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Szwedzki model państwa opiekuńczego budzi podziw wielu bada-

czy. To właśnie ten model walnie przyczynił się do dzisiejszego dobro-

bytu w społeczeństwie szwedzkim. Historyków badających dzieje tego 

kraju zaskakuje przede wszystkim fakt, że Szwecja sprzed XX w. była 

przez wiele setek lat jednym z najbiedniejszych i najbardziej zacofanych 

krajów Europy. Ekonomistów zdumiewa istnienie modelu, który w wa-

runkach kryzysów gospodarczych potrafił i wciąż potrafi ewoluować  

w kierunku bardziej liberalnych reform (część badaczy twierdzi nawet,  

iż „szwedzki model państwa opiekuńczego” liberalizuje się na tyle,  

że przekształca się w „szwedzki model społeczeństwa opiekuńczego”
1
). 

Badając genezę powstania szwedzkiego modelu państwa opie-

kuńczego, nie sposób pominąć roli Szwedzkiej Socjaldemokratycznej 

Partii Robotniczej (pot. Socialdemokraterna, SAP). To właśnie przedsta-

wiciele tej partii w 1928 r. przedstawili zainspirowany pracami ekono-

mów szkoły sztokholmskiej
2
 program, zawarty w doktrynie „domu ludu” 

(szw. Folkhemmet). Program zwany zamiennie także „szwedzką drogą 

pośrednią między kapitalizmem a socjalizmem” został oparty na zasa-

dach rozwoju spółdzielczości i samorządności, solidaryzmu społecznego, 

                                                 
1
 O przejściu od „państwa opiekuńczego” do „społeczeństwa opiekuńczego” świadczy 

coraz powszechniejsze zjawisko polegające na przejmowaniu bądź zlecaniu wykonania 

zadań leżących w zakresie obowiązków instytucji państwowych firmom prywatnym.  

Za przykład mogą posłużyć działania szwedzkiego Urzędu Pracy (Arbetsförmedlingen), 

który od 2008 r. zleca wdrażanie programów aktywizacji bezrobotnych prywatnym 

agencjom zatrudniania. 
2
 Szkołę sztokholmską tworzyli wybitni ekonomiści: Knut Wicksell, Gunnar Myrdal, 

Bertil Ohlin, Erik Lindhal, Erik Lundberg i Gustaw Cassel, którzy byli jednocześnie 

członkami Szwedzkiej Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej (SAP) bądź ściśle z nią 

współpracowali. 
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uniwersalizmu oraz dużej redystrybucji dochodu narodowego przez pro-

gresywny system podatkowy. Szwecja miała się stać krajem, który –  

w myśl tradycyjnego już w społeczeństwie szwedzkim egalitaryzmu – 

ma zapewnić każdemu obywatelowi równy, wysoki standard życia i za-

bezpieczyć go przed niespodziewanymi kolejami losu (w tym celu usta-

nowiono ubezpieczenia, dopłaty, zapomogi, zasiłki). 

Lata powojenne były w Szwecji okresem stabilnego progresu gospo-

darczego. Postępował wzrost zabezpieczenia społecznego (ubezpieczenia 

społeczne
3
) i rozrost sprawnej, dobrze zarządzanej administracji, która 

skutecznie rozdysponowywała świadczenia socjalne. Koniunktura lat 

1950–1970 doprowadziła do rozwoju wielu szwedzkich przedsiębiorstw  

i pozwoliła na ich stopniową ekspansję do innych krajów. To właśnie 

inwestycja nadwyżek środków uzyskanych w wyniku sprzedaży surow-

ców podczas II wojny światowej w rodzime przedsiębiorstwa ukierun-

kowała dalszą politykę gospodarczą kraju. Szwedzki model państwa do-

brobytu nie jest perpetuum mobile. O ile profity zgromadzone po naj-

większym konflikcie zbrojnym w historii i sprzyjająca koniunktura po 

nim umożliwiły wdrażanie założeń Folkhemmet, o tyle zapobiegliwym  

z natury Szwedom brakowało swoistych fundamentów, zabezpieczeń 

takiej koncepcji polityki gospodarczej.  

Zabiegami czysto ekonomicznymi w czasie powojennej koniunktury 

były znacjonalizowanie rodzimych przedsiębiorstw lub wsparcie ich do-

tacjami z budżetu państwa. Jak grzyby po deszczu zaczęły się pojawiać 

ośrodki badawcze szwedzkich firm. To właśnie w latach powojennych 

swą dzisiejszą potęgę zbudowały szwedzkie koncerny
4
.  

                                                 
3
 Od 1946 r. wypłacano zasiłek na dzieci wszystkim nieletnim w kraju, niezależnie od 

dochodów rodziców. W 1948 r. nastąpiła reforma emerytur – wprowadzono powszechną 
emeryturę finansowaną z ryczałtowych składek oraz przez państwo. W pierwszej połowie 
lat 50. wprowadzono zasadę zabezpieczenia dochodów we wszystkich ubezpieczeniach 
społecznych w Szwecji, w szczególności również w ważnym ubezpieczeniu chorobowym 
i na poczet renty dodatkowej. W roku 1974 renta dodatkowa uległa uzupełnieniu w taki 
sposób, że emerytura została podniesiona do około 75% dochodów uzyskanych w roku  
o najwyższym wskaźniku. Reforma ubezpieczenia w przypadku wychowywania dzieci  
w roku 1974 udostępniła te świadczenia również ojcom. Doprowadziło to do istotnego 
wzrostu kosztów ubezpieczycieli, co z kolei przyczyniło się do wystąpienia kryzysu pań-
stwa socjalnego w późnych latach 80. (K. Kraus, T. Geisen, K. Piątek, Państwo socjalne 
w Europie: historia, rozwój, perspektywy, Toruń 2005, s. 247–248 i 257–259). 
4
 Najbardziej znane spośród nich to: Saab (przemysł motoryzacyjny, wojskowy), Erics-

son (przemysł elektroniczny, telekomunikacja), IKEA (produkcja mebli i dekoracji), 
Scania (przemysł motoryzacyjny), Hennes&Mauritz (H&M), KappAhl, Lindex, Åhle-
ans (przemysł odzieżowy), Skanska (przemysł budowlany), Tetra Pak (przemysł papie-
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Jednakże twórców modelu szwedzkiego zrzeszonych w szkole 

sztokholmskiej nie zadowalały doraźne działania typu here & now.  

