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Det har regnat mycket i Göteborg 
denna höst, mer än vanligt. Till 
allt regn så kommer ju det faktum 
att det blir mörkare och mörkare. 
November är som en lång trans-
portmånad fram till första advent 
då tanken på nästa år börjar göra 
sig påmind. Visst, julen kommer
först, men det känns redan bättre, 
som om våren är nära, som om 
vintern skulle passera i ett enda 
huj. 

När detta skrivs smattrar regnet mot fönst-
ret. Varsel om uppsägning ökar på Sveri-
ges arbetsplatser, befolkningen avvaktar 
med sin konsumtion framför allt av kapi-
talvaror såsom bilar, länderna i hela södra 
Europa går på knä ekonomiskt. Finns det 
då ingenting att glädja sig åt? Jodå, viss 
positiv ekonomisk utveckling kan skönjas i 
USA, stora investeringar görs i gruvin-
dustrin i norra Sverige och tomten kommer 
kanske snart.

På ett något mindre plan så finns alla 
Sverigekontakts aktiviteter att glädja sig åt. 
Föreningen har i höst deltagit i mässan Bok 
& Bibliotek här i Göteborg – en mässa 
som drog 100 000 besökare. Det är förstås 
kolossalt svårt att synas bland bokförla-
gens gigantiska montrar, men att vara en 
del av denna kulturella manifestation är 
viktigt. Det är ju trots allt så att de flesta 
aldrig har hört talas om Sverigekontakt. 
Och vi på Sverigekontakt upptäcker orga-

nisationer som borde ha 
ett intresse av oss eller vi 

av dem. 

Lärarkonferenser
Som vanligt har 

Sverigekontakt del-
tagit i och delvis 
finansierat ett antal 

lärarkonferenser 
i höst, såsom 
skolkonfe-

rensen i Berlin, lärarkonferenserna i Los 
Angeles och i Canberra, samt den årliga 
svensklärarkonferensen i någon av de bal-
tiska länderna – i år i Tartu i Estland. Det 
har sagts många gånger tidigare, men det 
ska sägas igen – ni lärare utomlands gör 
ett fantastiskt arbete med ett stort peda-
gogiskt kunnande och ett aldrig sinande 
engagemang i undervisning. 

Minnesmärken
Vi har under hösten utlyst en tävling 
som rör vårt arbete runt minnesmärken. 
I skrivande stund tycks det som om den 
har uppmärksammats av många och ett 
större antal minnesmärken har skickats in 
– både materiella och immateriella. Det är 
roligt och det känns som om minnesmär-
kesprojektet blir alltmer spännande.

Glögg eller glogg? Tidningens omslag 
är i detta nummer några muggar med 
glögg eller glogg som det kallas i USA. Vill 
någon ha ett recept från tidningen New 
York Times, gå till vår hemsida och till 
”Svenska minnesmärken i utlandet”. Tänk 
också på att det finns alkoholfria alternativ!

Tidningen
Vi arbetar ständigt med att förnya tid-
ningen och göra den mer användarvän-
lig. Vi börjar nu med en serie som heter 
TRÄFFA samt en persons namn. Här får 
ungdomar och vuxna som läser svenska 
utomlands möjlighet att presentera sig och 
berätta om sin kanske något annorlunda 
tillvaro i ett främmande land. I detta num-
mer får ni dock träffa en kille som bor i 
Sverige, nämligen Markus från Borlänge 
som valdes för att han bland annat varit 
på skolresa till Mora i Minnesota i USA 
och i sin artikel beskriver ett antal svenska 
minnesmärken från sin resa. 

Så uppmana era studenter att skicka 
bidrag till tidningen!

SUF-OS
Det mycket lovvärda initiativet att låta 
svenska barn och ungdomar vid svenska 
skolor och kompletterande svenskunder-
visning samt vid ett antal svensksektioner 
på internationella skolor tävla mot varan-
dra i några friidrottsgrenar drog hundratals 
deltagare. Hoppeligen blir detta ett åter-
kommande inslag i skolornas verksamhet. 
Man kan förstås tänka sig fler samverkans-

FråN DickSoNSgataN

områden med samma upplägg – novelltäv-
ling, skrivstafett, gemensamma prov, bildtäv-
ling, m.m. 

Lucia
När ni läser detta har många av er firat          
lucia. Om ni tog några bilder, skicka dem till 
Sverigekontakt. Luciafirandet är en kulturell 
manifestation av det större slaget och det är 
alltid intressant att ta del av era event.

Strindbergsbok och andra bokpaket
Nu är snart det så kallade Strindbergsåret till 
ända. Sverigekontakt har skickat ut över 700 
exemplar av Strindbergs En dåres försvarstal 
till våra lärare som undervisar i svenska som 
främmande språk – en gåva som många av 
er har uppskattat.  Vi har ju dessutom haft 
ett antal artiklar i tidningen och i detta num-
mer är det Bo Ralph som har skrivit om 
August Strindbergs språkliga spekulationer.

Svenska skolor utomlands och komplet-
terande svenskundervisning i en mängd 
länder har nyligen erhållit bokpaket till sina 
respektive bibliotek. Vi hoppas att eleverna 
gillar böckerna! 

Till sist
Som många av er vet så har Sverigekontakt 
ekonomiskt stöd till vissa projekt från de 
Ekmanska stiftelserna. Det vill vi tacka för 
– utan detta stöd skulle våra möjligheter att 
uträtta något vara betydligt mindre. 

GOD JUL och ETT 
GOTT NYTT ÅR önskar 
vi alla här på Dicksonsgatan 
till er alla. 

Lars Bergman
Generalsekreterare
lars.bergman@sverigekontakt.se
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Föreningen bedriver ju en del av sin verksam-
het med hjälp av den avkastning våra egna 
fonder ger. Vissa av dessa fonder har i sina 
ändamålsparagrafer inskrivet att Finland sär-
skilt bör uppmärksammas. Detta innebär att 
donatorn har varit särskilt intresserad av att 
stödja svenska språket i Finland.

Nu har vi inget problem med att följa de 
regler som säger att vi skall intressera oss för 
Finland. Intresset för Finland är starkt inom 
föreningen. I själva verket var det språksitua-
tionen i Finland som var ett av incitamenten 
till föreningens tillkomst. När föreningens 
grundare Vilhelm Lundström fotvandrade i 
sin ungdom genom Finland blev han över-
raskad av att finna så många svensktalande, 
inte bara i de större städerna, vilket han hade 
väntat, utan även ute i bygderna.

Nu skall det väl sägas att man får röra 
sig i vissa delar av Finland för att träffa på 
svenskspråkiga i någon större utsträckning. 
De gamla svenskbygderna sträcker sig mest 
längs kusterna. Därtill kommer Åland och den 
övriga skärgården, som domineras av svensk-
språkiga. Kommer man ett stycke in i landet 
blir det snart mest finska för hela pengen.

Men för Lundström blev det något av en 
uppenbarelse att svenskan ändå var så gång-
bar, och det var så tanken på en stödföre-
ning väcktes. I Sverige pågick den stora ut-
vandringen till Amerika. Dessa emigrerande 
svenskar skulle stödjas i sin »svenskhet», upp-
muntras att hålla kontakten med hemlandet 
och framför allt att behålla en positiv inställ-
ning. De skulle i sitt nya hemland bli goda 
ambassadörer för Sverige. Hade svenskan 
kunnat bibehållas i Finland ännu ett sekel         
efter avskiljandet från Sverige (1809) skulle 
detsamma kunna ske i Amerika. Så resone-
rade Lundström.

Det gick inte riktigt på det viset i Amerika, 
men villkoren för svenskan har varit helt      
annorlunda i Finland. Svenskan har stöd i 
Finlands språklag. Detta gör att även finsk-
språkiga skolbarn läser svenska i skolan.

Ryktet om fientligheten mot »tvångs-
svenskan» (som skolans obligatorium ibland 
kallas) är betydligt överdrivet, skulle jag vilja 
påstå. Det är många finskspråkiga finländare 
som ser svenskan som ett steg på vägen ut i 
världen och underkastar sig den möda det 
innebär att lära sig svenska.

Man skall ha klart för sig att det kräver en 
hel del för ett finskspråkigt barn att lära sig 
svenska. Språken är strukturellt olika, och vi 

orDFöraNDeN har orDet

kan ju bara gå till oss själva. Hur mycket 
finska kan vi? Trots att vi hela livet haft 
Finland inpå knutarna är det inte många 
svenskar som lär sig finska. Båda språken är 
lika svåra att lära sig för den andra parten, 
och det krävs speciella skäl för att det skall 
bli av.

Sådana drivkrafter är det faktiskt åtskil-
liga finnar som har. På senare tid har många 
inflytelserika finländare med finska som  
modersmål uttalat sig positivt om svenskan 
och uppmanat sina landsmän att ta vara på 
den lyckliga situation som råder i Finland. 
Tvåspråkighet är en tillgång, inte bara en 
komplikation. Nyligen var det förre presi-
denten Martti Ahtisaari som oprovocerad 
gjorde sig till tolk för svenskans betydelse. 
Den tidigare statsministern Paavo Lipponen 
har länge talat sig varm för vikten av att 
man lär sig svenska i Finland.

I samband med det så kallade märkes-
året 2009, då hundraårsminnet av Finlands 
tillkomst som en egen nation högtidlig-
hölls, inrättades också ett särskilt program, 
»Svenska.nu», för att stärka de finsksprå-
kigas svenska. Resultaten har hittills varit 
glädjande. 

Finnarnas (relativa) delaktighet i den 
svenska språkgemenskapen öppnar i ideal-
fallet även dörren till den nordiska språkge-
menskapen. Det nordiska samarbetet vilar 
ju på tanken att man skall kunna kommu-
nicera på de tre så kallade grannspråken: 
danska, norska och svenska. I och med att 
finnarna lär sig svenska och färöingar, is-
länningar och grönlänningar danska skulle 
saken vara klar. Riktigt så enkelt är det inte. 
Även om framför allt norrmän och svenskar 
förstår varandra utan större svårigheter är 
det inte så att den som lärt sig svenska för-
står norska och danska med automatik.

Men i Finland lägger man ner mycken 
möda på att nå därhän. Det är imponerande 
insatser som tusentals lärare och ännu fler 
elever gör för att kunna delta i det nordiska 
samarbetet. Där har vi i Sverige faktiskt 
mycket att lära.

I Sverige brukar vi i alla fall vara duktiga 
på att fira jul. Alla önskas 
stor framgång i detta så 
småningom.

Bo Ralph



4 Sverigekontakt

Projektet skall förstås också vara kvalita-
tivt intressant. Vi efterlyste tidigt sådana 
minnesmärken som avviker från det 
förväntade, d.v.s. från det som de flesta 
tänker på när de hör beteckningen min-
nesmärke. Låt oss för enkelhets skull ta 
vår utgångspunkt i följande beskrivning 
av vad vi kan kalla för en minnesmär-
kesprototyp: en sten eller annat fysiskt 
märke rest till minne av någon allvarlig 
svensk man som satt storpolitiskt eller 
vetenskapligt viktiga avtryck i utlandet, 
helst för ganska länge sedan.

Hur många av de hittills dokumente-
rade svenska avtrycken är således proto-
typiska? Om ”ganska länge sedan” tolkas 
som ”på den tiden då den östra rikshalv-
an ännu var intakt” (d.v.s. före förlusten 
av Finland 1809), då är det faktiskt inte 
så våldsamt många som helt stämmer in 
på beskrivningen. Storpolitiskt viktiga 
män från denna äldre period har två                
huvudsakliga representanter i samlingen 
på hemsidan, nämligen de två främsta 

Prototypiska 
minnesmärken
riksföreningens minnesmärkesprojekt har nu pågått sedan början av förra året, snart två år 
alltså. Vår kvantitativa målsättning var från början att samla in 100 märken per år och göra 
dessa tillgängliga för alla via föreningens hemsida. Det målet är uppnått, med lite marginal 
rentav: när denna text skrivs, i slutet av november 2012, uppgår antalet publika minnesmär-
ken till 215 stycken.

symbolerna för stormaktstiden: Karl XII 
och Gustav II Adolf. Den senare står för 
lejonparten av de prototypiska märkena: 
förutom alla monument i Lützen, där han 
stupade, finns t.ex. en sten i Usedom, en 
brunn i Erfurt, en skola i Tallin, ett föns-
ter i Leipzig, alla direkt ägnade kungen 
själv. Karl XII har bara två märken knut-
na direkt till sin person: en minnesplatta 
i ungerska Debrecen och ett stenmonu-
ment i tyska Altranstädt. Linné, den in-
ternationellt sett kanske allra mest kända 
svenska vetenskapsmannen över huvud 
taget, saknar sådant minnesmärke. 

Om man emellertid vidgar perspek-
tivet något och inkluderar även avtryck 
som bara indirekt har med dessa storpoli-
tiska och vetenskapliga män att göra, utö-
kas antalet betydligt, som ringar på vatt-
net. Det finns bord som Gustav II Adolfs 
generaler skall ha undertecknat fredsför-
drag vid och vin som samma generaler 
skall ha druckit (vid ett annat tillfälle). 
Det finns benrester från det för Karl XII 
så ödesdigra slaget vid Poltava och mo-
nument över hans stupade karoliner. Det 
finns vetenskapsmän och upptäckare med 
någon sorts anknytning till Linné – såväl 
kolleger och lärjungar som beundrare – 
och platser Linné skall ha besökt. Slopar 
vi kravet på att avtrycket skall ha satts i 
äldre tid ökar antalet ytterligare. Till ök-
ningen bidrar framför allt de talrika mär-
ken som minner om Olof Palme och Raul 
Wallenberg, men bland nytillskotten finns 
även en hel del vetenskapsmän, främst 
botanister och geologer.

Byter vi ut den prototypiske mannen 

mot en kvinna minskar istället antalet 
ganska drastiskt. En liten skara storpolitis-
ka kvinnor från äldre tid finns det dock. 
Den heliga Birgitta är mest framträdande 
med fyra minnesmärken, tre kapell och 
ett bostadshus. Därtill kommer två grav-
monument, ett över drottning Kristina 
och ett över Ingegerd Olofsdotter, svensk 
prinsessa (Olof Skötkonungs dotter) gift 
med furst Jaroslaw I av Novgorod under 
början av 1000-talet. Intressant nog är 
samtliga svenska män från äldre tid pro-
testanter – Linné och hans kolleger och 
lärljungar, Karl XII och inte minst Gus-
tav II Adolf, protestantismens försvarare 
– medan inga av kvinnorna är det. Kris-
tina var katolsk konvertit, Birgitta katolskt 
helgon, och Ingegerd faktiskt både kon-
vertit och helgon. När hon gifte sig i öst-
erled antog hon den ortodoxa tron; strax 
efter sin död blev hon helgonförklarad. 

Värt att notera är att antalet minnes-
märken över kvinnor inte alls ökar på 
samma sätt som märkena över män när 
också mer sentida avtryck tas med. Från 
nyare tid finns det egentligen bara en 
svensk kvinna av storpolitisk betydelse 
som har ett minnesmärke på hemsidan: 
Anna Lind, till vars minne en sten restes 
i Budapest 2003. Några vetenskapskvin-
nor finns det över huvud taget inte. De 
svenska kvinnor från 1800- och 1900-ta-
len som uppmärksammas är istället i ett 
fall en sjuksköterska (Elsa Brändström), 
i övriga fall kulturarbetare – Natasha 
Kullberg Jusopov (konstnär), Jenny Lind 
(sångerska), Astrid Lindgren (författare), 
Bibi Andersson (skådespelerska) – eller 
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gemåler till regenter (drottning Viktoria, 
drottning Silvia).

Kravet på allvar i prototypbeskrivning-
en ovan hänger nära samman med kravet 
på storpolitisk och vetenskaplig relevans; 
storpolitik och vetenskap är allvarliga sa-
ker. Men det finns förstås mycket annat 
som präglas av stort allvar utan att det för 
den sakens skull har någon reell betydelse 
utanför den lokala miljön. Vi har t.ex. en 
hel rad emigrantkyrkor och emigrantkyr-
kogårdar i Nord- och Sydamerika, som 
naturligtvis på allvar har varit och är av 
stor vikt för svenskättlingar i regionen, 
men som knappast är relevanta i prakti-
ken för någon utomstående.

