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FRÅN DICKSONSGATAN

hade gått fyra år sedan sist. Ett 25-tal 
svensklärare hade anmält sig, de flesta 
inom vuxenutbildning och från Buda-
pest. Även här visade Sveriges ambassad 
stort engagemang och ambassadör Niclas 
Trouvé inte bara bjöd in till sitt residens 
utan deltog själv under närmare två timmar 
i konferensen och gav Sveriges syn på 
bland annat flyktingfrågan. 

På Sverigekontakts kansli i Göteborg 
är det med stor tacksamhet som vi tagit 
emot all den hjälp som vi fått på plats i 
Riga respektive Budapest när dessa kon-
ferenser arrangerats. Utan den hjälpen 
blir det svårt, och inte blir det bra heller.

I övrigt i höst har det varit lärarkon-
ferenser i Bryssel, New Jersey och Torre-
vieja – alla välbesökta, informativa och 
engagerande. Lärare vid svenska skolor 
och inom den kompletterande svenskun-
dervisningen behöver träffas regelbundet, 
dels för att bli uppdaterade på vad som 
händer på skolområdet i Sverige, dels för 
att utbyta erfarenheter som bara kan fås 
på en utlandsskola. Skolverket och SUF 
(Svensk Utlandsundervisnings Förening) 
bidrar på ett förtjänstfullt sätt till att det 
sker.
   
Bokpaket
I november gjorde föreningen sina årliga 
bokutskick. Till de drygt 700 vuxenlärarna 
i svenska världen över skickades Sara  
Lövestams bok Grejen med verb, en bok 
som enligt bokens baksida vänder sig till 
alla oss som älskar grammatik. De tjugo-
talet svenska skolor i utlandet har fått en 
handfull barn- och ungdomsböcker och 

Sverige har haft en fantastiskt vacker 
höst – mycket sol, nästan inget regn, 
inga hårda vindar. Det har bland annat 
inneburit att trädens löv har suttit kvar 
längre än vanligt och blivit vackert gula 
och röda. Politiskt har det varit tämligen 
lugnt – alltså partierna emellan. De stora 
flyktingströmmarna som sökt sig till Sverige 
har dock krävt många och snabba beslut 
av regeringspartierna. Dessa har stund-
tals tyckts vara handlingsförlamade och 
helt tagna på sängen. Partiet som tjänat på 
detta har varit Sverigedemokraterna som 
nu närmar sig Moderaterna och  
Socialdemokraterna i opinionssiffror. 

Ser man lite närmre på Sveriges eko-
nomi så ser det bra ut. Bäst i Norden kan 
man nog säga, möjligtvis tillsammans med 
Danmark. Industrin går bra och arbets-
lösheten minskar något. Bostadspriserna, 
främst i storstäderna, går någorlunda sta-
digt upp och många frågar sig om det är 
en bostadsbubbla. Med det mycket låga 
ränteläget, under 2 procent, för bostads-
lån så är det många som tar chansen och 
lånar mycket vid köp av en ny bostad. 

 Efter många sorger och bedrövelser 
gick Sverige till sist till fotbolls-EM i 
Frankrike sommaren 2016. Zlatan  
Ibrahimovic blev stor hjälte på Parken 
i Köpenhamn i mitten av november.

Efter terrordåden i Paris 13 november 
uttryckte en hel värld sin avsky. Några 
dagar senare höjdes risken för terrordåd 
i Sveriges från en trea till en fyra på en 
femgradig skala – den högsta på flera  
decennier. Och där är vi i skrivande 
stund fortfarande.

Lärarkonferenser
Det har varit ett flertal lärarkonferenser 
i höst. I två av dem har Sverigekontakt 
varit mer engagerat än i övriga, nämligen 
konferenserna i Riga och i Budapest i 
oktober. I Riga, Lettland samlades ett 
drygt 50-tal lärare från så skilda skol-
enheter som universitet, gymnasier, vuxen- 
utbildning och kompletterande svenska. Där 
samarbetade Sverigekontakt med Svenska 
institutet och har så gjort de senaste 25 
åren, samt med Sveriges ambassad i Riga. 
Sveriges ambassadör Henrik Lander-
holm tog emot i sitt residens och visade 
stort intresse för det arbete som dessa 
svensklärare bedriver i Lettland och om-
givande stater. 

Veckan efter Riga var det dags att be-
söka Budapest. I Baltikum är det lärar-
konferens varje år, medan det i Ungern 

ett drygt hundratal skolföreningar med kom-
pletterande svenska på programmet har er-
hållit 3–4 böcker av liknande slag. Barn och 
ungdomars läsning har uppmärksammats 
alltmer under senare år då undersökningar 
visar att läsförståelsen bland svenska barn 
har blivit sämre. I detta sammanhang kan 
jag påminna er om Läsutmaningen – initierad 
av Svenska skolan på Teneriffa – som har sin 
sista anmälningsdag 14 februari 2016.

Bloggen
Jag hoppas att ni alla har noterat att det på 
www.sverigekontakt.se finns en Blogg där 
vi lägger aktuell information. Där finns det/
kommer att finnas information om lärarkon-
ferenser, sommarkurs, folkhögskolestudier, 
bokutskick, projekt etc. Ta gärna en titt där 
med jämna mellanrum.

Årsmöte 2016
Årsmötet 2016 äger rum i Göteborg 28–29 
maj.

God Jul och Gott Nytt År
När detta skrivs närmar sig första advent. 
Varje år blir jag förvånad över hur fort  
denna söndag kommer – och först denna 
söndag inser man att 
julen snart är här.  Och 
därmed vill jag önska 
er alla från oss alla en 
God Jul och Ett Gott 
Nytt År! 

Lars Bergman
Generalsekreterare

lars.bergman@sverigekontakt.se 
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

I vår tidning brukar vi inte regelmässigt 
ta in dödsrunor över avlidna medlemmar. 
Deras insatser uppmärksammas i annan 
ordning, vanligen vid överstyrelsens sam-
manträden och på årsmötena. Någon gång 
kan undantag vara nödvändiga.

Under hösten har två medlemmar som 
betytt mycket för föreningen lämnat oss för 
alltid. Arne Zettersten hade vid sitt frånfälle 
tidigt i höstas alldeles nyligen på egen be-
gäran – med hänvisning till sin sjukdom – 
frånträtt sin ordinarie plats i överstyrelsen. 
Ingen kunde då ana hur kort tid han hade 
kvar. Inom styrelsen diskuterade vi fortfa-
rande hur vi bäst skulle tacka Arne för hans 
värdefulla insatser genom åren när vi nåd-
des av dödsbudet.

Från föreningens horisont föreföll Arne 
vara mitt i steget. Han deltog tillsammans 
med sin Gerd i årsmötet på Åland i våras 
och spred samma trivsamhet som vanligt 
omkring sig. Vi som regelbundet följt hans 
insatser inom styrelsen har en kunnig, 
uppslagsrik och engagerad ledamot i färskt 
minne.

Arne hade en bakgrund och en erfaren-
het som var i högsta grad användbar inom 
vår förening. Efter en mångårig insats som 
språkprofessor (med specialisering på eng-
elska) i Köpenhamn, som kulturattaché i 
London och över huvud taget en långvarig 
yrkesverksamhet utanför landets gränser 
blev han en idealisk styrelseledamot när han 
efter pensioneringen återvände till Sverige. 
Hans kontaktnät sträckte sig över hela 
världen, och in i det sista upprätthölls för-
bindelserna på det ambitiösa sätt som var 
naturligt för Arne.

Det går inte att göra Arne Zetterstens 
samlade insatser full rättvisa i detta samman-
hang — och det torde vara svårt över huvud 
— men en merit skall särskilt framhållas här, 
eftersom den haft så stor betydelse för före- 
ningens verksamhet. Arne var en gång i 
tiden hjärnan bakom de sommarkurser 
som först igångsattes av Svenska institutet 
och som senare i olika reviderade former 
fortsatt även i vår förenings regi. Han var 
då verksam inom den referensgrupp för 
svenskundervisningfrågor som sorterade 
under SI.

Denna uppgift kombinerade Arne Zetter-
sten med en nära kontakt med folkhögsko-
levärlden. Med tidigare folkhögskolerektorn 
Rolf Wallgren, en annan styrelseledamot 
vi minns med saknad men också mycket 
glädje, hade Arne Zettersten haft studentli-
vet i Lund gemensamt, och dessa båda lun-
densare från hjärtat av Västergötland kom 

på den strålande idén att till folkhögskolorna 
förlägga sommarkurser med den struktur 
som vi nu tar som ett givet och centralt inslag 
i vår verksamhet.

Bara för kort tid sedan berövades vi så en 
av de allra äldsta ännu aktiva medlemmarna, 
när Rune Dahlstrand avslutade en ovanligt 
lång och innehållsrik livsgärning. Rune hade 
kommit att bli en självklar faktor i alla möj-
liga sammanhang, även om det nu är ganska 
länge sedan han fungerade som vice ordfö-
rande i föreningens överstyrelse. Han ingick 
typiskt nog ännu vid tiden för sin bortgång i 
den göteborgska lokalföreningens styrelse.

Runes fantastiska levnadsöde har ganska 
nyligen skildrats i bokform och även blivit 
en film. Inför detta kan man bara häpna, inte 
bara då det gäller allt man på detta sätt får 
veta, utan också när man betänker vad själva 
denna dokumentering innebar. Rune har 
som nittiofemåring och mer ändå i stort sett 
turnerat som föredragshållare och trollbundit 
publiken i de mest skiftande sammanhang 
med sina fantastiska historier.

Alla som känt Rune Dahlstrand vet att 
han inte var vilken föredragshållare som 
helst – han var snarare underhållare. Men 
det var inga billiga poänger han förlitade sig 
på. Det var sitt liv som Rune serverade, med 
sinne för väsentligheter, massor av levnads-
visdom men också med friskt humör och en 
välutvecklad förkärlek för dråpligheter. Och 
ett sådant liv han hade att berätta om!

Vid begravningen påmindes man om vil-
ken viktig roll Rune Dahlstrand hade spelat 
i en lång rad olika sammanhang. Det var 
många organisationer som hade samma erfa-
renheter som vi i vår förening. Hur han hun-
nit med allt är en gåta. Dessutom visade han 
i alla lägen en vänfasthet och pålitlighet, om-
tanke och uppmärksamhet som är häpnads-
väckande. Ingen jul utan att Rune Dahlstrand 
uppenbarade sig på kontoret några dagar i 
förväg, drack kaffe och lämnade presenter, 
spred trevnad och fick alla på gott humör 
inför helgerna. Hans energi och livsglädje 
tycktes gränslös.

Det finns inte många bättre inspirations-
källor än starka personligheter. Vi minns 
våra vänner med stor tacksamhet för vad de 
betytt såväl för vår för-
ening som på det per-
sonliga planet.

Bo Ralph
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Hotell Metropole i Riga – ett mera centralt 
placerat hotell för den årliga regionala 
svensklärarkonferensen kan man knap-
past tänka sig. Hotellet på Aspazijas bou-
levard ligger mycket nära såväl järnvägs- 
som busstation och bara en stenkast från 
Lettlands Nationalopera och räknas dess-
utom som ett av de äldsta hotellen i sta-
den, enligt pålitliga källor. Dess ursprung 
sträcker sig tillbaka till 1870-talet, när 
huset uppfördes av arkitekten Apoloniuss 
Alexander Edelson. I början drevs det 
två hotell – Hôtel du Nord och Hôtel de 
Commerce. Gästgivarverksamheten fick 
sitt gemensama märkesnamn Metropole 
1954 genom att slå ihop de båda hotel-
len. Ett av hotellen hade under den tidiga 
ockupationstiden fått en särskilt utpräglad 
beteckning då, nämligen Sovjethotellet... 

Hur som helst, huset totalrenoverades 
1992, dvs. nästan omedelbart efter åter-
upplivandet av Lettlands självständighet. 
Hotellet blev därmed även ett av de första 
samägda lettisk-svenska företagen. Ytter-
ligare en renoveringsperiod avslutades 
2014. Nu tillhör affärsverksamheten en 
viss hotellkedja och bär namnet Semarah 
Hotel Metropole.

I sanningens namn måste man säga, att 
det inte är första gången som en svensk-
lärarkonferens för verksamma i Baltikum 
äger rum i de här lokalerna. Den erfarna 
informationshandläggaren vid Sveriges 
ambassad i Riga, Galina Aizvakara har 
även tidigare gjort en enastående insats 

som lokal arrangör och samordnat alla 
detaljer. Det är till exempel precis 10 år 
sedan, som vi i regi av Riksföreningen 
Sverigekontakt och Svenska institutet fick 
träffas här hösten 2005. Från den tiden 
erinrar man sig naturligtvis i ljust minne 
historikern Lennart Limberg, som tog 
ansvar för det hela inte enbart som Riks-
föreningens generalsekreterare, utan även 
som efterfrågad och omtyckt föreläsare 
om spännade historiefrågor.

Ja, sin historia har även svensklärarnas 
höstmöten i Baltikum efter frigörelsen. 
De går tillbaka till 1991. Man kan säga, 
att de nu har blivit en tradition de senaste 
hela 25 åren! Den här textens författare 
har deltagit allt sedan 1995, när konfe-
rensen ägde rum i den måleriska omgiv-
ningen i Puhajärvi utanför Otepää, inte 
långt från Tartu i södra Estland. Växelvis 
har konferenserna ägt rum huvudsakli-
gen i Estland (Tartu, Tallinn, Pärnu) och 
Lettland (Riga, Jurmala), men mer sällan 
i Litauen (Vilnius och Palanga). Det vore 
kanske dags att satsa på Litauen till hösten 
2016, inte minst därför att i år deltog åtta 
litauiska deltagare från tre olika städer. 
Två av deltagarna från Litauen, Erika 
Sausverde (PhD i Skandinavistik) och 
svensklektorn Jim Degrenius från Vilnius 
Universitet kom dessutom med fräscha 
intryck från det svenska kungaparets stats-
besök i Litauen, vilket ägde rum strax 
före Riga-konferensen. Det ska även tillä-
gas, att i närheten av Vilnius finns sedan 

nyligen det enda IKEA-varuhuset i hela 
Baltikum...  

Deltagarlistan räknade i år upp nästan  
50 personer från både Estland (Tallinn,  
Tartu, Haapsalu och Nuckö), Litauen (Vilnius, 
Panevezys och Siauliai), Belarus (Minsk och 
Polotsk), Sankt Petersburg och Lettland (Riga, 
Daugavpils, Talsi och Jekabpils). Svensklärare 
från Belarus utgör ett rejält deltagarantal på 
den regionala konferensen alltsedan början 
av 2000-talet, medan två duktiga gymnasie-
lärare från den ryska nordvästra metropolen 
vid Östersjön var ett nytt inslag i höstmötets 
historia. Man ska bara lägga till, att vid några 
tidigare tillfällen representerades västra Ryss-
land med enstaka högskolepedagoger från 
Kaliningrads Universitet.

Föreläsningar och  
erfarenhetsutbyte                                                                                             
Konferensens arbetsdel 
började på lördagsmorgo-
nen, den 10 oktober med 
en kort introduktion av 
den ständigt entusiastiske 
generalsekreteraren för 
Riksföreningen Sverige-
kontakt, Lars Bergman, 
som presenterade även de 
andra på arrangörernas 
sida – sin kollega på Sve-
rigekontakt, projektledare 
Eva Hedencrona samt en 
representant från den sam-
arbetande parten, Svenska 

SYDAMERIKA

MÖTESPLATS RIGA
Riga i Lettland och anrika hotell Metropole var mötesplats för svensklärare från de baltiska länderna, från 
Belarus och S:t Petersburg. Den 9–11 oktober var det åter dags för en mycket efterlängtad konferens. Konfe-
rensen brukar samla svensklärare på både gymnasie- och högskolenivå från Sveriges närområde – dvs. Öst-
ersjöns östra kustländer plus Belarus. Att stråla samman i Lettlands huvudstad Riga är både en geografiskt 
och strategiskt passande plats för evenemanget.

Operan Nabucco
Frihetsmonu-
mentet i Riga
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SYDAMERIKA

Shu Liang

institutet, vars handläggare Monika Rönn-
gren var på plats i Riga. Därefter följde 
den traditionsenliga rundan med presenta-
tion av deltagarna. En uppseendeväckan-
de nyhet var att från Sverigekontakt höra 
om ett påbörjat projekt om karolinernas 
brev från deras ryska fångenskap i Sibi-
rien, som dateras till tidigt 1700-tal. SI har 
för sin del lanserat en ny webbkurs med 
titeln Learning Swedish.

Det är alltid spännande – antagligen 
för de flesta svensklärare utomlands, att 
få höra om nyheter i skönlitteraturbran-
schen – och dessutom underhållande 
om det görs på ett så skickligt vis som av 
den erfarne litteraturkritikern och poeten 
Arne Johnson. Med framställningen om 
modern svensk litteratur påbörjades den 
egentliga föreläsningsdelen. Det var fak-
tiskt två uppskattade föredrag med pre-
sentationer av essentiella drag i de enskil-
da författarnas nya gärningar. Det senare 
föredraget just före konferensens avslut-
ning på söndagen tillägnades den svenska 
ungdomslitteraturen. På litteraturlistan 
fanns även Henning Mankells senaste 
roman, Svenska gummistövlar. Nu är 
vi tvungna att inse – den förblir förfat-
tarens sista roman. Han, som har skrivit 
bland annat Hundarna i Riga (1992), där 
kriminalkommisarien Wallanders utred-
ningsarbete skildras mot bakgrund av 
frigörelsen i de baltiska staterna på slutet 
av 1980-talet och i början på 90-talet, av-
led i oktober 2015 vid 67 års ålder. Det 
är även att tillägga, att den skönlitterära 
översiktsdelen kompletterades med det 
traditionsenliga boklotteriet på slutet av 
konferen, där alla hade en ’lyckodemo-
kratisk’ möjlighet att få en mer eller min-
dre önskad bok.    

Teoretiskt värdefulla och praktiskt 
inspirerande föreläsningar höll två fors-
kande lärare från Göteborgs universitet. 
Lena Börjesson från Institutionen för 
pedagogik och specialpedagogik lade 
fram åtta nyckelkompetenser för livslångt 
lärande. Enligt EU:s strategier och i sam-
band med den pedagogiska erferenheten 
är det just kommunikationsfärdigheter 
både på modersmålet och på främmande 
språk, som lägger avgörande grundstenar 
för helheten. Maia Andréasson, lektor i 
svenska, poängterade det kollektiva läran-
dets stora roll. I sitt föredrag om det ”flip-
pade klassrummmet och grammatiken” 
exemplifierade hon till exempel så kallade 
’tvärgrupper’ och ’kapitelgrupper’. De här 
föreläsarna ledde produktivt även två utav 
tre grupper i den delen av konferensen, 
som var tillägnad svensklärarnas erfaren-
hetsutbyte om respektive pedagogiska 
tyngdpunkter.