W dalekosiężnej strategii działań, zmierzającej do zapewnienia wysokie-

go standardu życia także przyszłym pokoleniom, najistotniejszą kwestią 

było wspieranie szeroko pojętej innowacyjności. To właśnie dzięki zasto-

sowaniu nowych technologii i śmiałego ich wdrażania w gospodarkę 

niespełna dziesięciomilionowy kraj może się poszczycić dziś mianem 

jednego z najważniejszych „zagłębi technologicznych” Europy
5
. Funda-

mentem dzisiejszych sukcesów Szwecji jest sprawny system edukacyjny 

i solidne zaplecze badawcze.  

Pierwszymi placówkami oświatowymi w Szwecji były szkoły pro-

wadzone przez Kościół katolicki w średniowieczu. Ich działalność ukie-

runkowana była na kształcenie księży
6
. 

Na początku XVIII w. Szwecja była jedynym krajem w Europie,  

w którym praktycznie każdy mieszkaniec – w mieście i na wsi – umiał 

czytać i pisać. Podobnie było również w Finlandii, która przez pięć stule-

ci (1300–1809) należała do Szwecji. W tym czasie umiejętność czytania 

była jednym ze środków umocnienia wiary luterańskiej, ale zarazem sta-

nowiła istotny czynnik w propagowaniu oświaty. Władze królewskie nie 

robiły różnicy między dziećmi ubogimi a bogatymi. Każde dziecko, 

chłopskie czy pańskie, musiało umieć czytać i pisać. W tej postawie 

można się dopatrzyć zalążków szwedzkiej zasady równości
7
.  

Obowiązek szkolny wprowadzono w Szwecji w 1842 r. Powstały 

wtedy czteroletnie szkoły podstawowe (folkskolor), w których uczniowie 

mieli takie przedmioty nauczania, jak: czytanie, pisanie, liczenie, rysu-

nek, geografia, historia, chrześcijaństwo (wycofane jako obowiązkowy 

przedmiot w 1919 r., zastąpione religioznawstwem) oraz gimnastykę  

z zabawą i sportem. W 1882 r. doszły jeszcze dwa obowiązkowe lata 

nauki, tak że nauczanie powszechne trwało sześć lat. Od 1936 r. obowią-

                                                                                                                        
rowy i maszynowy), Wasa (przemysł spożywczy), Electrolux (AGD), Husqvarna 
(przemysł maszynowy) oraz Volvo (przemysł motoryzacyjny). 
5
 Potwierdza to Innovation Union Scoreboard 2013 (Unijny Ranking Innowacyjności) – 

ranking przygotowywany corocznie na zlecenie Komisji Europejskiej, w którym bierze 

się pod uwagę 24 czynniki (m.in. liczbę publikacji naukowych, patentów i tytułów dok-

tora nauk, efektywności we wdrażaniu nowych technologii). Pierwszy ranking dotyczył 

danych za rok 2007. Tylko w 2008 r. Szwecja nie zajęła w nim pierwszego miejsca 

(wyprzedziła ją Szwajcaria, która jednak nie należy do Unii Europejskiej).  
6
 E. Rybacka, Szkolnictwo w Szwecji, http://www3.modersmal.net/polska/pdf/ szkolnic-

two %20w%20Szwecji.pdf, data dostępu: 9 czerwca 2013 r.  
7
 J. Kubitsky, Alfabet szwedzki, Warszawa 2011, s. 188–189. 
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zek szkolny był siedmioletni. Ta forma nauczania podstawowego funk-

cjonowała w Szwecji do 1950 r. Wtedy niektóre szwedzkie gminy wpro-

wadziły dziewięcioletnie szkoły podstawowe (enhetsskolor). Od roku 

1972 obowiązuje dziewięcioletnia szkoła podstawowa na terenie całego 

kraju. Szkolnictwo ponadpodstawowe, nazywane szkołami wiedzy (lärd-

omsskolor), ma swoje początki w 1649 r., kiedy otrzymało stałą formę 

składającą się z oddziału powszechnego (trivialskolan) i oddziału wyż-

szego (gymnasiet). Oddział wyższy, po 200 latach, podzielono na kieru-

nek klasyczny (latinlinje) i nowożytny (reallinje). Począwszy od roku 

1849 oddziały wyższe nazywano uczelniami (läroverket). Od roku 1905 

zaczęły funkcjonować w Szwecji inne, nieobowiązkowe formy szkolnic-

twa ponadpodstawowego: trzyletnia szkoła realna (realskolan) i gimna-

zjalna (gymnasiet) kończąca się maturą (studenexamen)
8
. 

Per Albin Hansson (pierwszy socjaldemokratyczny premier; urzę-

dował w latach 1932–1936 i 1936–1946) był technokratą, który położył 

trwałe podwaliny pod szwedzkie państwo dobrobytu i nalegał na wpro-

wadzenie zasad keynesowskich
9
. Starał się stworzyć atmosferę, w której 

wszyscy Szwedzi będą beneficjentami umiejętnej inżynierii społecznej
10

.  

Zgodnie z generalnymi założeniami kształcenia adekwatnego celem 

oświaty było takie przygotowanie nowego człowieka, aby był zdolny 

racjonalnie działać w rozwiniętej cywilizacji naukowo-technicznej. Po-

winien on przede wszystkim opanować pewien repertuar umiejętności 

motorycznych, poznawczych i społecznych, które są niezbędne w prze-

myśle, administracji czy w instytutach naukowych. Aby osiągnąć te cele, 

szwedzcy pedagogowie rozpoczęli w latach 50. zasadniczą reformę sys-

temu kształcenia. Jak mawiała Britta Stenholm
11

: „Reforma szkolnictwa 

jest procesem społecznym zależnym od ogólnego rozwoju kraju i stanowi 

reakcję na ten rozwój”. Skoro społeczeństwo ulegało nieustannym prze-

mianom, skoro było to społeczeństwo dynamiczne, reforma oświaty była 

nie tyle jednorazowym aktem, co ciągłym procesem społecznym. Umie-

jętności, które jeszcze wczoraj były kluczem do sukcesu, jutro mogły się 

stać zbędnym balastem. Permanentna reforma została wbudowana  

w szwedzki system oświaty, stała się jego trwałą cechą
12

. 