Finns det då märken som inte låter sig 
beskrivas som allvarliga? Det beror förstås 
på hur man mer exakt definierar adjektivet 
allvarlig. I Svenska Akademiens ordbok 
avgränsar man dess betydelse genom 
att ange vad den som är allvarlig inte är 
(d.v.s. en negativ definition): ”som icke 
är ytlig eller lättsinnig eller flärdfull el-
ler skämtsam”. Det betyder inte att allt 
som inte är allvarligt räknas som lättsin-
nigt och ytligt. Det kan naturligtvis vara 
det, men det centrala är att det saknar de 
egenskaper som det allvarliga har (d.v.s. 
inte har). Till det icke-allvarliga kan vi då 
räkna allmän förströelse, underhållning 
och nöjen, fritidssysselsättning och ren 
kuriosa. Minnesmärken som kan sorteras 
under någon av dessa rubriker finns det 
ganska gott om: det finns dans och musik 
(t.ex. ringdans i Tyskland och körsång i 
Nya Zeeland), sport och lek (t.ex. fotboll 
i Argentina och leksaker i Ungern), söt-

saker och rusdrycker (t.ex. prinsesstårta             
i Schweiz och pubar i Skottland), synd 
och skämt (Bergman-film och bondkomik 
i USA). 

Det finns också exempel på galghu-
mor, minnesmärken som skänker en 
skämtsamt makaber dimension åt mer 
eller mindre obehagliga (och minst sagt 
allvarliga) svenska avtryck från det för-
flutna: vi har ”schwedische Gardinen” 
och ”Schwedentrunk” som inte har med 
vare sig svensk design eller trendriktigt 
brännvin att göra, utan med fängelser 
och tortyr. Den skämtsamma formen 
förmedlar således det allvarliga budska-
pet. Exempel på motsatsen – ett lättsamt 
budskap i en allvarlig form – saknas. Det 
finns med andra ord inga smörgåsbord i 
brons, och heller inga stenmonument till 
minne av kubbspelets ankomst till den 
amerikanska kontinenten.

Det är visserligen lätt att göra sig lus-
tig över Luciastatyer och enorma Mora-
klockor i de nordamerikanska svensk-
bygderna, men man får inte glömma att 
dessa märken – det komiska intrycket till 
trots – ändå minner om ett svenskt arv 
som folk verkligen tar på allvar. Att firan-
det av traditioner med sång och dans och 
mat och dryck knappast sker i allvarsam-
hetens tecken är en annan sak.

Välkommen med ditt bidrag!  

Text: Erik Magnusson-Petzell

Sverigekontakt behöver 
din hjälp! 
Vi söker svenska minnesmärken i 
utlandet. Under ett antal år framöver 
avser Sverigekontakt att samman-
ställa en bank av svenska minnes-
märken utomlands – materiella och 
immateriella – och för detta arbete 
behöver vi hjälp. 

Tanken är att vem som helst ska 
kunna skriva in en text om något 
svenskt minne och bifoga bilder 
genom att gå till vår hemsida www.
sverigekontakt.se och därefter i 
menyn till Svenska minnesmärken i 
utlandet. Vill du ha mer information 
om detta så skriv till erik.magnus-
son-petzell@sverigekontakt.se. 

Välkommen med ”ditt” minnes-
märke!
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Alla var där, som det brukar heta, hög 
och låg, representanter för kungahuset, 
riksdagen och regeringen, arbetarrörelsen 
och kulturlivet, offentliga funktionärer 
lika väl som rent privata beundrare och 
vänner. Flera tusen människor deltog. 
Kistan bars av åtta arbetare och ärkebis-
kopen Nathan Söderblom officierade. 
Han avslutade med Jesu Bergspredikan: 
»Saliga äro de som hungra och törsta efter 
rättfärdighet, ty de skola bliva mättade.»

Strindberg har naturligtvis gått till 
eftervärlden i första hand som förfat-
tare, kanske den störste svenske genom 
tiderna. Sådana omdömen är egentligen 
omöjliga att avge, och det finns säkert de-
lade meningar om saken. Men man kom-
mer inte ifrån att få svenska författare 
betytt så mycket för språket och litteratu-
ren som Strindberg. I våra litteraturhisto-
riska handböcker markerar Röda Rummet 
(1879) det moderna genombrottet, hans 
språkliga ideal har i mycket präglat pro-
sans utveckling efter honom.

In i det sista var Strindberg verksam, 
och han skrev mot slutet lika flitigt som 

någonsin. Bland annat den så kallade 
Strindbergsfejden pågick ju under några 
av hans sista år i livet. Men det fanns ock-
så ett nytt inslag i hans produktion, som 
inte riktigt kommit till uttryck tidigare. 
Det var hans språkliga spekulationer.

Dessa startar egentligen med hans blåa 
böcker (En Blå Bok I–IV, 1907–1908). De 
är märkliga skapelser som behandlar allt 
möjligt på denna jord och bortom. Av de 
totalt mer än 1150 sidor som dessa fyra 
volymer omfattar har ett drygt hundratal 
språkligt orienterat innehåll. Men det är 
först under de allra sista åren som Strind-
berg ger ut de böcker som kommit att 
betecknas som hans språkvetenskapliga 
studier. Så kallas de exempelvis i John 
Landquists 55-bandsutgåva av Strind-
bergs samlade skrifter, som började ut-
komma snart efter hans död. 

Det gäller fem arbeten: Bibliska Egen-
namn/Med Ordfränder/I klassiska och lefvan-
de språk (1910); Modersmålets Anor/Svenska 
ordfränder/I klassiska och lefvande språk 
(1910); Världs-Språkens Rötter (1911); Kina 
och Japan (1911); Kinesiska Språkets Här-
komst I–II (1912). Under rubriken »Sver-
ges Anor» trycktes också en serie om 
femton artiklar i Afton-Tidningen1911. 
En sextonde tillades jämte en inledning 
inför den planerade men aldrig genom-
förda publiceringen i bokform.

Härtill kommer att det i Strindbergs 
skriftliga kvarlåtenskap ryms ca 600 manus-
kriptsidor med opublicerat material, 
säkert 1000 sidor med anteckningar 
och 2000 pappersbitar med notiser, allt 
gällande språkliga ting. Strindbergs fix-
ering vid språkliga frågor under denna 
tid understryks av att det fanns ca 300 
böcker med språkvetenskapliga ämnen i 
Strindbergs efterlämnade bibliotek 1912, 

många av dem fullklottrade med 
anteckningar och kommentarer.
Att det är falsk varudeklaration att 
kalla Strindbergs egna texter språkve-

tenskapliga kan vi slå fast direkt. 

Mottagandet av dem varierade visserligen. 
Några recensenter förutsatte tydligen att 
det måste finnas något genialt i allt Strind-
berg skrev, även om det var svårt att kon-
statera vari det låg. Alla granskare med nå-
got hum om språkvetenskap var däremot 
ganska överens om att det mesta han skrev 
om språk var ren gallimatias.

Strindberg själv var övertygad om att 
han höll på med något som var av funda-
mental vikt för språkvetenskapen. Han 
närmade sig några av den tidens främsta 
språkforskare, både inom och utanför 
Sveriges gränser. När han skickade några 
av sina arbeten till Adolf Noreen, lika be-
tydelsefull inom svensk språkvetenskap 
som Strindberg själv inom litteraturen, 
fick han ett välformulerat svar, som väl 
inte var det han hade hoppats på:

Hjärtligt tack för vänliga sändningen, som 
härmed återgår! Att jag i de flesta fall 
ej kan dela Er uppfattning, kränker nog 
ej den, som sedan länge är van att stå         
’Ensam’ och kanske just därför — stark.
/Med gammal och oförminskad beundran 
för den store språkkonstnären, om också 
icke språkforskaren, August Strindberg.

Strindberg anser sig stå i språkvetenska-
pens frontlinje. Problemet är bara att han 
förskjuter denna flera hundra år tillbaka 
i utvecklingen. Han åberopar visserligen 
delvis samtida specialister. Han läser vitt 
och brett, han utvecklar en otrolig energi. 
Men hans språkliga sammanställningar är 
fullständigt intuitiva och följer inga accep-
terade språkvetenskapliga regler. Han är 
omedveten om språkvetenskaplig metod, 
och han tolkar de sakkunnigas skrifter ef-
ter eget gottfinnande.

Orsaken är att Strindbergs övergripande 
syfte inte är språkvetenskapligt. Karl Åke 
Kärnell skriver i sin avhandling Strind-
bergs bildspråk. En studie i prosastil (1962,  
s. 258) följande:

De språkvetenskapliga studier, som Strind-
berg upptog ett stycke in på 1900-talet, 

Strindberg gick vilse 
i språkvetenskapen
i år för hundra år sedan dog august Strindberg, 63 år gammal. han hade i sitt testamente uttryckt 
en önskan om en begravning i stillhet, men det samhälle han i hela sitt liv hade fronderat mot lät 
honom inte få som han ville. ett oändligt tåg av människor följde honom till den sista vilan.
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ligger helt i linje med hans naturvetenskap-
liga. Han är monist i lingvistiken som i na-
turvetenskapen; liksom han en gång sökte 
grundämnenas ursprung i ett enda ämne, 
vätet, så vill han där upphöja hebreiskan till 
språkens moder. Man måste, som han säger
med en karakteristisk vändning, «gå till       
roten, till rötterna, och börja försoningen, 
där förbistringen började». 

Hebreiskan är för Strindberg det heliga 
språk varur alla andra språk kan härledas. 
Detta är tankar som präglar den förve-
tenskapliga språkvetenskapen och som 
ytterst får sin näring i Gamla testamentets 
skapelseberättelse och dess fortsättning. 
Ända fram till 1800-talet är den stora 
språkliga frågan: på vilket språk talade 
Gud till Adam? Man pendlade mellan två 
uppfattningar: antingen var det hebreiska, 
eller också står detta språk särskilt nära 
det ursprungliga språket.

Strindberg var en stor beundrare av 
Emanuel Swedenborg. Denne var på 
1700-talet en framstående vetenskapsman, 
men hans teologiska, spiritistiska och 
mystiska böjelser tog efterhand över. Han 
grep tillbaka på renässansens idéer om att 
det finns analogier på alla tänkbara håll 
i tillvaron. Gud uppfattas som skapande 
konstnär, människan som imitatör. Swe-
denborgs så kallade korrespondenslära 
tar fasta på renässanstankarna om natu-
ren som »Guds bok», vari allt kan utläsas. 
Bland annat kan en direkt länk till män-
niskans språk upprättas. Språkliga uttryck 
kan enligt Swedenborg förstås i en natur-
lig, andlig eller gudomlig mening.

När Strindbergs språkspekulationer 
tog fart kring 1907 var det aktuellt att 
föra Swedenborgs kvarlevor tillbaka till 
Sverige från London, där han hade levt, 
dött och begravts. Strindberg dedicerar 
den första blåa boken, som utkom detta 
år, till Swedenborg, »läraren och leda-
ren». Han inleder också den första av 

sina språkliga utredningar, Bibliska Egen-
namn (1910), med en återkoppling till 
Johannesevangeliets ord. ”I begynnelsen 
var Ordet … Genom detta är allt gjort!” 
säger han själv. Det är ju på Guds befall-
ning, genom hans ord, som skapelsen 
kommer till enligt Bibeln. Därmed är en 
länk upprättad mellan ordet/språket och 
Skaparen/Skapelsen.

Detta är utgångspunkten för Strindbergs 
språkintresse. Därför sätter han sig över 
samtidens språkvetenskapliga käbbel om 
ljudlagar och andra futiliteter. Han vill inte 
komma till klarhet om språkets struktur och 
funktion, han vill finna helt andra sanning-
ar. Han ställer in sig i ledet bakom 1600-ta-
lets lärda, såsom Johannes Bureus, dennes 
lärjunge Georg Stiernhielm och den störste 
fantasten av alla, Olof Rudbeck.

Bureus var fascinerad av judisk kab-
bala, som efterhand utvecklades till språk-
ligt baserad mystik (i kraft av alltings 
uppkomst ur Ordet, enligt skapelseberät-
telsen). Stiernhielm ville finna alla språk-
ljuds innersta mening (en attityd som 
modern språkvetenskap finner totalt för-
felad), och på denna grund kunde han till-
dela svenska språket en för mänskligheten 
central roll. Rudbeck kombinerade dessa 
tankar med en extrem göticism, som häv-
dade svenskarnas släktskap med den an-
tika världens goter, de som hade kastat ro-
marväldet över ända. Bureus identifierade 
exempelvis Täby i Stockholmstrakten 
med grekernas Tebe. Det var så han arbe-
tade. Strindberg är samma andas barn.

Strindberg hade inga dåliga förutsätt-
ningar för sina språkliga undersökningar. 
Han hade betydande egna färdigheter i 
främmande språk och skolkunskaper i 
grekiska och latin. Han hade översatt från 
engelskan i sin ungdom, var tidvis bosatt 
i franskspråkiga och tyskspråkiga länder 
och hade haft ambitionen att etablera sig 
som författare på franska. I ungdomen 

hade han också haft anställning på Kung-
liga biblioteket, där han lärde sig en del 
kinesiska för att klara av en specialuppgift 
som han blev tilldelad. Mot slutet av sitt 
liv bedrev han studier i hebreiska (med 
en rabbin som lärare).

Han hade också en omfattande belä-
senhet i språkvetenskaplig facklitteratur. 
Lägg därtill en extraordinär egen språk-
begåvning i allmänhet och en ovanligt 
välutvecklad associationsförmåga så får 
man egentligen en ganska gynnsam situa-
tion. Dessvärre saknade han helt språkve-
tenskaplig skolning. Han var självlärd och 
insåg som vanligt inte sina begränsningar. 
Kritiska kommentarer avfärdade han med 
suverän överlägsenhet. Till råga på allt 
hade han en stark fallenhet för språkspe-
kulation av den förvetenskapliga typen, 
och en överordnad »ideologisk» ram som 
ledde bort från riktig språkvetenskap.

Strindberg sammanställer således olika 
skrivtecken och språkljud i de mest skif-
tande språk med varandra. Han gör ingen 
skillnad på tal och skrift, och han struntar 
fullständigt i om två språk som han jämför 
är nära besläktade eller helt obesläktade.

Några språkvetenskapligt hållbara 
eller ens intressanta resultat kommer 
Strindberg således inte fram till, utom 
möjligen genom en ren slump. Hans 
språkligt inriktade skrifter fungerar en-
dast som symptom på hans tänkande vid 
denna tid. Huruvida detta kan kasta ljud 
över hans mera bestående verk är det 
svårt att bedöma. Åtminstone krävs det 
en särskild, ganska omständlig, undersök-
ning för att komma till klarhet om detta. 
Frågan är om det är värt besväret.

Det bör dock framgå klart av exemplet 
nedan hur intuitivt Strindberg arbetar. 
Genialiskt? Kanske. Men framför allt all-
deles uppåt väggarna.

Text: Bo Ralph

Strindbergs språkliga övningar
Som exempel på hur Strindberg resone-
rade i sina språkliga övningar kan vi se på 
ett ställe i Världs-Språkens Rötter (1911, 
s. 9). Där finns följande passage:

Vad Strindberg menar är:
1 Det kinesiska »Kan»-tecknet är ekvivalent 

med hebreiskans kaf (= k), därför att teck-
nen är lika till formen, med 90° vridning.

2 Det kinesiska »Kian»- eller »Chan»-teck-
net är ett »Kan»-tecken med ett vertikalt 
streck tillagt; det vertikala strecket fung-
erar som det latinska alfabetets I-tecken. 

3 Det hebreiska tecknet »Schin»- är ett vri-
det kaf, med yod tillagt, enligt Strindberg. 

4 Kinesiskt »Chan» och hebreiskt »Schin» 
är fonetiskt och till betydelsen besläktade; 
båda betyder ’berg’. (Hebreiskans tecken 
har benämningar som börjar med det ljud-
värde som tecknet har, t.ex. berg för b.) 