Som läckerhet betraktade alla Liselotte 

Forslins föreläsning och tematiska presen-
tation med provsmakande under titeln 
”Mat- och kokbokstrender i Sverige”. Hon 
är inte bara en i Sverige välkänd frilan-
sande matskribent och kokboksförfattare, 
utan även ”matstylist”, som det står i den 
av Svenska institutet 2015 utgivna, prakt-
fullt utformade representationsboken Det 
svenska köket – från fika till fredagsmys. Var 
och en av deltagarna erhöll ett exemplar 
av boken. De flesta passade på och fick 
även författaren Liselotte Forslins egen sig-
natur. Nu förstår vi alla varför några svenska 
restauranger och kockar internationellt 
rankas bland de bästa. Dessutom kan vi ju 
själva syssla både med matlagning enligt 
svenska recept och inspirera våra svensk-
studerande till någon affärsverksamhet 
inom matlagningsbranschen!

Mottagning på ambassaden,  
operabesök och avslutning
Om svensklärarkonferenser i Baltikum 
äger rum i någon av huvudstäderna, så 
bjuder traditionen att programmet börjar 
på den svenska ambassaden. På fredags-
kvällen samlades deltagarna i Riga till en 
välkomnande mottagning av den mycket 
trevliga ambassadören Henrik Lander-
holm. Efter välkomsttalet och några 

svarstal bjöds vi till bords för att njuta av 
svenskt smörgåsbord.

Konferensen kröntes med en succé i 
form av ett kulturinslag genom ett besök 
i det till konferenshotellet närliggande 
operahuset. Det var Guiseppe Verdis 
Nabucco med en hel del av våra främsta 
operasångare, som vi fick lyssna och se 
på. Den imponerande föreställningen 
gjorde att alla entusiastiskt fortsatte sitt 
konferensande även dagen därpå, som 
var den avslutande söndagen. 

Avslutningsvis brukar man utvärdera 
konferensen. Arrangörerna samlar in 
blanketter och därigenom får deltagarnas 
åsikter om alla programmpunkter och 
kanske även några rådgivande synpunk-
ter. Frånsett enskilda detaljer står det 
viktigaste alltid klart – det är först och 
främst att rikta ett stort tack till arrangö-
rerna, Riksföreningen Sverigekontakt och 
Svenska institutet! Alla vill vi gärna fort-
sätta med den här sedvanliga möjligheten 
att få samlas här i Baltikum och främja 
svenskundervisningens olika infallsvink-
lar även i denna oroliga tid, som präglas 
av internationella utmaningar. 

Text: Ivars Orehovs, assoc. prof. 
Lettlands Universitet, Riga, ivars.orehovs@lu.lv         



6 SVERIGEKONTAKT

Gunhild Ljung (längst till höger) med kollegor

Alla samlade på hotell Westin
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Staden Jersey City i delstaten New 
Jersey ligger vid Hudsonfloden 
mittemot nedre delen av Manhattan i 
New York med fantastisk vy över bl.a. 
One World Trade Center, som tidigare 
även kallats The Freedom Tower. Där 
höll Svenska Skolan i New Jersey 
nätverkskonferens för 48 lärare och 
styrelsemedlemmar från 13 skolföre-
ningar i kompletterande svenska i 
Nordamerika den 2–4 oktober 2015.

Trots hot om den tropiska stormen Joaquin 
reste deltagare in från när och fjärran, men 
vädergudarna var med oss och ”Jocke” 
drog till havs. Konferensen började i häl-
lande regn med mingel på fredagskvällen i 
ett klassiskt gammalt ”brownstone house” 
ett par kvarter från hotell Westin där vi 
bodde. Vi hade förmånen att få hyra lokal 
av MORA, Museum of Russian Art, och 
tack vare det hade vi vacker konst att titta 
på samtidigt som vi bekantade oss med 
varandra till pianomusik. Under kvällen 
fick vi även en kortare presentation av 
SMUL BUS samt bakgrundsinformation 
kring önskemål om certifiering av kom-
pletterande svenskundervisning. Innan del-
tagarna gick hem för kvällen fick de med 
sig en väska fylld med information om hel-
gens konferens samt ett par extra godbitar; 
en reflextofs från Firefly, en liten godispåse 
med svenskt godis från Sockerbit och en 
hembakad bulle eftersom kanelbullens dag 
nalkades på söndagen. 

Lördagen ägnades åt presentationer 
och intressanta föredrag med inbjudna 
föredragshållare och tid för diskussioner. 
Det var intressant att lyssna på Skolverkets 
Per-Olov Ottosson, som även informerade 
mer om certifieringen, SUF-delegaterna 
Rolf Ornbrant och Jan Dackenberg samt 
Eva Hedencrona från Riksföreningen 
Sverigekontakt. Alla förklarade hur deras 
organisationer arbetar och sambandet till 
svenska skolföreningar med kompletteran-
de svenskundervisning samt hur de kan 
hjälpa vår verksamhet.

Efter en fräsch buffet med mycket 
grönsaker på restaurang Fire and Oak, i 
anslutning till hotellet, fortsatte det späck-
ade programmet. Sofia Tingsell, fil.dr. vid 

Göteborgs Universitet, talade om svenska 
språket idag och gav oss en inblick i hur 
det svenska språket har förändrats och fort-
sätter att utvecklas Det var väldigt intres-
sant för de av oss som lämnat Sverige för 
många år sedan och som kanske känner 
att vår svenska har stannat av i utveck-
lingen, framför allt vad gäller modernare 
uttryck och slang. En engagerad åhörar-
grupp ställde frågor och bidrog med fun-
deringar.

Därefter lyssnade vi till Anna-Eva  
Hallin, legitimerad logoped och lektor 
vid New York University, som talade om 
Språkliga inlärningssvårigheter i skolål-
dern. Vi fick lära oss att elever med språk-
störning, läs- och skrivsvårigheter eller fler-
språkiga elever ofta har särskilt svårt med 
språkets form, men sällan svårigheter med 
språkets användning. Anna-Eva talade om 
vikten av historieberättande som en central 
del av kommunikation och hur det är upp-
byggt av innehåll, form och användning. 
Hon förstår dilemmat i våra skolföreningar 
med att undervisa barn i olika åldrar med 
olika språkförutsättningar.

Eftermiddagen ägnades åt arbetsgrupper 
och gruppdiskussioner med fokusering på 
ämnen som mer i detalj berör vad vi arbe-
tar med och lärare och styrelseledamöter 
arbetade därför i separata grupper. Lärar-
na talade tillsammans med våra föredrags-
hållare om nyordslistan, tryckt och digitalt 
material och om spretiga klasser med stor 
skillnad i ålder och språkförståelse. Mot 
slutet av detta pass gav vi varandra tips och 
cirkulerade material.

Styrelsegruppen hänvisade till SUF:s 
Handbok för styrelsemedlemmar samt 
diskussioner, utbyte och tips på mark-
nadsföring, anmälningar inför skolstart, 
avgifter av olika slag samt om succession 
inom styrelsen.

Sverigekontakt avslutade arbetsdagen 
med ett boklotteri med svenska böcker 
och alla var vinnare! 

Lördagskvällens middag på restaurang 
Talde med asiatisk mat med modern tvist 

blev en sångarhyllning till SUF som fyller 
40 år i år samt en liten försmak av Svenska 
Skolans i NJ 40 årsjubileum i januari där 
rektor Gunhild Ljung hedrades med egen 
variant av Här kommer Pippi Långstrump 
– Här kommer Gunhilds tjejer. Allsången 
ljöd också härligt blandat med sorl från 
glada skolmänniskor. Kvällen bjöd även på 
ett överraskningslotteri med svenska dvd-
filmer, barnböcker samt dekorativa brickor. 
En grupp glada festprissar tillbringade några 
svettiga timmar efter middagen med behöv-
lig motion på dansgolvet.

Väggmålningar var första ämnet för sön-
dagens aktiviteter och nästan alla deltagare 
slöt upp tidigt för en uppfriskande konstpro-
menad. Jersey City har under de senaste åren 
blivit känt som ett mecka för väggmålningar 
och konstnärerna har stöd av lokala politi-
ker. Vi såg bland annat tre målningar av den 
svenska konstnären Rubin 415, ursprung-
ligen från Göteborg men numera bosatt i 
Brooklyn. Målet med konstpromenaden var 
att väcka intresse för att föra in konsten som 
läromedel och därför spelade alla adjektiv-
bingo under promenaden. En konstbok av 
svenske konstnären Mathias van Arkel som 
tillfälligt arbetar på Manhattan var första pris. 

Efter vår promenad samlades vi på 
restaurang Batello för brunch. Temat för 
söndagen var En bild säger mer än tusen ord 
och under brunchen fick vi lyssna till illus-
tratören och barnboksförfattaren Lena Shiff-
man som talade om och visade Samspel ord 
och bild. Vi lyssnade även på Art Director 
Jesper Göransson som visade reklambilder 
som han varit delaktig i under titeln Fångad 
av en bild. Restaurang Batello ligger på en 
pir i Hudsonfloden och vår samvaro där 
blev en perfekt avslutning på en händelse-
rik, kunskapsgivande och rolig helg med 
fantastiska deltagare. 

Svenska Skolan i NJ vill rikta ett stort 
tack till alla deltagare, föredragshållare och 
donatorer samt framför allt till Skolverket, 
SUF, Sverigekontakt och Barbro Osher Pro 
Suecia Foundation som gjorde allt möjligt!
Text: Gunhild Ljung

Informativa dagar i 
NEW JERSEY
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En gyllene glimt av höstmorgonens 
vaknande sol, snövita block på borden, 
och välförberedda, tillmötesgående 
föreläsare väntade på den där glada 
lilla skaran av svensklärare och språ-
kentusiaster som samlades i konfe-
renslokalen på Mercure Budapest 
Metropol Hotel inför svensklärarsemi-
nariet lördagen den 17 oktober.

Efter succén för fyra år sedan då Riks-
föreningen Sverigekontakten bestämde 
sig för att komma på besök till den ung-
erska huvudstaden, följde de nuvarande 
arrangörerna – Eva Hedencrona, Ágnes 
Harrach och Judith Holländer – i samma 
fotspår. Ur några deltagares perspektiv 
kändes det kanske som om man hade fått 
chansen att resa tillbaka i tiden lite och 
se flera av de välbekanta ansiktena från 
många år tidigare dyka upp i det eleganta 
hotellets fåtöljer och framför serverings-
borden i lobbyn på ungefär samma sätt 
då man brukar befinna sig på en återträff 

med gamla klasskompisar.
De som hade haft möjlighet att delta 

i mottagningen på Sveriges ambassadörs 
residens den föregående kvällen kunde 
nu åter möta ambassadören Niclas Trouvé 
som hälsade deltagarna välkomna och 
ägnade tid åt att prata detaljerat om och 
svara på alla de där brännande och väl-
digt aktuella frågorna som rörde sig kring 
bland annat flyktingssituationen i Europa, 
de svenska företagens närvaro i Ungern, 
bokmässan i Göteborg, samt de olika kul-
turella utbytena mellan de två länderna.

Efter generalsekreteraren Lars Berg-
mans inledande ord och de enskilda del-
tagarnas presentationer av sig själva höll 
Dóra Kós-Dienes (fil.dr., tidigare Göte-
borgs Universitet) en spännande föreläs-
ning om ”kulturmöten och kulturkrockar”, 
om missförstånd och meningsskillnader 
– en lärorik och i flera avseenden komisk 
studie av diverse anekdoter och scener  
baserade på verkliga händelser som 
demonstrerade hur olika nationer och 

kulturer – och särskilt svenskar och ung-
rare förstås – lyckas misstolka varandras 
yttranden hela tiden i samband med de 
mest varierande ämnen: från mat till sko-
storlekar, från artighetsfraser till verbala 
och icke-verbala beteenden. Man fick 
samtidigt ett smakprov av strategierna 
dessa fängslande kulturer använder under 
turtagning i ett samtal, och av intressanta 
skillnader i ordförråd, kommunikativa 
rutiner och språkanvändning man kan 
konfronteras med genom en vanlig dialog 
med både svenska och ungerska parter.

Ordet togs sedan över av Ulla Berglindh 
– lektor vid Göteborgs universitet – som 
presenterade deltagarna med en oerhört 
mångfasetterad och noggrann översikt om 
Sveriges ständigt gröna genre, ”Nordic 
noir”, med titeln ”Svenska deckare – land-
skapsfixering och samhällsspegling”. Aldrig 
har det här fenomenet blomstrat så vilt i 
historien och har gestaltat sig genom lit-
teratur och film som det gör numera i de 
skandinaviska länderna, så lyssnaren hade 

Anteckningar från en lärarkonferens i Budapest

Att prata om allt 
mellan himmel och jord

Ungerns parlamentsbyggnad Till minne av Rauol Wallenberg
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äntligen chans att få en inblick i vilka his-
toriska rötter den nordiska genren har haft, 
vilka begåvade författare de olika svenska 
(deckar)landskapen har producerat under 
senaste tiden, hur deras romaner, sagobe-
rättelser speglar de kringliggande samhäl-
lets olika aspekter, vår tids stora problem, 
ofta med hjälp av ironi, realism, inte sällan 
med hjälp av en satirisk, moralisk eller 
pedagogisk ton. Medan kända och mindre 
bekanta deckarkungar och deckardrott-
ningar – Camilla Läckberg, Håkan Nesser 
och Henning Mankell, för att bara nämna 
några – marscherade genom konferens-
lokalens och kanske även deltagarnas inre 
landskap blev Sveriges olika naturmiljöer, 
välkända städer och byar allt mer påtagliga 
framför ens ögon.

Som en av konferensens små pärlor och 
höjdpunkter, talade Christina Bergman 
kort om sitt förtrollande och oerhört inspi-
rerande projekt, nämligen den nystartade 
undervisningsverksamheten i svenska vid 
en språkskola i Sarajevo. Hon informe-
rade även om sin Facebookgrupp med 
namnet ”Prata svenska i Sarajevo.”

Under fikapauserna och lunchen vak-
nade sedan de fascinerande diskussioner-
na till liv igen: gamla kompisar, kollegor, 
före detta lärare och studenter återförena-
des i en varm kram, glömda vänskaper 
återuppstod på nytagna foton och samti-
digt fräscha bekantskaper knöts, förut ald-
rig hörda svenska uttryck inlärdes bland 
matsalens snygga jugendstilmöbler.

Efter att flera deltagarminnen uppdate-
rades med de senaste nyheterna om forna 
tiders vänner och medarbetare, bjöd Lena 
Börjesson (biträdande forskare, Institutio-
nen för pedagogik och specialpedagogik, 
Göteborgs Universitet) sin publik på en 
unik föreläsning om ”Språkanvändning 
med fokus på strategisk kompetens” som 
omfattade olika slags moderna metoder för 
att aktivera språkinlärning, läs- och hör-
förståelse, samt lyfte fram det så kallade 
STRIMS-projektet (Strategier vid inlärning 
i Moderna Språk) och ESP (Europeisk 
språkportfolio). Man fick lära känna den 
strategiska kompetensens otaliga under-
kategorier, de icke-språkliga bakgrunds-
kunskaperna, kamratbedömningen, och ta 
del av uppdaterad informationen om ett 
relativt nytt forskningsfält, digital läsning 
och den multimodala literacitetens olika 
komponenter – såsom till exempel navi-
gering och IT-färdigheter.

Konferensen fortsatte med Christer  
Tegemos presentation av ”Sverige idag – 
om olika samhällsfrågor”. Christer kom 
till Budapest från Billströmska folkhög-
skolan, som ligger vackert beläget på den 
pittoreska svenska ön Tjörn, för att enga-
gera sig i en givande och informativ dis-

kussion om diverse frågor kring 
det svenska politiska systemet, 
nittiotalets stora samhällspro-
blematik, flyktingfrågor och 
hur de aktuella händelserna i 
världen påverkar det politiska 
klimatet inom Sverige. Under 
hans interaktiva samtal kom 
det upp bland andra hur käns-
ligt det kan bli när folk miss-
tolkar olika företeelser och 
händelser för att kunna peka 
finger på en viss samhälls-
grupp. Bland de mest träffande 
exemplen kan vi nämna läget då 
man blandar ihop två olika och 
separata problem – tiggandet 
och flyktingfrågan – och bakar 
in dem i en gemensam situa-
tion så att pajkastningen aldrig 
tar slut.

Slutligen fick åhörarna delta 
i Ágnes Harrachs (fil. mag. 
översättare, Budapest) väldigt 
roliga och spännande råd om 
”Metodiska tips: Spel och lek 
på lektion”. Ursprungligen 
skulle hon ha hållit tal om 
översättningens svårigheter men sedan 
bestämde hon sig för att ändra föreläs-
ningens ämne till något lika aktuellt men 
mindre tungt. Hon tog upp frågan med 
vilka metoders hjälp det kan vara möjligt 
att underlätta svenskundervisningens stora 
utmaningar och främja en bättre förståelse 
för språket och dess skönheter. Den kom-
plicerade uppgiften av att göra en lektion 
betydligt roligare kan läraren lätt nå ge-
nom några enkla men inte mindre effek-
tiva övningar och otaliga lekar. Nyckelor-
det här är att försöka överraska eleverna 
och ständigt fånga deras uppmärksamhet 
med nya klassrumsaktiviteter. Att hitta 
på någon melodi till ett visst ord, försöka 
sjunga den och sedan spela in och lyssna 
på den kan vara till exempel en utmärkt 
utgångspunkt till ordförrådets och uttalets 
förbättring. Eleverna kan använda sig av 
olika typer av ”alfabet” (exempelvis djur-, 
mat-, kroppsdelar-, träd-, idrott-, Nobel-
pris-, landskap- och/eller insektsalfabet), 
eller skapa dikter, sagor och andra texter 
själva för att utvckla sitt ordförråd. Vissa 
kroppsrörelser kan kopplas till olika plu-
ralformer av substantiv som hjälp i att me-
morera ord, och läraren får också gärna 
ta med sig en ”bokstavssjal” eller IKEA-
bokstäver - det är egentligen bara fantasin 
som begränsar metoderna som kan an-
vändas under en lekfull lektion.
Eftersom Ágnes generöst delade med sig 
av en del av sina trick så fick konferensens 
ivriga lärare prova flera av de ovanstå-
ende lekarna genom att ställa sig själva 

inför olika slags övningar och utmaningar 
som senare antagligen skulle införas och 
regelbundet användas i de enskilda lärar-
nas klasser.

Flera av deltagarna bestämde sig senare 
för att följa med Ágnes på söndagen på 
en speciell stadspromenad, en guidad tur i 
Wallenbergs anda som riktades åt svenska 
minnesmärken i Ungern – ett projekt som 
Sverigekontakt också ägnar sig åt.

Svensklärarseminariet slutade med ett 
avslappnande och mycket emotsett bok-
lotteri som gav alla deltagare möjlighet 
att beväpna sig med det senaste tillskottet 
på den svenska skönlitteraturens område. 
Författaren och bibliotekarien, Arne 
Johnsson, som deltog i konferensen i 
Budapest för fyra år sedan men nu tyvärr 
inte kunde komma hade förberett en lista 
över nutida svenska skönlitterära böcker 
med titeln ”Blad i det stora lövverket”. 
Klas Östergren och Aino Trosell blinkade 
åt mig från fjärran så jag gjorde snart mitt 
val inom de litterära verkens rikedom. 
Sedan återstod det inte mycket mer än att 
delta i en avslutande, läcker middag i en 
ovanligt hög stämning och i en absolut 
stimulerande, givande diskussion med 
nykända bekanta om dagens höjdpunkter 
och fascinerande upplevelser – en upp-
lyftande konversation och ett underbart 
minne som trots livets komplicerade  
händelser aldrig kommer att suddas ut.

