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เมื่อพูดถึง “เด็ก” ตองคํานึงถึงอะไรบาง ?

Två eller flera språk
Modersmål

ภาษา
- Förskolan
- Grundskolan
- Gymnasium
- Skolan och demokrati

การศึกษา
Normer
Kulturkrockar

สังคม วัฒนธรรม
✔Barns rättigheter
✔FN:s barnkonvention
✔Barns delaktighet

สิทธิเด็ก



อํานาจปกครองเด็ก Vårdnad av barn
ผูมีอํานาจปกครองเด็ก Vårdnadshavare

● อํานาจปกครองรวมกัน (Gemensam vårdnad)

● อํานาจปกครองแตผูเดียว (Ensam vårdnad)

○ การอยูรวมกันฉันสามีภรรยา (Sambo) โดยไมมีการจดทะเบียน
สมรส

○ กรณีนําลูกมาอยูที่สวีเดนดวย
○ กรณีใหกําเนิดเด็กรวมกัน แมจะเปนผูมีอํานาจปกครองเด็ก 

(Vårdnadshavare) และเปนผูอนุบาล (förmyndare)

■ ถาทั้งคูตองการมีอํานาจปกครองเด็กรวมกัน ทั้งคูจะตอง
ยื่นคํารองรวมกันตอกรมสรรพยากร หรือตอคณะ
กรรมการสังคม



ทารกแรกเกิด  Barns födelse 
● ศูนยสุขภาพมารดา Mödravårdscentralen, MVC 

○ หญิงทุกคนที่ตั้งครรภ มีสิทธิไดรับการดูแล โดยไมเสีย
คาใชจายจากศูนย MVC

○ พบพยาบาลผดุงครรภ สัปดาหที่ 6 และ 12 และ
ติดตามผลหลังคลอดแลว ภายใน 2-3 เดือน

● Barnvårdscentralen, BVC
● Vaccinationer

○ เด็กจะไดรับวัคซีนจํานวน 7 ครั้ง 
(Barnvaccinationsprogram)



1. โปลิโอ (polio) 
2. ไอกรน (kikhosta) 
3. โรคคอตีบ (difteri) 
4. โรคพยาธิ (stelkramp) 
5. ไวรัสโรตา (rotavirus) 
6. โรคฮิบ (Hib-Haemophilus influenzae typ b) 

7. โรคปอดบวม (pneumokocker) 
8. โรคหัด (mässling) 
9. คางทูม (påssjuka) 

10. หัดเยอรมัน (röda hund) 
11. humant papillomvirus (HPV)





https://www.1177.se/Vasternorrland/behandling--hjalpmedel/vaccinationer/vaccinationsprogrammet-for-bar
n/
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ระดับปฐมวัย Förskolan

1. โรงเรียนเตรียมอนุบาล - อนุบาล (förskola/dagis)
○ เด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาล โดย
เริ่มตั้งแตอายุ 1 ป ถึงการศึกษาภาคฤดูใบไมรวง 
(hösttermin) ของปที่เด็กมีอายุยางเขา 6 ป

○ เปนแบบความสมัครใจ
2. ครอบครัวรับดูแลเด็ก (familjedaghem)
3. โรงเรียนอนุบาลแบบเปด (öppen förskola) 
4. ชั้นเตรียมประถม สําหรับเด็ก 6 ขวบ (förskoleklass)





สถานดูแลเด็กชวงเวลาวาง Fritidshem/fritids

● ศูนยนันทนาการหลังเลิกเรียน
● สําหรับเด็กที่มีอายุระหวาง 6-12 ป (แตสวนใหญเด็กอายุ 6-9 

ป จะอยูที่นี่)
● เด็กจะอยูที่นี่ไดชวงกอนและหลังเวลาเรียนปรกติ จนถึงเวลาที่

พอแมเลิกงาน (หรือเลิกเรียน) แลวมารับ
● ชวงโรงเรียนปดเทอม
● บทบาทคลายๆกับโรงเรียน
● ภาคสมัครใจ