5 När k följs av en vokal som uttalas med 
tungan höjd mot den övre delen av mun-
hålan) blir k palataliserat (dvs. får sitt ut-
talsställe flyttat mot den hårda gommen); 
artikulationsapparatens inställning anpas-
sas nämligen till den följande (palatala) 
vokalen. Därefter kan (palatalt) k vidareut-
vecklas till ett tsje- eller sje-ljud. En sådan 
konsonant är »Schin». 

6 Det feniciska och hebreiska tecknet för 
s samt grekiskans sigma (∑) är alla likarta-
de, samtidigt som s är fonetiskt besläktat 
med de ovannämnda palatala konsonan-
terna. Sigma måste vridas ett kvarts varv 
för att den grafiska likheten skall synas.
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På era platser…färdiga...gå!

Sagt och gjort – i slutet av vårterminen 
skickades inbjudan in och anmälningarna 
lät inte dröja. Affischer och listor gjordes, 
regler utformades och direkt efter som-
maren gick startskottet. 14 dagar hade 
man på sig att genomföra de fem olika 
olympiska grenarna; löpning 60 och 400 
meter, höjdhopp, längdhopp och kast 
med tennisboll. 

Sammanlagt var det 3.568 starter i 
de fem olika grenarna tillsammans och 
den gren som fick flest tävlande var 60 
meter löpning, där det var 879 elever 
som deltog och kämpade om medaljerna. 
För medaljer blev det till alla ettor, tvåor 
och treor i de olika åldersklasserna, sam-
manlagt 164 stycken i de ädla metallerna 
guld, silver och brons. 
Eleverna tävlade i olika åldersgrupper; 
6–7 år, 8–9 år, 10–11 år, 12–13 år och 14–
16 år och så var det skilda flick- och pojk-
grupper. Alla som var med och tävlade 
fick ett diplom för väl genomförd tävling 
i olympisk anda.

Förutsättningarna för de olika sko-
lorna varierade rejält. Vissa hade tillgång 
till riktiga idrottsanläggningar, medan an-

Den tredje september gick startskottet för tidernas första SUF-OS, en olympiad för alla svenska elever 
som har utlandsundervisning. Anmälda var 46 skolor i 22 länder i 5 världsdelar.  Runt om i världen finns 
det svenska skolor, en del med heldagsskola enligt svensk läroplan och andra med endast komplette-
rande svenska, d.v.s. svenska två timmar i veckan. Det finns stora skolor med flera hundra barn och det 
finns skolor med endast några få. OS-idén kläcktes av Peter Palm, lärare på en stor skola, och Bosse 
Jonsson, lärare på en liten skola. Den lilla skolan var för liten för att ha en egen tävling, sa den ene, men 
då slår vi väl oss ihop, sa den andre och varför inte bjuda in lite fler elever. Ju fler desto roligare!

dra fick hålla till på skolgårdar, 
parkeringsplatser, sandstränder 
eller i parker och lekplatser.

Uppfinningsrikedomen var 
stor hos funktionärerna. Man 
mätte distanser mellan parkers 
träd med Google Earth, hop-
pade över gardinstänger som 
låg på hemmasnickrade höjd-
hoppsställningar och kom med 
bilarna fulla med skumgum-
mimadrasser, så det inte skulle 
göra ont när man landade. 
Man har sprungit 400-meters-
lopp både på havsstränder och 
högt upp i Nepals dalgångar. 
Man har hoppat längdhopp i 
både ruskväder och i tropisk 
hetta. Men en sak verkar alla 
ha gemensamt – de har haft 
väldigt roligt och de har känt 
samhörighet med andra barn 
och ungdomar runt om i världen och det 
är väl en stor bit av den olympiska idén – 
att föra oss alla lite närmare varandra.

Tack till de sponsorer som har sett till 
så att vi har kunnat genomföra denna täv-

Sommarkurs i svenska 2013
Det blir sommarkurs i svenska på Billströmska folk-
högskolan även 2013. Kursen börjar måndag 29 juli 
och avslutas lördag 17 augusti. Mer information på vår 
hemsida www.sverigekontakt.se. Anmäl dig senast 31 
maj. Tänk på att antalet platser är begränsade och att 
kursen kan bli fullbelagd. Anmäl dig i tid!

Välkommen till Sverige sommaren 2013!

ling; SUF (Svensk Utlandsundervisnings 
Förening) och Sofia Distansundervisning i 
Stockholm.

Text: Bosse Jonsson 
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i
Man har många gånger trott att man ska 
kunna reglera allt här i världen. Poetik är ett 
gammalt ord och det betecknar läran om 
hur diktverk, poesi bör vara utformade och 
vad de ska innehålla. Aristoteles och Ho-
ratius skrev bägge sina poetiker, vilka stod 
sig länge som rättesnören. Det handlade 
då mycket om vilka former lämpade sig till 
vilka ämnen, när det till exempel skulle vara 
högre svansföring och när det kunde vara på 
annat sätt. Det var en hel vetenskap och för 
den som följde reglerna blev det till att skriva 
regelpoesi, konst som var rätt men som riske-
rade att bli fyrkantig.

Även nu skrivs det poetiker, men de är 
oftast som betraktelser kring poesi och liv, 
skapandets betydelse och det nödvändiga i 
att vara en skapande människa.

Den danska poeten Pia Tafdrups Över 
vattnet går jag. Skiss till en poetik kom på 
svenska 1997 (på danska 1991) i översättning 
och med efterskrift av Anders Palm. Den är 
en personlig betraktelse över poesins väsen. 
Pia Tafdrup närmar sig med försiktighet det 
som är så oerhört viktigt för hennes liv. Re-
dan i undertiteln kallar hon boken en skiss 
till en poetik. Hon vet att ämnet kan aldrig 
bli uttömt.

ii
Boken inleds så här:

Mellan två poler blir min poesi till, mellan 
livshunger och dödsångest, affekt och 
tanke, språk och tystnad. Processen är 
aldrig densamma, men – spänd i en vibra-
tion mellan ytterpunkter – rymmer den en 
tvingande nödvändighet som sällan låter 
sig förklaras på annat sätt än: Jag kan inte 
annat, därför måste jag.

Pia Tafdrup, Över vattnet går jag. Skiss till 
en poetik (1997)

Det är starka ord, och samtidigt ödmjuka. 
Här finns tanken att poeten låter sitt liv följa 
den väg som verkligen betyder något. Hon 
talar om livets existensiella grundvalar när 
hon definierar sin bindning till poesin. Och 

Det handlar om att leva 
anteckningar om poesi. Fjärde delen

poesin blir i sig en livshållning som hon mås-
te hålla sig till för att överleva.

iii
Sådana tankar kan naturligtvis kännas märk-
liga men det är egentligen inte mera märkligt 
än att man ägnar stora delar av sitt liv åt träd-
gård, motorcyklar, hundar, fotvandringar… 
De är alla sysselsättningar som berikar livet, 
ger det mening, struktur och glädje.

Med det litterära skapandet följer en till-
fredsställelse över att åstadkomma något och 
vetskapen att man verkligen följer sin stjärna, 
därför att det finns inget val. Det är nödvän-
digt, som föda och luft och det omvandlas till 
en annan sorts energi.

iV
Vad söker då poeten ? Var och en har sin väg 
och sina motiv. Men jag tror det finns någon-
ting som är gemensamt för alla som skriver: 
ett sökande efter den plats i själen, tillvaron, 
livet som inte längre frågar efter något. Att 
skapa litterärt eller göra konst på annat sätt 
är att ge sig ut i okända marker, det är att 
anträda en resa utan slut. Att sätta sig på 
morgonen och veta att till kvällen finns något 
nytt, något man inte kunde förutsäga. Att 
betrakta detta och känna att det för en aldrig 
så kort stund är fullbordat, att just nu, i detta 
ögonblick kommer jag inte längre. Och ändå 
veta att detta, denna nöjdhet, är inte målet. 
Drömmen finns kvar: den om att åtminstone 
en gång komma så långt att jag verkligen 
känner att det är hit jag strävat. 

V 
Gunnar Ekelöf skriver bland annat i en sen 
dikt om detta att komma nära det yttersta. 
Dikten handlar om ett tillstånd som är som 
en dröm. Den drömmande finner i sko-
gen en liten bronsklocka utformad som en 
flicka med vid klänning, och tar sig in i den. 
Klockan växer och växer, visar sig innehålla 
ett oändligt antal fantastiska rum, det ena 
märkligare än det andra. Till slut kommer 
den drömmande mycket högt upp:

/…/
Högre upp har jag varit – jag kunde inte 
se hjärtat
men såg bröstsmycket som ett rosett-
fönster skimra
på bröstet. Högre upp har jag varit en 
gång, en enda:
I hennes Huvud. Där var det tomt. Man 
svävade
 tyngdlös.

Gunnar Ekelöf, ur dikten ”Den Hypnagoga” 
i Vägvisare till underjorden (1967)

Vi
Detta är det nödvändigaste: strävan, att följa 
sin stjärna. Utan detta finns ingen poesi, inga 
poeter, ingen konst. Det handlar om att leva.

Arne Johnsson är poet, litteraturkritiker, 
bibliotekarie. Han är bosatt i Lindesberg.
Arne Johnsson har ofta medverkat vid 
språkdagar och konferenser arrangerade 
av Riksföreningen Sverigekontakt och/el-
ler Svenska institutet.

Text: Arne Johnsson
Foto: Rolf Karlsson 
Denna artikel är den fjärde i en planerad serie på 
fyra under 2012.

i
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Något till glöggen – 
namntrender och namngivningsstrategier
Det var tidigt i november men glöggen 
hade redan packats upp i livsmedels-
butikerna. När jag gick förbi en pall 
med glöggflaskor utbrast någon 
entusiastiskt bakom min rygg: ”Åh, 
som den glöggen heter ju min dotter”. 
Reklammakarna hade inte misslyck-
ats; jingeln ”Glöggen heter Blossa” 
aktualiserades omedelbart i mitt hu-
vud. Jag stannade till. Blossa, tänkte 
jag. Inte heter väl flickan Blossa? Nej, 
det gjorde hon inte, visade det sig. 
Det fanns tydligen flera sorters glögg 
på marknaden. Glöggen, och flickan, 
hette Tindra. Tindra är ett nytt namn 
som snabbt stigit i popularitet i Sve-
rige. 1996 fanns det bara två Tindror i 
Sverige. Nu finns det 4540.

Få ämnen är så tacksamma vid middags-
bord som namn. Alla har en relation till 
namn: man har ett eget, man har kanske 
valt namn åt någon, blivit uppkallad efter 
någon eller fått någon uppkallad efter sig. 
Man kan också tycka till om moderna 
namntrender. Den som vill förbereda sig 
för glöggmingel på julens kalas förses i det 
följande med ett litet underlag.

I Stockholm heter de flesta kvinnor 
Maria, Anna och Margareta. Männen he-
ter Erik, Lars och Johan. Nya unga invåna-
re i Sverige får också ganska traditionella 
namn, men inte samma. De namn som 
flest små flickor får i Sverige just nu (eller 
under 2011) var Alice, Maja och Elsa. Små 
pojkar får namnen Villiam, Lucas och Os-
car. Namnens popularitet håller i sig i ett 
decennium eller så; Alice har legat i topp 
tre sedan 2009 och Villiam sedan 2003. 

Lite ovanligare namn visar sig i sta-
tistiken om man inte tittar på vad flest 
små flickor och pojkar faktiskt får heta, 
utan istället undersöker vilka namn som 
ökat mest. På stark frammarsch år 2011 
är Minna, Juni och Freja; Olle, Loke och 
Tage. Ett visst intresse för fornsvenska 
namn kan skönjas här, men det intresset 
är nytt. Tidigare års bubblare har snarare 
varit okonventionella nyare namnformer 
som Ellie, Meja och Milo. På väg nedåt 
för popularitetstrappan finner vi Tilde 
och Tilda. Där finns också pojknamnen 

Theo, Alex och Tim. Traditionella namn 
som Ingrid, Maria, David och Marcus har 
också starkt vikande popularitet.

Namnval sker enligt lite olika principer 
på olika håll i världen. I vissa delar av 
Asien bör namnet förknippas med något 
som är astrologiskt lämpligt. I den mus-
limska världen döps många barn efter nå-
gon av profeterna och det finns ett påbud 
som säger att ett barn skall ges ett vackert 
namn, eftersom det är vid detta som män-
niskan kommer att kallas på den yttersta 
dagen. Ett sådant evighetsperspektiv måste 
kännas en aning maktpåliggande för de 
nyblivna föräldrarna. Men även utan ett 
sådant krav våndas många föräldrar som 
står inför uppgiften att ge sina barn ett 
(eller flera) namn. Skall man kalla barnet 
något populärt? Eller unikt? Det unika 
tenderar ibland att bli populärt, och då är 
tanken förfelad. Kanske har man också 
släktingar eller familjens gamla traditio-
ner att ta hänsyn till; äldste sonen heter 
alltid Carl, även om man själv hade tänkt 
sig det mycket mer fantasieggande Mio. 
I flerspråkiga familjer eller i familjer som 
bor utanför det egna språk- (och namn-)
området finns än fler hänsyn att ta. Det 
finns en del forskning som visar hur så-
dana familjer kompromissar sig fram till ett 
lämpligt namn. Ofta försöker man välja ett 
namn som fungerar i de båda föräldrarnas 
språk, eller i både det gamla och det nya 
landet. En arabisktalande och en svenskta-
lande förälder kan kanske enas om Nora, 
som betyder ljus på arabiska. Vanligt är 
också att man satsar på något som är in-
ternationellt och fungerar i många olika 
språk. Ibland väljer man ett namn från var-
je språk. Det är förmodligen skälet till att 
namnstatistiken innehåller enstaka namn 
som Sara Hafsa och Anna Agnieszka; man 
helgarderar sig. Men strategin att slänga 
alla hänsyn och all försiktighet överbord 
och drämma till med något helt annat 
och överraskande finns också, menar den 
norska namnforskaren Guro Reisæter.

Den som gruvar sig över ett namnval 
kan möjligen finna tröst i att barnet ändå 
raskt kommer att förses med ett smek-
namn. För smeknamn gäller egna namn-
lagar. De skall till exempel gärna vara två-

staviga på svenska. Om ett namn har fler 
eller färre än två stavelser får man rätta till 
det och så reduceras Maria till Mia, Josefin 
till Jossan, Alexander till Alex och Bertil 
till Beppe eller Berra. Enstaviga namn 
utökas istället med en extra stavelse: Hans 
blir till Hatte, Bo till Bosse och Lars till 
Lasse. Namn som från början är tvåstaviga 
däremot lämnas ofta utan åtgärd. Försök 
själv att komma på de gängse smeknam-
nen för Anna, Sara, Erik eller David. 
Flerspråkiga familjer behöver inte heller 
oroa sig för att barnens namn kan komma 
att upplevas som främmande. Namn kan 
integreras och tar då inte hänsyn till att de 
måste klättra över gränserna mellan två  
regelsystem för hur namn får bildas. Mus-
tafa blir utan problem Musse (enligt samma 
mönster som Lasse), Fatima blir Fattan 
(precis som Nathalie blir Nattan).

Om man är ute efter att antingen pricka 
in en namntrend eller undvika den bör 
man känna till att ett namns popularitet 
ofta följer en och samma kurva. Ett namn 
plockas upp av en liten grupp människor, 
som inspirerats av en händelse, en känd 
person eller den kända personens barn. 
Till en början ökar namnets popularitet 
långsamt, men när tillräckligt många fått 
namnet för att det skall börja höras i olika 
sammanhang går popularitetskurvan 
plötsligt upp. Namnet kommer så att säga 
över en kritisk gräns. Namnet stiger då 
snabbt mot toppen, och på kort tid ges det 
till många små barn. När detta händer är 
namnet inte längre unikt, utan identifieras 
som vanligt, och då sjunker kurvan myck-
et plötsligt och brant. Ett namn som stigit 
under ett par år på listorna över namn-
bubblare sjunker ett par år senare. Så har 
det gått för namn som för några år sedan 
var mycket populära: Leia, Tim och Ham-
pus har peakat för att vända neråt. Så har 
det också gått för Tindra, som från och 
med 2010 inte längre fått så många nya 
bärare. Möjligen fick glöggflaskorna sina 
etiketter i samband med Tindras uppgång 
och jag har faktiskt inte sett till just den 
sorten i matbutikerna i år.