Text: Judit Katalin Hollós

     

  
     

Några deltagare samlade framför minnestavla av Karl XII
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I början av förra seklet befann sig Evert 
Taube på Pampas och sjöng för den be-
dårande Carmencita i Samborombón. 
Hundra mil norrut mellan Paraguay och 
Brasilien upptäckte upptäcktsresanden 
och forskaren Arthur Thesleff från Hel-
singfors sitt ”gröna Sahara” i de väldiga 
skogarna och grundade Colonia Finlan-
desa 1906. Från Brasilien kom vid samma 
tid lycksökande svenskar som ville lämna 
den misslyckade brasilienutvandringen 
och söka ny, bördig jord. Experimentet 
Brasilien var avslutat för svenskarnas del 
och många hade på statens bekostnad 
återvänt till sitt hemland. 1919 medde-
lade Stockholms-Tidningen att de sista av 
brasilienfararna återvänt men att ”nio sin-
nessjuka var intagna i ett hospital i Rio”. 
Sedan rådde en fullständig tystnad kring 
denna utvandring. De som återvänt ville 
inte berätta om sitt misslyckande. Sorgen 
efter barn och hustrur som vilade i den 
röda jorden var bedövande och dessa var 
”stumma men besvärande anklagare”.

Några av de återvändande valde att 
på 1920-talet utvandra till Sovjetkarelen 
för att där möta sitt definitiva öde. Det 
som hände svenskarna som utvandrade 
till Sovjet har också rått hermetisk tystnad 
för att inte störa relationerna. Nu finns 
åtminstone tre vittnen som ägnat sig åt 
frågan och utgivit minnen, Kaa Eneberg, 
Helmina Jaako och Signe Kaskela. De två 
sista hade deltagit i Brasilienutvandringen.

Enn Kokk hänvisar till den ryske fors-
karen Jurij Dmitrijev i Petrozavodsk som 
gjort en sammanställning av terrorns of-
fer 1937-38 i Karelen. Av omkring 11000 
avrättade hade 4956 kunnat identifieras. 
Karl Niemi som först utvandrade till Bra-
silien 1911 och återvände på statens be-
kostnad fanns bland dem.

Tragedin i Sovjetkarelen föregicks 
av en utvandrarfeber som var svår att 

hindra. På samma sätt talade man om Bra-
silienfebern. De svåra förhållandena i initi-
alskedet som skulle möta Brasilienfararna 
hade utretts i den svenska pressen men 
dessa sidor bläddrade man tydligen förbi. 
”Det kunde inte vara värre än här i Sverige.” 
Både den svenske generalkonsuln i Rio de 
Janeiro, O. G. von Heidenstam, och den 
brasilianske generalkonsuln i Stockholm, 
Henrik Rosén, kom båda att avråda från 
utvandring till den skandinaviska kolonin 
som skulle skapas i Rio Grande do Suls 
nordvästra hörn, Nova Suecia.  Projektet 
var i sin linda. Brasilianska regeringen hade 
anställt en svensk, Teodor Tufvesson, att  
organisera och styra projektet.

Den svenske generalkonsulns skrivelse 
till utrikesministern publicerades den 30 
april 1891 i Post- och Inrikes Tidningar 
men spreds också till andra tidningar, 
bl.a. Social-Demokraten med kommenta-
rer samma dag. Generalkonsuln bifogade 
ett nödrop från två svenska medborgare 
från Barão do Triumfo inte långt från 
Porto Alegre, ”vi lefva i det största elände 
som någon kan tänka sig. War så snäll 
herr Konsul å jelp oss innan vi förgåss”.       

Social-Demokraten publicerade den 25 
maj ett inlägg av den brasilianske gene-
ralkonsuln i Stockholm som säger att han 
”tills vidare avråder emigrationen till det 
för sitt härliga klimat m.m., bekanta, samt 
i övrigt för nordbor lämpliga Rio Grande 
do Sul”. Det var just det härliga och lämp-
liga klimatet som attraherade utvandrarna. 
De negativa konnotationerna fick inget ge-
hör och skulle utvandringen till Brasilien 
vara ett misstag, kunde man se äventyret 
som en gratis lustresa på världshaven. 

De positiva resebreven som publi-
cerades i Social-Demokraten spelade 
en viktig roll. Ett talande exempel var 
Emma Olssons reseskildring publicerad 
den 17.1.1891. Familjen Olsson från Kungs-

holmen hade utvandrat 1890 till Brasilien. 
Makarna var godtemplare, inflyttade som 
så många andra till Kungsholmen, i folk-
mun Svältholmen, för att finna arbete i 
huvudstaden. Emma hade lovat Hjalmar 
Branting att skriva ned sina intryck. Hen-
nes brev kom att inspirera många vänner 
på Kungsholmen att utvandra. Hon var 
lyrisk inför mottagandet i Brasilien. Skön-
heten, växterna, blommorna, frukterna 
och människorna. Men framför allt frihe-
ten och jämlikheten. Kejsaren var avsatt 
och människorna tog emot friheten med 
öppna armar. Hon skrev med entusiasm 
om den fantastiska sjukvården. ”Vi ha 
en skicklig läkare här, som varken sparar 
medicin eller sjukmat. Här få vi det som 
behövs, jag har nu fått ett kg färskt oxkött, 
en halv kg risgryn, ett halft stop oskum-
mad mjölk om dagen. Dessutom har jag 
fått fyra buteljer finfin conjak och en butelj 
portvin. Vad hade jag fått om jag varit i 
Stockholm?” Konjak och portvin räknades 
för godtemplare som medicin i Brasilien. 

Emma hade tydligen inte uppmärk-
sammat de blodiga politiska striderna 
efter revolutionen, den stora barnadödlig-
heten bland svenskarna, arbetsförhållan-
dena på kaffe- och bomullsfälten, mäng-
den av invandrare, död och lidande, etc. 
Tidningen fick skrämmande skildringar 
från andra svenskar men dessa verkar inte 
ha haft någon betydelse. 

Detta blev upptakten till den så kallade 
brasilienfebern som rådde i början av 
1890-talet. Den skulle återkomma efter 
storstrejken 1909 fram till det definitiva 
slutet och återvändandet till hemlandet 
1912. Då hade omkring 3500 svenskar 
utvandrat till Brasilien. Det är svårt att 
finna en adekvat siffra eftersom många 
inte registrerat sig som utflyttade. Vi kan 
med reservation anta att omkring tusen 
svenskar fanns kvar i Brasilien och Argen-
tina, och alla var inte sinnessjuka som 
Stockholmspressen påstod. 

Det har rått en nyfikenhet inför ut-
vecklingen för svenskarna som begav sig 
över floden Uruguay till den nordöstliga 
provinsen Misiones. Denna grundades 
ursprungligen av jesuiterna på 1600-talet 
för att rädda ursprungsbefolkningen från 
slaveriet under de europeiska herrarna. 
Provinsen fick sina nuvarande gränser 
efter trippelalliansens krig 1870, Brasi-
lien, Argentina, Uruguay mot Paraguay. 
Från argentinskt håll rådde parollen att 
regera var att befolka landet, gobernar es 
poblar. Misiones blev invandrarland och 
de första svenskarna började kolonisera 
Misiones i början av 1900-talet. De forna 
arbetarna började bruka jorden och såg 
i nationaldrycken yerba mate, det gröna 
guldet. Tack vare nio unga män, varav 

VILLA SVEA 
I ARGENTINA 

Stora festligheter den 10 oktober

100 ÅR
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Shu Liang

sex från Kungsholmen, kom den svenska 
utvandringen att finna sitt slutliga mål år 
1913 i Misiones bördiga jord, där yerba 
skörades fritt av guaraní-indianerna. År 
1915 grundade de en kulturförening, Skan-
dinaviska Föreningen Svea. Moder Svea 
som hade övergivit dem kunde de inte 
sluta att älska. Efter föreningens namn 
kom hela området att kallas Villa Svea 
med idag omkring tiotusen invånare. 
Staden grundades 1928 några kilometer 
norr om Villa Svea och fick namnet efter 
en guaraní-hövding, Oberá. Adolfo Lind-
ström och Carlos Pettersson från Kungs-
holmen, nu med argentiniserade förnamn, 
stod faddrar. Det har blivit en synnerligen 
mångkulturell stad.

Kulturföreningens betydelse har varit 
avgörande för kolonins utveckling. Man 
byggde föreningshus för ”nytta och nöje” 
och så småningom även för gudstjäns-
ter. Innan sjömansprästen i Buenos Aires 
1920 besökte ”kolonin i urskogen” hade 
kulthandlingarna utförts av valda cere-
monimästare, ”vi är väl inga hedningar”. 
1932 fick kolonin sin första svenska för-
samlingssyster, Sigrid Bjurström, som idag 
äras som ett helgon. En argentinsk skola 
är uppkallad efter henne. Sjömanskyrkan 
och den svenska beskickningen i Buenos 
Aires utlovade sitt stöd och från 1942 bil-
dade kolonin egen församling med präst 
från Sverige från 1942 fram till 1973. För-
eningen Svea prioriterade skolundervis-
ningen från 1920. Denna övergick sedan i 
kyrkoförsamlingens regi och 1961 grunda-

des Instituto Privado Carlos Linneo med 
stöd av Lutherska Världsförbundet. Verk-
samheten har haft en gynnsam utveckling 
och spelat en framträdande roll i kolonins 
historia. Den räknar idag med 1300 elev-
er från förskola till högskola och utbildar 
ekonomer och lärare i olika ämnen. Detta 
finns behandlat av Liliam Prytz-Nilsson i 
kapitlet Undervisning som mission, i vän-
boken Präst på olika kontinenter, 2015.

Prins Wilhelm besökte Oberá hösten 
1947. Hans son Lennart gjorde en doku-
mentär om koloniseringen i Misiones som 
på den tiden visades på svenska biografer. 
Prins Wilhelm gav en mycket erkännande 
och varm skildring av svenskarnas inte-
grering och kolonins utveckling. Resul-
tatet föreligger i boken Röda Jordens 
Svenskar från 1948. Samtidigt kan man 
anta att familjen återförenades med stor-
furstinnan av Ryssland Anna Pavlovna, 
prins Wilhelms f.d. hustru, som bodde i 
Buenos Aires sedan 1942. Hon flyttade 
1950 till Lennart Bernadottes Mainau.

Prins Wilhelm tar upp begrepp som 
integrering och etnicitet. Om svenskheten 
säger han: ”Men så länge den frodas lika 
naturligt och självklart som här är den en 
tillgång, värd all uppmuntran”. DN-jour-
nalisten Sven Öste tog upp liknande tema 
som prins Wilhelm i DN:s söndagsbilaga 
16.5.1965 efter ett besök. Den svenska 
utvandringen befann sig i en process av 
assimilering med en total folkblandning. 
Men varför denna strävan att slå vakt om 
det svenska och om språket? Svaret var 

Villa Svea 100 år. Kransnedläggning på Svenska 
kyrkogården i Villa Svea. Gunvor i mitten, vid sedan 
tv f.d. svenske konsuln Leonardo Anderesson och th 
miljöminister Viviana Erasmie Rovira.

Lic. Vicky Prytz Nilsson, vars farfar utvandrade från 
Luleå 1911 håller högtidstalet i Villa Svea med de 
skandinaviska fanorna och tv Alcira Johansson och 
Luis Hultgren, president i Nordiska föreningen. 

Hillevi Skyttberg f. 1921i Brasilien 
med morfar ”Smed-Andersson” 
från Kungsholmen i Stockholm 
utvandrad 1891. Hillevi talar en 
perfekt svenska. ”vem talar du 
med nu för tiden” frågade jag. Jag 
talar med mig själv för jag lovade 
mamma att aldrig glömma att tala 
svenska. Hon är en gudabenådad 
berätterska om livet i den svenska 
100-åriga kolonin.

Svenska ungdoms-
gruppen dansar 
svenska folkdanser 
vid 125-årsminnet av 
utvandringen i Far-
roupilha, Brasilien.

Misiones nyvalde guvernör Hugo Passalacqua talar vid 100-årsminnet av svenska  
koloniseringen i Villa Svea. Th hans lagvigda Viviana Erasmie Rovira, miljöminister. 
Båda studenter i Instituto Carlos Linneo och Viviana SA Flodells konfirmand 1966

ganska enkelt. I Argentina uppmuntrades 
de olika invandrargrupperna att försöka 
bevara sin etnicitet med traditioner och 
språk. Det ansågs som en rikedom. Kom-
munerna reserverade mark till invandrar-
nas park, Parque de las Naciones, där varje 
nation uppmanades att bygga typiska hus. 
I dessa kulturhus skulle det serveras hem-
landets rätter och där kunde man dansa 
hemlandets danser. Till Oberá förlades 
hela nationens invandrarfest till en vecka i 
början av september varje år. Den har bli-
vit mycket populär och lockar stora skaror 
från hela landet.

Utvecklingen på andra sidan Uruguay-
floden i Rio Grande do Sul, där Nova Suecia 
skulle byggas i Brasilien, har varit annor-
lunda. Svenska traditioner har levt kvar 
men inte språket. Kyrkogeografin visar 
att svenskarna i sin majoritet blivit med-
lemmar i den tysk-brasilianska lutherska 
kyrkan. De katolska fäderna var stränga 
när svenska män ville gifta sig med sköna 
italienskor, då måste de konvertera. Kärle-
ken var starkare än den ursprungliga kyr-
kotillhörigheten. Detta skedde framför allt 
i orter med stor italiensk invandring strax 
norr om Porto Alegre, där många svenskar 
hamnade som Emma Olsson berättade 
om. Vid årets festligheter i oktober har jag 
blivit inbjuden av den katolske kyrkoher-
den att i hans kyrka concelebrera den eku-
meniska mässan. Ekumeniken har utveck-
lats i det mångreligiösa samhället.

På dessa mångkulturella orter söker 
svenskarna sina rötter. Kulturcentra med 
svenska traditioner finns idag i Guaraní, 
Ijuí och Farroupilha. Bland svenskättling-
arna finns eldsjälar som söker förstå den 
komplexa och spännande historien som 
ligger bakom all utvandring.  

Text: Sven Arne Flodell, Kyrkoherde i Misiones  
1963–73. Ordförande i Amigos de Misiones
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På en låg- och mellanstadieskola i 
Shanghai studerar trettio tredjeklassa-
re svenska. Studier i svenska språket 
är ett led i satsningarna på att stärka 
Kinas globala handels- och kulturut-
byten.

Klockan är halv tre på eftermiddagen. 
På vägen till låg- och mellanstadieskolan 
i Yangjing, Yangjing Shiyan Xiaoxue, 
strömmar grupper av spralliga lågsta-
dieelever mot mig. De är lätta att känna 
igen på de prydligt knutna pionjärscar-
farna. Barnen har nyss slutat för dagen 
och är nu på väg hemåt i sällskap med 
sina mor- och farföräldrar.

Eleverna i årskurs tre är däremot kvar 
på skolan och ska snart ha eftermiddagens 
sista lektion. Några av dem ska spela 
trummor, andra ska måla, dansa eller 
ha idrott. Gruppen som jag är här för att 
träffa ska ha lektion i svenska.

När jag kommer in i det stora klass-
rummet, som vanligtvis fungerar som 
skolans sammanträdesrum, möts jag av 
en nyfiken elevgrupp som för dagen sär-
skilt klätts upp i skolans mörkblå uniform. 

Svenska på schemat 
i shanghainesisk skola

Skratten ekar mellan väggarna när de tret-
tio eleverna leker klapplekar och kull. 

Klockan slår kvart i tre och som genom 
ett trollslag sitter alla knäpptysta i de stora 
skinnstolarna med blickarna fästa på lära-
ren Lovisa Shen Yunlu. Lovisa instruerar 
eleverna att plocka fram sina papper och 
snart repeterar en samstämmig kör me-
ningar som: ”Vad är det för väder? Det är 
fint väder. Solen skiner och det är varmt! 
Vad är det för dag i dag? Det är måndag 
i dag.”

Lovisa fortsätter att prata om veckoda-
garna. Hon frågar eleverna: ”Onsdag gen 
shei you guanxi? Torsdag ne?” – Vem har 
gett namn till onsdag och torsdag? Flera 
av eleverna vet redan svaret och utbrister: 
”Oden och Tor!”

Elevgruppen, som består av något fler 
flickor än pojkar, har läst en timme svens-
ka i veckan sedan våren 2015. Förutom att 
småprata om vädret kan eleverna nu pre-
sentera sig själva, räkna till tjugo och säga 
de olika klockslagen. Under lektionstid 
har de även hunnit med att titta på svensk 
film, provsmaka köttbullar och svensk 
mjölkchoklad, samt sjunga och dansa till 

”Små grodorna”. 
Bäst tycker eleverna om uttalsövningar. 

Det märks att de är särskilt förtjusta i 
de svenska interjektionerna. Varje gång 
övningsdialogerna bjuder på ett ”jaså”, 
”jaha” eller ”oj” tar de i från tårna. Men 
många tycker också att uttalet är svårt. 
Ofta transkriberar eleverna de svenska 
orden till kinesiska motsvarigheter. 
Ordet ”ett” låter till exempel som de 
kinesiska stavelserna ”a” och ”te” tillsam-
mans. Mest spännande är det kanske när 
Lovisa berättar om nordisk mytologi. För 
eleverna är Sverige en mystisk plats med 
mycket snö och norrsken. Svenskar är 
långa, snälla och blonda.

Yangjing Shiyan Xiaoxue är en kom-
munal skola i den snabbt växande stads-
delen Pudong, öster om Huangpofloden. 
I oktober firade skolan sitt tioårsjubileum 
och i dag rankas man högt på listan över 
Shanghais främsta skolor. Många föräld-
rar väljer att investera i lägenheter i de 
omgivande kvarteren för att garantera 
sina barn en utbildningsplats. Låg- och 
mellanstadieskolan satsar hårt på interna-
tionalisering och utbyten. I dag har man 
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till exempel samarbeten med skolor i 
Finland, Frankrike och Australien.

År 2014 lanserades en nationell kam-
panj i Kina, ”De nya sidenvägarna”, 
tänkt att ytterligare stärka och utveckla 
Kinas handels- och kulturutbyten med 
omvärlden. En av de nya sidenvägar-
nas slutdestination är Skandinavien och 
Sverige. Som ett led av kampanjen har 
Shanghais utbildningsnämnd tillsam-
mans med Shanghais universitet för in-
ternationella studier (Shanghai Waiguo 
Daxue; SISU) lanserat och finansierat ett 
utbildningsprogram med inriktning mot 
mindre språk. I dag undervisar lärare från 
SISU vid tolv shanghainesiska lärosäten 
på grundnivå. Vid sidan om språkstudier 
i svenska erbjuds det även treåriga pro-
gram i italienska, thailändska, grekiska, 
hebreiska, koreanska, portugisiska.

