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Celem artykułu je st przedstaw ienie zagadnienia nauczania język a polskiego
w szwedzkiej szkole, przede wszystkim w system ie edukacji podstawowej. Zanim
przejdę do sedna sprawy, czytelnikowi należy się parę wyjaśnień: szwedzka szkoła
podstaw ow a obejm uje dziew ięć klas i poprzedzona jest tzw. zerówką. D zieci za
czynają uczęszczać do szkoły w wieku siedm iu lat. N auczanie odbyw a się na
trzech poziom ach: klasy 1-3 to làgstadiet (poziom niższy), klasy 4-6 to mellanstadiet (poziom średni) oraz klasy 7-9 to högstadiet (poziom wyższy). W szkole
podstawowej uczniow ie poznają dwa języki obce: język angielski oraz do w yboru
niemiecki, francuski, hiszpański lub włoski.
Od roku 1969 dzieci z rodzin im igrantów m ają w Szwecji prawo do nauki przed
m iotu hem sprâk (języka dom owego). Termin hem sprâk jest tw orem sztucznym ,
utworzonym przez urzędników i ekonomistów i nie m a uzasadnienia lingwistyczne
go. D latego używ a się także paralełnie określenia „język ojczysty” . I w tym przy
padku term inologia nie opowiada w pełni rzeczywistości. Język polski m oże być w
Szwecji językiem ojczystym dziecka pochodzącego z Polski, ale nie musi.
Najczęściej językiem najsilniejszym , tzn. pierw szym , staje się szwedzki, polski
je st natom iast językiem drugo- lub naw et trzeciorzędnym . Dzieci, które posługują
się nim, są często urodzone w rodzinach m ieszanych, zresztą nie tylko polskoszwedzkich. Poza tym polskiego uczą się uczniowie wywodzący się z rodzin żydow
skich i polsko-żydow skich. Przekład nazw y przedm iotu hem sprak j a k o ,ję z y k oj
czy sty ” nie zaw sze w ięc b ęd zie adekw atny, p o n iew aż p o jęcie „o jcz y zn y ”
w sytuacji dzieci m ów iących po polsku i żyjących w diasporze zw ykle nie jest
jednoznaczne.
N auczanie języka polskiego w szkołach szw edzkich m a charakter nauki pań
stwowej i odbywa się zgodnie z program am i m inisterialnym i. Obecnie odpow ie
dzialność za organizację nauki hem sprâk spoczyw a na gm inach, które od państw a
uzyskują potrzebne na ten cel środki finansowe.
Od czasów drugiej wojny światowej struktura społeczeństw a szw edzkiego ule
gła ogrom nym zmianom : Szwecja, która pod w zględem językow ym i kulturowym
była przez wieki społeczeństw em hom ogenicznym , przeistoczyła się w ostatnich
dziesięcioleciach w społeczeństwo heterogeniczne - wielokulturowe i wielojęzycz-

ne. Proces ten w yw arł ogrom ny w pływ na politykę kulturow ą kraju, w którym
znaczny procent ludności zaczęli stanow ić cudzoziemcy. W latach osiem dziesią
tych było ich ju ż około 13%, poza tym co czwarte urodzone w Szwecji dziecko
posiadało sw oje korzenie kulturow e gdzieś poza sw oją „obecną ojczyzną” - w da
wnej Jugosław ii, w Grecji, H iszpanii, czy w odległym Iranie.
Duże fale em igracyjne przybyły do Szwecji również z Polski: zaraz po wojnie,
pod koniec lat sześćdziesiątych i w latach osiem dziesiątych w zw iązku z w prow a
dzeniem stanu wojennego. Najczęściej była to em igracja spow odow ana w zględa
mi politycznym i, ale oprócz niej istniała również silna em igracja zarobkowa.
Rząd szwedzki od drugiej w ojny światowej do lat sześćdziesiątych uw ażał im i
grantów przede w szystkim za dodatkow ą siłę do pracy. Czas pokazał jednak, że
znaczna część cudzoziem ców, którzy przyjechali do Szwecji na długoletnie kon
trakty, pozostała w kraju nowego zam ieszkania na zawsze. Przyczyniły się do tego
lepsze w arunki życia za granicą niż w e w łasnym kraju, tworzenie się rodzin m ie
szanych oraz adaptacja językow a i kulturow a dzieci im igranckich, które zaczęły
uczęszczać do szkoły, poznały dobrze szwedzki i zaadaptowały się w swojej nowej
ojczyźnie.
