwarantowane przez uniwersytety ludowe (Folkhögskola)
oraz uniwersytety i inne uczelnie wyČsze (Englund, 2006).
UczeÚ, który w szkole ïredniej zdecydowaÙ si¿ na zawodowy program edukacyjny,
nie musi kontynuowa° nauki na uniwersytecie. Jeïli chce rozwħa° swoj wiedz¿ na
dalszym etapie, moČe podj° edukacj¿ na uniwersytecie ludowym w ramach kwaliÞkowanego ksztaÙcenia zawodowego (KvaliÞcerad Yrkesutbildning „ - KY). Ta forma
Ùczy edukacj¿ i nabywanie praktycznych doïwiadczeÚ z okreïlonej branČy, sektora
gospodarki, a poziom wyksztaÙcenia jest zasadniczo policealny – skÙadaj si¿ na niego
zarówno kursy zawodowe, jak i te, które speÙniaj wymogi okreïlone w szkolnictwie
wyČszym. Uniwersytety ludowe swoj dziaÙalnoï° naukow skupiaj na ksztaÙceniu
opartym na kursach edukacyjnych, z których najwi¿ksz popularnoïci cieszy si¿ kurs
ogólnoksztaÙccy, stanowicy podstaw¿ bazy edukacyjnej kaČdej z placówek. PogÙ¿bia
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i systematyzuje on wiedz¿ z zakresu j¿zyka szwedzkiego, angielskiego, matematyki
i nauki o spoÙeczeÚstwie. Jego ukoÚczenie umoČliwia podj¿cie nauki na jednym ze
szwedzkich uniwersytetów lub innych uczelni wyČszych. Drugi kierunek ksztaÙcenia
na uniwersytetach ludowych obejmuje kursy zawodowe, najcz¿ïciej poÙczone z programem edukacyjnym szkoÙy ïredniej, co stanowi kontynuacj¿ nauki, rozwħanie zdolnoïci i wyspecjalizowanej wiedzy na dalszym etapie nauczania. Jako element tradycji
nauczania, a takČe element kultury i systemu paÚstwa uniwersytety ludowe wpisuj
si¿ w idee nauki przez caÙe Čycie, w których nauka dorosÙych stanowi jeden z Þlarów
rozwoju spoÙeczeÚstwa (Ahlroth, Björklund, Forslund, 1997). Z tego powodu Þnansowanie nauki jest obowizkiem paÚstwa, którego celami w tym obszarze s:
• Wspieranie dziaÙalnoïci przyczyniajcej si¿ do umacniania i rozwħania demokracji.
• Pomoc ludziom w kierowaniu wÙasnym Čyciem oraz wpÙyw na ich zaangaČowanie spoÙeczne.
• Uczestnictwo w rozwoju spoÙeczeÚstwa (np. przez dziaÙalnoï° polityczn,
zwizkow, kulturaln lub charytatywn).
• WkÙad w wyrównywanie róČnic edukacyjnych oraz w popraw¿ poziomu wyksztaÙcenia spoÙeczeÚstwa.
• Szerzenie zainteresowania Čyciem kulturalnym i zach¿canie do udziaÙu w nim
(Krueger, Lindahl, 1999).