                                                 
8
 E. Rybacka, op.cit. 

9
 Dnia 18 stycznia 1928 r. w historycznym już przemówieniu w Rikstagu przedstawił 

postulat budowy „Domu ludu” (szw. Folkhemmet). 
10

 T. Griffiths, Skandynawia. Wojna z trollami, Warszawa 2011, s. 174. 
11

 Polityk, socjaldemokratka, działaczka środowiska pedagogicznego w Szwecji.  
12

 J. Kozielecki, Szczęście po szwedzku, Warszawa 1974, s. 33–35. 
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Reorganizacja szkolnictwa podstawowego w latach 1962–1973 była 

nastawiona na upowszechnienie dziewięcioletniej szkoły podstawowej,  

w której ze względu na zakres nauczania wyróżniało się etapy niższy, 

średni i wyższy. Charakterystyczną cechą szwedzkiej szkoły podstawo-

wej było to, że nauczanie w klasach od pierwszej do szóstej włącznie 

odbywało się według jednolitego dla wszystkich uczniów programu;  

w dwóch następnych klasach według planów stopniowo różnicowanych; 

natomiast w klasie dziewiątej nauczanie było zróżnicowane na trzy kie-

runki: gimnazjalny, ogólny i zawodowy, przygotowujące do dalszej na-

uki w różnych szkołach średnich i do pracy
13

.  

Z początkiem lat 70. również szwedzkie szkolnictwo ponadpodsta-

wowe przeszło reorganizację. Zlikwidowano różnego rodzaju szkoły, 

tworząc jednolity system gimnazjalny, w którym zależnie od rodzaju 

nauka trwać miała od dwóch do czterech lat. W gimnazjach wprowadzo-

no kilkadziesiąt tzw. linii nauczania, tematycznie związanych z określo-

nym zawodem, względnie upoważniających do dalszych, wyższych stu-

diów. Gimnazja dwu- i trzyletnie zyskały charakter średnich szkół zawo-

dowych. Po czteroletnich, na kierunkach technicznych lub humanistycz-

nych, nadal obowiązkiem było zdawanie student-examen (odpowiednik 

matury) uprawniającego do wstępowania na uczelnie wyższe
14

.  

Tradycje szkolnictwa wyższego i zorganizowanych badań nauko-

wych sięgają w Szwecji wiele wieków wstecz. Uniwersytet w Uppsali 

powstał wszak w roku 1477, Królewska Akademia Nauk – w 1739.  

Z obu tymi ośrodkami wiąże się szereg nazwisk szwedzkich uczonych  

o światowej sławie (m.in. Karol Linneusz, Anders Celsius). Centralną 

rolę w organizacji nauki powierzono państwowym radom naukowo-

badawczym, jak np. do spraw nauk technicznych, przyrodniczych, me-

dycznych, społecznych, badań atomowych. Ich zadaniem było m.in. 

przydzielanie dotacji państwowych poszczególnym instytucjom oraz 

inspirowanie badań w dziedzinach szczególnie ważnych dla kraju. 

Oprócz placówek naukowo-badawczych podlegających centralnej admi-

nistracji, a więc państwowym radom naukowych, powstały jeszcze inne 

ośrodki naukowe, tworzone przez państwo bądź też z inicjatywy prywat-

nej, a powoływane do badań o wąskim zakresie specjalizacji
15

. 

Ciekawym aspektem reform szkolnictwa w Szwecji było także pra-

wie całkowite wyeliminowanie ze szkół wszelkich form rywalizacji  

                                                 
13

 S. Frątczak, Współczesna Skandynawia, Warszawa 1974, s. 289. 
14

 Z. Bagiński, Królestwo Szwecji, Warszawa 1978, s. 114. 
15

 S. Frątczak, op.cit., s. 293–294.  
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i współzawodnictwa. Według poglądu ówczesnych pedagogów szwedz-

kich motywy rywalizacyjne i konkurencja między uczniami utrudniały 

kształtowanie umiejętności kooperacji i współpracy, rodząc konflikty  

i zaburzenia emocjonalne. W związku z tą opinią zredukowano rolę stop-

ni szkolnych, egzaminów i różnych rodzajów rywalizacji intelektualnej 

oraz sportowej między uczniami, ponieważ formy te jakoby źle wpływa-

ły na kształtowanie postaw społecznych, będąc źródłem indywidualizmu 

i egoizmu
16

. Edukacja szkolna zyskała charakter utylitarny, nastawiony 

na przekazywanie konkretnych umiejętności, gdzie przede wszystkim 

liczyła się przydatność wiadomości i ich praktyczne zastosowanie. 

Również na przełomie lat 60 i 70 XX w. postawiono na naukę języka 

angielskiego
17

. Nauczyciele i tłumacze tego języka zyskali niespotykany 

w innych krajach wysoki status. Od tego momentu zjawiskiem po-

wszechnym stało się tłumaczenie szwedzkich dzieł literackich, nauko-

wych na język angielski. Zwłaszcza na wyższych uczelniach zaczęto 

korzystać z najnowszych podręczników z Wielkiej Brytanii i Stanów 

Zjednoczonych. Pozycja języka Szekspira w szkołach stała się bardzo 

silna, uzupełniając „podium” najważniejszych przedmiotów wraz z języ-

kiem szwedzkich i matematyką. Z dzisiejszego punktu widzenia można 

śmiało powiedzieć, że posunięcia pedagogów przyniosły wymierne skut-

ki. W rankingu English Perception Index 2011, badającym znajomość 

języka angielskiego w społeczeństwach poszczególnych krajów, Szwecja 

zajęła czwarte miejsce. Rok później było to już miejsce pierwsze (rys.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 J. Kozielecki, op.cit., s. 41. 
17

 Działaniom urzędników i pedagogów wtórowała szwedzka telewizja, która zaprzesta-

ła dubbingowania anglojęzycznych filmów (z wyjątkiem produkcji dla najmłodszych 

widzów). Od tej pory każdy film otrzymuje szwedzkojęzyczne napisy, co pomaga  

w fonetycznym opanowaniu języka angielskiego. 
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Rys. English Perception Index 2012. Lista pierwszych 25 krajów o najwyższym stopniu 

znajomości języka angielskiego 

 
Źródło: http://www.ef.pl/epi/downloads/, data dostępu: 25 maja 2013 r. 