Namnstatistiken är hämtad från 
http://svenskanamn.alltforforaldrar.se/
Text: Sofia Tingsell
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Traditionellt har arbete med beskriv-
ningar inneburit att man fokuserat på 
sinnesupplevelser. Elever har fått skriva 
texter eller berätta om vad de ser, hör 
och känner.  När man idag talar om en 
beskrivande text menar man ofta texter 
man först och främst hittar i uppslagsverk 
och encyklopedier – det kan vara böcker 
eller information på nätet. 

När du till exempel slår upp ekorre 
kan du få följande information:

Beskriv ett minnesmärke
Bästa svensklärare och svenskinlärare! Nu är det dags för del två i serien Boken om Sverige. Denna gång 
är det genren beskrivning som ska övas i kombination med arbete kring svenska minnesmärken.

Ekorre 
Ekorren blir normalt mellan 24-30 cm lång 
och har en 17-20 cm lång svans. Pälsen 
är rödbrun. Ekorren fäller pälsen två gång-
er om året när den byter till vinter eller 
sommarpäls. Vinterpälsen är tjockare än 
sommarpälsen för att bättre klara kyligare 
temperaturer Både fram och bakben är 
försedda med långa krökta klor för att få 
bra fäste i träden. Frambenen är aningen 
kortare än bakbenen. Det är ingen skillnad 
i storlek mellan hanen och honan. 
Främst äter ekorren vegetarisk föda som 
barrträdsfrön och blomfrön. 

Ekorren har ingen speciell parnings-
tid utan den får ungar under hela vår- och 
sommarperioden. Dräktigheten är normalt 
mellan 32-40 dygn och därefter föder ho-
nan en kull på 1-7 ungar. Ekorren får nor-
malt 2-3 kullar per år.

Syftet med en beskrivande text är att ge 
information. I en sådan text finns både 
allmänna upplysningar samt det som är 
speciellt utmärkande.

När man skriver en beskrivning ra-

dar man upp specifik information i olika 
stycken.  

Texten om ekorren innehåller tre 
stycken som tar upp utseende, föda och 
fortplantning. 

Ordförrådet är specifikt med ord som 
krökta klor och framben.
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reflektera

Text 1
Jag önskar mig en hund i julklapp och 
inte vilken hund som helst. Jag vill ha en 
tax. Många av mina kompisar har just en 
tax så jag har träffat många. Den jag vill 
ha ska vara brun och ha en sån där sträv 
päls. Jag vill ha den minsta typen av tax 
också – den är gulligast.

Text 2
Skruvmejslar tillverkas anpassade för olika 
skruvhuvuden, till exempel spårskruv, 
krysspår (phillipsskruven av Henry Phil-
lips), pozidrive, supadrive, torx, insex med 
flera.  De flesta skruvmejslar tillverkas med 
flera olika längder på klingan. Mejslar med 
extremt kort klinga brukar kallas stubby, 
ett engelskt lånord med betydelsen under-
sätsig, “kort som en (träd)stubbe”.

1. Vilken av texterna är en beskrivning?
2. Vilken är skillnaden mellan texterna?
3. Vad är typiskt för en beskrivning?

Skriv tillsammans
Skriv om texten om taxen till en 
beskrivning.

Uppgift – skriv
Gör en beskrivning av detta djur. Använd 
din fantasi och ta hjälp av följande frågor.
Vad är det för djur? Ge det ett namn. Hur 
ser det ut? Var förekommer det? Vad äter 
det? Hur många ungar får det? Annat? 
Tänk på att texten ska vara en beskriv-
ning.Jämför sedan men några kompisar. 
Läs texterna för varandra. ”Vilket” djur 
har de beskrivit?

Bakom nästa flik i Boken 
om Sverige ska man hitta 
svenska minnesmärken. 
Det betyder att innehållet 
kan bli ganska varierat. 

arbetsgång
Leta reda på något svenskt minnes-
märke i ditt område och gör sedan en 
beskrivning. Försök också att hitta en 
bild. Se exempel nedan. Denna be-
skrivning lägger du sedan på Sverige-
kontakts hemsida så publicerar vi den. 

Gå till www.sverigekontakt.se, klicka 
på Svenska minnesmärken i utlandet 
och slutligen klicka på lägg till.

Prinsesstårta – 
ett svenskt minnesmärke
En prinsesstårta är en tårta som består 
av tårtbotten, vispad grädde, vanilj-
kräm, glasskräm och som är överdra-
gen med marsipan.

Marsipanöverdraget är vanligtvis 
grönt med ett tunt lager florsocker. 
Tårtan är ofta dekorerad med en röd 
marsipanros. Ursprungsreceptet finns i 
Prinsessornas nya kokbok från 1948.

I Tyskland kallas prinsesstårta för 
Schwedentorte.

Vad är ett minnesmärke?
Detta är vad vi letar efter:
•  Något som har med Sverige att  
 göra.
• Något som finns utanför Sveriges 
 gränser.
• Något som är knutet till en plats.
• Något som finns dokumenterat.

Skriv till Boken 
om Sverige

Text: Eva Hedencrona
Eva.hedencrona@sverigekontakt.se

genretypiska drag – beskrivning
De drag som utmärker en beskrivning kan 
sammanfattas i följande punkter
• Syftet är att ge information.
• Texten skrivs i olika stycken där varje  
 textstycke tar upp en beskrivning av  
 föremålet. Det kan vara utseende, föda  
 etc.. och naturlig hemvist etc..
• Sammanlänkande ord förekommer  
 vanligtvis inte.
• Ordförrådet är specifikt.
• Vanliga verb är: är, har, finns, förekommer.
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Efter att för ett år sedan ha samman-
strålat i den österrikiska huvudsta-
den, var det i år så dags för Svenska 
Skolan i Berlin att arrangera skolnät-
verkskonferensen med deltagande 
av de svenska resp. skandinaviska 
skolorna i Bryssel, Hamburg, London, 
Moskva, Paris, Wien samt i de ung-

erska städerna Kecskemét och Pápa. 

Torsdagskvällen den 27 september sam-
lades vi kring en enkel välkomstbuffé 
som skolans elever bidragit till på hem-
kunskapen. Det blev dessutom. ett kärt 
återseende med våra kollegor, inte minst 
med dem som tidigare arbetat på SSB 
och som nu är verksamma på skolorna i 
Frankrike, Ryssland och Ungern! Hotell-
situationen hade tursamt nog kunnat 
lösas i och med logimöjligheten på det 
kyrkliga Hotel Carolinenhof, mitt emot 
skolan, som kontaktats redan före jul.  
Det sprangs nämligen maraton samma 
helg och Berlin invaderas då av löpare 
från alla världens hörn!

Fredagen började så med två parallella 
föreläsningar som hölls av Pär Wohlin 
och Sofi Jonsevall. Båda hade i våras före-
läst på Iberiakonferensen vid Skandina-
viska Skolan i Madrid, vilket var mycket 
uppskattat, och detta skulle nu även våra 
nätverksdeltagare få bli delaktiga av. Pär 
Wohlin, lärare vid Viktor Rydbergs Gym-
nasium i Stockholm, som haft många 
uppdrag bl. a. för Skolverket och Lärar-
högskolan i Stockholm, är en auktoritet i 
Sverige när det gäller betygsättning  och 
bedömning av elever. Pär Wohlins före-
drag handlade just om tydliga mål och 
kontinuerlig bedömning baserat på ett 
ramverk, Teaching för Understanding 
(TfU),  som utvecklats vid Harvard uni-
versitetet  och som Pär själv sedan över 
tio år tillbaka med stor framgång använt 
sig av i sin undervisning. I sitt föredrag 
lät Pär oss få konkreta verktyg för och 
praktisk hjälp med att integrera bedöm-
ningen i undervisningen. Han kom med 
tips kring att förenkla betygsättningen 
och bedömningen genom att aktivera 
eleverna i processen, synliggöra elevers 

Skolnätverkskonferens 
i Berlin 27–29 september 

tänkande och lärande och skapa enhetliga 
bedömningsmetoder i betygsättningen 
genom arbete med matriser. Detta nya 
arbetssätt har för Pärs del inneburit en 
mindre arbetsbelastning i lärarvardagen 
och en ökad trygghet i betygsättandet.

Sofi Jonsevall är projektledare för en 
satsning på naturvetenskap och teknik i 
Gävle kommun. Att barn tidigt ska upp-
muntras i sitt naturliga utforskande av 
omgivningen är ett förhållningssätt som 
hon på ett inspirerande sätt lät de del-
tagande förskollärarna, barnskötarna och 
lärarna för de yngre åren ta del av. Sofi är 
i grunden gymnasielärare i fysik och mate-
matik och redan i den tjänsten strävade 
hon efter en genusmedveten pedagogik 
som också fokuserade på elevernas olika 
sätt att lära. Det är pedagogens uppgift att 
redan i förskolan motverka traditionella 
könsmönster- och roller. För att höja 
kvaliteten inom ämnena naturvetenskap 
och teknik har Sofi deltagit i särskilda 
satsningar som gjorts kring detta. Sofi 
fokuserade t. ex. på vilket sätt teknik kan 
introduceras för de yngsta barnen samt 
hur utemiljön kan utformas för ett mer 
entreprenöriellt lärande. Naturvetenskap 
i förskolan handlar inte om att bygga upp 
laboratorier utan om att få in det i var-
dagen och leken. Låt vägen vara målet 
– menar Sofi. Det är viktigare att upp-
muntra barnets nyfikenhet och intresse 
för naturvetenskap  i förskolan än att 
uppnå ett  resultat. Sofi gick även in på 
den reviderade läroplanen för förskolan, 
där teknik och naturvetenskap synliggörs 
i betydligt högre utsträckning än tidigare. 

Inspirerade av Sofis föreläsning fort-
satte deltagarna efter lunchen med en 
uppskattad workshop och erfarenhetsut-
byte kring ämnet. 

Övriga lyssnade till Lotta Kårlind, 
enhetschef vid Skolinspektionen i Lund. 
Lotta, som själv deltog vid inspektionen 
av Svenska Skolan i Wien, gick in på  det 
som hon och hennes kollegor vid tillsynen 
övergripande sett och bedömt i utlands-
skolorna och vad de ser generellt i den 
regelbundna tillsynen och kvalitetsgransk-
ningen av svenska skolor. Utrymme fanns 
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för diskussioner och frågor och önskemå-
let framkom ånyo från utlandsskolehåll 
om att inspektionen av våra 19 skolor las 
på en och samma inspektionsenhet för att 
därigenom möjliggöra en mer likvärdig 
bedömning av vår specifika utlandsskole-
situation. 

Efter det att Jan Dackenberg från SUF 
(Svensk Utlandsundervisnings Förening) 
samt Lars Bergman och Eva Hedencrona 
från Riksföreningen Sverigekontakt del-
gett oss viktig information, fortsatte da-
gen med erfarenhetsutbyten gruppvis. 
Därefter begav vi oss i samlad trupp till 
den svenska ambassaden. Vi mottogs av 
kulturrådet Marika B. Lagercrantz och 
assistenten Karin Viklund Bornhauser 
som berättade om det nordiska ambas-
sadkomplexet. Vi fick även ta oss en titt 
på den pågående utställningen Building 
Blocks. Utgångspunkten för detta lyckade 
byggprojekt är barns kreativitet och in-
spirationskraft för ny modern arkitektur.           
I Felleshusets restaurang avslutades da-
gens program med skandinavisk meny 
medan kvällen lade sig över Tiergarten. 

På lördagsmorgonen var det så dags 
för storföreläsning med Jana Söderberg, 
kommunikationstränare och samtals-
terapeut i psykosyntes. Jana är född i 
Spreewald strax utanför Berlin i forna 
Östtyskland och gladde sig åt att få fö-
reläsa på ”hemmaplan“. Jana delgav oss 
hänförda åhörare uppskattade erfaren-

heter samt förmedlade inspiration och 
gav uppmuntran kring mental träning 
för barn och vuxna som titeln för föreläs-
ningen löd. Hon gick in på temat kom-
munikation mellan människor och belyste 
sin Våga Vara-metodik för att stärka 
barns och vuxnas självkänsla. Det hand-
lar här om att efter en konkret tränings-
plan bygga upp den inre grundtryggheten 
och mentala styrkan på samma vis som 
man rent kroppsligt förmår att träna upp 
en kondition. 

Huvudmannen för Svenska Skolan i 
Berlin är den Svenska Victoriaförsamling-
en och efter förmiddagens medryckande 
föreläsning fick vi en kort redogörelse för 
viktiga händelser i kyrkans snart 110-åriga 
historia genom två världskrig. Försam-
lingens nya kyrkoherde, Lena Brolin, 
stod för informationen. Kyrkans husmor 
hade tillagat en stärkande pumpasoppa 
som avnjöts innan den svenske guiden, 
Jens Gustafsson, stod redo för en stads-
rundvandring i eftermiddagssolen. Från 
Hauptbahnhof till Checkpoint Charlie 
gick turen under fyra fängslande timmar.

Konferensdagarna avslutades, precis 
som vid vår nätverksträff med kollegorna 
i kompletterande svenska våren 2011, på 
restaurangen Ständige Vertretung i Mitte. 
Denna s.k. ”Kneipe“ grundades då reger-
ingen flyttade från Bonn till Berlin efter 
landets återförening. Här serverades lokala 
och rhenländska matspecialiteter i en 

originell omgivning med fotografier och 
andra inventarier som ledde tankarna till-
baka till det delade Tyskland. 

Ett stort tack till alla som möjliggjort 
denna konferens med större och mindre 
bidrag: SUF, Skolverket, Skolinspektio-
nen, Riksföreningen Sverigekontakt  och 
läromedelsförlaget Sanoma Utbildning. 
Vi ser fram emot att även fortsättningsvis 
kunna mötas till givande fortbildningar 
inom vårt nätverk, närmast i september 
2013, vid Svenska Skolan i Moskva.

Text: Eva Gripenstad, vik. rektor
eva.gripenstad@svenskaskolan-berlin.de
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Svensk utbildning utomlands - det bästa av två världar 

Ska du som förälder flytta utomlands med ditt barn? Svenska internationella skolor 
utomlands ger ditt barn möjligheten att behålla och utveckla sitt modersmål med 
en utbildning som följer svenska läroplaner, samtidigt som ditt barn får lära sig det 
nya landets språk och kultur. 

Vi erbjuder svensk utbildning från förskola till och med gymnasiet enligt svensk 
skollag. Vi vet av erfarenhet att barn och ungdomar som ska lämna Sverige, snabbare 
kommer till rätta i det nya landet om de känner sig trygga i sin skolmiljö. Forskning 
visar att möjligheten att lära sig ett nytt språk ökar om modersmålet fördjupas och 
utvecklas. 

Små undervisningsgrupper och mångkulturell miljö 
På skolorna finns behöriga lärare som med glädje, engagemang och professionalitet 
tar sig an uppdraget. Våra undervisningsgrupper är små och ger möjlighet till att 
utveckla varje elev individuellt, vilket leder till goda kunskapsresultat och fortsatta 
studier. Vi erbjuder en mångkulturell miljö där eleven utvecklar sitt svenska 
modersmål och samtidigt tar del av det nya landets kultur och lär sig dess språk.  
 
