
Co zrobić, aby otrzymać szwedzkie uprawnienia nauczycielskie i legitymację zawodową? 
 

 
 

Dokument potwierdzający znajomość języka szwedzkiego 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA SZWEDZKIEGO 

1. Można zdać egzamin językowy bezpośrednio - 
Tisus (egzamin płatny) lub uczestniczyć w kursie 
językowym dla akademików na uniwersytecie w 
Sztokholmie. 

2. Można zacząć od SFI (svenska för invandrare) 
w miejscu zamieszkania,  potem komvux, gdzie 
zdaje się egzamin na poziomie svenska 3. Na 
kursie SFI należy się ubiegać o przyjęcie do grupy 
"akademików", którzy zaczynają zwykle od 
poziomu wyższego C. 

3. Istnieje możliwość szybszego zdawania 
egzaminów i intensywnej nauki języka na 
kursach wakacyjnych/ konwersatoriach na 
przykład w Polsce. Skraca to czas nauki na 
miejscu w Szwecji. 

 4.W Szwecji w mniejszych miejscowościach w 
zasadzie nie ma prywatnych kursów językowych 
w naszym polskim rozumieniu, to znaczy 
intensywnych. To, z czego zazwyczaj się 
korzysta, to kurs bezpłatny dla wszystkich 
obcokrajowców - oferowany przez państwo za 
darmo. Polecamy zarówno ofertę szwedzką jak i 
własną inicjatywę i dwujęzycznych lektorów, 
również w Polsce.   

Przetłumaczone na język szwedzki lub angielski (i uwierzytelnione) 
dokumenty poświadczające zdobyte wykształcenie i pracę w zawodzie   

W międzyczasie należy zapoznać się ze stroną Skolverket, 
(szwedzki urząd d/s szkolnictwa),  na której znajduje się lista 
dokumentów, które należy wysłać, ubiegając się o szwedzkie 
prawo wykonywania zawodu nauczyciela: 

http://www.skolverket.se/kompetens-och-
fortbildning/lararlegitimation/sa-ansoker-du/utlandsk-
examen-1.237114 

Warto się zastanowić i sprawdzić, czy specjalizacja (np. 
logopediA, nauczanie specjalne), ma swój odpowiednik w 
Szwecji. Być może trzeba będzie uzupełnić niektóre 
pzredmiory kierunkowe na uczelni. Link do strony Skolverket 
z wymaganiami, jakie powinien spełnić nauczyciel, żeby 
otrzymać prawo wykonania zawodu: 

http://www.skolverket.se/kompetens-och-
fortbildning/lararlegitimation/regelverk/krav-for-att-fa-
behorighet-1.237096  

Uwaga! W Szwecji logopedia jest kierunkiem medycznym, nie 
specjalizacją przy filologii, dlatego prawo wykonywania 
zawodu przyznaje inny urząd (socialstyrelse)  i tam należy 
ubiegać się o legitymację zawodową   

http://www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg 

4. Jeśli chcesz uczyć również języka ojczystego 
(modersmålslärare) będąc  nauczycielem matematyki lub  
geografii, musisz zdobyć wymaganą ilość punktów z j. 
polskiego  - 30 punktów akademickich. Polecam kursy na 
uniwersytecie w Sztokholmie lub prowadzone przez Polonijne 
centrum nauczycielskie w Lublinie, które oferuje kursy 
internetowe dla nauczycieli uczących za granicą. Można je 
później przeliczyć na punkty szwedzkie.   

Skolverket  

CZY MOGĘ PRACOWAĆ JAKO NAUCZYCIEL BEZ 
LEGITYMACJI? 

Możesz pracować w szwedzkiej szkole bez 
uprawnień nauczycielskich, ale szkoła zawsze ma 
obowiązek poszukiwania nauczyciela 
legitymowanego. Uprawnienia nauczycielskie 
poprawią twoją sytuację zawodową i finansową. 
Należy więc dążyć do uzyskania 
"lärarlegitimation", uzupełniania wykształcenia i 
opanowania języka szwedzkiego. 

 

Powodzenia! 