Przypływ im igrantów do Szwecji spowodował, że problem y życia, zatrudnienia
i wykształcenia cudzoziem ców stały się przedmiotem licznych dyskusji rządowych.
Now a, dotychczas niespotykana sytuacja w klasach, w których zasiadać zaczęło
wraz ze szwedzkim i uczniam i wiele dzieci cudzoziem skich spow odowała, że na
uczyciele na łam ach prasy dom agali się szybkiego i efektywnego rozw iązania pro
blemu dzieci imigranckich, które nie znając dobrze języka szwedzkiego uczęszcza
ły do szkół i przedszkoli. Odbijało się to negatyw nie na procesie edukacji szkolnej
i przyczyniało do pow staw ania w ielu konfliktów o charakterze językow ym , kultu
rowym i etnicznym. Państwo szwedzkie aktywnie zajęło się rozw iązaniem proble
m ów nauczania cudzoziem ców i wprow adziło reformy, które gwarantowały dzie
ciom imigrantów m ożliwości kształcenia się w ich nowej ojczyźnie.
O grom ny w pływ na politykę językow ą i kulturow ą Szwecji w yw arły dyskusje
językoznaw ców na tem at zalet i wad, bilingwizmu. Głównym problem em stała się
odpowiedź na pytanie, czy dziecko im igranta m oże przysw oić sobie języ k obcy,
w tym wypadku szwedzki, bez dobrej znajom ości języka ojczystego, którym poro
zum iew a się z rodzicam i i rodzeństwem . Zastanawiano się również, czy istnieje
m ożliw ość opanow ania przez dzieci dw u lub naw et kilku języków równocześnie.
Pod koniec lat sześćdziesiątych i w latach siedem dziesiątych panow ało w Szw e
cji prześw iadczenie, że dobra znajom ość języka ojczystego jest podstaw ą w szech
stronnego - intelektualnego, em ocjonalnego i socjalnego rozwoju jednostki. W cze
sne i intensywne nauczanie języka obcego mogło doprow adzić dzieci im igrantów
do stanu „półjęzyczności”, w wyniku której uczeń nie nabyłby um iejętności spraw
nego posługiwania się żadnym językiem. Jako kod ograniczony język taki nie mógłby

stanowić podstaw y do dalszej edukacji intelektualnej ucznia.
Szczególnie mocno groźbę „półjęzyczności” w śród m łodego pokolenia im igran
tów podnosiła Tove Skutnabb-Kangas. Jej poglądy, podobnie ja k i w ypowiedzi in
nych językoznaw ców na tem at kompetencji językow ej dzieci cudzoziemców, spra
wiły, że na podstaw ie decyzji rządowej w roku 1969 do szkół w prow adzono nowy
przedm iot, czyli w łaśnie hem sprâk. Państwo przyznało w ten sposób cudzoziem 
com praw o do pielęgnow ania własnego języka i rodzimej kultury w w ielokulturo
wej społeczności Szwecji.
Pozycja hem sprâk zm ieniała się w szwedzkiej szkole w zależności od sytuacji
politycznej i wypowiedzi autorytetów naukowych -lingwistów, etnologów i psycho
logów, na tem at roli języka w życiu jednostki. Najw ażniejsze decyzje podnoszące
problem y nauczania hem sprâk dzieci m niejszości narodow ych, w tym dzieci pol
skich, przedstaw iają się następująco:
1966
Szkoły podstaw ow e po raz pierw szy uzyskują pom oc finansow ą państw a dla
zorganizowania dodatkowego nauczania dla cudzoziemców.
1968
W ładze państwowe ustanaw iają wytyczne kształcenia dzieci im igrantów w szko
łach podstawowych. O prócz funduszy na dodatkowe lekcje języka szwedzkiego
gm iny otrzym ująrów nież dotacje na wprowadzenie do szkół przedm iotu hemsprâk.
N auka języków ojczystych, która odbyw a się w czasie pracy szkolnej ucznia, m a
obejmować m inim um dwie godziny tygodniowo.