Krav på verksamheten 
• Vi följer svenska styrdokument: skollag, förordningar och läroplaner  
• Vi är godkända av svenska staten och inspekteras av Skolinspektionen  
• I skolornas styrelse finns en representant utsedd av Skolverket  
• Eleven kan vid hemkomst till Sverige gå direkt in i det svenska skolsystemet  
 
Svenska utlandsskolor runt om i världen 
Det finns totalt 19 svenska utlandsskolor på följande platser: Moskva, Berlin, 
Hamburg, Bryssel, Paris, London, Wien, Mallorca, Madrid, Fuengirola, Teneriffa, 
Marbella, Gran Canaria, Alicante, Lissabon, Maputo, Nairobi, Riyadh och Beijing. 
Kontakta respektive skola för mer information. 

Nätverket av REKTORER för SVENSKA INTERNATIONELLA SKOLOR utomlands 
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Namn: Markus Olsson
Ålder: 18 år
Sysselsättning: Läser engelskspråkig 
inriktning på Samhällsprogrammet på 
Hagagymnasiet i Borlänge. De flesta 
ämnen är på engelska och det gillar jag 
eftersom jag alltid varit intresserad av 
engelska!
Äter helst: porterstek
Läser gärna: John Marsden
Lyssnar mycket på: White Snake
Gillar färgen: grön
I framtiden: vill jag arbeta inom försvaret

Detta vill jag gärna berätta om: 
Sedan i början av 90-talet har Hagagym-
nasiet haft ett utbyte med Mora i Minne-
sota och varje år har en klass från skolan 
fått möjlighet att åka till USA. Initiativet 
och hela projektet startades av en grupp 
lärare. I september åkte mina klasskamra-
ter och jag på en resa som gick via Stock-
holm, Reykjavik, Minneapolis och som 
efter 22 timmar tog oss till Mora. Där 
bodde jag hos en värdfamilj där pappan 
hade svenskt ursprung och där mammans 
familj ursprungligen kom från Norge. 

Tiden i Mora och trakterna därom-
kring blev en rolig och intressant resa 
i svenskbygden. I Mora finns världens 

trÄFFa 
MarcUS

största dalahäst att beskåda och mitt i 
centrum står en imponerande dalaklocka. 
Mittemot klockan hittar man Vasalopps-
muséet, som är ett museum över det Vasa-
lopp som går genom Mora. Sträckan 
är dock inte 9 mil som i Sverige utan 
”bara” 6 mil. Överallt påminns man om 
att detta är en ort med stark anknytning 
till Sverige. Det finns bland annat skyltar 
på svenska och längs huvudgatan hälsas         
besökare med skylten VÄLKOMNA.

En bit från Mora ligger Lindstrom 
som är ett gammalt ”svenskt” samhälle 
med skyltar och flaggor som vittnar om 
detta. Här kan man konstatera att folk är 
väldigt stolta över sitt svenska arv!

Här hittar man Nya Duvemåla som är 
ett liten stuga uppkallat efter det hus som 
Mobergs Karl Oskar och Kristina kunde 
ha bott i. Det är ett museum som är inrett 
med gamla originalmöbler och här togs 
vi emot av en grupp pensionärer och 
flera av dem talade svenska, som de hade 
lärt sig av sina föräldrar.

Svenska kan man inte läsa på Mora 
High School utan där är det bara namnet 
som har en anknytning till Sverige.

Det var första gången som jag var i 
USA och efter den två veckor långa vis-
telsen kunde jag konstatera att det fanns 
både likheter och skillnader mellan livet 

i Sverige och USA. Amerikanska ungdo-
mar har ganska lite fritid, det är mycket 
skola och sport och knappt någon tid 
för annat. Men beträffande värderingar 
känns det som vi är ganska lika. Man får 
snabbt bra kontakt och hittar varandra lätt. 

I april kommer en grupp från Mora till 
Borlänge.
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Utbyte i los angeles
I år var det Svenska Skolan i Los 
Angeles tur att stå som värd för 
den stora nätverkskonferensen 
för hela Nordamerika och pla-
neringen påbörjades redan på 
försommaren. Deltagarna kom 
från många olika stater förutom 
Kalifornien, bl.a. Washington, 
Colorado, Michigan, Washington 
D.C. och Florida. Även Kanada 
var representerat.

Konferensen ägde rum I Marina Del Rey 
på Marriott Hotell, där de flesta deltagare 
också bodde. Eftersom många flög in 
på fredagen, anordnade vi en informell 
”låt oss lära känna varandra”-kväll ute 
på hotellets inbjudande patio över ett 
glas vin och diverse smårätter. Det var 
underbart att träffas och prata med alla 
dessa svenska lärare och styrelsemedlem-
mar och många njöt speciellt av att sitta 
utomhus i slutet av oktober och ”mysa” 
tillsammans.

På lördagsmorgonen var alla redo att 
sätta igång, särskilt efter att ha fått en 
kopp kaffe och en hembakad kanelbulle i 
handen. Dagens schema var späckat med 
introduktioner av alla deltagande skolor, 
föreläsare och sponsorer. Per-Olof Otto-
son från Skolverket och Bo Ralph från 
Riksföreningen Sverigekontakt berättade 
om sina respektive organisationer och 
deras historia.

Därefter visade Maria Isaacs hur un-
dervisning kan utövas på många olika 

sätt och hur viktigt det är att alla sinnen 
är med i lärandet. Innan vi visste ordet av 
var vi alla i rörelse, vi sjöng, dansade, hop-
pade och hade en helt unik upplevelse.  

Anna Österlund från Skolverket talade 
om bedömning av kunskap, vilket var 
mycket intressant.

Efter detta var vi redo för lunch och 
vi promenerade gemensamt till The 
Cheesecake Factory, där två långbord 
stod dukade för vår grupp ute på altanen 
med utsikt över vattnet i Marinabukten.  
Vi njöt av en härlig lunch med många 
olika lunchrätter, alla välsmakande.  Efter 
denna avkopplande timme promenerade 
vi tillbaka till hotellet och eftermiddagens 
program. Vi fick då höra Conny Lindberg 
berätta om Sigtunaskolan och dess läro-
verksprogram. Han berättade även om 
skolans sommarprogram, vilket väckte 
stort intresse bland alla.

Därefter fick vi lyssna på den alltid 
engagerade Anne-Marie Körling som 
presenterade sitt program på ett sätt som 
fick alla att ryckas med.  Det kändes pre-
cis lika spännande  och roligt som första 
gången jag lyssnade på henne för några 
år sedan och efteråt talade jag om för 
henne att jag gärna skulle vara elev i hen-
nes klass!!

Av nästa talare, Merete från Colorado 
Universitet, fick vi information om Swedex, 
som är ett kunskapsprov i svenska språket 
och som vi i framtiden hoppas ska kunna 
komma till nytta för våra äldre tonåringar.  

Jag måste säga att jag var mycket impo-
nerad över allas entusiasm och deltagande  

under dagens intressanta och informa-
tionsrika program. Kudos till er alla!

När dagens konferensprogram var 
slut, anordnades transport till Restaurang 
Shang-Hai i Marina Del Rey. Vi samlades 
först på restaurangens patio, där svenska 
skolan i Orange County bjöd alla på ett 
glas vin som åtnjöts tillsammans med 
diverse hors d’oeuvres och god konversa-
tion. Vi hann även njuta av utsikten över 
alla båtarna i marinan innan det mörkna-
de och middagsfestligheterna satte igång. 
Strax höjdes sorlet vid alla borden medan 
middagen åtnjöts. Allsången ledd av Maria 
Isaacs tog fart och många tal framfördes 
och stämningen var hög.

Vi hade även ett boklotteri med många 
nya, intressanta böcker skänkta av Sverige-
kontakt. Alltid ett roligt inslag. Alltför fort 
var kvällen över och det var dags att tän-
ka på sömn innan söndagens hemfärd.

Konferensen avslutades med en fru-
kostträff på söndagsmorgonen på hotellet 
för alla som hann med innan flygresan 
hem och vi hade en trevlig stund tillsam-
mans med ytterligare ett tillfälle att utbyta 
idéer och ställa frågor.  

Alla deltagare verkade nöjda med 
konferensen och min förhoppning är att 
denna konferens leder till ett ökat samar-
bete och utbyte mellan alla skolor i Nord-
amerika... och även i Kanada.

Tack igen Skolverket, SUF och Rikför-
eningen Sverigekontakt för allt ert stöd till 
dessa oerhört givande sammankomster!

Text: Margareta Saperston

  

Gemensam lunch på The Cheesecake Factory
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– Det är en ära och ett stort ansvar att vara 
direktör för UI. Jag tycker att det känns 
viktigt att arbeta i en historisk kontext, 
men mitt fokus nu ligger förstås på att 
blicka framåt. 

Anna Jardfelt började på UI i augusti 
2010. Då kom hon från Utrikesdeparte-
mentet och hade en internationell karriär 
bakom sig. Det som lockade henne till UI 
var framförallt den unika mötesplats som 
UI är.

– På UI har vi både forskning och fort-
bildning. Här möts studenter, journalister, 
diplomater, forskare och företrädare för 
näringslivet i utrikespolitiska diskussioner. 
Det tycker jag är något ganska fantastiskt. 
Jag tror att det är i de här gränsöverskri-
dande mötena som nya perspektiv föds 
och det kände jag att jag gärna ville vara 
med och utveckla, berättar Anna Jardfelt. 
Det är också extra roligt att vara kvinna på 
den här posten eftersom det varit så ovan-
ligt under de här 75-åren. Vi får faktiskt gå 
tillbaka ända till 1948 för att hitta en an-
nan kvinnlig direktör. 

Utrikespolitiska institutet (UI) grunda-
des 1938 och är idag ett oberoende institut 
och en plattform för forskning och infor-
mation om utrikespolitiska frågor. 

– När UI startade på 30-talet tyckte 
de att det var viktigt med ökad informa-
tion och kunskap om vad det är som 
händer runt om i världen. Det är lätt att 
tro att detta behov skulle ha minskat i 
dagens samhälle där det är så lätt och går 
så snabbt att få information om i princip 
vilken utrikespolitisk händelse som helst, 
i realtid, säger Anna Jardfelt. Men jag ser 
nu att snabbheten i informationsflödet sna-
rare har gjort det ännu viktigare att stanna 

upp och studera vad det egentligen är som 
sker i samhället. Därför tycker jag att den 
långsiktiga forskning som bedrivs vid UI 
är väldigt viktig. 

Förutom forskning så ger UI ut tidskrif-
ten Internationella Studier som utsågs till 
Årets Tidskrift 2011. UI gör också Världs-
politikens Dagsfrågor som på ett lättill-
gängligt sätt ger fördjupning, förståelse och 
bakgrund till aktuella händelser runt om 
i världen. För den som vill veta mer om 
olika länder är UI:s klassiska skriftserie 
�”Länder i fickformat”�ett måste. Många 
minns de små häftena om världen från sin 
skoltid. Numera finns Länder i fickformat 
även på internet som landguiden.se. Dess-
utom anordnar UI en mängd välbesökta 
seminarier varje år. 

Den information och folkbildning som 
UI idag erbjuder handlar kanske mindre 
än tidigare om historiska föreläsningar 
och istället mer om att visa hur komplexa 
olika utrikespolitiska frågor är. Det gör vi 
genom att inte företräda någon särskild 
ståndpunkt, vårt syfte är istället att fram-
hålla flera sidor av saken, säger Anna     
Jardfelt avslutningsvis.

Text: Anna Tornberg

 

 
 

 

2013 fyller Utrikespolitiska institutet (Ui) 75 år. 
Direktör sedan ett par år tillbaka är anna Jardfelt. 

Utrikespolitiska institutet 
blickar ut i världen

För den som vill veta mer om världen är UI:s klassiska 
skriftserie ”Länder i fickformat” ett måste. Många minns 
de små häftena om världen från sin skoltid. Numera finns 
Länder i fickformat även på internet som landguiden.se.
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Svenska skolan i Moskva 
Satsning på svenska i en internationell miljö

  Vi lämnar Moskvastadens puls 
bakom oss och tar tunnelbanan 
några stationer ut mot Sparvbergen 
för att ta oss ut mot Svenska skolan 
i Moskva (SSiM). Skolan hittar vi i 
ett grönområde i en av de sydvästra 
delarna av staden. Skolan bedriver 
sin förskole-, grundskole- och fritids-
verksamhet på den första våningen 
i ett stort femvåningshus som man 
delar med tre andra internationella 
utlandsskolor, finska, japanska och 
italienska skolan. Den stora skolgår-
den med friidrottsarena, tennisbana, 
hockeyrink och parkytor inbjuder till 
fysisk aktivitet och spontan rörelse 
på raster. Det är en skön kontrast till 
stadens hektiska puls då vi kommer 
in på skolgården där några kvar-
glömda innebandyklubbor får tjänst-
göra som hästar till några flickor och 
pojkar från klass ett.

Lite längre bort på ena gaveln av skol-
byggnaden hör vi fler svensktalande barn 
som klättrar i den lekplats som HAGS-
SWEDEN nyligen monterat på uppdrag 
av skolorna i huset. I den stora sandlådan 
sitter tre italienska förskolebarn tillsam-
mans med några svenska och japanska 
barn och alla hjälps de åt att gräva en stor 
grop. Hur de kommunicerar med varan-
dra är något oklart men de är alla aktiva 
och verkar nöjda med det gemensamma 
resultatet. Vi förstår redan varför SSiM 
ofta beskrivs som en ”oas” i Ryssland 

och då har vi inte ens hunnit in i skolan 
ännu. SSiM kan med sina 45 barn liknas 
med en byskola i formatet även om byn 
i detta fall är den moderna miljonstaden 
Moskva.

Det finns i dagsläget 19 svenska ut-
landsskolor runt om i världen. Skolans 
rektor Göran Holm som är inne på sitt 
nionde år i Moskva berättar att den 
svenska staten gör en medveten sats-
ning på utlandsskolorna och betalar ut 
statsbidrag till verksamheten med syfte 
att underlätta för svenskar som arbetar 
i svenskanknutna företag och organisa-
tioner ute i världen. Ett avtal finns med 
Norge och Finland som gör att också 
familjer från dessa länder får statsbidrag 
till sina barns skolgång i den svenska 
skolan. På svenska skolan i Moskva finns 
också danska familjer. Skolan i Moskva 
är svensk i det hänseendet att man följer 
svenska läroplaner och kursplaner och att 
all undervisning är på svenska. Statsbi-
dragsstödet är viktigt för utlandsskolornas 
existens och förstås för barnens skolgång. 
Eleverna som studerar vid svenska ut-
landsskolor för att deras föräldrar arbetar 
vid något utlandsplacerat svenskt företag 
ska ju oftast in i det svenska skolsystemet 
igen. Rektor Göran är dock mycket för-
vånad över att förskolans verksamhet inte 
prioriteras och stöttas av svenska politiker 
då förskolan ju faktiskt lägger grunden till 
all framgångsrik utbildning med sin egna 
läroplan. För att ha chans att hänga med 
i skolgången vid hemkomst gäller det att 
ha grundskoleutbildning av hög kvalitet 
med sig i bagaget oavsett var i världen 
man studerat. Det svenska språket och 
kunskaper i respektive skolämne måste 
vara minst lika bra som om eleven skulle 
haft hela sin skolgång i Sverige. Enligt 
rektor Göran överträffar utlandsskolorna 
resultaten för svensk skola och detta be-
ror på ett antal framgångsfaktorer som 
visat sig fungera hos utlandsskolorna. 
Han nämner möjlighet till nivåanpassad 
undervisning, möjlighet till små undervis-
ningsgrupper, välutbildade engagerade 
lärare, tidig medveten satsning på språk 
och modersmål, engagerade föräldrar, 

moderna läromedel, o.s.v.  Skolverket 
skriver i ett nyhetsbrev på sin hemsida 
att elever som studerat vid svenska ut-
landsskolor har högre betyg i genomsnitt 
i jämförelse med andra svenska skolor 
och Göran är inte överraskad av detta. 
Vi är inte nöjda med några lägsta god-
kända nivåer utan försöker ge varje elev 
en ärlig chans att nå så långt som möjligt 
i varje skolämne och samtidigt få stora 
möjligheter att utvecklas på ett personligt 
plan. Elever som lämnar SSiM skall med 
gott självförtroende och med bra ämnes-
kunskaper vara väl förberedda för vidare 
studier i Sverige, i ett övrigt skandinaviskt 
land eller vid någon annan internationell 
skola.      