 

Szkolnictwo szwedzkie dzisiaj 
 

Na wstępie warto się zastanowić nad zagadnieniem „bezpłatnej edu-

kacji”. Czy w ogóle takowe zjawisko można zaobserwować? Rozumiejąc 

ten zwrot dosłownie, nie można stwierdzić, że edukacja w jakimkolwiek 

kraju rozwiniętym jest bezpłatna. Utrzymanie placówek oświatowych 

wraz z wykwalifikowaną kadrą spada na barki podatników. Odnosząc się 

do powyższego zwrotu potocznie, można domniemywać, że jego znacze-

nie dotyczy raczej „niegenerującego dodatkowych kosztów” dostępu do 

edukacji. Z jakimi realiami można się spotkać w Szwecji?  

Przepis artykułu 21. Aktu o formie rządów
18

 brzmi: „Każde dziecko, 

które podlega powszechnemu obowiązkowi szkolnemu, ma prawo do 

bezpłatnego kształcenia się w szkole powszechnej. Władze publiczne 

zapewniają też dostęp do nauki na poziomie wyższym”
19

.  

 

 

 

                                                 
18

 Konstytucja Szwecji nie jest jednolitym aktem prawnym. Wymienić można cztery 

oddzielne dokumenty: Akt o sukcesji tronu (1810), Ustawa o wolności prasy (1949), 

Akt o formie rządów (1974) oraz Podstawowe prawo swobody wyrazu (1991). 
19

 Konstytucja Królestwa Szwecji, wyd. 2 zm. i uaktual., przeł. K. Dembiński, M. Grzy-

bowski, Warszawa 2000, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/szwecja.html, data do-

stępu: 9 czerwca 2013 r. 
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Przedszkole i zerówka (Förskola) 
 

Gwałtowny rozwój publicznej opieki przedszkolnej zaczął się  

w Szwecji dopiero w latach 60. XX w. Nałożyły się na to sprzężone ze 

sobą tendencje gospodarcze i kulturowe. Z jednej strony przewyższająca 

powojenny boom gospodarka szwedzka potrzebowała siły roboczej,  

w tym kobiet, co powodowało konieczność zapewnienia opieki ich dzie-

ciom. Z drugiej strony w latach 60. osłabiło się – na skutek przeobrażeń 

kulturowych – dość powszechne dotąd przekonanie, że matka jak najdłu-

żej powinna przebywać w domu z dzieckiem. Efektem tych zmian było 

stopniowe upowszechnianie różnych form opieki przedszkolnej i równo-

legle coraz powszechniejsze wychodzenie kobiet na rynek pracy (wiele  

z nich znajdowało zatrudnienie właśnie w rozwijających się placówkach 

przedszkolnych). Ekspansja opieki przyspieszyła w latach 70., kiedy ro-

dzicami stawali się ludzie wychowani pod wpływem przełomu roku 1968 

i dla których model obojga pracujących rodziców stawał się normą
20

.  

Ważnym momentem w historii rozwoju szwedzkiej opieki przed-

szkolnej było przeniesienie jej w latach 90. spod kurateli Ministerstwa 

Zdrowia i Spraw Społecznych do Ministerstwa Edukacji, które sprawuje 

pieczę nad tym obszarem do dziś. Wiązało się to ze zmianami filozofii 

myślenia o roli edukacji i opieki przedszkolnej. Od tej pory miały być 

one pierwszym etapem na drodze do uczenia się przez całe życie i budo-

wania społeczeństwa wiedzy. W roku 1998, w ślad za tym międzyresor-

towym przesunięciem poszło nadanie edukacji przedszkolnej podstawy 

programowej. Proces coraz silniejszej integracji tego segmentu w ramach 

systemu oświaty wciąż postępuje. W 2011 r. przyjęto nową ustawę 

oświatową wraz z poprawkami do przedszkolnego curriculum. Zgodnie  

z wprowadzonymi zmianami przedszkola mają obejmować wiele eduka-

cyjnych celów, które przyświecają funkcjonowaniu systemu edukacji  

na dalszych etapach
21

. 

Każdy obywatel Szwecji ma prawo zapisać swoje dziecko do przed-

szkola (Dagis). Wiek potomka może być zróżnicowany (pociecha może 

mieć od roku do sześciu lat). W związku z tym przedszkola pełnią ponie-

                                                 
20

 R. Bakalarczyk, Edukacja przedszkolna w Szwecji – lekcje dla Polski, Analizy Fun-

dacji Naukowej Norden Centrum 2011, nr 4, http://nordencentrum.pl/dzialalnosc/ anali-

zy#nr-4-2011-edukacja-przedszkolna-w-szwecji-–-lekcje-dla-polski-rafał-bakalarczyk, 

data dostępu: 9 czerwca 2013 r. 
21

 Ibidem: Status and pedagogical task to be strengthened (fact sheet), Ministry of edu-

cation and research (Swedish). 
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kąd także funkcje żłobków. Miejsce w danym przedszkolu wyznaczane 

jest poprzez kryterium dzielnicy, w której dana rodzina zamieszkuje. 

Większość przedszkoli to placówki publiczne, prywatne pozostają  

w mniejszości. Godziny otwarcia Dagis najczęściej wahają się w prze-

dziale od 06:15 do 18:00 od poniedziałku do piątku. Są zatem aktywne  

w bardzo dogodnych dla rodziców godzinach. Koszty takiej opieki nad 

dzieckiem nie są wygórowane. Naliczane są procentowo w stosunku do 

wysokości zarobków opiekunów dziecka. Nigdy jednak nie wynoszą 

więcej niż 1300 SEK miesięcznie (górna granica ustalona przez pań-

stwo). Utrzymanie Dagis leży w zakresie obowiązków samorządów, któ-

re wspomagane grantami z budżetu centralnego pozwalają na tak niskie 

opłaty ze strony obywateli.  

Do zerówki (Förskoleklass) uczęszczają dzieci, które w danym roku 

kalendarzowym kończą sześć lat. Nauka trwa jeden rok szkolny. Co cie-

kawe, każdego dnia zajęcia odbywają się w tych samych godzinach 

(8:15–13:00), ale rodzice w ramach potrzeby mogą zostawić dziecko  

w świetlicy do godziny 18:00.  

Zarówno w ramach Dagis, jak i Förskoleklass opiekę nad dziećmi 

sprawuje najlepiej wykwalifikowana kadra. Zajęcia, podczas których 

dzieci uczą się głównie za pomocą zabawy, prowadzone są w bogato 

wyposażonych salach
22

 (zabawki, książki, pomoce naukowe, sprzęt spor-

towy) oraz w dużej mierze na świeżym powietrzu (fot.). Jednakże chyba 

najbardziej szokującą informacją (zwłaszcza dla nauczycieli przedszkola 

w Polsce) jest fakt, iż jedna osoba w przedszkolu lub zerówce w Szwecji 

opiekuje się jedynie piątką dzieci jednocześnie (stąd charakterystyczna 

na zdjęciach pamiątkowych duża liczba pedagogów wczesnoszkolnych). 