Ponadto uniwersytety ludowe sÙyn ze swojej elastycznoïci programowej. „Istniej placówki, które jako jedyne posiadaj okreïlon tematyk¿ kursów (np. specjalne
kursy z zakresu górnictwa w Kirunie). Tematyka szkoleÚ jest ukÙadana zgodnie z zapotrzebowaniem krajowego lub regionalnego rynku pracy, w porozumieniu z przedsi¿biorcami oraz instytucjami prywatnymi i publicznymi” (Lieder, 2014, s. 10). Nauk¿
oraz otrzymanie wyČszego wyksztaÙcenia i stopni naukowych gwarantuj uniwersytety i inne kolegia uniwersyteckie, których dziaÙalnoï° skupiona jest wokóÙ regionów
Szwecji. System szkolnictwa wyČszego w Szwecji umoČliwia zdobycie takČe szeregu profesjonalnych i zawodowych stopni w takich dziedzinach, jak inČynieria, prawo
i medycyna. Przepisy z 2007 roku, regulujce dziaÙanie i struktur¿ szkolnictwa wyČszego, wprowadziÙy podziaÙ na trzy stopnie nauczania: podstawowy (grundnivå),
zaawansowany (avancerad nivå) oraz studia doktoranckie (forskarnivå) (Swedish
National Agency for Education [SNAE], 2012). Studia pierwszego stopnia (podstawowe – rundnivå) dost¿pne s w dwóch formach. Pierwsza z nich obejmuje dwa lata
nauki koÚczce si¿ egzaminem högskoleexamen, któremu odpowiada 120 punktów
ECTS, druga forma zakÙada trzyletni nauk¿, po której student przyst¿puje do egzaminu kandidatexamen, wartego 180 punktów (Horta, 2009). Jedynie trzyletnie studia,
odpowiadajce polskim studiom licencjackim, pozwalaj na podj¿cie dalszych studiów – na poziomie zaawansowanym (avancerad nivå), czyli studiach II stopnia. Podobnie jak w przypadku studiów niČszego stopnia, edukacja na wyČszym poziomie
pozwala na wybór mi¿dzy dwoma ïcieČkami: roczn, koÚczc si¿ magisterexamen
(60 punktów ECTS) lub dwuletni, po której nast¿puje masterexamen (120 punktów
ECTS). Co waČne, obie ïcieČki koÚcz si¿ zdobyciem tytuÙu magistra. Rozszerzony,
dwuletni program, zostaÙ wprowadzony do szwedzkiego systemu szkolnictwa wyČszego w zwizku z wdroČeniem programu boloÚskiego, koniecznoïci dopasowania
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do europejskiego modelu, w którym edukacja podzielona jest na dwa etapy (trzyletnie studia I stopnia i dwuletnie studia II stopnia) (MusiaÙ, 2013).

System edukacji jako element koncepcji spoҝeczeҞstwa
Powszechna edukacja na poziomie podstawowym zostaÙa zagwarantowana w 1842
roku. Jej upowszechnienie byÙo jednym z przejawów awansu niČszych warstw spoÙeczeÚstwa i pocztkiem budowania nowego spoÙeczeÚstwa, w którym edukacja miaÙa
stanowi° element warunkujcy wyrównywanie szans i gwarantujcy rozwój paÚstwa.
Jak podaj Robert Ericsson i Jan O. Jonsson w debacie (zdominowanej przez prdy liberalne i socjaldemokratyczne) dotyczcej popularyzacji edukacji, gwarantowania równego do niej dost¿pu czy przeciwdziaÙaniu dyskryminacji, skupiano si¿ na czterech gÙównych fundamentach. Nierównoï° szans prowadzi do marnowania talentów, wïród tych,
którzy maj gorszy start ze wzgl¿du na swoj sytuacj¿. W konsekwencji spoÙeczeÚstwo
traci, gdyČ potencjaÙ jego obywateli nie moČe by° naleČycie wykorzystany. Segregacja
dzieci moČe prowadzi° do spoÙecznej dezintegracji. Elity kraju musz by° zróČnicowane klasowo, gdyČ w przeciwnym razie b¿d niereprezentatywne dla caÙoïci spoÙeczeÚstwa, nie b¿d rozumiaÙy jego potrzeb i wewn¿trznej dynamiki (Erricson, 1996).
Edukacja jako istotny element systemu staÙa si¿ fundamentem pod budow¿ egalitarnego spoÙeczeÚstwa, opartego na zasadach równoïci mi¿dzy ludĊmi pod wzgl¿dem spoÙecznym, politycznym i ekonomicznym, rozumianej jako równoï° szans.