På SSiM satsar man förstås extra 
mycket på det svenska språket redan från 
förskolan men även engelska kommer in 
från tidig ålder. Alla barn på skolan läser 
dessutom ryska varje vecka. Det är förstås 
inte bara lektionerna som gör att eleverna 
vid SSiM blir starka i språk. I den inter-
nationella ryska miljö barnen befinner 
sig i - där föräldrar ofta reser med barnen 
och där skolan regelbundet har kulturellt 
utbyte och sportevenemang med japan-
ska, finska och italienska skolan - ”utsätts” 
barnen för och ser  nyttan med språk från 
tidig ålder. Vi får också ofta möjlighet att 
presentera vårt svenska/skandinaviska 
kulturarv för andra skolor och får ta del 
av deras.  Att man på raster har chans att 
i spontanlek vara tillsammans med barn 
från andra länder är utvecklande för språ-
ket. Barn vågar prata och kommunicera 
med varandra och fastnar inte i gramma-
tiska funderingar som ofta hämmar oss 
vuxna utan de bara pratar på det språk 
som passar i sammanhanget, berättar An-
nika Ulriksdotter Nilsson, klassförestån-
dare och svensklärare på skolan. Hon ser 
ingen risk i att det blir för många språk 
på en gång utan menar att barn som har 
förståelse för flera språk i framtiden har 
lättare att lära sig ytterligare språk. Hon 
påpekar dock vikten av att ha ett stabilt 
modersmål och det är också därför vi 
satsat extra på just det svenska språket 
för de svenska barnen. En del av skolans 
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familjer har föräldrar med olika ursprung 
och det ställs extra krav på att stärka det 
språkliga för att säkra en framtida skol-
gång av hög kvalitet.

Ett av de områden som utmärker 
SSiM är den medvetna träningen av 
muntlig framställning. Varje barn/elev 
både i förskola och grundskola tränas i 
att stå inför publik och på olika sätt agera 
och prata inför andra människor. Detta 
sker regelbundet i respektive undervis-
ningsgrupp, men märks framförallt vid 
skolans storsamlingar där man varje fre-
dagseftermiddag samlas vid skolans scen. 
På scenen framför elever på olika sätt de-
lar från aktuella arbetsområden man be-
handlat under veckan. Barnen tränas här 
inte bara i konsten att framföra ett bud-
skap, utan också till att bli goda lyssnare. 
Att våga stå på scen och agera eller prata 
inför många människor är en jätteviktig 
egenskap att ha med sig vidare i livet ef-
ter avslutat skolgång menar Annika, som 
med sin bakgrund från de norrländska 
revyscenerna är drivande inom detta 
område.  Storsamlingarna är vanligtvis 
välbesökta av föräldrar, som där har en 
av de många möjligheter som finns till att 
få insyn i vad det arbetas med på SSiM. 
Skolan har varje vår en stor show där 
eleverna själva skriver manus från grun-
den, tillverkar rekvisita och scenkläder 
för att sedan framföra scenshowen i flera 
olika estetiska uttrycksformer. Elever som 
lämnar SSiM efter sin skolgång är vana 
att stå på scen och att agera inför andra 
människor.

Just nu har SSiM en satsning på litte-
ratur och kultur och på skolans bibliotek. 
Vi vill ha ett levande bibliotek och vi vill 
inspirera och guida barnen i litteratu-
rens underbara värld berättar Christian 
Benjaminsson som är klassföreståndare i 
klass 2. Christian som till vardags fördju-
par sig i de ryska klassikerna berättar att 
det är lite lättare ton i skolans satsning. 
Barnen tränas i att lyssna till berättelser, 
hitta intressanta texter att läsa och skriva 
egna elevnära berättelser. Vi har arbetat 
med hur ett bibliotek är organiserat och 
till detta hade vi hjälp av en riktig bib-
liotekarie, Ulv Mattson  som vanligtvis 
arbetar på Anna Lindh-biblioteket som 
är försvarshögskolans och utrikespolitiska 
institutionens bibliotek. Ulv är nu tillfäl-
ligt bosatt i Moskva och såg det som en 
förmån att få besöka den svenska skolan 

och dela med sig av sina kunskaper. Han 
gick också igenom grunder för sökning 
på Internet och källkritik vilket var myck-
et uppskattat av eleverna. 

En vecka i november hade vi författar-
besök i form av Helena Bross. Ett fantas-
tiskt möte. Att få ställa frågor till en riktig 
författare och träffa en levande person 
som skrivit några av böckerna i skolans 
bibliotek gör undervisningen konkret 
berättar en entusiastisk Christian med ett 
sprudlande leende. Riksföreningen Sveri-
gekontakt kände till bibliotekssatsningen 
på SSiM sedan tidigare och gick in och 
sponsrade ny litteratur till skolans bib-
liotek vilket gjorde att vi kunde köpa in 
bland annat några nya upplagor av He-
lena Bross lättlästa böcker. 

Också vuxna i Moskva fick under kul-
tursatsningen möjlighet att besöka SSiM 
då det arrangerades filmkväll på skolan. 
Elin Jönsson, utrikeskorrespondent sta-
tionerad i Moskva som tillsammans med 
Magnus Gertten står bakom filmen Long 
Distance Love (2009) berättade lite om 
sig själv, om sina böcker och om filmpro-
jektet innan filmen rullade igång. 

I skolans korridor möter vi en grupp 
elever från klass fyra och fem som är på 
väg för att lämna några böcker som de 
läst ut och några av dem är ivriga att hitta 
nästa del i serien som de läser. De verkar 
vara ett brinnande intresse för litteratur 
bland eleverna på SSiM, men på frågan 
om de vill bli författare då de blir stora 
varierar svaren. Alla tycker det är roligt 

att skriva men yrken som arkitekt, fot-
bollsproffs och artist verkar ligga bättre 
till hos dem i dagsläget. 

I korridoren träffar vi också en grupp 
föräldrar som dröjt sig kvar efter att ha 
lämnat sina barn på skolan. Då vi har 
möjlighet är det trevligt att stanna en 
stund och diskutera lite över en kopp 
kaffe menar Per-Terje Naalsund, föräldra-
föreningens styrelseordförande.

Det här är verkligen skolan som har 
det lilla extra berättar en nöjd Kjell Lager 
då han kommer med sin dagliga leverans 
av kanelbullar till skolans fikarum. Kjell 
är förälder på skolan och berättar att han 
absolut inte kan tänka sig några andra al-
ternativ för sin sons skolgång i Moskva.

Efter en heldag på svenska skolan där 
vi fått ett fantastiskt mottagande och där 
vi träffat så många trevliga barn, elever, 
personal och föräldrar känner vi oss näs-
tan lite stolta som svenskar över att mil-
jonstaden Moskva i världens största land 
kan ha en sådan genomsvensk utbild-
ningsverksamhet av högsta kvalitet. Tänk 
vilka möjligheter dessa ungdomar har i 
livet efter sin tid vid den svenska skolan 
i Moskva och med de internationella er-
farenheter de tillägnar sig där. Vi förstår 
mycket väl att skolan beskrivs som en 
skandinavisk oas i Moskva.

Läs mer om Svenska skolan i Moskva 
på deras hemsida www.ssim.nu 

Text: Svante Borg & Ivan Holm 
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Bonjour  
 tous les Suédois du monde!

Vi går på en liten skola mitt i Paris, 
nära Triumfbågen. Vår skola är liten 
och mysig och ligger i svenska kyr-
kans lokaler och det har den gjort i 
många, många år. Skolan är faktiskt 
världens äldsta svenska utlandsskola. 
Den startade 1878. Visst är det en 
svensk skola men här går barn från 
hela Norden. Vi är i samma byggnad 
som förskolan, F-3 och ibland 7-9.

Vi har en rolig kock på skolan som gillar 
vitlök och lagar god mat. Vi äter i matsa-
len som är i källaren.  På” önskedagen” 
har klassen röstat fram att vi ska ha ham-
burgare till lunch.

Vi som skriver går i 4–6:an. Vi är bara 
tolv i klassen och det gör att vi lär känna 
varandra bra. Vi har alla ämnen som i 
en vanlig svensk skola plus franska. Just 

nu arbetar vi med att göra kortfilmer som 
handlar om demokrati. Det är ett roligt 
arbete. Vår lärare Elena är jättesnäll och 
bra! Det är mysigt på lektionerna och 
ibland får vi lyssna på musik. Vårt klassrum 
är litet och mysigt, våra väggar är överfulla 
av saker som vi har jobbat med och jobbar 
med. Alla i den här klassen trivs väldigt 
bra! Alla är snälla mot varandra :-)

DEN HÄR SKOLAN ÄR DEN 
BÄSTA SOM FINNS!!!!¨
<3 <3 <3 <3 <3 <3

De nous tous à vous tous!
Salut!

Axel, Selma, Irma, Valter, Kajsa, Axel, Einar, Kevin, 
Pauline, Sonya, Chloé och David

Dina julklappsböcker
hittar du på Bokus!

Gå in på bokus.com och välj bland över 6 miljoner titlar till ytterst låga priser. 
Där framgår det även vilka länder vi levererar till.

Ved – allt om huggning,
stapling och torkning ...

av Lars Mytting

Sandmannen
av Lars Kepler

Tomten är vaken
av Astrid Lindgren

Fallvatten
av Mikael Niemi

179:- 177:- 109:- 169:-
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Resan sponsras av Riksföreningen 
Sverigekontakt med ca 1 000 kr 
per deltagare. Antalet deltagare är 
begränsat till högst 25 personer, 
varför principen först till kvarn 
måste tillämpas.

Program
Onsdagen den 17 april kl. 16.15 Sam-
ling i TallinkSilja-Terminalen i Värtaham-
nen i Stockholm. Torsdagen den 18 april 
kl. 10.45 Ankomst till Tallinn. Buss med 
svenskspråkig guide väntar i Terminalen 
och följer med under hela resan.

Första dagen
Bussresa via Padise Kloster till Nuckö och 
Birkas. Lunch under vägen i Roosta.
Efter diverse besök av minnesmärken 
fortsätter resan till Hapsal med biskops-
borgen, Aibolands museum m.fl. svenska 
platser. Incheckning på hotell i Hapsal, 
middag och övernattning.

Andra dagen
Efter frukost på hotellet fortsätter resan 
till Tartu med besök på några historiska 
platser på vägen. I Tartu med omgivning 
besöker vi framför allt Universitetet, ett 
observatorium och några platser med an-

Följ med Stockholmsföreningen på en resa till svenska minnesmärken 

estland 
en resa i historien och nutiden den 17 – 21 april 2013

knytning till Gustav II Adolfs lärare Johan 
Skytte och Georg Stiernhielm. Besöket i 
Tartu avslutas med middag, varefter buss-
resan fortsätter till Talllinn, där incheck-
ning på hotellet sker vid ca 22-tiden.

Tredje dagen
Efter frukost och utcheckning fortsätter 
resan med bussen till svenska minnes-
märken i Tallinn-området, bl.a. Svenska 
Kyrkan, Domberget med svenska adels-
palats, Svenska Ambassaden, Birgitinner-
klostret i Pirita m.fl. platser. Lunch i Tallinn 
under vägen. Bussen levererar deltagarna 
i god tid till färjan som avgår från D-Ter-
minalen kl. 18.00.  Ankomst till Stockholm 
– Värtahamnen - söndagen den 21 april 
kl. 10.00

Pris
Priset anges i två nivåer, dels för B-hytter 
på färjan (utan fönster) SEK 4580, dels 
för A-hytter (tvåbädds med fönster) SEK 
5055 per person. Av detta pris spons-
rar Riksföreningen med 1000 SEK per 
person. Samtliga hotellrum och hytter är 
tvåbäddsrum/hytter. För enkelrum/hytt till-
kommer en avgift, vilket vi reglerar under 
resan. I priset ingår färjebiljetter Stock-
holm – Tallinn ToR i A- eller B-hytt. 

Hela bussresan med svenskspråkig guide.
Samtliga frukostar, tre luncher och två 
middagar. Vi har inte tagit ställning till hur 
vi gör med middag ombord på färjan – 
kan tillkomma.

Vissa mindre avgifter för inträdesavgifter, 
måltidsdrycker kan tillkomma.

Anmälan
Anmälan bör göras snarast möjligt (först 
till kvarn) och senast den 22 februari 2013 
till Stockholmsföreningens kassör, Sonja 
Gräns, telefon 08-66 98 401 eller e-post: 
sonja.grans@tele2.se och genom att sätta 
in ovan angivet belopp på föreningens 
postgirokonto i Nordea nr 47 74 – 6. Ange 
Estlandsresan på talongen.

Frågor kan ställas till Stockholmsföreningens 
ordförande Sven Salin, telefon 08-99 77 73 
eller per e-post: sven.salin@telia.com. 

Styrelsen för Stockholms lokalförening i 
samarbete med Riksföreningen Sverige-
kontakt



24 Sverigekontakt

Efter att ha lyssnat och läst har jag kom-
mit fram till att en ålänning är en ålän-
ning! Med en mycket stark känsla för 
svenskt språk och sin svenska identitet. 

Anledningen till att jag befann mig på 
Åland i september var att ”De svenska 
historiedagarna” hade förlagt sin höstkon-
ferens till Mariehamn på Åland. Enligt 
föreningens ordförande Dag Klacken-
berg har man som ambition att förlägga 
historiedagarna till en plats i anslutning 
till en händelse med anknytning till  his-
torien. Den här gången handlade det i 
första hand om mötet i Åbo mellan den 
ryske tsaren Alexander I och den relativt 
nyvalde (1810) svenske kronprinsen Karl 
Johan. Men Karl Johan, som förmodligen 
blivit vald med förhoppningen att återer-
övra Finland, insåg som den erfarne stra-
teg han var, att Ryssland med sin gamla 
strävan mot Östersjön aldrig skulle släppa 
Finland för gott. Däremot skulle Sverige 
kunna få en fullgod ersättning i Norge.

Ett möte mellan tsaren och kron-       
prinsen ägde rum i augusti 1812 i Åbo. 
Där gjordes storpolitik. Napoleon hade i 
juni 1812 angripit Ryssland. Karl Johan 
hade varit i onåd hos sin kejsare sedan 
1809 och hade som svensk tronföljare 
nya solidariteter.  

Napoleon-krigens omvälvningar i       
Europa berörde även Norden. 1809 bröts 
det då mer än 500 år gamla bandet mel-
lan Sverige och Finland genom freden i 
Fredrikshamn 1809, då Ryssland eröv-
rade Finland inklusive Åland.  Det var 
bra för Finland. Som storfurstendöme 
fick landet  behålla sin gamla svenska 
lag och fick sin egen lantdag. Tidigare 
hade man åkt till Stockholm för att delta 
i den svenska riksdagens sammanträden. 
Norge, som sedan 1300-talet varit för-
enat med Danmark, var inte omedelbart 
berett att höra ihop med Sverige. 1814 
samlades man till ett riksmöte i Eidsvoll, 
där man antog en norsk författning, som 

kom att gälla under unionen med Sverige 
fram till 1905 med undantag av utrikes-
politiken, som sköttes av den svenske 
kungen.

Detta fick konferensdeltagarna veta i 
den inledande plenarförläsningen, som 
hölls av professorn i nordisk historia vid 
Åbo Akademi Nils Erik Villstrand.  Som 
en kuriositet påpekade professorn att de 
båda herrarna Karl Johan och Alexander 
kunde tala med varandra på sitt moders-
mål, nämligen franska, Karl Johan som 
infödd fransman, Alexander som tillhö-
rande den ryska högaristokratin som allt-
sedan Peter den stores tid umgåtts med 
varandra på franska, något som gällde 
fram till ryska revolutionen 1917.  

Åland blev det ryska rikets västliga ut-
post och Östersjön var under Krimkriget 
1853 en viktig krigsskådeplats. Professor 
Villstrand menade att skilsmässan mellan 
Finland och Sverige var ett större trauma 

än Danmarks förlust av Norge 1814, en 
sorg som efterhand omvandlades till den 
s.k. skandinaviska rörelsen, där bl. a. 
Grundtwig spelade en viktig roll.   