1969
W program ach nauczania pojaw ia się charakterystyka przedm iotu hem esprâk
1975
Rząd szwedzki ustala ogólne cele nauczania dla cudzoziem ców. Z am ykają się
one w hasłach: jä m lig h et (równość), valfrihet (swoboda w yboru) i sam verkan
(współdziałanie).
1976
Szwedzki parlam ent podejm uje decyzję o nauczaniu przedm iotu hem sprâk także
w przedszkolach i liceach.
1977
M inisterstwo edukacji bliżej ustala zasady uczenia hem sprâk w szkole. Prawo
do nauki języka ojczystego m ają dzieci, które przynajm niej z jednym ze swoich
rodziców porozum iew ają się w innym języku niż szwedzki. Celem nauczania jest
aktiv tvâsprâkighet, czyli czynna znajomość obydwu języków, ojczystego i szwedz
kiego. Lekcje hem sprâk nie są obligatoryjne i uczęszczanie na nie zależy od decyzji
rodziców ucznia. U dział dzieci cudzoziem skich w tzw. „w spom agającym ” naucza
niu języka szwedzkiego jest natom iast obowiązkowy.
Rok 1977 m iał ogrom ny w pływ na dalsze losy nauczania dzieci imigrantów.

W szkołach rozw inęły się z czasem różne form y organizacji pracy: a) svenska
klasser (szwedzkie klasy), w których uczeń m iał zw ykle tylko dwie godziny języ 
ka ojczystego, b) sam m ansatta klasser (klasy łączone), do których uczęszczali
uczniow ie szwedzcy i cudzoziem scy, nauczanie prow adzone było tutaj w dwu ję 
zykach oraz c) hem sprâksklasser (klasy z językiem ojczystym ), w których w szy
scy uczniowie mieli jeden wspólny język - hemspràk, np. fiński, grecki, hiszpański,
i przeważająca część lekcji prowadzona była w tym języku. Oprócz tego w szkołach,
w których istniały duże grupy dzieci nowoprzybyłych do Szwecji imigrantów, orga
nizowano tzw. klasy przygotow awcze, których celem było uczenie podstaw języka
szwedzkiego. N ierzadko w celu zintensyfikow ania procesu nauczania w klasach
przygotow aw czych pracow ali rów nież nauczyciele języków ojczystych. Dzieci
0 polskim pochodzeniu otrzym ywały najczęściej lekcje języka polskiego indywidu
alnie, poniew aż ich grupy nie były tak duże, aby m ożna było tw orzyć polska hem 
sprâksklasser (klasy z polskim językiem ojczystym).
N auka języka hem spràk, zw ykle dw ie 40-m inutow e lekcje w tygodniu, jak
1dodatkowe lekcje z języka szwedzkiego jako obcego finansow ane były z budżetu
państwa. O prócz tego uczeń m iał prawo korzystać w szkole z pom ocy nauczycie
la języka hem spràk i nauczyciela języka szwedzkiego. Tę formę pracy zw ano studiehandlednig (pom oc w nauce) i stöd (korepetycje). Liczba godzin nauczania
nie była tutaj stała i praca z uczniem przybierać m ogła różne form y w zależności
od indywidualnych potrzeb dziecka.
W roku 1980 wprow adzono do szw edzkich szkół podstaw ow ych nowy program
nauczania zw any L gr 80. We w stępie do charakterystyki przedm iotu hem spràk
czytamy:
„Przedm iot hem spràk, czyli nauka języka dom ow ego znajduje się w program ie
szkoły podstawowej, ponieważ:
opanowanie rodzim ego języka jest podstaw ą harmonijnegoi wielostronnego
rozwoju jednostki,
uczniowie o innym j ęzyku oj czystym niż szwedzki maj ą um acniać i rozwij ać
swój języ k oraz utrzym yw ać kontakty z krajem pochodzenia,
(...) nauka języ k a ojczystego m a stw orzyć podstaw y do rozw oju uczniów
w kierunku aktyw nej dwuj ęzyczności” 1
N auczaniu języka ojczystego w szkołach szw edzkich przypisyw ano szczególną
rolę socjalnąi psychologiczną: znajom ość własnej kultury i języka m iała pozwolić
uczniom cudzoziem skim na identyfikację z wartościam i kultury szwedzkiej i rodzi
mej oraz na kształtow anie własnej tożsam ości. Decyzja o przynależności kulturo
wej m iała jednak należeć do dzieci i ich rodziców, była w olnym i świadom ym
w yborem im igranta2.