Idee te poÙczone z dynamicznym rozwojem gospodarczym Szwecji byÙy waČnymi
czynnikami kreujcymi podstawy ideologiczne i funkcjonalne systemu nauczania.
Istotnym zaÙoČeniem modelu szwedzkiej edukacji jest jego permanentna reforma.
Koncepcja ta wyklarowaÙa si¿ w latach 50. i byÙa kontynuacj myïli premiera Per Albina Hanssona zakÙadajcej, iČ wszyscy Szwedzi b¿d beneÞcjentami umiej¿tnej inČynierii spoÙecznej. „Zgodnie z generalnymi zaÙoČeniami ksztaÙcenia adekwatnego celem oïwiaty byÙo takie przygotowanie nowego czÙowieka, aby byÙ zdolny racjonalnie
dziaÙa° w rozwini¿tej cywilizacji naukowo-technicznej; powinien on przede wszystkim opanowa° pewien repertuar umiej¿tnoïci motorycznych, poznawczych i spoÙecznych, które s niezb¿dne w przemyïle, administracji czy w instytutach naukowych”
(Lieder, 2014, s. 4). Dostosowywanie si¿ do zmieniajcej si¿ sytuacji spoÙecznej czy
gospodarczej staÙo si¿ immamentn cech systemu edukacji, który za pomoc reform
ma wzmacnia° funkcjonowanie paÚstwa poprzez rozwój wiedzy i kompetencji spoÙeczeÚstwa. Z uwagi na dynamik¿ przemian dotykajcych paÚstwo, model szkolnictwa
takČe musi ulega° cyklicznym przemianom tak, by sprosta° wymaganiom i aby móc
wypeÙnia° swoj podstawow misj¿ edukacji adekwatnej do wymogów ïrodowiska.
Idea ta jest widoczna w liczbie i formie przeprowadzonych reform edukacji w Szwecji.
W latach 1962-1973 dotyczyÙa ona reorganizacji funkcjonowania szkóÙ podstawowych
(wprowadzenia dziewi¿cioklasowej edukacji). Na lata 70. przypada reforma nauczania na etapie ponadpodstawowym (której kluczowym elementem byÙo ujednolicenie
modelu poprzez likwidacj¿ wielu rodzajów szkóÙ, które zostaÙy zastpione przez powszechne szkoÙy ïrednie – gimnazja), reforma z roku 2007 zmieniÙa funkcjonowanie
uczelni wyČszych, a najnowsza ustawa edukacyjna z 2011 roku wprowadziÙa nowy
model oceniania i nowe programy nauczania (Sahlgren, 2011).
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Rola systemu ksztaÙcenia i szkolenia jest bardzo szeroko deÞniowana w Szwecji.
Wedle raportu Education and Training 2020 edukacja i szkolenia okreïlane s jako
sposoby zapewnienia wiedzy, pozwalajce na rozwój mieszkaÚców, a takČe majce
wpÙyw na popraw¿ ich sytuacji (Ministry of Education and Research, 2014). Szwedzka
perspektywa zakÙada, iČ dobre wyksztaÙcenie poszerza moČliwoïci, wyposaČa ludzi
w umiej¿tnoïci i wiedz¿ korzystn dla ich przyszÙego Čycia i kÙadzie podwaliny pod
budow¿ i rozwój aktywnego spoÙeczeÚstwa obywatelskiego, a takČe wzmacnia wartoïci demokratyczne. Jednoczeïnie podkreïla si¿, iČ system edukacji i szkoleÚ musi
by° dopasowany do wymagaÚ rynku pracy, odpowiadajc jego krótko- i dÙugoterminowym celom, a wysoki poziom wyksztaÙcenia jest niezb¿dny do wzrostu konkurencyjnoïci kraju na arenie mi¿dzynarodowej.