Zajęcia prowadzone w przedszkolach i zerówkach mają na celu zachęca-

nie dzieci do kooperacji w ramach grup i uczenie zachowań, które w dal-

szej perspektywie mogą służyć całemu społeczeństwu. Właśnie dlatego 

częstym widokiem na szwedzkich ulicach i w parkach są dzieci sadzące 

kwiaty lub porządkujące alejki. 

Natomiast pieczę nad placówkami edukacyjnymi (wszystkich szczebli 

z wyjątkiem edukacji na uczelniach wyższych, które mają pewną autono-

mię) sprawuje Szwedzka Narodowa Agencja ds. Edukacji (Skolverket).  

                                                 
22

 Ciekawostką może być fakt, że rodzic nie jest zobligowany nawet do zakupu przy-

słowiowego ołówka dla swojego dziecka. Całość przedmiotów potrzebnych dziecku do 

nauki znajduje się w wyprawce, którą otrzymuje każde dziecko, niezależnie od wysoko-

ści dochodów swoich rodziców. 
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System szkolnictwa w Szwecji już od początkowej fazy uosabia cha-

rakterystyczne cechy szwedzkiego modelu państwa opiekuńczego. Są nimi 

egalitarny uniwersalizm w rozdysponowywaniu świadczeń socjalnych oraz 

promowanie równości płci. Uniwersalizm w przypadku usług przedszkol-

nych jest widoczny chociażby w fakcie, iż niezależnie od wysokości do-

chodów, pozycji społecznej, mniej lub bardziej czasochłonnej pracy każdy 

obywatel może liczyć na solidny system edukacji i opieki swojego dziecka 

w ramach Dagis i Förskoleklass. Z kolei promowanie równości płci jest 

bardzo ważne z punktu widzenia przyszłego wejścia na rynek pracy. 

Zwiększona aktywizacja zawodowa prowadzi do wzmocnienia gospodarki 

i finansów szwedzkiego modelu państwa opiekuńczego. 

 
Fot. Charakterystyczne ryksze szwedzkich przedszkolanek na jednym z osiedli  

w Malmö 

 
Źródło: zdjęcie zrobione przez autora, 2011 r. 

 

Szkoła podstawowa (Grundskola) 
 

Szkoła podstawowa jest obowiązkowa dla wszystkich dzieci. Już od 

kilku dziesięcioleci nauka trwa dziewięć lat. Szkoła dzieli się na trzy 

stopnie: niższy (lågstadiet, klasy 1–3), średni (mellanstadiet, klasy 4–6)  



 
Oświata w szwedzkim modelu państwa opiekuńczego Rys historyczny                        101 

 

101 

 

i wyższy (högstadiet, klasy 7–9). Rok dzieli się na dwa półrocza: jesien-

ne i wiosenne. Dzieci szwedzkie zaczynają naukę wcześniej niż polscy 

uczniowie, w drugiej połowie sierpnia, a kończą mniej więcej 10 czerw-

ca. Większość dzieci rozpoczyna naukę w roku, w którym kończy siedem 

lat. Od 1997 r. szkoła jest również otwarta dla sześciolatków. Rodzice są 

wzywani do szkoły, aby udzielić personelowi szkolnemu informacji  

na temat zdrowia i ogólnego samopoczucia dziecka. Powiadamiają także 

o ewentualnych dysfunkcjach, np. wadach wymowy, słabym wzroku lub 

słuchu itd. Dzieci niepełnosprawne lub opóźnione w rozwoju mają moż-

liwość uczęszczania do klas specjalnych (särskola)
23

. Każdy uczeń 

mieszkający daleko od szkoły ma prawo do darmowego przejazdu do i ze 

szkoły (specjalne autobusy szkolne). Rodzice dzieci niepełnosprawnych 

(jeśli wymaga tego stan dziecka) otrzymują zwrot kosztów transportu 

dziecka za pośrednictwem taksówki.  

W klasach 1–6 zajęcia dydaktyczne prowadzi jeden nauczyciel, któ-

ry naucza w klasie prawie wszystkich przedmiotów (wyjątkiem mogą 

być takie przedmioty, jak: prace ręczne, rysunek, gimnastyka). W klasach 

stopnia niższego kładzie się nacisk na naukę czytania, pisania, umiejęt-

ności poprawnego wysławiania się i liczenia. W klasie czwartej pojawia-

ją się dwa nowe przedmioty teoretyczne: język szwedzki, język angielski 

i przedmiot ogólnokształcący (orienterande ämnen, OÄ) zawierający 

elementy historii, geografii, religioznawstwa i przyrody. W klasach 1–6 

obowiązują przedmioty: prace ręczne, muzyka, rysunek i sport (gimna-

styka, pływanie, lekkoatletyka, gry zespołowe i sporty zimowe). W szó-

stej klasie uczniowie wybierają dodatkowy język obcy (språkval). Nato-

miast w klasach 7–9 wyszczególnia się:  

1) blok przedmiotów przyrodniczych, w którego skład wchodzą biolo-

gia, chemia i fizyka;  

2) blok przedmiotów społecznych, który jest kontynuacją OÄ z klas 4–6; 

3) przedmiot, który uczeń wybrał, zgodnie ze swoimi zainteresowania-

mi i z propozycji przedstawionych przez szkołę (np. gra na instru-

mencie, zagadnienia informatyki, technologie żywienia)
24

. 

System oceniania, który funkcjonował do roku 2011, pojawiał się 

dopiero w ósmej klasie szkoły podstawowej. Uczniowie oceniani byli 

zgodnie z trzema poziomami (wystarczający/dostateczny – G – Godkänd, 

dobry – VG – Väl Godkänd i bardzo dobry – MVG – Mycket Väl Godk-

änd) z całokształtu nauki w szkole podstawowej. Od roku 2011 funkcjo-

                                                 
23

 J. Kubitsky, op.cit., s. 27–28. 
24

 E. Rybacka, op.cit. 
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nuje nowy system, w którym skala ocen jest znacznie szersza. Uczniowie 

oceniani są, począwszy od szóstej klasy w skali od A do F (gdzie  

A oznacza najwyższą możliwą ocenę, natomiast F – ocenę niedosta-

teczną). Nowością jest także wprowadzenie symbolu FX, który oznacza 

skreślenie z listy uczniów spowodowane dużą liczbą absencji. 