1 U tbildningsdepartam entet, Lg r 80. S tockholm , 1980, s.145, tłum . ET-H.
2 Lgr 80, op. cit. s. 146.

Kolejna reform a z roku 1983 pozw oliła na sytuow anie lekcji języka polskiego,
ja k i innych języków hem sprak, poza harm onogram em pracy ucznia. W ydłużało
to dzień szkolny dziecka i zmuszało nauczycieli do prowadzania lekcji w godzinach
popołudniowych, czasem naw et wieczornych.
W roku 1996 Skolversket (Urząd do spraw szkolnictwa) w ystąpił z propozycją
zm iany nazwy przedm iotu hem sprâk (język dom owy) na m o d e rsm ld (język oj
czysty). Zm odyfikow ano także ram ow e program y nauczania. N ow oprzyjęte zało
żenia różniły się częściowo od daw nych i dlatego warto je tutaj w skrócie przyto
czyć:
Zgodnie z planem z roku 1996 język ojczysty m iał spełniać następujące zadania:
rozwijać kom petencję językow ą ucznia,
w zm acniać w uczniu poczucie w łasnej tożsam ości kulturow ej i budzić
w nim zrozum ienie dla własnej sytuacji życiowej,
um acniać wielokulturową, i w ielojęzykow ą tożsam ość ucznia
prow adzić do lepszego poznania języka szwedzkiego.
Profil przedm iotu hem sprak zm ienił się w ciągu ostatnich lat. W odniesieniu do
nauczania dzieci polskich jego pełna nazw a brzmi obecnie m odersm âl - polska
(język ojczysty - polski). W nauce hem sprâk coraz w iększą rolę pełni tem atyka
kulturowa: zw raca się szczególną uw agę na to, aby uczeń-im igrant poznaw ał hi
storię i tradycje w łasnego kraju, żeby znał w ybrane utw ory literatury rodzim ej,
a także posiadał w iadom ości na tem at zw yczajów i obyczajów, sw oich przodków.
Znając obie kultury uczeń m oże stać się z czasem jed nostką o tożsam ości w ielo
kulturowej.
W arto tutaj zaznaczyć, że nauka hem sprak odbyw a się w Szw ecji rów nież
w przedszkolach dla dzieci pięcio- i sześcioletnich. W liceach uczniow ie m ogą
natom iast w ybierać języ k polski w ramach tzw. zajęć indywidualnych. O d roku
2001 przedm iot m odersm âl obejm uje tam dw a kierunki. Pierw sza specjalizacja
ma charakter kulturowy i nosi oficjalną nazw ę spräk-kultur-sam hälle (język-kultura-społeczeństw o), druga m a profil językow y - aktiv tvàsprâkighet (aktyw na
dwujęzyczność). Aby rozpocząć naukę na jednej z tych specjalizacji należy w yka
zać się dobrą lub bardzo dobrą znajom ością języka polskiego i szwedzkiego. Lekcjejęzyka ojczystego na poziom ie licealnym nie m ogą służyć opanowaniu m ateria
łu z innych przedm iotów szkolnych.
K iedy w ro k u 1969 w prow adzono język polski do program ów nauczania, Szw e
cja nie posiadała odpowiednio przygotowanej kadry do podjęcia pracy w zawodzie
nauczyciela hemsprâk. W celu zapew nienia uczniom nauczania w języ ku ojczy
stym utw orzono w roku 1979 (zgodnie z decyzją rządow ą z roku 1977) w w y
ższych szkołach pedagogicznych now ą specjalizację zw aną hem spraksäirare (na
uczyciel języka dom owego). Kształcenie nauczycieli hem sprak w M alm ö, Lundzie, Göteborgu i Sztokholm ie trwało dziesięć lat (1980-1990). D yplom ow any

nauczyciel otrzym yw ał upraw nienia nauczania polskiego w przedszkolach, szko
łach podstaw ow ych i liceach. Do jego obow iązków dydaktycznych należała także
pom oc w nauce innych przedm iotów, czyli studiehandledning. N auczyciel pełnił
poza tym funkcje korepetytora, tłumacza, kuratora, psychologa, m ediatora i po
średnika m iędzy dwiem a kulturami.