Struktura szwedzkiego systemu edukacji i szkoleÚ ma na celu uÙatwienie przejïcia mi¿dzy róČnymi poziomami nauczania, a takČe mi¿dzy edukacj a prac. Elementarn cz¿ïci polityki oïwiatowej jest zagwarantowanie moČliwoïci uzupeÙnienia
dotychczas zdobytego wyksztaÙcenia albo przebranČowienia niezaleČnie od wieku.
Szwecja zapewnia wysoki poziom dost¿pu do edukacji osobom dorosÙym, przede
wszystkim poprzez inicjatywy podejmowane w celu zwi¿kszenia elastycznoïci i indywidualizacji ich edukacji czy kariery zawodowej. Badania i poradnictwo zawodowe
dost¿pne s na róČnych poziomach systemu edukacji i szkoleÚ i, co charakterystyczne
dla szwedzkiej koncepcji paÚstwa, sÙuČ zaspokojeniu potrzeb i pragnieÚ jednostki,
spoÙeczeÚstwa i rynku pracy. RóČne formy poradnictwa zawodowego s przewidziane takČe przez Arbetsförmedlingen (szwedzkie Publiczne SÙuČby Zatrudnienia), które
skupiaj si¿ mi¿dzy innymi na zagwarantowaniu dost¿pu mÙodym ludziom do rynku
pracy (Ahlroth, Björklund, Forslund 1997).

Finansowe podstawy systemu edukacji
Model edukacji, któremu przyïwieca idea swobodnego dost¿pu do nauki i wyrównywania szans, zakÙada bezpÙatn nauk¿. Wydatki na edukacj¿ stanowi jedn
z waČniejszych skÙadowych szwedzkiego budČetu. Edukacja do poziomu szkoÙy
ïredniej jest niemal w caÙoïci Þnansowana przez budČet paÚstwa pomimo tego, iČ
cz¿ï° szkóÙ znajduje si¿ w r¿kach podmiotów prywatnych. Prywatne wydatki na
oïwiat¿ stanowi zaledwie 0,2 % PKB. W przypadku szkolnictwa wyČszego wydatki pochodzce z budČetu paÚstwa stanowi 89,1 % wszystkich ïrodków przeznaczonych na ten cel, podczas gdy ïrednio w OECD udziaÙ publicznych nakÙadów
w ogólnej puli ïrodków na szkolnictwo wyČsze wynosi 72,6 %. Dla porównania
w Polsce jest to 70,4 %. Jakoï° i wysoki poziom dost¿pnoïci nauki s fundamentami szwedzkiego systemu edukacji i szkoleÚ. Szwedzki model stanowi, iČ kaČdy
ma prawo do edukacji i szkoleÚ, niezaleČnie od pochodzenia, sytuacji Þnansowej
lub innych czynników, które mogÙyby go dyskryminowa° (Konstytucja Królestwa
Szwecji, 2000). Wpisuje si¿ on tym samym w koncepcj¿ sprawiedliwoïci spoÙecznej, która jest wysoce przestrzegana w niemal kaČdej z polityk rzdów w Szwecji.
W praktyce oznacza to, Če dzieci w wieku przedszkolnym maj zagwarantowane
miejsce w placówkach, uczniowie niepeÙnosprawni otrzymuj szczególne wsparcie
pozwalajce na dopasowanie ich potrzeb i moČliwoïci do wymogów edukacyjnych,
346

Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7)

a pracownikom, którzy chc zdoby° dodatkowe kwaliÞkacje, przysÙuguje specjalny
urlop edukacyjny. System publicznej edukacji i szkoleÚ jest w Szwecji bezpÙatny,
a pomoc Þnansowa jest zaprojektowana tak, aby poprzez zapewnienie ïrodków Þnansowych zach¿ca° spoÙeczeÚstwo do podnoszenia swoich kwaliÞkacji zarówno
na poziomie edukacji obowizkowej jak i na dalszych jej etapach wÙczajc w to
szkolenia zawodowe (Ministry of Education and Research, 2008).