Lovisa Shen Yunlu tillhör den första 
kullen studenter som examinerades vid 
SISU:s kandidatprogram i svenska 2011. 
Vid sidan om sina studier i Shanghai 
har hon även studerat svenska vid Kalix 
folkhögskola och Stockholms universitet. 
I dag undervisar hon i svenska vid SISU 

samt arbetar som engelsklärare på hög-
stadiet och på en vuxenutbildning. Vid 
sidan om sitt arbete läser Lovisa en mas-
terutbildning i internationella relationer. 
I sin uppsats fokuserar hon på det diplo-
matiska utbytet mellan Kina och Sverige.

Jag frågar Lovisa varför hon tror att 
kinesiska föräldrar vill att barnen lär sig 
svenska. Hon funderar en stund innan 
hon säger att i dag finns det många som 
kan undervisa i språk såsom engelska 
och franska i Kina. Även utbudet av duk-
tiga musik- och danslärare är stort. Chan-
serna att lära sig ett mindre språk som 
svenska är däremot ytterst få. Studier i 
svenska är en unik möjlighet för barnen 
att profilera sig på den tuffa kinesiska ut-
bildningsmarknaden.

Vidare berättar Lovisa att skolans rek-
tor, Chen Yanquan, flera gånger frågat 
henne om framtiden – trots att eleverna 
ännu inte hunnit avsluta sitt första år av 
svenskstudier. Han undrar bland annat 
hur eleverna kan fortsätta med studierna 
efter de första tre åren. Finns det kanske 
möjlighet att fortsätta med svenskan ef-
ter årskurs fem? Och hur blir det med 

nästa klass? Det finns redan föräldrar 
som hör av sig angående antagning till 
programmet om drygt två år! Chen Yan-
quan hoppas att skolan snart ska hitta 
en svensk låg- och mellanstadieskola för 
olika samarbeten och utbyten.

Dagens lektion avslutas med att Lovisa 
introducerar ett kapitel om familjerela-
tioner. Hon frågar hur många av elev-
erna som har syskon. I den stora skaran 
ensambarn är det bara två elever som 
sträcker upp handen. Lovisa presenterar 
då ett nytt ord: kusin. Den som saknar en 
syster eller en bror har kanske en kusin? 
Denna gång ropas det glatt och jakande 
kring det avlånga bordet.

Klockan fyra är det dags för svensk-
klassen att gå hem. De kastar ner 
pennskrinen och papperna i de stora 
ryggsäckarna och rusar ut i den friska 
höstluften.

Text: Lin Engdahl

Pigga elever!
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Ibland blir det inte så bra när man 
ser det med sina svenska ögon. 
Det kan vara helt fel också. Det 
vanligaste felet är felstavningar 
av svenska namn.Två exempel är 
Ecuadors och Panamas minnesmär-
ken till Dag Hammarskjöld. 

Läser man noga 
under bilden 
står det DAG 
HAMMERS-
KJOLD. Om 
man översätter 
”hammare” till 
engelska blir 
det ”hammer”, 
vilket kan vara 
grunden till 

felet. För att ingen skugga skall falla på 
Ecuador kan vi titta på Panamas min-
nesmärke efter Dag Hammarskjöld med 
samma miss.

Antigua och Bar-
buda, som är en 
stat i Västindien, 
har en gammal 
svensk historia. 
Sverige hade 
kolonin Saint-
Barthélemy mel-
lan 1784 och 1878 
vilken numera är 
en del av Antigua 

och Barbuda. Denna östat gav ut ett mär-
ke med stridsflygplanet JAS 39 Gripen, 
en av SAAB:s stolta exportprodukter.

På märket står 
det SAAB Grip-
pen. En grip är 
ett djur som har 
en kropp hälften 
lejon och hälften 

fågel som skall symbolisera snabbhet och 
styrka. Framförallt skall Gripen stavas 
med ett p. En gammal svensk koloni bör 
ha en högre kvalitet på korrektheten på 

minnesmärket, eller är jag för petig?
Svenska symboler kan likaledes bli lite 

fel på. Rumänien gav ut ett märke 1985 
för att uppmärksamma Europasamarbe-
tet, ett praktfullt märke med flaggor och 
riksvapen. Tyvärr tog man ett gammalt 
svenskt vapen och ej de som är gällande. 
Tre kronor omgivet av serafimerorden är 
synnerligen dekorativt, och ser hedersamt 
ut för Sverige.

Minnesmärket i 
sin helhet finner 
ni på Riksföre-
ningens hemsida 
under ”Minnes-
märken”.

Felaktiga 
namn på personer förekommer likaledes. 
Ett exempel är från Franska Polynesien, 
det lilla öriket i södra Stilla Havet, som 
gav ut ett minnesmärke med två svenska 
forskningsresande som var verksamma 
under 1700-talet. Det var två av Linnés 
lärjungar som seglade med Kapten Cooks 
skepp för att utforska det okända växtri-
ket i Söderhavet och Australien.

På minnesmärket står det D. Karl  
Solander. Tilltalsnamnet ska vara Daniel 
och inte Karl. Hans far hette däremot 
Carl och han var prost i Piteå. Minnes-
märket innefattar även att man uppmärk-
sammar en kongress i Stockholm år 1986.

Daniel Solander och Anders Sparrman 
på ett praktfullt minnesmärke.

En felaktighet som förekommer är när 
namn och bild ej hör samman. Den 
svenska flaggan används på en person 
som inte är svensk. Tchad, mitt inne i 
Afrika saknar kuststräcka och snö. Landet 
ville hedra skidkungen vid OS i Sapporo 
– Pål Tyldum. Silvermedalj på 30 km, 
guldmedalj på 50 km, silvermedalj på sta-
fetten 4 x 10 km. Han var den självskriv-
na skidkungen. Minnesmärket togs fram, 
tiden på märket kommer från segern på 
5-milen (2 tim 43 min 14,75 sek). Märket 
skulle krönas med en norsk flagga. Men 
det blev fel i Tchad, minnesmärket tryck-
tes med en svensk flagga. Så enkelt är det 
att få ett minnesmärke om man är svensk.

Ett annat exempel på när bild och text på 
minnesmärket inte stämmer är ett märke 
från Kongo på Birgitte Bardot i en serie 
om filmens stora aktörer. Läser ni noga 
finner vi att det står Ingrid Bergman på 
vänster sida.

Ingrid Bergman 
i form av Birgitte 
Bardot.

ETT MINNESMÄRKE BERÄTTAR

STOLLIGHETER 
AV SKILDA SLAG
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När är det en dålig tecknare och när är 
det en karikatyr kan man fråga sig. Man 
kan även se på avsikten med bilden på 
märket.

Den forna delrepubliken i Sovjetu-
nionen, Kirgizistan, mitt i Centralasien 
gav ut ett märke året innan fotbolls-VM 
i Japan/Sydkorea 2002 på en av nyckel-
spelarna i det kommande mästerskapet. 
Svensken Henke Larsson – här har han 
sin klubbtröja från Celtic på sig – kom på 
ett märke. Hoppas att han såg det som 
hedrande att bli frimärke i Centralasien.

En karikatyr som man får se mellan 
fingrarna på trots att den gavs ut innan 
VM.

Vi måste däremot sätta ner foten och sä-
ga ifrån när minnesmärken som är riktigt 
dåliga ges ut.

Ett exempel på ett synnerligen dåligt 
märke är ett från Gambia i en serie över 
”Levande kungahus i Europa”. H.M. 
Konung Carl XVI Gustaf och H.M. 
Drottning Silvia pryder ett av märke-
na…. Eller är det verkligen Riksförening-
ens beskyddare? Drottningen är så dåligt 
avbildat så det är inte ens likt.

Det är så att jag skäms över att ta med 
detta riktigt dåliga exempel på ett tecknat 
minnesmärke.

”Ich hoffe Ihre Majestät verzeiht mir, 
dass ich diese Briefmarke,  die sie nicht 
im besten Licht zeigt, mit aufgenommen 
habe”  skulle jag säga i det land som jag 
nu har som skattehemvist.

Vi går snabbt vidare till en mer allvar-
lig oriktighet eller oförskämdhet eller 
kalla det vad ni vill, men där vill man 
inte vara med. Svenska exportföretag 
kommer också i kläm ute i världen, ett 
praktexempel är från Libyen. Diktatorn 
Gaddafi kom till makten genom en stats-
kupp den 1 september 1969. Detta datum 
ville han fira på 25-årsdagen av statskup-
pen. Gaddafi stod under större delen av 
1990-talet under internationella sanktio-
ner, både sociala och ekonomiska sank-
tioner efter Lockerbieaffären som krävde 
270 dödsoffer.

Diktator Gaddafi ville trots FN-sank-
tioner fira sin 25-årsdag av statskuppen. 
Han ville visa omvärlden vilken fin na-
tion i tiden som Libyen är. Ett minnes-
märke över statskuppen trycktes och vi 
ser diktatorn själv som 27-årig statskupps-
ledare på märket. I det övre högra hörnet 
har vi Ericsson-telefoner och Ericssons 
logo och längst ner till vänster har vi en 
Volvo 780. Libyens och diktatorns väl-
stånd bygger enligt märket på två svenska 
exportföretag. 

Vad Volvo och Ericsson tycker om 
detta vet jag inte och vad man kan göra 
åt sådana här minnesmärken vet jag inte 
heller. Jag vet bara att diktatorer brukar 
göra vad de själva vill.

Ett märkligt minnesmärke som vi helst 
vill slippa.

Avslutningsvis kan man nog bara le åt 
oriktigheten i detta exempel.

Anguilla som är en liten självstyrande 
koloni i Karibien gav ut ett märke om 
jultraditioner. Ett av märkerna heter 
”Christmas in Sweden” och föreställer 
Kajsa Anka som Lucia.
Vi alla som bor utanför Sveriges gränser 
bör höja våra stämmor om vår svenska 

kulturskatt förvanskas eller missbrukas 
som i detta fall.

Jag tänker inte vara petig med att en 
Lucia har med lussetid att göra som är 
tiden före jultiden. Nej, felet är på Luci-
ans kaffebricka, en Lucia kommer aldrig 
med chokladmuffins utan hon har alltid 
lussekatter och ingenting annat. Chok-
ladmuffins på kaffebrickan, man tager 
sig åt pannan... Här i Tyskland vet man 
hur lussekatter ser ut och hur de smakar 
för det går att köpa lussekatter på ett 
möbelvaruhus som har anknytning till 
Älmhult. 

Vi alla som bor ute i världen måste se 
det som vår uppgift att vårda de svenska 
minnesmärkena och traditionerna.

I kommande nummer av Sverigekontakt 
skall vi titta närmare på de minnesmär-
ken som pryds med svenska kvinnor.

Hälsningar Sven Vindelstam 
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SVENSKAN I TYSKLAND  
– en folkrörelse
Volkshochschulen i Tyskland är en 
synnerligen svenskaktiv organisa-
tion som en hybrid mellan kommunal 
vuxenutbildning och studieförbund 
kanske främst jämförbart med Folk-
universitetet. De finns i alla tyska 
kommuner, och samverkar dels uppi- 
från genom delstatliga sammanslut-
ningar, Volkshochschulverein, dels  
underifrån i form av livskraftiga nätverk. 

Nordrhein-Westfalen och Niedersachsen 
har mångåriga nätverk, växande så som 
nätverk ska växa, organiskt genom kon-
takter, men med hjälp på traven av cen-
tral information när man väl är etablerad 
i en stark intressegrupp. Hamburg är det 
nyaste tillskottet. Eldsjälar är nödvän-
diga. Margareta Paulsson drog igång de 
två förstnämnda, Nicola Jordan och Lou-
ise Mårtensson Mussweiler håller glöden 

skildras realistiskt och detaljerat i sin 
ständiga kamp som kvinna i det konven-
tionella medelklasslivet. Den här sortens 
romaner hör hemma i en tradition med 
författare som Moa Martinsson. Ett an-
nat tema som berördes var�romer. Större 
uppmärksamhet har riktats på romers 
situation efter debatten om romregistret, 
inte bara på tiggarna som sitter på gatorna 
utan även på dem som har bott länge i 
Sverige. I romanen Jag heter inte Miriam 
(2014) av Majgull Axelsson tematiseras 
en romsk kvinnas situation i Sverige efter 
andra världskriget. Dessutom hänvisade 
Aimée Delblanc i detta sammanhang till 
Katarina Taikons nytryckta Katitziböcker 
och Sofia Z 4515, ett seriealbum från 2005, 
baserat på Sofia Taikons upplevelser i 
koncentrationslägret Auschwitz.

Ett begrepp som ”prekariatet” lyftes 
fram – kulturarbetares behov av bröd-
jobb, t.ex. i Yarden av Kristian Lundberg 
(2009) och Den andra kvinnan av Therese 
Bohman (2014).

Avslutningsvis betonade hon att jour-
nalistiken flyttar in i litteraturen i form av 
bearbetade reportage. Ett exempel är Nyt-
tiga människor (2014) av David Qvistström.

Efter varje föredrag hade gruppen 
möjlighet att diskutera olika frågor som 
uppstod, reflektera och jämföra med 
Tyskland, mycket nyttigt.

Text: Nicola Jordan och Louise Mårtensson 
Mussweiler

 

Svenska nätverken i Tyskland
Marsmöten i Nordrhein-Westfalen och i Niedersachsen

levande, och Jana Ilgner i Hamburg det 
nyaste. Man träffas två gånger om året 
– den ena som ett internt eget möte där 
metodik och litteratur och erfarenheter 
delas, den andra med föreläsare via  
Sverigekontakt. 

Här kommer texter som berättar från 
Düsseldorf och Georgsmarienhütte i 
mars och från Hamburg i september.
Text: Ulla Berglindh

Hur har det svenska politiska landskapet 
förändrats efter valet 2014? Vem är vem 
i den nya regeringen? Hur ser den poli-
tiska framtiden i Sverige ut? Vad tema-
tiseras i aktuell svensk litteratur? Vilka 
författare står i fokus?

Deltagare inom de svenska nätverken 
i Niedersachsen och Nordrhein-Westfa-
len i Tyskland träffades i mars 2015 för 
att diskutera sådana frågor. 

Inledningen gjordes på förmiddagen 
med presentationen En oväntad politisk 
struktur; nya röster och nya diskurser på 
den offentliga scenen av universitetslek-
tor Ulla Berglindh. På eftermiddagen gav 
översättare Aimée Delblanc en överblick 
över aktuell svensk litteratur och aktuella 
svenska författare.

Ulla Berglindh presenterade den nya 
breda, unga, jämställda svenska reger-
ingen. Hälften av det politiska ansvaret 
i Sverige ligger nu på kvinnor d.v.s. tolv 
av de tjugofyra ministrarna är kvinnor. 
Den nya utrikesministern Margot Wall-
ström, med stor internationell erfarenhet 
och utmärkt renommé har lanserat en 
kvinnlig utrikespolitik. Svenska politiska 
partier är dock ganska likartade i sitt en-
gagemang i skola, sociala frågor, arbets-
marknad – endast Feministiskt Initiativ 
(FI) och Sverige Demokraterna (SD) är 
utifrån olika aspekter profilerade. Ex-
tremhögern som är på frammarsch i flera 
EU-stater är framgångsrik även i Sverige i 
form av SD, vars politiker som uppträder 

i städade kostymer, utan yttre emblem, 
har ett politiskt program som tilltalar 
frustrerade väljare som är osäkra på glo-
balisering, invandring och EU-politik. 
Presentationen avslutades med slutfrågan 
hur spänningen mellan progressiva och 
reaktionära krafter kan lösas i en poli-
tisk atmosfär där klassiska partier verkar 
handlingsförlamade och fantasilösa.
Text: Dan Stratila

Aimée Delblanc gav en översikt över 
aktuella tendenser inom svensk litteratur 
under rubriken Inte bara Kulturmannen 
och Hemmafrun! � Litteraturen ger åter 
plats för samhällskritik. 

Begreppet ”kulturmannen” i den  
offentliga mediadiskussionen togs upp. 
Aimée Delblanc pekade på kvinnans un-
derordnade roll i definitionen av begrep-
pet ”kulturmannen” och detta begrepp 
gestaltat som central figur i en mängd 
aktuella romaner t.ex  Egenmäktigt för-
farande (2013) av Lena Andersson. 

Aimée Delblanc betonade även 
kvinnans roll i samband med temat 
hemmafrun�som personifieras av huvudfi-
guren Maj i Kristina Sandbergs trilogi Att 
föda ett barn (2010), Sörja för de sina (2012), 
Liv till varje pris (2014). Huvudpersonen, 
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Delad kunskap 
är dubblad  
kunskap
Ett nätverk för svensklärare 
även i Hamburg

I Hamburg som är både den näststörsta 
tyska staden och samtidigt Tysklands 
nästminsta delstat finns det på en mycket 
liten areal gott om möjligheter att lära sig 
svenska som främmande språk på ett stort 
antal olika privata och statliga institut och 
hos dussintals svensklärare och kursledare 
i svenska. Troligen är det ingen som exakt 
har räknat efter hur många vi egentligen 
är – och jag har hittills bara träffat få av 
kollegorna och haft alldeles för få tillfäl-
len till fackligt utbyte.

När jag flyttade till Hamburg efter 
mina studieår i Greifswald och Lund 
fick jag fortsätta att undervisa svenska 
på Hamburger Volkshochschule som 
frilansare. För mig är mina svenskkurser 
en underbar möjlighet att få omväxling 
i min vetenskapliga vardag och gestalta 
mitt arbetsliv på ett rikare sätt, att träffa 
människor med helt olika bakgrund och 
ambitioner som alla har samma mål av 
vilken anledning som helst: att lära sig 
svenska. Jag älskar att ledsaga mina kurs-
deltagare på deras upptäktsfärd genom 
det främmande språkets mysterier och 
likheter med tyskan och är förtjust över 
hur entusiastiska och förväntningsfulla 
de oftast är, vilka Sverigebilder de har, 
vad de är beredda att dela med sig och  
framför allt hur några helt främmande 
människor blir till en grupp som gör 
framgångar tillsammans och lär känna 
varandra med hjälp av det nya språket.

Och just därfor tycker jag så mycket 
om att fortbilda mig på min fritid och 
tycker att det både är spännande och 
viktigt att testa olika metoder och utbyta 
erfarenheter med andra kollegor för att 
kunna gestalta undervisningen även roli-
gare och med ännu större nytta för delta-
garna. Möjligheterna att vidareutveckla 
sig genom fortbildningar för svensklärare 
finns det dock sällan.

På vårt årliga planeringsmöte på 
Hamburger Volkshochschule i början av 
året kritiserade kollegor som också lär 
ut andra främmande språk att det fanns 
ett sådant stort erbjudande på fortbild-
ningar för dem som undervisar i t ex de 

romanska språken eller engelska, men 
knappast och helt oregelbundet fortbild-
ningsprogram för kursledare i svenska 
eller andra nordiska språk. 