Celem studiów nauczycielskich o specjalizacji hem sprâk było przygotow anie
wykwalifikowanej kadry pedagogów z bardzo dobrą znajom ością języka polskiego
i szwedzkiego oraz nauczycieli z podw ójną kom petencją kulturową. Studia trwały
dwa lata i obejm owały: a) teorię przedm iotu język szwedzki i język ojczysty, b)
m etodykę nauczania języka ojczystego, c) blok przedm iotów społecznych oraz blok
przedm iotów przyrodniczych, d) m etodykę nauczania na różnych poziom ach szko
ły podstawowej, d) pedagogikę i praktykę w szkołach (28 tygodni, w tym część
praktyki w kraju pochodzenia). Po ukończeniu studiów nauczyciele hem sprâk raleli
m ożliwość uczęszczania na kursy dokształcające, aby zapoznać się bliżej z polity
k ą im igracyjną państw a szwedzkiego, z problem atyką życia dzieci w różnych kul
turach, z trudnościam i w osiągnięciu przez ucznia czynnej dwujęzyczności oraz
z możliwościami współpracy z innymi kategoriami personelu pracującego w szkole.
Kształcenie nauczycieli języka polskiego przerwano w 1991 roku z pow odu na
sycenia rynku pracy, zm niejszania się polskiej imigracji do Szwecji oraz z uwagi na
nieco zmienioną politykę rządu szwedzkiego odnośnie nauki języka rodzimego dzieci
z rodzin im igranckich. Tylko w latach od 1990/1991 do 1994/95 ogólna liczba
nauczycieli języka hem sprâk zm niejszyła się o 27%. D otyczyło to rów nież na
uczycieli języka polskiego. Proces ten nadal się nasila, poniew aż ze względów
ekonomicznych ograniczono naukę języków ojczystych tylko do jednej godziny ty
godniowo, czyli zm niejszono w ym iar tego przedm iotu o 50%. Poza tym, zgodnie
z w ytycznym i gmin, nauczanie nie m ogło m ieć nadal charakteru indywidualnego
i dzieci m usiały uczyć się polskiego w większych grupach. Z braku godzin naucza
nia nauczycielom stworzono m ożliwości przekw alifikow ania się, zaczęli więc za
m iast polskiego uczyć przedm iotów ścisłych, matem atyki, fizyki i chemii.
W roku 1996 Skolverket (U rząd do spraw szkolnictwa) w ystąpił z propozycją,
aby ponow nie podjąć kształcenie nauczycieli hemsprâk. Tym razem jednak nie
jako osobnej kategorii zawodowej, ale jako dodatkowej specjalności w zakresie
studiów nauczycielskich. Do dzisiaj jednak nie wszczęto na nowo kształcenia na
uczycieli języków ojczystych w w yższych szkołach pedagogicznych. Propozycją
szwedzkiego Skolverket zainteresow ały się natom iast uniwersytety, które zaczę
ły ostatnio przygotow yw ać program y studiów adresow ane do kandydatów, pra
gnących zdobyć dyplom , który upraw niałby do nauczania języków ojczystych.
Ogrom ne znaczenie dla rozwoju i m odyfikacji profilu przedm iotu hemsprâk!
m odersm âl m iały w Szwecji czynniki polityczne i społeczne: w ejście państwa
szwedzkiego do Unii Europejskiej oraz istniejąca od paru dziesięcioleci wielokultu-

rowość, wieloetniczność i wielojęzyczność społeczeństwa szwedzkiego. W ykształ
ceni imigranci, posiadający w ysoką kom petencjęjęzykow ąi kulturow ą, są dzisiaj
w Szwecji w ażnym „potencjałem ludzkim ” w utrzym yw aniu szerokich kontaktów
z krajam i w różnych częściach świata. W ten sposób język ojczysty, kiedyś uw aża
ny za „ułom ność” im igranta, stał się z czasem, zw łaszcza dla dzieci urodzonych
w Szwecji, jednym z dodatkow ych argum entów przy staraniu się o w yższe stano
w iska w pracy zawodowej.
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