การศึกษาภาคบังคับ Grundskolan

● ภาระหนาที่ที่เด็กตองเขารับการศึกษาในโรงเรียน (Skolplikt)
● รายวิชาที่เรียน Ämnen i grundskolan
● เกรด Betyg
● การเรียนการสอนเรื่องภาษา Språkundervisning
● ชั้นเตรียม Förberedelseklass
● การเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษา สุขศึกษา Sexualitets och  samlevnadsundervisning
● ชั่วโมงสอนการบาน (นอกเวลาเรียน แบบสมัครใจ) Läxhjälp
● ศูนยสุขภาพสําหรับนักเรียน Skolhälsovård
● การสนทนาเพื่อความกาวหนาและการพัฒนาการเรียนของเด็ก Utvecklingssamtal 
● การประชุมผูปกครอง (Föräldramöte)

หาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 
https://www.informationsverige.se/sv/mer-om-sverige/ung-i-sverige/skola/

https://www.informationsverige.se/sv/mer-om-sverige/ung-i-sverige/skola/


การศึกษาภาคบังคับ เด็กจะไดรับอะไรบาง ??
• การเรียนการสอนฟรี Undervisningen är gratis för barn i grundskolan.
• สมุด หนังสือ อุปกรณการเรียนฟรี Böcker och andra papper är gratis
• หองสมุดโรงเรียน Bibliotek 
• อาหารกลางวัน Lunchen på skolan är gratis
• รถรับสงนักเรียน Om barnen behöver skjuts till skolan  är den gratis. 
• กรณีเปนเด็กตางชาติ และใชภาษาสวีเดนเปนภาษาที่สอง เด็กจะได
สิทธิ์เรียนภาษาแม Modersmålsundervisning och studiehandledning 

หาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 
https://www.informationsverige.se/sv/mer-om-sverige/ung-i-sverige/skola/

https://www.informationsverige.se/sv/mer-om-sverige/ung-i-sverige/skola/


ภาษาแม Modersmål
❖ เปนวิชาเลือกที่ไมบังคับ (ผูปกครองตองสมัครให

ลูกเอง) 

❖ แตละเทศบาลจัดใหมีการเรียนการสอน
ภาษาแม

❖ ตองมีนักเรียนในภาษานั้นๆ อยางนอย 5 
คน

❖ ใชภาษาแมในชีวิตประจําวัน (ตามกฎของ
กระทรวงศึกษาธิการ) 

❖ เรียน 1 ครั้ง ตอสัปดาห (40-60 นาที)
❖ นักเรียนจะไดรับเกรดปรกติ เหมือนทุก

วิชา
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-till-modersmalsundervisning

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-till-modersmalsundervisning


ชั้นเตรียมพื้นฐานดานภาษา (สําหรับเด็กมาอยูใหม) 
Förberedelseklass
● เปนชั้นเรียนสําหรับเด็ก

ที่มาอยูใหม
● เปนโปรแกรมการเรียนที่

ควบคูกับการเรียนปกติ
● เพื่อเตรียมความพรอม

ดานภาษา
● ระยะเวลาชวงชั้นเตรียมนี้

จะอยูประมาณ 2 ป ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับการเรียนรูของ
เด็กแตละคน



การทํางานรวมกันระหวาง ครู โรงเรียน ผูปกครอง Samarbete 
med föräldrar

● การสนทนาเพื่อความกาวหนาและการพัฒนาการเรียน
ของเด็ก (Utvecklingssamtal) 1 ครั้ง ตอเทอม

● การประชุมผูปกครอง (Föräldramöte) 1-2 ครั้งตอ
ปการศึกษา

● Vklass คือ ตัวเอยางแพลตฟอรมสําหรับการติดตอกับผู
ปกครอง เพื่อใหขอมูลขาวสารตางๆ ระหวางหองเรียน 
โรงเรียน เชน ตารางเรียน ผลการเรียน และการบาน   



โรงเรียนการศึกษาพิเศษ



หนังสือแนะนําสําหรับผูมา
อยูใหม

https://www.skolverket.se/publikationsserier/stodmaterial/2015/skolan-och-hemmet

https://www.skolverket.se/publikationsserier/stodmaterial/2015/skolan-och-hemmet


ดวยความปรารถนาดี
จาก

ทีมงานไทยไวส
www.thaiwise.se 

http://www.thaiwise.se/