Jag hade redan tidigare hört talas om 
nätverken för svensklärare som sedan 
många år finns i delstaterna Nordrhein-
Westphalen och Niedersachsen – och 
bestämde mig för att resa till Niedersach-
sens nätverksträff som i våras ägde rum i 
Georgsmarienhütte. Konferensen hand-
lade om aktuella utvecklingar i Sveriges 
politik efter valet och om samhällskritiska 
röster i den moderna svenska litte-ratu-
ren. Det var en väldigt givande och inspi-
rerande konferens med mycket utrymme 
för diskussion och utbyte. Något liknande 
borde det också finnas i Hamburg tyckte 
jag – och det tyckte också Niedersachsens 
nätverksarrangörer. Så jag åtog mig en ny 
nätverksuppbyggnad.

Med stöd och många bra tips från 
framför allt Ulla Berglindh och Aimée 
Delblanc från Riksföreningen Sverige-
kontakt, Niedersachsens svenska nät-
verkskoordinatör Louise Mårtensson 
Mussweiler och iniativtagaren för de 
andra svenska nåtverken, Margareta 
Paulsson, började jag planera och orga-
nisera vårt nya nätverks första träff och 
förhandlade med kooperationspartnern 
Ingo Gallert på programavdelningen på 
Hamburger Volkshochschule. 

Redan i början av september ägde 
vårt första möte rum på Volkshochschule 
på Schanzenstrasse, där kollegor från 
olika delstater och från diverse universi-
tet och högskolor, Volkshochschulen och 
privata språkskolor samt Svenska Skolan 
i Hamburg diskuterade om nätverkets 
syften och hur det borde gestaltas. Som 
gäster och referenter var Ulla Berglindh 
och Aimée Delblanc delaktiga och pra-
tade om Riksföreningens arbete och dess 
historia och refererade om samhälleliga 

förändringar som präglade och präglar 
det svenska språkets utveckling samt pre-
senterade nya kritiska författare och ak-
tuell (skön-)litteratur kring slagordet och 
debattemat ”prekariat”.

Nästa gång träffas Svenska Nätverket 
i Hamburg i april 2016. Då ska vi upp-
täcka svenskarnas spår i Hamburg på 
en historisk stadsvandring och diskutera 
om möjliga sätt och metoder att använda 
fakta om svenskarna och svenska minnes-
märken i vår fina ”Elbvenedig” i svensk-
undervisningen. 
Text: Jana Ilgner

Jana Ilgner jobbar som lexikograf  
på Goethe-Wörterbuch i Hamburg  
och är frilansare på Hamburger  
Volkshochschule. Hon koordinerar  
Svenska Nätverket i Hamburg.
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Mitt namn är Hassan Dadashazar, jag är 
född 17 oktober 1982. Jag var nästan 20 
år gammal när jag flyttade till Sverige för 
att skaffa goda möjligheter för att vidare-
utbildas och utvecklas. 

Efter gymnasiet gjorde jag lumpen i 
Iran och åkte direkt till Sverige. Första 
staden som jag besökte var Göteborg. Jag 
kommer aldrig att glömma första dagen 
i Göteborg. Vi gick till en stor galleria i 
centrala Göteborg, den hette Femman. 
Där var en känd sångerska som sjöng en 
fin låt. Svenska folk var snälla tyckte jag 
från början och detta stämde i alla fall till 
slut. Jag hade svårt med klimatet. På vint-
rarna var kyla och snö störande och på 
somrarna var ljusa nätter störande. Jag 
hade svårt att sova, då var jag tvungen att 
använda tjocka och mörka gardiner för 
att fixa ett mörkt sovrum.

Vi har fyra säsonger i Iran och klima-
tet är varmt, så det var en stor skillnad 
mellan Irans och Sveriges klimat. Efter 
en månad blev jag van vid vädret efter-
som jag inte hade något annat val. Tiden 
gick och jag anmälde mig på komvux 
för att läsa svenska och jag började på 
Folkuniversitet vid Järntorget. Det fanns 
en intensivkurs i svenska B på ett år och 
den tog jag. Under kursen hade jag två 
snälla och trevliga lärare som hette An-
nika och Gunilla. De var ärliga och rak 
på sak och de gav mig goda råd angående 
hur man lär sig det svenska språket på 
bra sätt. Vi hade lektioner varje vardag 
på morgonen och efter lektionen bru-
kade jag gå till ett fint kafé och fika där. 
Kaféet var mysigt och påminde mig om 
ett iranskt traditionellt kafé. 

Under tiden lärde jag känna Göteborg 
genom att gå till olika fina platser. Efter 
svenskan började jag läsa kemi och bio-
logi och engelska på komvux. Där kunde 
jag hitta kompisar och börja umgås med 
dem. Jag kände mig lugn tack vare mil-
jön i Sverige, i Teheran hade vi cirka 15 

miljoner invånare men i Göteborg var det 
inte lika många. Kollektivtrafik var bäst i 
Sverige och inte störande med gator fulla av 
bilar som i Iran med sin stora befolkning. 

Min matkultur förändrades under 
tiden, i Iran åt vi ofta mat med ris på 
lunch och middag men i Sverige var det 
mest potatis på varje måltid och därför 
gick jag ned i vikt. En sak till var kon-
stig för mig angående måltiderna. Jag 
åt lunch mellan klockan 2 och 3 i Iran 
men i Sverige var lunchtiden klockan 11 
eller 12. Middagen var också tidigare än i 
Iran. Jag tror vi åt mer mängder mat vid 
varje måltid i Iran. 

Folket i Göteborg var trevliga och jag 
brukade gå till Linnegatan och fika med 
kompisar där. Min fritid var träning på 
SATS-gym och umgänge med vänner.

Efter komvux började jag söka utbild-
ningar på universitet, först läste jag en 
matematikkurs på Stockholms universitet. 
Det var konstigt för mig att vi kunde äta 
något på föreläsningar – detta var förbju-
det i Iran och läraren skulle inte känna 
sig respekterad om vi åt något på föreläs-
ningarna. Efter matematikkursen sökte 
jag tandteknikerutbildning på Umeå 
universitet. Tiden i Umeå var rolig och 
spännande med massor av vänner och 
studentfester.

Studentlivet var den roligaste perio-
den i mitt liv i Sverige. I Umeå hade vi 
ett bra och stort gym som hette IKSU 
där hängde jag mest med kompisar och 
tränade och badade. Sista terminen un-
der utbildningen började jag praktisera 
på ett labb i Åkersberga i Stockholm. 
Labbägaren var otrevlig mot mig men 
jag gjorde min praktik på bästa sätt och 
samtidigt jobbade jag på Viking Line för 
att tjäna pengar och klara livet. 

Efter praktiken åkte jag till hemlandet 
för att träffa min familj. När jag var på 
besök i Iran, kände jag att jag hade levt 
utan min familj i Sverige och insåg hur 

ensam jag varit. Livet i Sverige var mest 
jobb och träning och fest på helger. Året 
2010 bestämde jag mig för att flytta till 
Iran och vara hos min familj. Jag började 
arbeta som tandtekniker och undervisa 
de personer som vill åka till Sverige för 
att studera och leva i svenska. Svenskun-
dervisning började jag med eftersom jag 
var rädd att glömma min svenska.

Mina kompisar ber mig att laga köttbul-
lar åt dem i Iran. De vill äta svensk mat. 
Mina matvanor är samma som i Sverige 
och jag brukar servera kaffe på sängen 
på alla födelsedagar åt dem som betyder 
mycket för mig. Jag brukar äta lunch och 
middag tidigt. Jag brukar dricka mjölk 
när jag äter mat. Man dricker inte mjölk 
när man äter mat i Iran. De här vanorna 
fick jag genom svenska traditioner. Jag 
brukar läsa svenska tidningar på nätet 
och försöker hålla kontakt med Sverige. 
Jag försöker lära ut svensk kultur till dem 
som vill åka och bo i Sverige. 

Jag jobbar som svensklärare eftersom 
jag aldrig vill glömma min svenska och 
samtidigt sprida svenska språket i mitt 
land. Jag vill hjälpa människor och lära 
dem svenska innan de kommer till Sverige. 
Jag vill hjälpa dem så att de inte känner 
sig utanför när de är i Sverige. De måste 
kunna svenska bra för att börja ett liv i 
Sverige.

Just nu har jag ett språkinstitut men 
jag vill utveckla min dröm och ha en rik-
tig svensk skola i Iran med hjälp av dem 
som har möjligheter att hjälpa mig att 
utveckla svenska språket i Iran.

Till slut ber jag 
om hjälp av dem 
som läser min artikel 
med min dröm att 
utveckla mitt institut 
och sprida svenska 
språket i Iran. 

Text: Hassan Dadashazar

En iransk återvändare

Riksföreningen Sverigekontakt har de senaste åren varit intresserade av hur och om flyk-

tingar och invandrare använder sin förvärvade svenska när de en dag återvänder till sina 

hemländer. Dessa personer – återvändarna – kommer från så vitt skilda länder som Chile, 

Uruguay, Iran, Somalia, Grekland, länderna inom gamla Jugoslavien, Ungern, Estland, 

Syrien med flera. På vad sätt påverkar deras svenska språk, det svenska samhälls- och 

kulturlivet och deras nyfunna vanor i Sverige deras liv i det gamla hemlandet? I nummer 

1 av Sverigekontakt 2015 påbörjades en serie av artiklar där återvändare beskriver sina 

upplevelser i Sverige och hur de idag använder sitt svenska språk. I detta nummer skriver 

Hassan Dadashazar som idag bor i Teheran i Iran.  

 SKRIVER

Å
te

rvändare
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Konferensen öppnades och alla hälsades 
välkomna av rektor med bland annat 
ett smakprov av den godaste chokladen 
som finns, den belgiska!

Dagarnas första inbjudna gäst och före-
läsare var Gunilla Fällman, rådgivare med 
särskilt fokus på tillgänglighet från Speci-
alpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. 

Titeln på föreläsningen var ”Klart att 
alla ska vara med! Hur får vi en tillgäng-
lig lärmiljö för alla?” Gunilla började med 
att kort presentera SPSMs verksamhet 
och på vilket sätt myndigheten kan bistå 
skolor i utlandet. Det finns möjlighet att 
söka specialpedagogiskt stöd via SPSMs 
hemsida och Gunilla rekommenderade 
också söktjänsten Hitta läromedel där man 
kan söka efter läromedel som passar i 
specialpedagogiska sammanhang.

Därefter talade Gunilla om att om 
alla skolor verkligen utvecklade sin verk-
samhet så att den blir mer tillgänglig 
för elever med funktionsnedsättningen, 
så behöver färre barn och unga särskilt 
stöd. Vad är då tillgänglighet? Det defi-
nieras som de förutsättningar som krävs 
för att alla barn och elever ska kunna 

vara delaktiga i en inkluderande skol-
verksamhet. Att utveckla sin verksamhets 
tillgänglighet innebär att anpassa den 
pedagogiska, den fysiska och den sociala 
miljön i relation till barns och elevers lä-
rande. Gunilla gav oss flera exempel på 
hur lärare kan koppla tillgänglig lärmiljö 
till kunskapskraven och hur man utveck-
lar förmågor, hur man kan arbeta med 
anpassningar och särskilt stöd. 

Värderingsverktyget för en tillgänglig 
utbildning presenterades också som en 
hjälp för förskolor och skolor att komma 
igång med sitt tillgänglighetsarbete. Verk-
tyget är en hjälp att värdera den egna 
verksamheten utifrån olika kriterier som 
visar hur tillgänglig den egna verksamhe-
ten är. Gunilla menade att för att barn och 
elever ska kunna utvecklas så långt som 
möjligt tittar man närmare på tre områ-
den, den pedagogiska miljön, den fysiska 
miljön och den sociala miljön. När det är 
klart har man en nulägesbild som utgångs-
punkt för att påbörja arbetet för att öka 
tillgängligheten På köpet får all personal 
en medvetenhet om sitt eget förhållning-
sätt och det gynnar förstås hela skolan.

Efter lunch och under lördagen föreläste 
rektor Sirkka Persson om formativ bedöm-
ning under rubriken ”Mål i sikte – genom 
synligt lärande” för olika lärargrupper. 
Sirkka har lång erfarenhet som rektor och 
redogjorde för hur hon på sin skola arbetat 
med att använda formativ bedömning mer 
systematiskt för att leda eleverna vidare i 
deras kunskapsutveckling. Vi fick tydliga 
exempel på vad det kan innebära att arbeta 
formativt, att stärka elevernas lärande 
framåt genom att synliggöra målen för 
eleverna och hur man kan arbeta med en 
kontinuerlig bedömningsprocess. 

Sirkka delgav oss de nyckelstrategier som 
hon menade är centrala för formativ bedöm-
ning. Först och främst måste målen tydlig-
göras för elever och föräldrar så att det finns 
en kunskap om vart vi ska. Vi måste också 
skapa diskussioner, aktiviteter och uppgifter 
som visar i vilken utsträckning eleven har 
förstått och ge återkoppling som för lärandet 
framåt. Att aktivera eleverna som lärarresur-
ser för varandra och att aktivera eleven som 
ägare av sin egen lärprocess förstärker ytter-
ligare möjligheterna till maximal utveckling 
för den individuella eleven.

Fredligt möte 
      I WATERLOO
Årets konferens 11–13 september i Skandinaviska skolan i Bryssel samlade personal från de svenska skolorna 
i Paris, Moskva, London, Hamburg, Mallorca och Pápa i Ungern. Skolan i Bryssel var förstås välrepresenterad 
och Skolverket, SUF och Sverigekontakt fanns också på plats.

Elevinternatet vid Skandinaviska skolan i BrysselMuseet i Waterloo
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Iberiakonferens 
i Torrevieja

Vi fick pröva många olika sätt och exempel på 
formativ bedömning och vi lämnade föreläs-
ningen inspirerade och med ett antal nya meto-
der att pröva i vår egen undervisning!

Från Uppsala universitet kom Lennart Erics-
son och Mats Bratteby och genomförde en del 
av en handledarutbildning för lärare som kan 
tänka sig att ta emot lärarstuderande på en ut-
landsskola. Då fick vi alla en uppdatering om 
hur lärarutbildningen är upplagd och vilka fyra 
yrkesexamina som finns på Uppsala universitet. 
De förklarade också vilka olika funktioner VFU, 
verksamhetsförlagd utbildning, har som t.ex. att 
skapa möjlighet att lära av andras erfarenhet och 
att ges möjlighet att träna färdigheten i lärararbe-
tet. Mats och Lennart redogjorde också för vad 
en lärarstuderande ska förväntas delta i under 
perioden på utlandsskolan och hur goda hand-
ledningssamtal kan se ut. Vi blev alla stärkta i 
uppfattningen att det är berikande både för lärar-
studeranden och utlandsskolan med VFU!

Sent på eftermiddagen åkte vi på studiebesök 
till Butte du Lion, platsen där slaget vid Water-
loo 1815 ägde rum. Under bussfärden beskrev 
den nu pensionerade SSB läraren Ulla Melchior 
på ett mycket bildligt och levande sätt så vi bok-
stavligen kände den blodstänkta leran från sla-
get under våra fötter. Vi hann också med både 
ett besök på det helt nyöppnade muséet och be-
sökscentrat och en tur uppför trappan till toppen 
av Lejonkullen. Kvällen avslutades med en god 
middag på restaurangen L’Amusoir i Waterloo.

Under lördagen fick vi information av Per-
Olov Ottosson från Skolverket om vad som 
är på gång i den svenska skolan, följt av Bengt 
Edwardsson från SUF och Lars Bergman från 
Sverigekontakt som berättade om sina verk-
samheter. Lars donerade dessutom ett antal 
aktuella barn-, ungdoms- och vuxenböcker till 
SSBs bibliotek, vilket var mycket uppskattat!

De olika lärargrupperna fick också möjlighet 
att dela erfarenheter gruppvis och fler nya Face- 
bookgrupper formerades för fortsatt kontakt.

Rektorsgruppen träffade Carina Engström 
och Dag Ernholt från Röstkonsulten. De be-
rättade om elever med språkstörning och på 
vilket sätt vi på utlandsskolorna kan kontakta 
Röstkonsulten för hjälp med logopedutred-
ningar, handledning och utbildning av peda-
goger och direkt arbete med elever i behov av 
särskilda logopedinsatser.

Den sena eftermiddagen tillbringades på 
Parlamentarium i Bryssel följt av en måltid på 
musselrestaurangen Chez Leon i central Brys-
sel och belgisk öl på ett kafé på Grand Place.

På söndagsmorgonen hämtades alla upp vid 
hotellen i Waterloo och en guidad buss- och 
promenadtur under ledning av en lokalguide 
där alla de mest kända sevärdheterna besöktes, 
avslutade konferensen i Bryssel. Tack till er alla 
som kom till konferensen och som på många 
olika sätt bidrog till att göra den så lyckad!

Text: Elisabeth B Starfelt, Rektor, SSB i Bryssel

I början av november stod Skan-
dinaviska skolan på Costa Blanca 
värd för årets Iberiakonferens. Sko-
lan ligger i Torrevieja strax söder 
om Alicante. Konferensen samlar 
personal från de svenska skolorna 
på den Iberiska halvön. Ett 60-tal 
lärare och rektorer dök upp.

Solen sken, havet glittrade – Spanien 
visade sig på sin bästa sida. Första 
dagen var vi alla samlade för att ta 
del av Gunnar Iselous föreläsning om 
Systematiskt kvalitetsarbete inom skolans 
värld. Det har blivit allt viktigare att 
varje enskild skola regelbundet ut-
värderar sitt arbete och förbättrar sin 
verksamhet där så behövs. Kunskap 
ska förmedlas enligt senaste rön inom 
forskningen och beprövad erfarenhet 
ska användas, elever och personal ska 
trivas och vara trygga, skolmiljön ska 
säkras och anpassas etc. för att skolre-
sultat hos varje enskild individ ska bli 
så bra som möjligt.

Dagen därpå ägnades i första hand 
åt det så kallade Läslyftet. Svenska 
elever har allt svårare att förstå vad de 
läser enligt senare års undersökningar. 
Resultatet av det innebär förstås svå-
righeter i mer eller mindre alla skol-
ämnen. Anna Lindblom från Skolver-
ket berättade vad Skolverket gör och 
vilka möjligheter som ges inom denna 
satsning. Det räcker inte bara att läsa 
mycket utan också ges möjlighet att 
diskutera vad man har läst med sin 

lärare och sina klasskamrater. En text 
innehåller så mycket information som 
man vid en hastig genomläsning inte 
registrerar. Tillsammans kan eleverna 
upptäcka saker som berikar läsningen. 
Och som sagts ett otal gånger – övning 
ger färdighet.

Parallellt med ett lärarprogram 
så pågick ett utbildningsprogram för 
utlandsrektorerna, som leddes av rek-
torsutbildare från Umeå universitet. 
Utlandsrektorer har ju många gånger 
helt andra problem att lösa än skol-
ledare i Sverige. Och dessutom är de 
ofta ensamma i sina beslutsprocesser. 
Problemen de har kan dock vara de 
samma från utlandsskola till utlands-
skola och gemensamma samtal kan ge 
stöd och bättre beslutsunderlag.