I det digra konferensprogrammet 
fanns ett flertal föreläsningar om Ålands 
historia alltifrån sommaren 1596 – som 
tydligen var väl så regnig som årets, över 
den stora ofredens år – d.v.s. Karl XII-
krigen, finska kriget 1809 till den ryska 
epoken, som tog slut 1918 då Finland 
blev fritt och frågan om Ålands status 
tog vid.

Om Ålandsfrågans utveckling fram 
till våra dagar liksom om Riksföreningen 
Sverigekontakts lokalförening, som ännu 
går under namnet Allsvensk samling, 
återkommer jag i första numret 2013. Det 
är också den livaktiga lokalföreningens 
90-årsjubileum.

Text: Ina Nordquist, ina.nordquist@telia.com

  

   

i Napoleonkrigens utpost
När rikssvenskar talar om västsvenskar så menar vi i allmänhet folk på Västkusten, i varje 
fall väster om Vättern. Men när man är några dagar på åland, så börjar man fundera. Där 
kan man nämligen höra och läsa om östsvenskar. Då menar man dem som vi kallar finlands-
svenskar och som bor på det finska fastlandet. Så västsvenskar är kanske alla svenskar som 
bor väster om åland? Så vad för slags svenskar är ålänningarna?
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Svenskläraruppdraget är oerhört 
viktigt, sa Sture Allén, ledamot 
av Svenska Akademien, när han 
invigningstalade vid Svensklärar-
föreningens 100-årsjubileum i 
Stockholm den 13 oktober. Så 
viktigt att Svenska Akademien 
beslutat om en gåva på 100 000 
kronor till föreningen.

Men hur ska man göra för att kollegor, 
skolledning, ja kanske hela samhället ska 
inse hur viktigt svenskämnet verkligen 
är? Professor Bengt-Göran Martinsson 
som undersökt hur Svensklärarföreningen 
fungerat menade att man måste utgå 
ifrån att det egna ämnet, svenskan i det 
här fallet, är skolans viktigaste ämne. 
Viktigt är också att utvidga reviret, det 
vill säga, hävda att svenskämnet kan vara 
behjälpligt i skolans andra kurser.  Slut-
ligen och kanske mest centralt så måste 
man ständigt arbeta med utveckling. 

Och att ligga i hårdträning var något 
Daniel Sjölin, tidigare programledare på 
tv-programmet Babel, lyfte fram. En del 
texter är svåra och då finns det inga gen-
vägar. Det är bara att låsa in sig på rum-
met, läsa, läsa och återigen läsa för att 
förstå vad författaren menar.

Jonas Hassen Khemiri menade att 
många drömmer om att göra om verk-
ligheten och det kan man som författare 
göra. Om det blir kaos, allt går åt pipan 

Svensklärarföreningen 100 år 
kan man helt enkelt bara gå hem och 
skriva om hela dagens historia och på så 
sätt skapa en ny dag – mycket bättre än 
den man just upplevt.

Aino Trosell berättade om sitt förfat-
tarskap men uppmanade också publiken 
att ställa sig frågorna: Varför har du blivit 
den läsare du är idag? Vilka favoritförfat-
tare har du haft genom tiderna? Vilket är 
ditt första läsminne?

Förläggaren Dorothea Bromberg har 
tillsammans med Svensklärarföreningen 
givit ut en bok, Läsandets magi, i sam-
band med 100-års jubiléet. Temat är 
lyckan att läsa.

Under dagen var det mycket prat om 
ordens makt, vikten att läsa, skriva, tankar 
kring litteratur men sent på eftermidda-
gen blev det alldeles tyst. In i salen kom-
mer Tomas Tranströmer och detta ordlösa 
möte, denna föreläsning utan råd, tips, 
rön och funderingar blir faktiskt dagens 
mest givande stund. Efter detta känns det 
ganska banalt att berätta att Svensklärar-
föreningen finns på Facebook.

Text: Eva Hedencrona
Eva.hedencrona@sverigekontakt.se

Jonas Hassen Khemiri signerade sina böcker
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Under tiden Läsebok för Folkskolan 
var nästan heltäckande (från 1868 
och  i sex decennier) var det Gud, 
Konungen och Fosterlandet som 
stod i centrum. När Sörgården/Önne-
mo togs fram som mera vardagsnära 
alternativ så gällde Familj, Lands-
bygd, Trygghet. I dagens läromedel 
är ord som demokrati, internationali-
sering, jämställdhet, likaberättigande 
framskrivna, d.v.s. de värderingar 
som finns i styrdokumenten – om 
nu skolorna har råd att skaffa sig 
läromedel av etablerade författare 
på etablerade förlag, och inte bara 
haka på den uppsjö av gratislärome-
del som bjuds ut, alla med sina egna 
budskap; kemiföretagen, centrum för 
näringslivshistoria, arbetslöshetskas-
san, brandskyddsföreningen och allt 
vad de heter och representerar.

Läromedel som genre kan ringas in på 
många olika sätt: Det är en diskursiv 
struktur för informationssyfte, det skall 
vara logiskt, enhetligt, ha realreferenser 
och sammanhang, vara fritt från ironi och 
dubbeltydningar, läsartillgängligt men 
samtidigt en språklig förebild. Det skall 
vara framställt i didaktisk/metodisk / ni-
våmedvetenhet, följa upp inlärning via re-
petition och kontrollfrågor. Man måste väl-
ja ut stoffet och portionera ut det i lämpliga 
strukturer: kronologi, temata, progression.

Design, format,  typsnitt, grafik  och 
illustrationer skall underlätta, förklara, 
hitta nya infallsvinklar för inlärning. 

Tyskland är ett stort svenskundervis-
ningsland med alla sina Volkshochschu-
len, svenska skolor, kompletterade under-
visning, universitet, nätverksgrupperingar.  

Det ömsesidiga läromedels/lexikonin-
tresset har långa språkliga rötter – Hoppe, 
Auerbach, Hjort-Lides grammatik (som 
torde vara det läromedel som oftast slängts 
i väggen eller blivit hoppat på. Minns ni?) 

Flera nya genomtänkta och modena 
läromedel med anpassning till Swedex och 
Europeiska referensramen har tillkommit 
det senaste decenniet: jag har tidigare skrivit 
om Margareta Paulssons Välkommen-böck-

Smultronställen och krabbfiske
cykelhjälmar och simvästar

er i dess första utgåvor från 2006 och 2010.
Nu ett nytt paket för en ny målgrupp – 

lärobok och arbetsbok – för barn ca 8-12 
år, av Nicoline Kühn och Beate Eckert: 
”Smultronstället”. En bok för tyska barn 
som kanske tillbringar sommaren i Sve-
rige eller har andra kontakter. 

Det pedagogiska greppet är transling-
vistiskt, d.v.s. de två barnen som är de 
talande huvudpersonerna rör sig obe-
hindrat på både tyska och svenska med 
en trovärdig förhistoria. Greppet har jag 
mött tidigare, i en serie barnklassiker som 
gavs ut för ca ett halvsekel sen (Oliver 
Twist, Gullivers resor, Skattkammarön,  
Alice i underlandet, totalt 50 titlar) där 
det svenska berättarflödet då och då av-
bröts av en kursiverad mening eller rad 
på engelska. Tanken var sannolikt att 
texten skulle vara så spännande att man 
inte skulle märka att det plötsligt blev ett 
annat språk. I detta fall är språkbytena 
motiverade och förklarade.

Smultronstället är ett vänligt lärome-
del och det skapar en gemensam kultu-
rell referensram, som Bourdieu skulle ha 
sagt. Man lär sig att ha cykelhjälm när 
man cyklar och flytväst i båten och hur 
man dansar Små grodorna, oumbärliga 
svenska beteendemönster.  Böckerna är 
milda i färgerna, miljön är svensk som-
mar och barnen och deras familjer är sör-
gården-eller bullebyfamiljer. Röd stuga, 

flagga, midsommarfirande, björkar och 
glasskiosk. Barnen simmar och cyklar och 
plockar smultron och fiskar krabbor och 
solen skiner. Precis det som barn sysslar 
med på sommaren, och det lilla livets ord 
och situationer namnges på vardagsspråk 
och som dialoger, så som alla barn nor-
malt namnger och lär känna sin vidgande 
värld, på ett eller två eller flera språk. 

Arbetshäftet innehåller kreativa och 
stödjande uppgifter, Bandwurmwörter – 
för uppstyckning – är ett begrepp jag inte 
har mött tidigare. (HEJEMMAVADFIN-
DUÄRMEDBLOMSTERKRANSIHÅ-
RET…. Etc) 

Här införs även en del grammatik och 
fonetik – men bara som övningar. En del 
språkaktiviteter påminner om ett fan-
tastiskt radioprogram som Sandro Key-
Åberg skapade på 60-talet: Ordlek och 
Bildlek, vars idémapp jag ofta använt för 
skrivkurser. Det blir en bra mix mellan 
inlärning och lek. 

Läromedelsforskning är ett relativt 
nytt men expansivt område – för den 
som vill läsa mera kan jag t.ex. rekom-
mendera böcker av Staffan Selander, Siv 
Strömqvist, Lena Olsson, Thomas Eng-
lund, Monica Reichenberg, Ulla Ekvall. 
Tidsandan avslöjar sig kanske inte nån-
stans så tydligt som i stoffurval, etik och 
tilltal som i läroboken.
Text:Ulla Berglindh, Ulla.Berglindh@ped.gu.se

läromedel speglar sin tids värderingar och signalord. 
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De svåra åren i början av 1930-talet skulle 
för alltid komma att förändra vår bild av 
USA. Drömmarnas land, som lockar 1,2 
miljoner svenskar att flytta över Atlanten, 
skulle förvandlas till en mardröm. Ström-
men av förhoppningsfulla svenskar kom 
att upphöra och strömmen vändes i mot-
satt riktning; många valde att återvända 
till det gamla landet. 1920-talet hade varit 
ett ekonomiskt framgångsrikt decennium 
för USA med växande produktion och 
goda löner, något som lockade den sista 
stora vågen av svenska emigranter. Det 
hade inte saknats varningssignaler om 
en överhettad ekonomi och uppblåsta 
aktiekurser, men varningarna förklingade 
ohörda. Krisens början går att fastställa 
till den 29 oktober 1929: börsen på Wall 
Street kollapsade, kurserna rasade, alla ville 
sälja sina aktier, men ingen ville köpa.

En kraftig börsnedgång var i sig ingen 
katastrof, förutom för de spekulanter som 
skulle förlora sina pengar. Den kraftiga 
övervärderingen av aktier hade emellertid 
eldats med lånade pengar och med aktier 
som säkerhet. Bankerna kunde inte få 
tillbaka sina pengar, flera tusentals banker 
gick i konkurs och spararna förlorade 
sina slantar. Efterfrågan på alla varor 
minskade, priserna sjönk, byggande och 
anläggningsarbete upphörde och snart 
började många fabriker att stänga.

USA hade lånat ut pengar till Europa 
och när krisen gjorde att lånen sades upp 
fick börskraschen internationella verkningar. 
Varje land försökte att skydda sin egen eko-
nomi och frihandeln sattes på undantag. En 
kraftig minskning av världshandeln skulle 
komma att prägla hela 1930-talet. Den 
amerikanska krisen blev gradvis värre ända 
fram till 1933 då antalet arbetslösa beräk-
nades till 16 miljoner, eller en tredjedel av 
den tillgängliga arbetsstyrkan. Invandrare 
var inte längre välkomna och myndigheter-
na försökte att göra sig av med en del ny-
tillkomna genom ett repatrieringsprogram. 
President Roosevelt och hans ekonomiska 
program The New Deal kunde endast lång-
samt vända utvecklingen.

Hur klarade sig svenskarna som grupp 

Depression

i denna malström av arbetslöshet och 
nöd? Ulf Beijbom utreder frågan genom 
att använda sig av ett varierande källma-
terial. Kyrkorna och understödsförening-
arnas protokoll visar på ett omfattande 
biståndsprogram och välgörenhetsarbete. 
Den ledande svenskspråkiga tidningen 
har skärskådats och ger i sina insändar-
spalter många ögonblicksbilder av nöden, 
men visar också på sammanhållningen 
inom den etniska gruppen. 

Ett rikt källmaterial finns i form av inter-
vjuer som spelats in av Lennart Setterdhal 
på uppdrag av Svenska Emigrantinstitutet 
och författaren själv har också varit aktiv 
med bandspelaren vid sina många besök 
i svenskbygderna. Vidare har naturligtvis 
emigrantbreven kunnat användas, brev 
som samlats till Växjö och där ställts till 
forskningens förfogande. Breven har inte 
intervjuernas omedelbarhet, där man kan 
höra tonfallsskiftningar och suckar, men 
skrivandet gav tid till eftertanke och till filo-
sofiska funderingar. Man kan då hitta ett sö-
kande efter krisens orsaker: var det ett syn-
dastraff, en kapitalismens kollaps orsakad 
av överklassens lättsinne, eller en cykliskt 
återkommande oundviklig naturkatastrof?

Med det varierande källmaterialet teck-
nar Ulf Beijbom en omväxlande bild av 
hur de svenska invandrarna drabbades av 
depressionen. Han fokuserar inte bara på 
Chicago och Mellanvästern, som han kän-
ner väl till, utan exemplen hämtas såväl 
från östkust som västkust. Olika grupper av 
svenska invandrare drabbades olika hårt. 
Värst gick det för städernas byggnadsar-
betare och industriarbetare, som i många 
fall inte bara miste arbete och besparingar, 
utan också fick gå från hus och hem.
Eftersom många svenska utvandrare kom 
från landsbygden kunde de försöka att 
lämna hopplösheten i de amerikanska stä-
derna och söka sig ut till svenska farmare, 
där mer eller mindre tillfälliga påhugg kun-
de vara möjliga. Men även jordbrukarna 
hade drabbats. Bankerna kunde säga upp 
lånen och ta över farmen, priserna på jord-
bruksprodukter hade rasat i botten och till 
råga på allt kom vid denna tid naturkata-

strofer såsom ihållande torka, hageloväder 
och lössjordstormar. En tröst i eländet var 
dock att bonden och hans familj kunde äta 
sig mätta; mjölk, kött och ägg fanns för det 
mesta, även om det inte gick att sälja.

De som klarade sig bäst i krisen var 
gruppen svenska hembiträden, som var 
anställda hos den amerikanska medelklas-
sen. Dessa arbeten var inte konjunktur-
beroende och även om lönerna kunde 
sänkas slapp de unga kvinnorna arbetslös-
hetens gissel. I många familjer blev kvin-
nornas hushållsarbeten en förutsättning 
för allas överlevnad. Männen drabbas 
hårt även psykiskt; deras roll som famil-
jeförsörjare havererade. Eftersom krisen 
var så långvarig sågs ingen utsikt till bätt-
ring. De svenska brännvinstraditionerna 
fanns med i bilden och det var frestande 
att supa sig bort från den tröstlösa varda-
gen. Det tungsinne som fick fäste kunde 
utvecklas till självmordstankar.

Det är värdefullt att man i Ulf Beijboms 
bok kommer så nära de människor som 
skildras. Deras berättelser och brev ger oss 
ögonblicksbilder och förmedlar känslor som 
speglar de allvarligaste kris som USA ge-
nomlidit. Samtidigt kan vi följa hur den et-
niska samhörigheten stärktes under de svåra 
tiderna. En extra bonus får man då man 
som läsare kan följa Ulf Beijboms stilsäkra 
formuleringskonst. Ämnets allvarliga under-
ton hindrar inte författaren från att lustfyllt 
måla med sin språkliga pensels rika palett.
Text: Lennart Limberg

När nu Växjö kommun genom sitt märkliga agerande tränger bort Svenska emigrantinstitutet 
känns det ändå tryggt att veta att forskningen fortfarande pågår. institutets tidigare chef Ulf 
Beijbom fortsätter oförtröttligt att belysa den svenska utvandringen ur olika synvinklar hans 
senaste bidrag: ”Utvandrarna och den stora depressionen” har nyligen publicerats på carlsson 
Bokförlag (2012).
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SaMSPråk oM FlerSPråkighet

Man vet inte riktigt hur många 
utlands-svenskar det finns där ute 
i världen idag. Statistiska Central-
byrån (SCB) anger en uppskattning 
till ungefär en halv miljon svenskar 
som bor utanför Sverige. Av dessa 
är vi ganska så många som har barn. 
Svensk Utlandsundervisnings Före-
ning (SUF) anger att de har ca 6 000 
elever, vilket gör att man kan upp-
skatta att det finns än fler svenska 
barn som går i skola utanför Sverige. 
Hur är det då att ha ett barn som går 
i skolan i ett annat land än Sverige 
och hur kan man hjälpa sitt barn med 
flerspråkigheten?