W zamyśle pedagogów szwedzkich reforma ta ma na celu sprawie-

dliwsze ocenianie i krok w kierunku systemu edukacji skupiającego 

większą uwagę na wybitnych jednostkach. Z kolei z całościowego punk-

tu widzenia traktującego szwedzki model państwa opiekuńczego jest to 

krok ku liberalizacji rozwiązań implementowanych przez Socjaldemo-

kratów (od 2006 r. Szwecją rządzi centroprawicowy Alians).  

 

Szkoły ponadpodstawowe (gymnasieskola) 
 

Obowiązek szkolny, który przypada w okresie między 7. a 16. ro-

kiem życia, nie wymusza na uczniach kontynuowania nauki w szkole 

ponadpodstawowej (będącej odpowiednikiem polskiej szkoły ponadgim-

nazjalnej). Mimo to zdecydowana większość osób uczy się dalej w gym-

nasieskola. Szkoły ponadpodstawowe zapewniają kształcenie teoretyczne 

(3-letnie) i zawodowe (2-letnie).  

Kształcenie teoretyczne odbywa się w osiemnastu blokach tematycz-

nych (nationella program). Do wyboru są obecnie następujące profile
25

: 

1) budowniczy (BA) 

2) pedagogiczny (BF) 

3) elektryczny (EE), 

4) finansowy (EK), 

5) artystyczny (ES),  

6) transportowy (FT), 

7) biznesowo-administracyjny (HA), 

8) hotelarsko-turystyczny (HT), 

9) humanistyczny (HU), 

10) rzemieślniczy (HV), 

11) przemysłowy (IN), 

12) przyrodniczy (NA), 

13) technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (NB), 

14) gastronomiczny (RL), 

                                                 
25

 Opracowane na podstawie: Gymnasieprogram. Nationella program, 

http://www.gymnasium.se/Gymnasium _se_Gymnasieprogram__d3020.html, data do-

stępu: 9 czerwca 2013 r. 
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15) socjologiczny (SA), 

16) technologii informatycznych (TE), 

17) gospodarki przestrzennej (VF), 

18) socjalny (VO). 

Oprócz zajęć w ramach wyżej wymienionych specjalizacji uczeń 

musi również uczestniczyć w zajęciach obowiązkowych: język szwedzki 

lub język szwedzki jako drugi język obcy (w przypadku uczniów spoza 

Szwecji), język angielski, matematyka, sport i zdrowie, historia, wiedza  

o społeczeństwie, edukacja religijna i nauka o środowisku naturalnym. 

Zaliczenie gymnasieskola możliwe jest w momencie, gdy na koniec  

3-letniej nauki uczeń zgromadzi co najmniej 2500 punktów (przyznawa-

nych w toku nauki w wyniku zaliczenia poszczególnych zajęć). Im więk-

sza liczba punktów, tym większe prawdopodobieństwo dostania się  

na wybraną uczelnię wyższą. Na zakończenie nauki w szkole ponadgim-

nazjalnej uczeń zobowiązany jest napisać własną lub wspólną (stworzoną 

wraz z rówieśnikami) pisemną pracę zaliczeniową, dotyczącą zagadnień 

z zakresu tematycznego wybranego przez siebie profilu. Na zakończenie 

gymnasieskola absolwent otrzymuje Slutbetyg (odpowiednik polskiej 

matury). Uczeń nieplanujący studiów wyższych może także się „doszko-

lić” w ramach któregoś z cyklów tematycznych kursów policealnych.  

W ramach gymnasieskola uczeń może także się zdecydować na  

2-letni kurs zawodowy. W toku nauki również pojawiają się te same 

przedmioty obowiązkowe, które występują w kursach teoretycznych, ale 

główny nacisk kładzie się na uzyskanie praktycznych umiejętności.  

W tym celu szkoła organizuje zajęcia w dobrze wyposażonych pracow-

niach, warsztatach oraz deleguje uczniów do praktyk we współpracy  

z prywatnymi i publicznymi przedsiębiorstwami. 

 

Uczelnie wyższe 
 

Abiturient szwedzki zainteresowany dalszą nauką może wybrać jed-

ną z dwóch ścieżek edukacyjnych. Zapewniają mu to: uniwersytety lu-

dowe (Folkhögskola) oraz uniwersytety i szkoły wyższe. 

Uniwersytety ludowe stanowią formę kształcenia dostępną w Szwe-

cji od ponad stu lat. Szwecja posiada 150 uniwersytetów ludowych. Oko-

ło 110 spośród nich związanych jest z różnymi ruchami społecznymi  

i organizacjami pozarządowymi. Około 40 uniwersytetów ludowych 

prowadzonych jest przez wojewódzkie samorządy terytorialne i regiony. 

Uniwersytety ludowe finansowane są z dotacji państwowych i zasiłków 
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wojewódzkich samorządów terytorialnych. Celem państwowych dotacji 

na kształcenie osób dorosłych jest: 

1) wspieranie działalności przyczyniającej się do umacniania i rozwi-

jania demokracji, 

2) pomoc ludziom w kierowaniu własnym życiem oraz wpływ na za-

angażowanie społeczne i uczestnictwo w rozwoju społeczeństwa 

(np. przez działalność polityczną, związkową, kulturalną lub chary-

tatywną), 

3) wkład w wyrównywanie różnic edukacyjnych oraz w poprawę po-

ziomu wykształcenia społeczeństwa, 

4) wkład w szerzenie zainteresowania życiem kulturalnym i udziału  

w nim
26

. 

Uniwersytety ludowe oferują kursy różnego rodzaju. Najbardziej 

powszechnym jest kurs ogólnokształcący, dający ogólne przygotowanie 

(allmän kurs/behörighetsgivande kurs). Jest on dostępny na wszystkich 

uniwersytetach ludowych. Kursy ogólnokształcące zapewniają kompe-

tencje ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub licealnej. W ten sposób 

można zdobyć uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na uniwersytet 

lub do innej szkoły wyższej. Kursy te obejmują takie przedmioty, jak: 

język szwedzki, angielski, matematyka i nauka o społeczeństwie.  

Na kursach ogólnokształcących nie są wystawiane oceny, lecz uczeń 

otrzymuje ogólną opinię o przebiegu nauki, która jest czymś charaktery-

stycznym dla uniwersytetów ludowych
27

. 