Stort tack till alla arrangörer vid 
Skandinaviska skolan i Torrevieja – 
boende, mat och kringaktiviteter är en 
del av programmet och det var på alla 
sätt fantastiskt. Man är inte förvånad 
över det engagemang som visas av 
personal vid utlandsskolor, men det är 
lika underbart varje gång!
Text: Lars Bergman
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Det handlar om att leva 
Anteckningar om litteratur

Har du sett öknen blomma?
Säg mig: Har du sett öknen blomma?
Säg mig, så att jag vet
hur en blommande öken ser ut
– Jag har sett öknen blomma
Det var den blindes ansikte
när han med handen kände på något
som munnen mindes.
Gunnar Ekelöf, Ur Vägvisare till under-
jorden (1967)

Tänk dig ett liv i mörker, hur du så kän-
ner på ett äpples yta och med ens också 
skjutsen av syrlig smak i munnen, kanske 
upplever du på nytt en stund vid ett äp-
pelträd, vinden i trädgården, blommorna, 
sommaren, människor … 

Att vara människa är att leva i den 
smala spalten av nu mellan det som varit 
och det som ska komma. Kropp och själ 
får ständigt nya intryck, vi känner, sma-
kar, hör, ser och någonstans i oss finns 
allt det där kvar, inbäddat likt frön, vilka 
gror endast under vissa betingelser.

Vi tror också att vi glömmer, att det 
upplevda ligger så långt utom räckhåll att 
vi inte ens minns minnet av det. Men att 
stryka med handen över något som sma-
kar, en frukt, ett bröd väcker en hel värld. 
Gunnar Ekelöf visste naturligtvis detta. 
Och utan att försöka göra en biografisk 
läsning av denna dikt ser jag den som en 
gripande påminnelse om livserfarenheten 
som grundval för skapandet. Den som ta-
lat med en mycket gammal människa vet 
hur hon eller han liksom klarnar av min-
nen, smaker, påminnelser. Vi lever i nuet 
men vi är också delaktiga i allt som varit 
och vi tar allt med in i det kommande.

Då och då läggs ytterligare någon bok 
till i min inre livsläslista av böcker jag 
återvänder till gång på gång. En sådan 
är Bodil Malmstens diktsamling Det här 
är hjärtat (2015). En till det yttre ganska 
tunn bok men med hög specifik vikt. Den 
är som en monolog riktad till en älskad 
om kärlekens och livets flyktighet. Texten 
är skenbart mycket enkel, avskalad,  

repetitiv likt en bön. Men som så många 
sådana texter bygger den på starka erfa-
renheter, av livet och av att skriva, kun-
skap om hur man laddar uttrycket maxi-
malt, hur även de mest slitna poetiska 
uttrycken återfår sin fulla kraft:

Mitt liv
började när jag mötte dig

Får lilla hjärtat komma ut
och leka?

När du blir stor, mitt hjärta
hjärtat mitt

Jag älskar dig mer än –
vad finns det?

Den blomstertid

Kärlek är att jag vill
att du finns

Bodil Malmsten, Ur Det här är hjärtat 
(2015)

Se bara hur Bodil Malmsten låter ut-
trycket för ett starkt kollektivt minne dra 
förbi likt en sommarfjäril. De två orden 
”Den blomstertid”, vilka för var och en 
som varit i Sverige under försommaren 
ger bilder av mild värme, lycka, frihet 
och (oavsett vad man tror eller inte tror 
på) nåd:

Den blomstertid nu kommer
med lust och fägring stor.
Du nalkas, ljuva sommar,
då gräs och gröda gror.
Med blid och livlig värma
till allt som varit dött,
sig solens strålar närma,
och allt blir återfött.

Israel Kolmodin (1695), Johan Olof Wal-
lin (1819), Den svenska psalmboken nr 
199 (1986).

I Bodil Malmstens och Gunnar Ekelöfs 
dikter finns något av samma element. 
Hos Ekelöf är det den några ord korta be-
rättelsen om människan som minns och 
åter kommer till liv, och hos Malmsten 
de två orden som ger relief åt tanken på 
kärleken. Fragmentet från psalm 199 är 
vad Ekelöf talar om.

Hos Ekelöf ger kroppen signaler åt  
själen, hos Malmsten väcker orden,  
melodin jag tycker mig höra associationer 
från sistlidna sommar och flera decennier 
bort, till barndomen.

Minnen bär vi alltid med oss, de på-
minner oss om de liv vi levt, de ljuder 
som smaker eller musik. Och att läsa 
något som berättar detta, gör att vi på 
en och samma gång förenas i det djupt 
mänskliga i att minnas och ser dörrar 
öppnas för de mest personliga minnena.

Litteraturen, konsten är ett av männis-
kans sätt att hantera dessa tre: det förflutna, 
nuet och framtiden.

Arne Johnsson är poet, litteraturkritiker,  
bibliotekarie, bosatt i Lindesberg.
Han har ofta medverkat vid språkdagar och 
konferenser arrangerade av Riksföreningen 
Sverigekontakt och/eller Svenska institutet. 
Arne skriver regelbundet om  poesi och  
annan litteratur i Sverigekontakt.

Text: Arne Johnsson
Foto: Rolf Karlsson
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För många år sedan var jag inbjuden 
att fira jul med en god vän i Kanada. 
Det här var före mobilernas tid, så när 
min familj ringde mig för att önska mig 
god jul kunde jag inte smyga iväg och 
ta samtalet privat, utan fick prata i den 
fasta telefon som stod i det rum där 
goda vännens familj och deras vänner 
just julade för fullt. 

När jag hade lagt på utbröt en storm av 
frågor. Var det där svenska som jag hade 
pratat? ( Ja.) Nyss hade jag ju suttit där 
och pratat engelska, gick det att bara byta 
språk så där? ( Ja, jo.) Pratade jag alltid 
svenska med mina föräldrar? ( Ja.) Men 
inte i övriga samhället, väl? ( Jo.) På uni-
versitetet? ( Ja.) Jamen, med myndigheter, 
skattemyndigheten till exempel? ( Ja.) 
Jag fick också en fråga som jag har tänkt 
mycket på i efterhand och som jag för-
står bättre sedan jag ägnat mig åt svenska 
språket i svenskbygderna i USA: talade 
vi lite extra mycket svenska nu för att det 
var jul? (Öh, nej…)

Jag brukar fråga mina studenter om 
vad de tror om svenskans ställning. De 
flesta tenderar att tro att svenskans ställ-
ning är mycket svagare än den är. De tror 
kanske att det finns tusentals språk som 
talas av fler än svenska. Så är inte fallet, 
svenskan ligger på topp 100-listan i värl-
den. Och man behöver inte oroa sig för 
att svenskan ska försvinna. Den är i allra 
högsta grad samhällsbärande i Sverige 
(och delvis i Finland). Man kan göra allt 
på svenska, från att tala med sitt skatte-
kontor till att fira jul. Och svenskan har 
inte stagnerat, inte blivit ett språk som 
bara kan användas för att tala om det 
förgångna. Det går utmärkt att prata om 

Lutefesk 
precis allt på svenska. Förutsatt att man 
kan svenska.

Stora delar av den här hösten har min 
familj och jag tillbringat i Taiwans hu-
vudstad Taipei. Taipei ser kanske ut som 
en lite amerikansk version av Kina med 
sina McDonald’s, Seven-Elevenbutiker 
och Starbuckscaféer. Men man ska inte 
låta lura sig: det här är en kinesisktalande 
stad. Min kinesiska lämnar en del övrigt 
att önska, och då menar jag i stort sett 
hela ordförrådet, all grammatik och det 
mesta uttalet. Men jag kan några skär-
vor. Och varenda en av de här skärvorna 
har kommit till nytta den här hösten och 
uppskattats mycket av både mig själv och 
andra. Det lilla jag kan har öppnat nya 
möjligheter och bidragit till nya kontakter 
snart sagt varje dag.

En annan god vän till familjen arbe-
tade i nästan hela sitt yrkesliv som rekla-
mare på Volvo. Det var ett internationellt 
arbete, och det klarade han bra eftersom 
han hade gått humanistisk linje på gym-
nasiet hemma i Örebro. Här handlade det 
inte om skärvor av engelska, tyska, fran-
ska och latin, utan om gediget kunnande. 
Själv tyckte han att hela hans skolgång 
var fullständigt bortkastad, och särskilt det 
här med humanistisk linje, vad skulle den 
vara bra för? Jag tänker ofta på hur hans 
språkkunskaper tog honom över hela 
världen och gav honom ett arbete som 
många i min generation hade tyckt varit 
ett drömjobb. Men Robert var inte lätt 
att imponera på. Det här med representa-
tion, menade Robert, det fick man hals-
bränna av, så mycket juice som man fick 
hälla i sig, för man kunde ju inte gärna 
ta en öl, då kunde det bli fel med själva 
reklamandet. 

Men hur var det nu med svenskbygderna  
i USA? Där har jag mött många som 
gärna vill berätta för mina forskarkolleger 
och mig om sin svenska bakgrund. Men 
det kan de inte göra på svenska. De kan 
berätta att mormor talade svenska, att de 
åt spettekaka och lutefesk, de kan säga lucia 
och tacktack. Många av dessa utvandrar-
nas ättlingar kan prata svenska just för 
juländamål, alltså. Och även om de inte 
kan prata om precis allt, även om det de 
kan just är skärvor med slagsida mot julfi-
rande, så är det svenska. Ingen språkkun-
skap är bortkastad. De här tio orden är 
kanske de tio ord som gör att personerna 
uppsöker vårt forskningsprojekt och talar 
med mina kolleger och mig, som gör att 
vi alls får kontakt kring ett ämne som är 
viktigt för både dem och oss.

Snart är det dags för julfirande igen.  
I Sverige eller utomlands – fira lite svensk 
jul! Med eller utan lutefesk. Och prata på! 
Oavsett om svenska är ditt modersmål, 
eller om du lärt dig det genom studier 
och talar det som ett rinnande vatten eller 
som du snubblar på första stavelsen, så är 
det faktiskt svenska. Om God Jul är det 
enda man kan säga så är det också något 
och det kan vara precis det som behövs 
för att väcka livsviktiga gamla minnen till 
liv eller för att skapa en ny relation eller 
för att få ett drömjobb, man vet aldrig. 

Det kan vara  
början på ett riktigt 
Gott Nytt År!

Text: Sofia Tingsell
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Sverigepaket 2015 ordnades på Hanahol-
men – kulturcentrum för Sverige och 
Finland den 28 september. I eveneman-
get deltog sammanlagt ca 150 studerande 
från olika högskolor och universitet i Hel-
singforstrakten.

Temat för årets Sverigepaket var likheter 
och olikheter mellan Sverige och Finland 
inom olika områden. Dagens medverkan-
de – Clas Ohlsons vice vd Peter Jelkeby, 
sverigefinsk författare och estradpoet Solja 
Krapu samt ekonomiekandidat Kenneth 
Nilsson – representerade olika branscher 
och hade olika synvinklar på temat. Peter 
Jelkeby berättade om utmaningar och 
möjligheter på olika marknader, Solja 
Krapu talade om hur det är att leva mel-
lan två länder och känna sig hemma ”här 
och där”, och Kenneth Nilsson talade 
om sina erfarenheter som en rikssvensk 
som studerar hela sin examen i Finland. 
Alla tyckte att det i allmänhet är bättre 
att söka efter likheter än olikheter, och 

alla var eniga om att det faktiskt finns 
mera likheter än skillnader mellan de två 
grannländerna men likväl konstaterades 
det att det finns tydliga skillnader som är 
förankrade i ländernas kulturer.

Efter presentationerna förberedde stu-
derandena frågor till eftermiddagens pa-
neldiskussion under ledning av rikssvens-
ka studerande. I paneldiskussionen fick 
Solja Krapu, Kenneth Nilsson och Ha-
naholmens programchef Maria Romant-
schuk (i stället för Peter Jelkeby som var 
förhindrad att delta i diskussionen) svara 
på studerandenas mångsidiga frågor. 
Ländernas företags- och ledningskulturer 
jämfördes och medverkande fick också 
bl.a. fundera på varför finländare är räd-
da för att tala svenska, hur man kunde 
öka växelverkan mellan finskspråkiga 
och svenskspråkiga samt svara på frågan 
om vad de tycker är det bästa i den finska 
eller svenska kulturen. Efter panel- 
diskussionen avslutades evenemanget 

med visning av en svensk film Svenskjävel 
(2014, manus och regi: Ronnie Sandahl).

Evenemanget ordnades i år för tionde 
gången av Sverigekontakt i Finland r.f., Ha-
naholmen och Nätverket Svenska nu i sam-
arbete med Språkcentrum vid Helsingfors 
universitet, Aalto-universitetet, Haaga- 
Helia yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Lau-
rea, Metropolia yrkeshögskola, Filmbyrå 
Walhalla, Sveriges ambassad i Helsingfors 
och med ekonomiskt stöd av Riksförenin-
gen Sverigekontakt i Sverige, Svenska 
kulturfonden och Kulturfonden för Sverige 
och Finland.

Text: Liisa Suomela

SVERIGEPAKET 2015
Likheter och olikheter mellan Sverige och Finland

Utblick Finland

En informationsdag om Sverige för högskolestuderande i Finland

Informationsdag för högskolestuderande i Finland 
måndag 28 september 2015 kl. 13.00  
Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland 

Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus  
Hanasaarenranta 5, 02100 Espoo 

+358 (0)9 435 020 

 
 
 

Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland  
Hanaholmsstranden 5, 02100 Esbo 
www.hanaholmen.fi 

 

# S V E R I G E P A K E T 2 0 1 5  

13.00 Välkommen 
Maria Romantschuk, programchef, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland 
Raija Hämelin, överstyrelsemedlem i Riksföreningen Sverigekontakt och ordförande, 
Sverigekontakt i Finland r.f. 
 
Hälsning från Sveriges ambassad 
Jan Nyberg, press- och kulturråd, Sveriges ambassad i Helsingfors 
 
Introduktion till grupparbetet 
Nathalie Edman-Koskell och Jens Osterman, rikssvenskar i Finland 
 

13.30 Expansion - Utmaningar och möjligheter med hänsyn till marknaders olika 
förutsättningar  
Peter Jelkeby, vice vd med operativt ansvar, Clas Ohlson  
 
Hemma här och där 
Solja Krapu, estradpoet och författare 
 
Skillnader mellan Sverige och Finland 
Kenneth Nilsson, ekon.kand., Svenska handelshögskolan 
 

14.45  Grupparbete med rikssvenska studerande  
Grupperna diskuterar och förbereder frågor till panelen. Kaffeservering. 
 

15.45 Paneldiskussion i auditoriet med Solja Krapu, Kenneth Nilsson och Maria Romantschuk 
Konferencier Henrik Huldén, specialrådgivare, Hanaholmen 
 

Sverigepaket avslutas och dagens twittrare belönas 

17.00 Filmmat i restaurang Johannes  
 

18.00 
 
Månadens nordiska film på Hanaholmen – Svenskjävel  
Obs! Anmäl dig separat till filmen. 

Arrangörer: Sverigekontakt i Finland r.f., Hanaholmen–kulturcentrum för Sverige och Finland, Svenska nu i 
samarbete med Språkcentrum vid Helsingfors universitet, Aalto-universitetet, Haaga-Helia yrkeshögskola, 
Yrkeshögskolan Laurea, Metropolia yrkeshögskola, Filmklubben Walhalla, Svenska Teatern, Sveriges ambassad i 
Helsingfors, med ekonomiskt stöd av Riksföreningen Sverigekontakt i Sverige, Svenska kulturfonden och 
Kulturfonden för Sverige och Finland. 
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Utblick Finland

Under en vecka i oktober fick vi ännu 
en gång möjlighet att anordna en 
intensivkurs i svenska på Högskolan i 
Tammerfors (TAMK). Med hjälp av före-
ningen Sverigekontakt återkom Lilian 
Perme till Tammerfors för att undervisa 
i svenska språket samt för att ge en 
inblick i svensk  kultur och litteratur. 

TAMK är en flerbranschhögskola, som 
har sitt campus i stadsdelen Kauppi i 
Tammerfors. Vi erbjuder praktiskt inrik-
tad högskoleutbildning på såväl bachelor- 
som masternivå och fortbildning. TAMK 
är verksam inom flera branscher: vi erb-
juder arbetslivsförankrad högskoleutbild-
ning för våra 10 000 examensstuderande 
inom teknik, naturbruk, företagsekonomi, 
social- och hälsovård, kultur och media, 
turism samt lärarutbildning. 

TAMK har 350 partnerhögskolor i 
50 olika länder, ett tiotal också i Sverige. 
Problemet med internationaliseringen av 
våra studenter är att bara några få av dem 
vågar åka över till Sverige som utbytesstu-
dent på grund av bristfälliga språkkuns-
kaper i svenska. Våra studenter tycker att 
de inte kan tillräckligt bra svenska för att 
klara sin vardag i Sverige. Det är synd att 
de hellre väljer ett land utanför Norden 
där man klarar sig på engelska. 

Tammerfors är Nordens största inlands-
stad och regionen har 365 000 invånare 
varav 20% är studerande. De städer och 
kommuner där man hör och ser svenska, 
till exempel på skyltarna, ligger längs ku-
sten eller i Österbotten. Bara ett par tusen 
av invånarna kring Tammerfors har svens-
ka som modersmål. Här är det således gan-
ska svårt att hamna i en situation där man 
behöver svenska. Enligt våra studenter är 
det också viktigt att få höra och inlära riks-
svenska hellre än finlandssvenska. Då har 
man en chans att på riktigt förstå svenska 
om man söker till exempel sommarjobb 
i Sverige. Ur den synvinkeln är det också 
ytterst viktigt att ha en infödd svensk lärare 
bland oss finnar på TAMK.

I Finland är svenska ett obligatoriskt
inslag i grundskolan för finsktalande 
barn och ungdomar. Tonåringarna plug-

gar svenska två timmar i veckan i tre år, 
vanligen på högstadiet. Det är det som är 
obligatoriskt i hela landet enligt lagen.  
I gymnasiet kan man välja max fem kur-
ser i svenska och svenskan är bland de 
valfria ämnena i studentskrivningar, som 
man har bevarat i Finland.

Alla våra finskspråkiga studenter här 
på TAMK ska avlägga minst tre studie- 
poäng i svenska språket inom sin egen 
bransch. Intensivkursen är bland valfria 
kurser och den är riktad till de som vill 
veta mera om språket och till exempel 
vardagslivet i Sverige. 

Det var inte bara studenter utan några 
av personalen som var med på kursen.  
Vi hade studenter från flera olika bran-
scher, bland andra teknik, ekonomi samt 
social- och hälsovård. Före kursen fick 
deltagarna skriva om följande teman: 
• Vad jag vet att jag vet om Sverige
• Vad jag tror att jag vet om Sverige
• Vad jag vill veta om  Sverige

De var intresserade av att veta mer om 
Sveriges historia, kultur och livsstil; hur 
svenskarna firar helger och högtider. En del 
ville veta om utbildningssystemet på hög- 
skolenivå och om möjligheten att studera 
sin egen bransch i Sverige. De var också 
nyfikna på språkliga saker, såsom idiomati- 
ska uttryck och dialekter samt hur bra man 
ska kunna svenska för att jobba i Sverige. 
Möjligheten att få ett jobb till exempel inom 
vårdbranschen och industrin väckte natur-
ligtvis intresse bland deltagarna.