Jak wynika z raportu OECD Education At Glance, udziaÙ publicznych nakÙadów
na oïwiat¿ w PKB wynosi w Szwecji 6,1proc., co plasuje ten kraj w czoÙówce paÚstw
OECD (ïrednia wynosi tu 4,9 % PKB). System Þnansowania edukacji cechuje si¿ dziaÙaniem w ramach subsydiarnoïci i decentralizacji. W praktyce oznacza to, Če 85%
wydatków Þnansowanych jest z budČetów gmin (których dochody pochodzc z lokalnych podatków), okoÙo 15% gwarantowanych jest przez wÙadze centralne (przyznawanych w formie dotacji celowych, subwencji, grantów itd.). Jak podaj MikoÙaj
Herbst, Jan HerczyÚski i Anthony Levitas (2009):
„Szwedzki system zarzdzania i Þnansowania oïwiaty realizuje zasad¿ subsydiarnoïci (pomocniczoïci), zgodnie z któr naleČy przekaza° realizacj¿ zadaÚ spoÙecznych
w dóÙ, jak najbliČej osób, które bezpoïrednio z nich korzystaj. System ten jest w bardzo wysokim stopniu zdecentralizowany. Oïwiata jest w Szwecji zadaniem wÙasnym
samorzdów, które Þnansuj j z lokalnych podatków i maj prawo ustala° wynagrodzenia nauczycieli. Jednak rzd centralny, ïwiadomy odpowiedzialnoïci za jakoï°
oïwiaty dla wszystkich uczniów, wprowadziÙ zÙoČony i elastyczny system wyrównawczy, obejmujcy zarówno róČnice w zamoČnoïci gmin (strona dochodowa), jak
i w skali zadaÚ oïwiatowych stojcych przed gminami (strona kosztowa)” (Herbst,
Levitas i HerczyÚski, 2009, s. 84).
Model wydatków budČetowych Szwecji funkcjonuje w ramach systemu wyrównawczego, którym obj¿te jest takČe Þnansowanie edukacji. Obowizek jego koordynacji spoczywa na wÙadzach centralnych, jednakČe kompetencje operacyjne naÙoČone s na gminy. System wyrównawczy polega na przekazywaniu ïrodków z gmin
bogatszych (tych, które posiadaj wyČsze dochody ze wzgl¿du na wyČsze dochody
z tytuÙy podatków, albo ich koszty edukacyjne s znacznie niČsze z uwagi na mniejsz
liczb¿ mieszkaÚców) do budČetu centralnego, który odpowiedzialny jest za transfer
Þnansów do gmin biedniejszych (Ministry of Education and Research, 2008). „W mechanizmie tym wyraČa si¿ ÞlozoÞa dČenia do mi¿dzyregionalnej spójnoïci spoÙecznej, bez rezygnacji z waČnej cechy systemu, jakim jest decentralizacja i subsydiarnoï°”
(Bakalarczyk, Sadura, 2010, s. 190).
Dodatkow form wsparcia Þnansowego, która ma gwarantowa° swobod¿ dost¿pu do edukacji z jednoczesnym eliminowaniem róČnic spoÙecznych jest system stypendialny zagwarantowany przez wÙadze centralne. „System wsparcia dla uczniów
jest kombinacj elementów selektywnych i uniwersalnych, co jest symptomatyczne
dla modelu szwedzkiego takČe w zakresie innych usÙug i ïwiadczeÚ spoÙecznych.
Komponent uniwersalny nie sprzyja stygmatyzacji, a za to wzmacnia spójnoï° spoÙeczn, dzi¿ki czemu edukacja szwedzka staje si¿, przynajmniej w tym aspekcie, wysoce inkluzyjna” (Bakalarczyk, Sadura, 2010, s. 191).
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