Uniwersytety ludowe oferują także kursy profilowe (profilkurser), 

na których można pogłębić wiedzę w zakresie przedmiotu interesującego 

ucznia. Kursy takie mogą mieć na przykład kierunek muzyczny, medial-

ny, rzemiosła artystycznego, teatralny lub językowy. Na kursach profi-

lowych nie zdobywa się formalnych kompetencji i nie otrzymuje ogólnej 

opinii o przebiegu nauki. 

Na uniwersytetach ludowych dostępne są również różnego rodzaju 

szkolenia zawodowe (yrkesutbildningar). Można na nich zdobyć przygo-

towanie do zawodu dziennikarza, animatora czasu wolnego, pracownika 

socjalnego lub asystenta osobistego osób niesamodzielnych. Po zakoń-

czeniu kursu otrzymuje się formalne kompetencje. 

                                                 
26

 Om folkhögskolan, http://www.folkhogskola.nu/Om-folkhogskolan/, data dostępu: 9 

czerwca 2013 r. 
27

 Vad är yrkesutbildning?, http://www.skolverket.se/om-skolverket/om-oss/in_ eng-

lish/the_swedish_ education_system/higher-vocational-education, data dostępu: 9 czer-

wca 2013 r. 
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Uniwersytety ludowe słyną ze swojej elastyczności programowej. 

Istnieją placówki, które jako jedyne mają daną tematykę kursów  

(np. specjalne kursy z zakresu górnictwa w Kirunie). Tematyka szkoleń 

jest układana zgodnie z zapotrzebowaniem krajowego lub regionalnego 

rynku pracy, w porozumieniu z przedsiębiorcami, instytucjami prywat-

nymi i publicznymi.  

W Szwecji działa 48 uczelni wyższych (13 uniwersytetów, 7 kole-

giów sztuki, 16 kolegiów uniwersyteckich i 12 szkół prywatnych) – nie-

mal wszystkie mają w nazwie słowo „university” – nie są to jednak uni-

wersytety w polskim tego słowa rozumieniu. Większość to szkoły wyż-

sze niemające uprawnień do przyznawania tytułów doktorskich. Należą 

jednak do najnowocześniejszych w Europie, a ich oferta edukacyjna jest 

bardzo bogata – do wyboru są kierunki akademickie i zawodowe, z wy-

kładowym szwedzkim bądź angielskim. Władze w Sztokholmie dbają  

o ścisłą współpracę między uczelniami i pracodawcami. Szwecja uczest-

niczy w Procesie Bolońskim – studentów obowiązuje więc system trans-

feru punktów ECTS (w Szwecji nazywany högskolepoäng), a nauka po-

dzielona jest na trzy etapy. Studia I stopnia to dwie możliwości: dwulet-

nia nauka, zakończona egzaminem högskoleexamen (120 punktów 

ECTS), lub trzyletnia, po której uzyskuje się tytuł kandidatexamen – 

równoważny polskiemu licencjatowi (180 ECTS). Tylko ukończenie 

trzyletnich studiów I stopnia upoważnia do kontynuowania nauki na stu-

diach II stopnia. Studia II stopnia to również dwa rodzaje ścieżek eduka-

cyjnych do wyboru: studenci mogą wybrać studia dwuletnie (120 ECTS) 

lub roczne (60 ECTS). Jedne i drugie kończą się zdobyciem tytuł magi-

stra (Degree of Master, po szwedzku masterexamen). Studia III stopnia 

kończą się zdobyciem tytułu odpowiadającego polskiemu doktoratowi. 

Uwaga – łatwo się pomylić, gdyż dyplom po dwuletnich studiach III 

stopnia w Szwecji (120 ECTS) nazywany jest Degree of Licentiate (li-

centiatexamen). Dopiero studia czteroletnie kończą się uzyskaniem stop-

nia Degree of Doctor (PhD, po szwedzku doktorsexamen)
28

. 

Do końca 2012 r. nadzór nad szkolnictwem wyższym sprawowała 

Szwedzka Narodowa Agencja ds. Szkolnictwa Wyższego (Högs-

koleverket). Od dnia 1 stycznia 2013 r. Högskoleverket przestała istnieć, 

a jej rolę przejęły dwie nowo powstałe instytucje: Szwedzka Rada ds. 

Szkolnictwa Wyższego (Universitets- och högskolerådet) oraz Szwedzki 

Naczelnik ds. Szkolnictwa Wyższego (Universitetskanslersämbetet). 

                                                 
28

 Szwecja, Eurodesk Polska, http://www.eurodesk.pl/studia-w-kraju/szwecja, data do-

stępu: 9 czerwca 2013 r. 
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Jak wiadomo, Szwecja sprzed II wojny światowej, delikatnie rzecz 

ujmując, nie należała do krajów wysoko rozwiniętych. W wyniku za-

chowania neutralności w latach 1939–1945 gospodarka szwedzka nie 

musiała się obawiać destruktywnych skutków konfliktu militarnego. 

Niewątpliwy sukces gospodarczy Szwedzi zawdzięczają sprawnym dzia-

łaniom polityków, którzy potrafili znaleźć konsensus w stosunkach  

z Trzecią Rzeszą i aliantami. Prowadząc bardzo korzystny obrót handlo-

wy z obiema stronami konfliktu (zwłaszcza eksport surowca niezbędnego 

do prowadzenia wojny – rudy żelaza, a także eksport drewna, rud miedzi, 

cynku i ołowiu), Szwecja z kraju zacofanego i zadłużonego stała się jed-

nym z najbardziej uprzemysłowionych państw Europy. Ogromne profity 

wynikające z handlu przyczyniły się do poprawy życia obywateli Szwe-

cji, ale też stały się przedmiotem dyskusji szwedzkiej elity politycznej. 

Zastanawiano się wówczas, w jaki sposób „nie przejeść” kapitału i „nie 

przespać” powojennej koniunktury. Aby zapewnić byt sobie i przyszłym 

pokoleniom, postanowiono stworzyć zręby takiego systemu edukacyjne-

go, który wykorzystywałby charakterystyczną dla Szwedów pomysło-

wość, zaradność i zamiłowanie do praktyczności. Opisany powyżej sys-

tem edukacji w Szwecji działa sprawnie, będąc przedmiotem zazdrości 

ze strony innych krajów.  