Beroende på var man bor är förutsätt-
ningarna väldigt olika. På skolan i södra 
Tyskland där vi bor får flerspråkiga barn 
ingen hjälp. Kulturministeriet har gett ut 
flotta broschyer om att flerspråkighet är 
en tillgång och om att flerspråkiga barn 
ska anses som en tillgång med sina erfa-
renheter. Det finns även noggranna angi-
velser till vad som de flerspråkiga barnen 
ska hjälpas med i tyskan. Praktiken ser ty-
värr annorlunda ut. Klasserna är ofta allt-
för stora (i min sons klass är det 27 elever) 
och lärarna har ingen utbildning i att 

att ha ett flerspråkigt barn i skolan 
undervisa tyska till flerspråkiga barn. Ex-
traundervisning ska ges sägs det, men på 
vår skola uppges att den undervisningen 
tyvärr inte kan ges p.g.a. kostnaden.

Hur kan man hjälpa barnet med 
flerspråkigheten?
Vad kan man då själv göra för att hjälpa 
ens flerspråkiga barn? Om man verkligen 
vill att ens barn ska vara flerspråkigt, så 
måste man vara på det klara att det innebär 
rätt mycket arbete – kanske framförallt för 
föräldrarna! Man bör själv prata det språk 
man behärskar bäst – oftast modersmålet. 
Om man som svensk i utlandet vill att ens 
barn ska prata svenska så bör man alltså tala 
svenska med barnet. Ofta är man själv bar-
nets enda källa till svenskan och om man då 
inte talar svenska med det, så har det inte en 
chans i världen att lära sig svenska. 

När barnet sedan kommer i skolan, så 
kan barnet lära sig att läsa och skriva sam-
tidigt på svenska. När man kan läsa på ett 
språk är det lättare att bevara det visar stu-
dier. Det man som förälder kan göra är att 
intressera sig för vad barnet gör i skolan och 
sedan göra samma sak hemma. ”Ah, idag 
har ni övat på ord med bokstaven f. Vilka 
ord kan du på svenska med f?” Som alltid 
när man ska lära sig något så är motivatio-
nen viktig. Man bör redan tidigare ha pratat 
om hur viktigt det är med att lära sig svens-
ka och varför man gör det (prata med mor-
mor/farfar, förstå andra personer när man 
är i Sverige etc.). Man får utgå ifrån barnets 
intressen och ge det verktygen till att läsa på 
svenska. Om barnet som min son t.ex. är 
fotbollstokigt, så vill det naturligtvis läsa om 
fotboll – då är ju Internet perfekt! Man kan 
även se på Lilla Sportspegeln.

Svensk utbildning
Om man bor på en ort där det finns många 
andra svenskar så kan man erbjuda komp-
letterande svenskundervisning och få stats-
bidrag från svenska staten. Den komplette-
rande svenskundervisningen ska, som 
namnet ju säger, komplettera elevens 

vanliga skolgång. Den ska bestå av två 
timmar i veckan (minst 74 lektioner à 45 
minuter/läsår). Skolverket ger alltså statsbi-
drag till denna undervisning. Statsbidraget 
uppgår till ca 3 000 SEK/barn/läsår. För att 
bidrag ska ges ställs vissa krav: 
•  En huvudman/förening för verksam-
 heten måste finnas. 
•  Antalet behöriga elever måste vara  
 minst fem, mellan 6 och 20 år. 
•  Stadgar måste upprättas och underteck- 
 nas av styrelsen. 
•  Man ska följa en kursplan som är fram- 
 tagen av Skolverket.

För mer information: http://www.skolverket.se/
forskola-och-skola/utbildning-utomlands/svensk_
undervisning_i_utlandet/2.2465. En annan möjlighet 
är att se om det finns en svensk skola i närheten, ni 
kan söka på www.suf.c.se

Fortsätta med svenskan
När barnen börjar i skolan kan man få 
höra att man ska prata omgivningens språk 
(d.v.s. språket som pratas i det landet där 
man bor) med barnet för att det ska lära sig 
det bättre, det är ju skolspråket. Låt er inte 
luras av de personer som har denna ålder-
domliga åsikt. Be dem uppdatera sina kun-
skaper, det finns inget skadligt i att lära sig 
läsa och skriva samtidigt på flera språk. Det 
enda är att det tar mycket tid i anspråk.

För oss föräldrar till barn med svenska 
som modersmål ute i världen finns det en 
bra Facebook-grupp nu: facebook.com/
groups/svenskasommodersmal/ 

Hur är det i ditt land där du bor? Får bar-
nen hjälp med flerspråkigheten? Är lärarna 
utbildade i ämnet? Hör gärna av dig med 
just dina erfarenheter, antingen per mejl 
till mig (mogranstrom@yahoo.es) eller i 
Facebook-gruppen, så kan vi ta upp det här 
sedan.

På kortet ser man min son Erik på sin 
första skoldag. I Tyskland är det tradition 
att barnen får en ”skolstrut” på första skol-
dagen, det är den han håller i. Det ska vara 
godis och saker till skolan i den.

Text: Monica Bravo Granström, mogranstrom@yahoo.es

Har du erfarenhet av flerspråkighet?
Om du har det så finns möjligheten att skriva om dina erfarenheter i vår spalt Samspråk om 
flerspråkighet. Man kan skriva på många olika sätt, mer faktabetonat eller mer kåserande, 
kortare eller längre, och man kan få redigeringshjälp om det behövs. Man kan även skriva om 
sig själv, sina barn eller barnbarn, eller man kan presentera en skola, klubb eller region där 
flerspråkigheten frodas. Det är ju det som är viktigt här: att lyfta fram nyttan och glädjen av att 
kunna flera språk och språkliga varieteter. Det är viktigt att uppmuntra barn och unga människor 
att skaffa sig en så bred språklig repertoar som möjligt. Då öppnas med ens många dörrar.
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Vid en tågresa för ett antal år sedan 
med Parisexpressen observerade jag 
att texten vid tågfönstret att inte luta 
sig ut, var formulerad på olika sätt 
för olika språkgrupper. På svenska 
tåg står det Förbjudet att luta sig ut 
genom fönstret. Detta förbud kan 
formuleras vänligare t.ex. det engel-
ska Do not lean out of the window. 
Den tyska varianten, däremot,  är 
befallande Nicht hinauslehnen,  den 
franska förmanande Ne pas se pen-
chez au dehors medan den italienska 
är upplysande E pericoloso sporgersi 
(det är farligt att luta sig ut).

 Jag tyckte fenomenet var intressant och 
började titta på andra liknande skyltar 
t.ex. Rökning förbjuden.

Engelska vänligt upplysande Ingen 
rökning (No smoking), den franska Hin-
der mot rökning (Défence de fumer), tyska 

Upplysnings-, förbuds- 
och varningstexter

liksom det svenska (Rauchen verboten). På 
franska finns också varianten Ne pas fumer 
ici, (inte röka här). Det kan jämföras med 
skyltar på bussar och spårvagnar i Göte-
borg en tid, där det stod Ät gärna glass och 
korv men inte här.

Engelska varnings- och förbudsskyltar 
förefaller genomgående ha en vänligare 
ton: Do not step on the grass, Mind your head, 
No trespassing (jämför med det svenska 
hårda och befallande ”Tillträde förbju-
det”). Den bästa engelska skylten är dock 
de två skyltar som varnar för vägarbete. 
Den ena säger Road works ahead följt efter 
ett antal meter av skylten You have been 
warned. Jag har aldrig hittat något motsva-
rande på svenska.

Varningstexter för plastpåsar skiftar 
också från land till land. På en svensk 
plastpåse för en soffplymå stod följande 
att läsa: Förvara den här plastpåsen utom 
räckhåll för barn, eftersom den innebär en 

kvävningsrisk. Det inne-
bär en anvisning hur 
den skall förvaras.

På engelska ligger 
istället inledningen 
och därmed tonvik-
ten på faran: To avoid 
danger from suffocation, 
keep these bags away 
from babies and children.

På franska ligger 
vikten vid att tala om 
hur barnet kan upp-
fatta påsen: Ce sac n’est 
pas en jouet. Pour éviter 
tout risque d’étouffement 
ne laissez jamais les bé-
bés et enfants jouer avec 
le sac. (Denna påse 
är inte någon leksak. 
För att undvika risk 
för kvävning låt aldrig 
spädbarn eller barn 
leka med påsen)

På tyska ligger be-
toningen på faktaupp-
lysning: Plastiktüten 
können gefährlich sein. 
Bewahren sie diese Plas-

tiktüten ausserhalb der Reichweite von klein-
kinder auf, um Erstickungsgefähr zu vermei-
den. (Plastpåsar kan vara farliga. Förvara 
dessa plastpåsar utom räckhåll för små 
barn för att undvika kvävningsfara)

Texter kan också vara olika utförliga 
eller ordrika. Här är ett exempel på inled-
ningen till en manual till ett tangentbord 
till datorn:

På engelska rakt och direkt: Thank you 
for purchasing our product.

På franska en annan tyngdpunkt: Merci 
de votre confiance

På tyska en betydligt omständligare 
formulering: Vielen Dank, dass Sie sich für  
Logitech-Produkt entschieden haben.

Jag tycker det är skillnad mellan att bli 
tackad för ett produktköp, för att jag visat 
förtroende och för att jag fattat ett beslut. 
Det handlar om olika steg i processen: 
först fatta ett beslut, sedan få förtroende 
nog att genomföra beslutet och slutligen 
att köpa.

Varför finns dessa skillnader? Kanske 
är det viktigt för att få bra efterlevnad?  
Är allmänhetens syn på upplysningar, 
varningar och förbud en kulturell fråga? 
Kan det finns juridiska orsaker? Jag läste 
någon gång att ordet prohibited på engel-
ska skyltar också måste följas av upplys-
ning om vilken straffpåföljd som drabbar 
det som bryter mot förbudet.

I vilket fall avslöjar texterna olika kul-
turella förhållningssätt till regler, och det 
tycker jag är spännande, berikande och 
intressant.

Text: Barbro Ilvemo
F.d. museiintendent, 
Göteborgs Stadsmuseum

Vi lotsar dig  
säkert i hamn.  
I alla väder.
Hos Sveriges största och äldsta  
stiftelseförvaltare är du i goda
händer. Som kund får du tillgång  
till en bred expertis och unika
kunskaper inom hela stiftelse- 
området.

Kontakta oss på  
Institutioner & Stiftelser
031-62 25 16
stiftelser.goteborg@seb.se
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god jul och gott nytt år! 
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1. Ett politiskt parti har utmärkt sig 
under hösten, dels genom att rensa 
ut vissa medlemmar ur partiet, dels 
genom att några högt uppsatta med-
lemmar på en film har varit beväpnade 
med järnrör inför ett eventuellt bråk. 
Vilket parti gäller det?
A. Socialdemokraterna
B. Sverigedemokraterna
C. Vänsterpartiet

2. Hovet meddelade under hösten en 
stor nyhet. Vilken?
A. Prins Carl-Philip har förlovat sig.
B. Prinsessan Estelle ska få ett syskon.
C. Prinsessan Madeleine har förlovat sig.

3. Allsvenskan i fotboll avslutades i 
november. Vilket lag vann bland herr-
lagen?
A. AIK
B. Malmö FF
C. Elfsborg

4. Damlandslaget i fotboll har fått en ny 
tränare. Vad heter denna person?
A. Pia Sundhage
B. Marika Domanski Lyfors
C. Erik Hamrén

5. FN har en vice-generalsekreterare 
från Sverige. Vem är det?
A. Jan Eliasson
B. Sverker Åström
C. Mona Sahlin

6. Ett företag har varit i blåsväder på 
grund av ”skumma” affärer i forna 
Sovjetrepubliker. Vilket?
A. Telia
B. Tele 2
C. 3

7. Under hösten har en film om en 
svensk politiker visats på biograferna. 
Vem handlar filmen om?
A. Dag Hammarskjöld
B. Raoul Wallenberg
C. Olof Palme

8. Ett svenskt företag har fått kritik efter 
att ha retuscherat bort kvinnor från sina 
reklambilder – för att anpassa sig till 
lokal kultur. Vilket?
A. Volvo
B. IKEA
C. H&M

9. En ny svensk filmstjärna är omtalad 
under senare tid efter inspelningarna 
av Anna Karenina och The Seventh 
Son. Vad heter hon?
A. Lisbet Salander
B. Alicia Vikander
C. Maria Bonnevie

10. Torka aldrig tårar utan handskar är 
en nyutkommen bok som även blivit 
succé som tv-serie.
Vem har skrivit den?
A. Jan Guillou
B. Jonas Gardell
C. Sara Kadefors

11. Vem tilldelades Nobelpriset i littera-
tur i år av Svenska Akademien?
A. Alice Munro
B. Haruki Murakami
C. Mo Yan

12. Sveriges herrlandslag i fotboll har 
i höst gjort fyra mål i respektive match 
mot två europeiska landslag. Vilka?
A. Spanien och Tyskland
B. Tyskland och Italien
C. Tyskland och England

Nutidsorientering 
Följde du med vad som hände i Sverige hösten 2012? 

13. Namnet Swedish House Mafia före-
kommer ofta numera i svensk press. 
Vad är det?
A. En musikgrupp
B. En kriminell organisation i Malmö
C. En inredningsgrupp vid Göteborgs 
universitet

14. Flygbolaget SAS höll på att gå i 
konkurs i november. Vad står SAS för? 
A. Scandinavian Airlines System.
B. Swedish Airlines System.
C. Scandinavian Airlines Society.

15. Första advent inträffar ju fjärde 
söndagen före jul och ordet advent 
kommer från latinets adventus. Vad 
betyder adventus?
A. äventyr
B. ankomst
C. nyhet

Skicka in de rätta svaren till Sverige-
kontakt, Box 53066, 40014 Göteborg 
senast 15 februari 2013. Du kan också 
mejla svaren: info@sverigekontakt.se. 
Bokpris till de tre först öppnade rätta 
svaren. 

Lösning till nutidsorienteringen nr 3, 
2012 var: 1B, 2A, 3B, 4C, 5A, 6B, 7A, 
8B, 9C, 10C, 11B, 12A, 13C, 14C, 
15B.

Pristagare: 
Klaus Ahlemeyer, Tyskland
Anneli Silveri, Finland
Tommy Isaksson, Saudiarabien
GRATTIS!

Foto: Annika Aaschberg
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SVERIGES LEDANDE INTERNATSKOLA
Gymnasie- och grundskoleutbildning på svenska eller engelska. IB‑program 
sedan mer än 30 år med mycket goda resultat. Mångfald av fritidsaktiviteter och 
nära kontakter med högskolor och näringsliv. Vår skola ligger i idylliska Sigtuna, invid 
Mälaren, nära till både Stockholms kulturliv och Arlanda flygplats.

Kom och besök SSHL, ett Sverige i internationell tappning. Vi ställer upp under 
hela läsåret och visar verksamheten. Vi erbjuder också möjligheten att lära känna 
skolan och internatlivet genom provboende.

Under sommaren erbjuder vi sommarkurser i svenska och matematik.

SIGTUNASKOLAN HUMANISTISKA LÄROVERKET
Telefon: +46 8 592 571 00

www.sshl.se