Efter intensivkursen fick deltagarna 
skriva en utvärdering där de svarade på 
följande frågor:
•  Har din bild av Sverige förändrats? Hur?
•  Vad var viktigast som du lärde dig 
 under veckan?
•  Vad skulle du önska av en ny sådan 
 här kurs?
•  Kommentarer/Frågor

Alla påstod att deras bild av Sverige 
har förändrats under kursen; även om 
de redan kunde tala och skriva svenska 
visste de inte så mycket om Sverige som 
land och särskilt om dess kultur. De fick 
mycket ny information om kulturlivet i 
Sverige, det svenska skolsystemet samt 

högtiderna och traditionerna i grannlandet. 
Lilian presenterade dessa teman ur olika 
synvinklar vilket upplevdes som mycket in-
tressant bland studenterna. 

De flesta av deltagarna tyckte att det vik-
tigaste de lärde sig under veckan var att höra 
den svenska som talas i Sverige. I finska skolor 
hör man nästan bara finlandssvenska och 
därför uppskattades en infödd lärare väldigt 
högt. För några var det, speciellt i början av 
kursen, litet utmanande att förstå rikssvens-
ka. Men mot slutet av veckan upptäckte de 
att de förstår mer och mer för varje dag. För 
en del av deltagarna kom det som en glad 
överraskning att de förstår rikssvenska bättre 
än vad de trodde.

Av en ny intensivkurs skulle studenterna 
önska att den organiserades i en autentisk 
miljö, någonstans i Sverige. Man borde få gå 
på en riktig butik eller kafeteria efter lektio-
nerna för att utnyttja det som man just har 
lärt sig. Det säger vi amen till.

Kommentarerna kring kursen var 
överflödande positiva. Alla ville ha mera 
muntliga övningar, vilket låter briljant med 
tanke på att det handlar om finnar. Bland 
kommentarerna förekom allt från ”trevlig 
omväxling till en normal studievecka” till 
”Jag har aldrig varit på en kurs som under-
visas bara på svenska, vilket gjorde den här 
situationen speciell.” En till nöjd deltagare 
summerade kursen ganska träffande: ”Ett 
språkbad och ett informationsflöde ihop!”

Alla som lär sig nya språk, bortsett från 
engelskan, behöver extra motivation samt 
motivering. Man bör ha en känsla av att 
man en dag använder det språket på riktigt. 
Finländarna har hittills varit ganska nöjda 
med att kunna skriva något på svenska men 
dagens studenter har så småningom börjat 
inse hur viktigt det är att modigt kommu-
nicera på svenska när man träffar männis-
kor i Sverige. De vet redan att man kan 
köpa där på engelska men man måste sälja 
på svenska. Och säljer man i Norden så säl-
jer man bäst när man förstår rikssvenska. 

Vi är tacksamma att vi ännu en gång fick 
möjlighet att uppleva språket och kulturen. 
Ett stort tack till Lilian Perme och Riksfö-
reningen Sverigekontakt!
Text: Katri Kallinen och Reijo Mäkelä

 

”Ett språkbad 
och ett informationsflöde ihop!”
Intensiv svenskvecka i Tammerfors
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I september 2015 åkte Lin Engdahl 
till Shanghai för att undervisa i 
svenska vid Fudanuniversitetet och 
Shanghais universitet för inter-
nationella studier. Men det är inte 
första gången hon är i Kina. 

Hur känns det att undervisa på Fudan där 
du för sju år sedan studerade kinesiska? 
Det är fantastiskt att vara tillbaka! Jag kän-
ner glädje och stolthet över att få arbeta 
vid ett av Kinas främsta universitet. Det är 
väldigt stimulerande att omges av så mån-
ga ambitiösa och talangfulla studenter och 
medarbetare.

Vad var det som lockade dig till Kina 
första gången?
Ibland känns det som att alla mina livsval 
bottnar i ett intresse för språk och kultur. 
Inledningsvis var det bland annat möjlig-
heten att lära mig det flertusenåriga skrift-
systemet som lockade. Det är en hissnande 
känsla att kunna läsa väldigt gamla inskrip-
tioner och texter.

Berätta mer om din bakgrund. Vad gjorde 
du innan du kom till Shanghai i septem-
ber 2015? 
Jag har en magisterexamen i litteraturve-
tenskap och en kandidatexamen i kine-
siska. Under min studietid har jag även 
bott och studerat två omgångar i Kina: 
2007–2008 i Shanghai och 2009–2010 i 
Chengdu.  De senaste åren har jag främst 

arbetat med kommunikation vid Republi-
ken Kinas (Taiwans) representationskontor 
i Stockholm. Jag har även jobbat som lärare 
med inriktning svenska och kinesiska, samt 
frilansat som litteraturkritiker och skribent.

Det måste vara en stor fördel att känna 
till kulturen i det land man undervisar som 
svensklektor. På vilket sätt har det hjälpt dig?
Redan innan jag var på plats hade jag en 
tydlig bild av det kinesiska klassrummet och 
vilka förväntningar det fanns på undervis-
ningen och på mig som lärare. Jag har även 
varit förberedd på den långa proceduren 
som krävs för att få uppehållstillstånd. Men 
jag måste säga att det är enklare att komma 
till Kina som lärare än som student. Mina 
kollegor vid universitetet har varit mycket 
hjälpsamma i alla administrativa ärenden. 
Det är såklart alltid bra att kunna kinesiska, 
oavsett om man ska öppna ett bankkonto 
eller beställa en skål med nudlar.

Hur mycket undervisning har du? Och hur 
många år kan man läsa svenska i Shanghai?
På Fudanuniversitetet erbjuds svenska på 
nybörjarnivå under höstterminen och som 
fortsättningskurs på våren. Svenska ges som 
en kvällskurs med fyra undervisningstimmar 

per vecka. Denna terminen har jag cirka 
trettio studenter med olika huvudämnen. 
Några läser naturvetenskapliga ämnen 
såsom fysik och medicin. Andra studerar 
humaniora och språk.

På Shanghais universitet för interna-
tionella studier (SISU) läser studenterna 
ett kandidatprogram med svenska som 
huvudämne och engelska som biämne. 
Antagningen till programmet sker vart 
fjärde år och i september 2015 började 
en ny klass med fjorton studenter. Vid 
SISU har jag cirka sex timmar språkun-
dervisning per vecka.

Vad gör en svensklektor utöver  
undervisningen? 
Jag får många frågor från studenterna 
om studier i Sverige. Så utöver prak-
tisk undervisning handlar arbetet som 
svensklektor mycket om att förmedla 
information om svenska lärosäten. Som 
svensklektor är jag i kontakt med svenska 
konsulatet i Shanghai och andra organi-
sationer. Nyligen träffade jag exempelvis 
Kulturrådet för att diskutera hur de kan 
stötta mig och mina kollegor i arbetet 
med litteratur och översättning.

Vid Fudanuniversitetet finns ett  

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som verkar för att öka 
omvärldens intresse och förtroende för Sverige. Genom strategisk 
kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och 
näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga relationer med andra 
länder. SI har det övergripande ansvaret för svenskundervisningen i 
utlandet, främst på universitetsnivå. www.si.se

INFORMERAR

Lin Engdahl sprider 
svenskan i Shanghai
Lin Engdahl sprider 
svenskan i Shanghai

Lin Engdahl (i mitten längst fram) omgiven av svenskstudenterna vid Fudanuniversitetet.
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nordiskt center som regelbundet arrange-
rar aktiviteter med anknytning till Skandi-
navien. Under hösten har vi bland annat 
visat svensk film. Snart är det december 
och våra förberedelser inför lucia är i full 
gång. Längre fram har jag och mina kol-
legor vid Fudan och SISU planer på att 
arrangera såväl ”fikor” som litteratur- och 
översättningsseminarier.

Du har även undervisat i kinesiska på 
gymnasienivå i Sverige. Är det samma ut-
maningar du står inför när du undervisar 
kinesiska ungdomar?
De kinesiska studenterna är engagerade 
och har en hög studietakt, men de är också 
vana vid mer traditionsbundna undervisni-
ngsformer. Jag arbetar därför mycket med 

TRÄFFA 
FILIP
Namn: Filip Lindgren
Ålder: 17 år
Skola: International School of Amsterdam, 
IB med svenska som tillvalsspråk på ”stan-
dard level”
Intressen: rugby och styrketräning

Jag föddes i Bangkok, där jag bodde mina 
första två år. Efter det flyttade vi till Zürich, 
där bodde vi tre år. 

Mitt liv som svensk medborgare fast bott 
utomlands har påverkat mig mycket. Fram-
förallt i relation till vänner. När jag var fem 
år gammal flyttade vi sedan till Gävle. Det 
blev en markant förändring i mitt liv. Från 
att umgåtts med många internationella kom-
pisar till att umgås med bara svenska kom-
pisar blev en stor skillnad för mig. Många 
av mina kompisar hade sin släkt i Gävle, 
vilket gjorde det svårt för dem att förstå att 
jag är svensk medborgare född i utlandet. 
För några av dem var det en ekvation som 
inte gick ihop, speciellt när jag berättade 
att jag skulle flytta till Kina vid fjorton års 
ålder. Många av mina kompisar tyckte det 
var konstigt att vi som familj ville flytta från 
Sverige och framförallt så långt bort som 
till Kina.

Jag har en filosofisk sida, gällande livet 
och hur man ska lyckas för att leva ett me-
ningsfullt liv. Denna sida hos mig själv har 
jag utvecklat genom mina olika boenden 
i olika länder och kulturer. Många av mina 
klasskompisar framförallt i Sverige och 

även i Kina, delade inte mina åsikter om livet, 
utan många av dem ansåg att meningen 
med livet var att göra karriär och bli rika. 
Jag värnar mer om mänskliga rättigheter 
och debatterar gärna med andra männi-
skor om dessa frågor. Två rättigheter som 
jag brinner extra mycket för är allas rätt till 
sjukvård och skydd. I framtiden skulle jag 
vilja arbeta på kirurgplutonen som läkare i 
Skövde. Personalen där är vana att arbeta 
internationellt i krigsdrabbade områden.

Ett annat intresse som jag brinner för 
mycket, är astronomi och Hawkings teori 
gällande tid och rum. En enkel samman-
fattning av teorin är att Stephen Hawking 
tror att tid och rum kan förändras med hjälp 
av en kollapsande stjärna, fast han har inte 
kunnat bevisa om tiden kan vridas tillbaka, 
men att tiden kan gå långsammare framåt 
på grund av de starka gravitationskrafter 
som utlöses när en stjärna kollapsar.  

Min familj har alltid värnat om att hålla 
fast vid den svenska kulturen och traditio-
ner, även om vi bott utomlands. Jag har 
alltid följt svenska nyheter när jag har bott 
utomlands och jag har även läst böcker. 
Den bästa svenska boken som jag läste 
när jag bodde utomlands var ”Hundra-
åringen som klev ut genom fönstret och 
försvann” som handlar om supersvensken 
Allan Karlsson vars liv tog flera abrupta 
vändningar. Ena stunden befann han sig på 
ett kanongjuteri i Sverige och ena stun-
den grävde han vallgravar i ett gulaglä-
ger. Boken är otroligt humoristisk och kan 
få vem som helst att dra på mungiporna, 
vilket starkt bidrog till att jag rekommende-
rade den till många av mina utlandsboende 
svenska vänner.

att försöka skapa dialog och att studenterna 
ska våga vara mer aktiva i klassrummet.

Vilka är de främsta anledningarna till att 
man börjar läsa svenska i Shanghai?
Många av studenterna har ett starkt intresse 
för språk. En student berättade exempel-
vis att hon tycker det är häftigt att lära sig 
ett så litet språk som svenska. Några har 
planer på att fortsätta sina universitetsstu-
dier i Sverige. Enstaka studenter har mer 
specifika ingångar, som svensk historia 
och svensk musik.

Svenska och kinesiska är inte precis två 
språk som ligger nära varandra. Vilka är de 
största svårigheterna för studenterna?
Många av studenterna beklagar sig över att 
uttalet är svårt men jag håller inte med. Som 

talare av ett tonspråk sätter de tonaccenten 
utan bekymmer – när jag hör dem prata 
låter det ibland som om de redan studerat 
flera år och inte tre månader!

Vilken bild har studenterna av Sverige?
Den är varierad! Några tänker på en mys-
tisk, kall plats med norrsken och ett vackert 
folk. Andra beskriver Sverige som ett fred-
ligt land med hög välfärd, liberal lagstift-
ning och bra utbildningsmöjligheter. När 
vi samtalat om Sverige har mina studenter 
även nämnt kungafamiljen, Alfred Nobel, 
Ingmar Bergman, Alexander ”The Mau-
ler” Gustafsson, Zlatan Ibrahimovic och 
Avicii.

Text: Eva Jernström



28 SVERIGEKONTAKT

På konferensen i New Jersey pre-
senterades ett förslag om att ändra 
den kompletterande svenskans (KS) 
status hos Skolverket och föra in det 
under ämnet Modersmål. Detta skulle 
höja undervisningens status, öppna 
möjligheterna att utfärda betyg eller 
certifikat, och för vidareutbildning för 
lärarna. Tanken är att fler elever utom-
lands skulle fortsätta med svenskan 
upp i tonåren och ge svenska språket 
i världen ett rejält lyft. 

Förslaget hade tagits fram av gymnasie-
läraren Anna-Lena Olsson, som undervi-
sar på en fransk skola med International 
Baccalaureate och är huvudlärare på 
svenska skolan på Rivieran. I augusti 
2015 lade hon fram förslaget för Skolver-
ket och presenterade det på SUF:s års-
möte i Stockholm.

I framställningen beskrivs behovet 
av ett utvärderingsverktyg för att höja 
motivationen. De flesta utlandsskolor för 
kompletterande svenska i Nordamerika 
har bara elever som är yngre än 12 år. 
När läxbördan och andra aktiviteter bör-
jar konkurrera med svenskan, prioriterar 
elever och föräldrar sådant som räknas 
när ungdomarna söker in på college. Så 
eleverna väljer bort svenskan.

Anna-Lena Olsson skriver till Skolver-
ket att ”alla elever inom den statsunder-
stödda kompletterande undervisningen i 
åldrarna 14–19 år bör enligt min mening 
ges möjlighet att få sin svenska validerad 
enligt språknivå B1 och/eller B2 och inte 
bara som idag, på nivå C1 och C2 via 
svenska distansskolor eller Tisustestet 
(från 18 år). Detta skulle kunna ske via 
den existerande kursplanen för Moders-
mål samt via tester liknande Folkuniver-
sitetets SWEDEX (som vänder sig till 
vuxna andraspråksinlärare)”.

Språknivåerna B1, B2, C1 och  
C2 är hämtade från den gemensamma 

skalan som EU har utvecklat för att mäta 
språkkunskaper, med förkortningen 
CEFR. Betygsskalan är inte bara gångbar 
i Europa, utan även i USA. Allt fler ame-
rikanska universitet och skoldistrikt har 
börjat använda den, eller kan i alla fall 
översätta den till inhemska mätskalor för 
språk, som TOEFL.

Språkskalan har sex nivåer – A1, A2, 
B1, B2, C1 och C2 – där C2 är den svå-
raste. Testet som används vid intagning 
vid svenska universitet, TISUS, ligger till 
exempel på C1-nivå. Testerna för antag-
ning till högskola i Nederländerna (NT2) 
ligger på B2-nivå. Tysklands TestDaF 
finns på B2- och C1-nivå. (Det faktum att 
TISUS är svårare än andra länders tester 
för behörighet till universitetsstudier, an-
såg inte Per-Olov Ottosson på Skolverket 
var ett problem när detta diskuterades på 
nätverkskonferensen i Washington DC 
2013.)

SWEDEX, som Anna-Lena Olsson 
nämner, har tagit fram prov, som kan 
göras runtom i världen hos examinatorer 
som utbildats och godkänts av Swedex. 
Men testerna är utformade för vuxna som 
lär sig svenska som andraspråk, formellt 
från 15 år och uppåt, och passar inte för 
yngre elever, enligt Anna-Lena Olsson 
som själv är Swedex-examinator. 

Proven är inte billiga heller och i hela 
USA finns det bara ett par examinatorer. 

Men vad är då Modersmål? Förr i tiden 
kallades det Hemspråksundervisning och 
förknippas idag oftast med persiska och 
arabiska. Undervisningen sker oftast efter 
skoltid, lärarna är undantagna kravet på 
svensk lärarlegitimation och Skolverket har 
tagit fram kursplaner och betygskriterier 
som kan anpassas till de enskilda språken.
Varför skulle de inte kunna användas för 
undervisning i svenska också? Eleverna på 
skolorna för kompletterande svenska har 
ju svenska som Modersmål. 

Idén verkar logisk och självklar. Men 
på skolkonferensen i New Jersey berättade 
Skolverkets utsände, Per-Olov Ottosson, 
att myndighetens jurister som granskat 
förslaget ser flera problem med det. Att ge 
obehöriga lärare rätt att utfärda certifikat är 
ett. Att undervisningen på KS-skolor inte 
ingår i svenska skolsystemet är ett annat. 
Om det krävs ett regeringsbeslut för att för-
ändra skolornas status i svenska myndig-
heters ögon, kommer processen dessutom 
att ta tid.

Lärarna som undervisar i Modersmål 
i Sverige får, enligt skollagen, sätta betyg 
även om de inte har lärarlegitimation. De 
kan även gå en av de särskilda kurser, som 
bland annat Malmö högskola har utvecklat 
för lärare i Modersmål. Skulle inte lärarna 
på KS-skolor i utlandet kunna göra likadant?

På konferensen sa Per-Olov Ottosson 
på Skolverket att han är tveksam till att det 
skulle fungera, men lovade ändå att fortsät-
ta arbetet med att hitta lösningar. (I oktober 
träffades han och Anna-Lena Olsson igen 
för att tala om förslaget.)

Det här förslaget presenterades den 
första kvällen av konferensen och diskus-
sionen fortsatte på lördagen, under Per-
Olov Ottossons presentation av Skolverkets 
uppdrag. Efteråt, i korridorerna, var många 
deltagare entusiastiska över vad en ändrad 
status skulle kunna innebära för deras sko-
lor, i ökat elevantal och ännu högre kvalitet 

Modersmål
En ny lösning på ett gammalt problem
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Nu har de sista resultaten från de 44 an-
mälda skolorna kommit in och det är kul 
att se att det blir fler och fler elever som 
är med och tävlar. Första året 2012, då 
det var SUF-OS, var det 879 elever som 
deltog och nu tre år senare är det 1376.
44 skolor från 5 världsdelar har deltagit 
och det har varit både elever i svenska 
heldagsskolor och skolföreningar med 
kompletterande svenskundervisning 
några timmar i veckan. De friidrottsgrenar 
man tävlat i har varit 60- och 400-meters-
löpning, höjd- och längdhopp och kast 
med tennisboll. Nytt för i år är att även 

på undervisningen. Fast en del vågade 
knappast hoppas på att Skolverket ska ta 
tag i frågan. Myndigheten har andra, mer 
akuta, frågor att lösa. De måste till exem-
pel se till att nyanlända flyktingbarn kom-
mer in i skolan och lär sig svenska.