 

Edukacja imigrantów 
 

Dynamicznie rozwijająca się gospodarka szwedzka, wspierana przez 

sprawny system edukacji, ciągle odczuwała deficyt rąk do pracy. W tym 

celu władze, począwszy od lat 60. XX w., bardzo chętnie przyjmują imi-

grantów (głównie są to uchodźcy z krajów arabskich, obecnie nie brakuje 

także imigrantów z krajów europejskich). Równocześnie zaistniał pro-

blem asymilacji ze szwedzkim społeczeństwem, którego podłożami były 

bariery językowe, kulturowe i niejednokrotnie również bardzo niski po-

ziom wykształcenia. W dużej mierze przeszkody te powodowały obcią-

żenia budżetowe w postaci zasiłków, świadczeń socjalnych. Nietrudno 

domyślić się, jak dużym ciężarem w uniwersalistycznym systemie dużej 

redystrybucji dochodu jest utrzymywanie pokaźnej liczby bezrobotnych.  

System edukacyjny, który świetnie wykorzystywał cechy Szwedów 

(zaradność, praktyczność, pomysłowość, sumienność), musiał stawić 

czoła nowym wyzwaniom.  

Spośród dzisiejszych rozwiązań wymienić można kursy językowe 

organizowane przez państwowe, jak i prywatne placówki oświatowe. 
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Prawo do bezpłatnego uczestnictwa w Sfi (Svenska För Invandrare – 

szwedzki dla cudzoziemców) na terenie np. Sztokholmu przysługuje 

osobom powyżej 16. roku życia, zameldowanym w Sztokholmie, pragną-

cym nauczyć się języka szwedzkiego. Uczestnictwo oraz literatura szko-

leniowa są bezpłatne. Nauka w Sfi obejmuje również wycieczki terenowe 

oraz elementy kształcenia kulturowego i socjalnego. Po ukończonym Sfi 

można kontynuować naukę w szkole dla dorosłych (Komvux)
29

. 

W roku 1975 parlament szwedzki uchwalił podstawowe zasady poli-

tyki wobec imigrantów i mniejszości narodowych. Opierały się one na 

trzech wytycznych: równości między imigrantami a Szwedami; swobod-

nym wyborze przez cudzoziemca określonego wzorca kulturowego oraz 

na współpracy między większością szwedzką a poszczególnymi mniej-

szościami etnicznymi
30

, dlatego dzisiejsza wielokulturowość w szkołach 

nikogo nie dziwi. Zgodnie z poszanowaniem praw mniejszości każdy ma 

prawo do nauki ojczystego języka i religii (często zdarza się, że na zaję-

cia zapraszani są lektorzy poszczególnych języków oraz przedstawiciele 

poszczególnych religii).  

O równości w dostępie m.in. do nauki mówi art. 22 ust. 10 Aktu  

o formie rządów: „Cudzoziemiec na terytorium Królestwa zrównany jest 

z obywatelem szwedzkim w prawie do nauki”
31

.  

 

Zakończenie 
 

Szwedzki model państwa opiekuńczego, począwszy od lat 70.  

XX w., przechodzi nieustanną ewolucję. Wraz z nim postępują zmiany  

w systemie edukacji. Szwedzcy pedagogowie i naukowcy, rozumiejąc 

dynamicznie zmieniające się realia, starają się dostosowywać do wymo-

gów współczesności także system szkolnictwa.  

Począwszy od przedszkola, poprzez zerówkę i szkołę podstawową, 

duży nacisk kładziony jest na przyswojenie umiejętności współpracy  

w grupie. Dopiero od szóstej klasy szkoły podstawowej można się dopa-

trywać chęci „wychwycenia” wybitnych jednostek. Na poziomie szkoły 

ponadpodstawowej zaczyna się model kształcenia specjalistycznego  

(w młodych ludziach powoli krystalizują się zainteresowania), w którym 

to stadium uczniowie wybierają już profil, niezbędny do uzyskania kwa-

                                                 
29

 D. Wypych, Vademecum Polaka w Szwecji, Sztokholm 2009, s. 31. 
30

 J. Kubitsky, op.cit., s. 84. 
31

 Konstytucja Królestwa… 
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lifikacji zawodowych lub dalszej nauki na poziomie wyższym. Kształt  

i treść studiów wyższych sprzyja specjalizacji. Na tym etapie nauki nie 

liczy się już wiedza ogólna. Dlatego wielu naukowców szwedzkich 

chwalonych jest za wyjątkowo dużą wiedzę w zakresie, w którym się 

specjalizują, a stosunkowo małą w przypadku wiedzy ogólnej. 

Dzięki ścisłej współpracy placówek oświatowych z prywatnymi  

i publicznymi instytucjami Szwedzi mogą się dziś poszczycić jednym  

z najbardziej wydolnych i najlepiej praktycznie kształcących systemów 

oświatowych na świecie.  

W świetle rankingów Szwecja od wielu lat znajduje się w ścisłej 

czołówce krajów innowacyjnych (świadczą o tym Innovation Union Sco-

reboard) i oferujących jeden z najwyższych standardów życia (coroczne 

miejsce w ścisłej czołówce rankingów Human Development Index oraz 

Better Life Index). Zasługą takiego stanu rzeczy jest również sprawny, 

elastyczny system edukacyjny.  

 

Abstract 
 

The Swedish model of the welfare state is considered admirable by 
many researchers. This model had a great influence on today’s prosperity 
of the Swedish society. Historians, who study the history of this country, 
are mainly surprised by the fact that before the twentieth century, Swe-
den was one of the poorest and most backward countries in Europe. 
Economists are astounded by the fact that this model even in the condi-
tions of current and past economic crises could and still manages to 
evolve towards more liberal reforms (some researchers even claim that 
“the Swedish model of the welfare state” became liberalized to the extent 
that it transforms into a “Swedish model of welfare society”). Along with 
the economic changes, the education system is progressing. Swedish ed-
ucators and researchers, understanding the rapidly changing realities, are 
trying to adapt to the requirements of the modern education system. 
Thanks to the close cooperatiosssn of educational, public and private 
institutions, the Swedes can boast of one of most efficient and practical 
current education systems in the world. From the point of view of the 
international rankings, Sweden for many years has been at the forefront 
of innovative countries (as evidenced by the multiple places at the fore-
front of Innovation Union Scoreboard) and offering one of the highest 
living standards (annual place among the top rankings of the Human De-
velopment Index and the Better Life Index). This is possible also thanks 
to the efficient, flexible education system. 