KS-skolorna i Nordamerika har länge 
försökt hitta egna lösningar som höjer ni-
vån på undervisningen. Skolan i Vancouver 
har just inlett ett samarbete med Svenska 
Distans, där eleverna får distansundervis-
ning med en handledare från undervis-
ningsföretaget.

På skolkonferensen i Washington DC 
2013 presenterade värdskolan sina planer 
på att kontakta amerikanska universitet 
för att inleda ett samarbete där skolans 
elever kan få Advanced Placement-poäng 
för svenskan. Men skolan hittade inget 
universitet som ville ta sig an ett sådant 
samarbete. Advanced Placement (AP) är 
kurser på universitetsnivå, vilka ges i High 
School, motsvarande svenska gymnasiet.

Skolan i Washington DC undersökte 
även hur andra språkskolor i området 
gör. Den franska skolan för kompletteran-
de undervisning har förhandlat fram en 
överenskommelse med sitt lokala skoldi-
strikt om AP-poäng. Den estniska skolan 
har fått hjälp av en estnisk lärare att ta 
fram tester på CEFR-nivåerna B1 och B2.

Ingen av dessa lösningar fungerade för 
Svenska Skolan i Washington DC. Dels 
för att svenskan är ett litet språk – skol-
distrikten hade redan metoder för att mäta 
kunskapsnivåer i franska, men har det 
inte i svenska – dels för att skolan inte 
har lyckats hitta någon svensk lärare som 
är villig att utveckla tester gratis.

Dessutom behöver eleverna ett certifikat 
eller betyg med tyngd. Ett officiellt doku-
ment med en fet stämpel från Konunga- 
riket Sverige, som intygar att den här eleven 
kan svenska språket på en viss nivå. Ett 
dokument som imponerar på antagnings-
nämnderna på universitet och College. 

De 3 581 statsbidragsberättigade elev-
erna, på de 135 skolorna (SUF:s siffror) 
för kompletterande undervisning i svens-
ka, behöver Sveriges och Skolverkets 
hjälp med det.

Text: Petra Socolovsky, ordförande Svenska  
Skolan för Barn i Washington DC

Skolverket kan hjälpa skolorna med:
• att utforma tester
• rätten att utfärda certifikat 
• distansutbildning för lärarna

gymnasieelever har fått en tävlings-
klass att vara med i och utom tävling 
har även flera elever yngre än 6 år 
deltagit. 

Hemma i tävlingssekretariatet i 
Bergkvara söder om Kalmar har jag 
nu 6,4 kg medaljer, 200 stycken, som 
väntar på sina nya ägare. Det ska 
också skrivas fina diplom och vi hop-
pas att detta ska hinna ut till skolorna 
innan man har sina julavslutningar.

Text: Bosse Jonsson

SUF-VM 2015

Aktivitet i Toronto
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det den pedagogiska huvudfrågan – skulle 
eleverna, o fasa, också kunna dua lärarna? 

Ni hade uppkommit och reglerats som 
ett missförstånd: Pluralformen -n på verbet 
gled under 1700-talet över på tilltalet I, som 
på 1200-talet enligt latinsk förebild bör-
jade användas som en hövlighetsform mot 
högreståndspersoner och även av barn 
gentemot föräldrar. Egentligen en plural-
form som kunde motsvaras av Vi-storhets-
markeringen hos furstar när de talade och 
skrev om sig själva. Därmed blev tilltalet 
hierarkiskt. Detta befästes i ett medeltida 
klassamhälle med bruket av titlar som 
uttryckte en mera detaljerad rangordning, 
och höll i sig länge, inte bara för de män 
som befann sig i denna ordning, utan även 
deras vidhängande hustrur; överstinnor, 
pastorskor, doktorinnor.

Du-reformen 1967 var inget nytt 
påhitt – titelanvändningens komplexitet 
hade under mitten av 1800-talet blivit så 
invecklad i de borgerliga ritualerna att 
man startade ett försök till en förenklande 
ni-reform. Armén och polisen uppma-
nades på 1880-talet att nia beväringar 
och allmänhet. I övrigt gick det inget 
vidare. Inte förrän samhället förändrades, 
I-pronomenet helt försvann även från 
dialekterna, klassklyftorna krympte, du-
tilltalet blev kollegialt, fackligt, solidariskt, 
familjärt vanligt och det inte kändes na-
turligt med omskrivningar som min herre, 
lilla fröken, damen, får det lov att vara, 
blir det till att…

På 1980-talet kom en ny förändring 
– ni-et kom krypande tillbaka: som en 

Många språk har noggranna gramma-
tiska och kulturella varianter för den 
interpersonella relation som handlar 
om tilltal – Sie och Du, Vous och Tu är 
inget man leker med i Tyskland och 
Frankrike. Övriga romanska språk har 
samma differens, så även de slaviska.  
Man kan avundas engelskans prag-
matiska You.

Ni och Du har i svenskan hoppat lite fram 
och tillbaka i sina uttryck för artighet, dis-
tans, vördnad, klassmarkering, börd, yrke, 
rikedom, ålder, position, nedlåtenhet. 

På samma sätt som upphörandet av 
pluralformerna av verben kan tidsfixeras 
genom ett ställningstagande av DN:s 
ledarsida på 40-talet, så var 1967 ett 
märkesår för den s.k. Du-reformen, en 
radikal förändring av språkbruket och en 
nedmontering av varianterna ni, namn, 
han/hon, man, märkliga passivomskriv-
ningar och titeltilltal, allt noga reglerat i 
ålders-genus-och positionsceremonier av 
titelbortläggning, du-skålar och studentex-
amens-årgångsangivelser. Bara i Dalarna 
har man alltid sagt du till alla, inklusive 
till den för tillfället rådande kungen, i en 
slags stursk självmedvetenhet. 

Medicinalstyrelsen fick detta angivna 
år en ny chef, Bror Rexed, och han 
deklarerade vid sin ankomst sin intention 
att säga du till alla. Häpnad och chockvå-
gor genom samhället. Smittoeffekten blev 
enorm. Året efter var det första gången 
som två politiker duade varandra i en 
TV-debatt. På lärarutbildningarna blev 

Hördududu! 
Om tilltal, titlar och relationsgrammatik.

markör för artighet i affärer och restau-
ranger, som ett väluppfostrat ungdomstill-
tal gentemot äldre. Det uppfattades dock 
inte alltid så utan som avståndstagande, 
lätt snorkighet, åldersbestämning.

”Överartighetens oartighet” säger 
dottern Jenny som använder det när hon 
kommunicerar med CSN.

Några kartläggningar av tilltalsbruket 
har skett: nestorn Erik Wellander skrev 
redan 1935 om tilltalsordet ni, och från 
70-80-tal finns några texter. En större 
kartläggning av tilltalsskicket i några väst-
europeiska länder utgick från Melbournes 
universitet och Catrin Norrby 2003.

Vad innebär det då idag för dialogen, 
kulturkommunikationen, respekten, 
intimiteten, språknivån att använda pro-
nomenvarianter för tilltal? Du är numera 
så självklart. Ni kan ibland kännas svalt 
distanserande. Varsamhet i mötet med 
andra kulturer kan anbefallas. Revir och 
respekt är känsliga frågor.

För Svenska Akademien gäller fortfa-
rande stundom det ceremoniella 1700-tals-
tilltalet. 

Och för göte-
borgare finns en 
specialvariant – ett 
enda pronomen har 
här en vokativform: 
dô! – för att påkalla 
snabb uppmärk-
samhet. 
Text: Ulla Berglindh

do!
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Hej, jag heter Martina Verdun. I somras 
fick jag ett stipendium av Sverigekontakt 
för att studera Sport- och Äventyrpeda-
gogik på Lillsveds Idrottfolkhögskola. 
Från ett dygn till ett annat förändrades 
min vardag helt. Jag lämnade mitt jobb 
som översättare, sa hej då till kontorslivet, 
stängde dörren till min lägenhet i cen-
trala Buenos Aires, för nu skulle mitt nya 
hem bli på en ö på andra sidan jorden, 
Värmdö.

Värmdö ligger i Stockholms skärgård. 
Naturen är hisnande vacker. Skolan ligger 
verkligen mitt ute på landet, där luften är 
frisk och himlen är mörk och full av stjär-
nor. Jag bor 100 meter från vattnet och 14 
kilometer till den närmaste affären. Rådjur 
betar i min trädgård och man kan till och 
med se en älg i skogen på en vanlig mor-
gonjogg.

Vid sidan om anatomi, beteende, mas-
sageutbildning och andra ämnen, har vi 
aktiviteter så som kajakpaddling, oriente-

ring, nattorientering, friluftsliv, äventyrpe-
dagogik, hinderbanor, bollspel, med mera. 
För oss internatare slutar dagarna inte 
efter middagen, utan varje kväll är full av 
aktiviteter som eleverna själva håller i. Vi 
spelar lagsporter, så som innebandy och 
fotboll. Ibland har vi även yoga, dans och 
crossfit pass. Vi har också full tillgång till 
gymmet. Efter dessa fullspäckade trä-
ningsdagar kan man slapna av genom att 
basta, mysa eller titta på film på storbild-
skärm. Möjligheterna är obegränsade! 

Redan första veckan i skolan gjorde vi 
en fem dagars fjällvandring i Skäckerfjällen. 
En sådan fantastisk upplevelse skulle jag 
inte kunnat föreställa mig. Varje dag täl-
tade vi på olika platser. Vi var våra egna 
guider, vi lagade mat över öppen eld och 
sedan myste vi runt elden. Ett annat även-
tyr som jag tyckte riktigt mycket om var 
när hela klassen åkte på hajk till Sandön. 
Vi paddlade ditt och sov endast under 
vindskydd.

Stipendiat: Martina Verdun
Här på Lillsved är varje dag en ny utma-
ning. Jag kom hit för att förbättra min 
svenska men under tidens gång har jag 
lärt mig så mycket mer. Jag är verkligen 
nöjd med den här upplevelsen hittills 
och väldigt tacksam för att ha fått denna 
möjlighet.

Med vänliga hälsningar, 
Martina Verdun 
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ogärna erkänna det, men minst 45 % av 
den moderna engelskan har faktiskt röt-
terna i det franska språket. Därför borde 
egentligen en engelsktalande person som 
undertecknad ha ganska lätt för franska. 
Men så är det alltså inte.

Framförallt uttalet tycks ställa till stora 
bekymmer för många som vill lära sig 
franska. Det är dock inte mitt stora pro-
blem (utom den gången då vi skulle sätta 
in ett handfat - lave main - på gästtoan 
och jag naturligtvis tog in rörmokaren 
i nämnda utrymme. För att be honom 
sätta in ett lavemang….). Normalt sett 
har jag dock ganska lätt att härma ljud 
och språkmelodier och dessutom finns i 
franskan tydliga regler om hur stavning-

För oss som har försökt lära oss ett 
språk i vuxen ålder så kan det ibland 
vara lite frustrerande. Eller lite och lite – 
mycket! Orden verkar gå in i ett öra och 
ut ur det andra. Tungan vill inte forma 
de nya orden. Anna-Lena Ohlsson, 
lärare i språk och litteratur, som bor i 
Cagnes-sur-Mer (förort till Nice, Frank-
rike) berättar om språkinlärningens 
mödosamma väg. Speciellt ordspråk, 
andra fasta uttryck, ”osynliga regler” 
och hur de blir i andra språk funderar 
hon lite extra på.

Många av oss som bor utomlands 
kämpar dagligen med lite oväntade 
språkliga bekymmer som vi inte tänkte 
på alls innan vi till vardags blev tvungna 
att hantera flera språk samtidigt. Vi kan 
ha barn som bara pratar det nya landets 
språk med oss, trots att vi som föräldrar 
kämpat för att hålla kvar modersmålet 
och vi kan ha problem i kommunikatio-
nen med arbetskamrater, svärföräldrar 
och grannar trots att vi faktiskt behärskar 
deras språk. 

Själv bor jag sedan en tid med man 
och tonårsbarn i södra Frankrike. Vi 
använder dagligen minst tre olika språk 
i både tal och skrift. Jag är dock utan 
tvivel den i familjen som måste kämpa 
mest på vägen mot utökad flerspråkighet, 
trots att jag redan hade två språk i mitt 
liv (svenska och engelska) sedan tidigare 
samt en gedigen akademisk bakgrund 
inom litteratur och språkinlärning. Det är 
enormt frustrerande. Varför ska det kän-
nas så omöjligt?

Franska är ofta ett svårt språk att 
lära sig för en vuxen svensk. En stor 
del av förklaringen ligger i att svenskan 
är ett germanskt språk, som ligger nära 
tyska, engelska och holländska i både 
ord, uttal och struktur, medan franskan 
är ett latinskt språk, som ligger nära 
italienskan, spanskan och rumänskan. 
Samtidigt borde en person med ett stort 
engelskt ordförråd ha stora fördelar då 
hen ska lära sig franska; franska och latin. 
De språken var huvudspråk inom den 
brittiska administrationen från 1066 till 
1400-talet och franskan behöll sin starka 
ställning inom hovet hundratals år däref-
ter. Engelsmännen som jag känner skulle 

SAMSPRÅK OM FLERSPRÅKIGHET

en ger avtryck i uttalet. 
Så vad är då egentligen problemet? 

Grammatiken? Nej – de flesta av oss kan 
plugga in regler om hur ett språk är upp-
byggt så att det mesta faktiskt blir rätt – 
trots en mängd verbböjningar och många 
undantag. Så vad återstår? Varför är 
franskan så svår att erövra för en engelsk-
talande språkfröken som kan grammatik 
och som har lätt för ljudhärmning? Tja, 
förutom att jag lite för ofta verkar ha otur 
när jag tänker, måste det vara när allt slås 
ihop. När orden blir meningar och när 
flera betydelselager döljs bakom orden. 
När det är tyst kunskap och känsla som 
styr och inte längre regelboken. 

Att kunna ett språk är alltså inte bara 

VARFÖR SKA DET VARA SVÅRT?

SAMTAL OM FLERSPRÅKIGHET



33SVERIGEKONTAKT

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 flerspråkig-
heten 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 dör-
rar. Hör av dig till Monica Bravo Granström: contact@
monicabg.com om du vill skriva något.

att kunna en massa ord och grammatik, 
det är att kunna förstå och använda 
olika typer av fasta fraser, eller idioma-
tiska uttryck, som lingvister kallar dem. 
”Aha, ordspråk”, tänker du kanske nu, 
”Måste man verkligen kunna dem?”

Nja, ordspråk, talesätt och ordstäv är 
förvisso en typ av idiomatiska uttryck, 
men de utgör faktiskt ingen betydande 
del av vårt dagliga språkbruk. Många 
ordspråk består dessutom av korta 
kärnfulla meningar, så kallade aforis-
mer som inte sällan är sammanfogade 
av enkla liknelser och metaforer – Den 
som sig i leken ger, den får leken tåla, Stark 
som en björn, Kasta inte pärlor för svin etc. 
– och den typen av uttryck är förhål-
landevis enkla att översätta rakt av med 
bevarad begriplighet. Detsamma gäller 
välkända citat ur världslitteraturens 
kanon och den stora grupp fasta fraser 
som har sitt ursprung i Bibeln. De lik-
nar så klart varandra, oavsett språk. 

Krångligare blir det när vi kommer 
till idiomatiska uttryck, fraser och ord-
par hämtade ur äldre inhemsk litteratur 
antingen som rena citat eller som bear-
betade delar ur citat. I vardagssvenskan 
hittar vi ofta talesätt från de medeltida 

landslagarna (t ex att vräka någon, i 
sinom tid). Naturligtvis finns samma 
fenomen i andra språk. 

Själv tycker jag att den här typen av 
uttryck är enormt svåra att få grepp om, 
inte minst eftersom de ofta bygger på 
ett arkaiskt uttrycksmönster som inte 
alls behöver vara grammatiskt korrekt 
i modern mening. Med en bra ordbok 
till hands går de dock att slå upp. 

Det gör inte allusionerna, det vill 
säga de där kulturellt interna uttryck-
en som gör att du känner dig både 
utanför och dum. Här anspelar man 
språkligt till händelser, personer och 
litteratur. Själv brukar jag till exempel 
säga att jag behöver en burk krume-
lurpiller då och då. Särskilt vissa 
morgnar då jag ser mig i spegeln. 
För den som inte kan sin Pippi, blir 
ett sådant uttalande bara obegripligt 
barnspråk. 

Allusioner är en typ av idiom som 
utesluter på svenska såväl som på andra 
språk. Ofta svänger man dessutom till 
dem för att det ska bli underhållande 
och slagfärdigt, till exempel genom 
att göra ordlekar med citat eller fasta 
fraser som grund, liknande travestier 

som Gammal kärlek kostar alltid eller Jag kom, 
jag såg, jag dreglade. Rubriksättare brukar älska 
den här typen av kreativitet. I alla fall i mitt 
nya hemland. 

De andra typerna av nästan obegripliga 
idiom är förstås förkortningarna av längre ut-
tryck som ingen längre orkar säga. I svenskan 
hittar vi dem ofta bland ordstäven, där vi 
rationaliserat bort referensen till uttryckets 
påhittade upphovsman/-kvinna (kanske för att 
den delen ofta är allt annat än rumsren). Ett 
snällt exempel hittar vi i Är det inte det ena så 
är det andra som ju egentligen ska följas av sa 
flickan som fick näsblod.

Personligen har jag rätt ofta - helt oför-
blommerat – använt mig av direktöversatta 
ordstäv från min gamla farmor för att framstå 
som i alla fall en liten aning kvick. Det brukar 
kunna gå hem både på engelska och franska. 
Och så har jag helt enkelt vant mig vid att 
fatta fel, göra fel och säga fel. Ännu så länge 
verkar det ju inte heller vara hela världen 
(förutom att den där rörmokaren inte längre 
svarar när jag ringer). 

När jag känner mig riktigt bortgjord efter 
en ovanligt praktfull verbal miss, brukar jag 
trösta mig med att tänka på en annan miss, 
en kvinna från mina gamla hemtrakter vid 
namn Yvonne Ryding. Som mycket ung och 
oerfaren avslutade hon, inför många tiotu-
sentals personer, en intervju i direktsändning 
med orden: ”The most important thing is 
to have the both feet on the floor”. Och vad 
hände? Gjorde hon bort sig? Nej, absolut inte! 
Den fotbollsspelande Yvonne från Eskilstuna 
vann allas hjärtan och blev utsedd till Miss 
Universum, hela solsystemets mest underbara 
kvinna! Inte illa pinkat alls, som vi säger där 
hon och jag kommer ifrån. 

Så man kanske helt enkelt skulle ta ett kru-
melurpiller eller två och skippa det där med 
att försöka lära sig det nya hemlandets idio-
matiska uttryck? Det kanske inte skulle göra 
mig till en ny Miss Universum, men Madame 
Universelle. Smaka på det! Låter inte illa  
alls! Eller som vi (inte) säger på franska: 
Ce serait vraiment quelque chose à accrocher sur le 
sapin de Noël. (direktöversättning av ”Det vore 
verkligen något att hänga i julgranen”, som 
inte fungerar på franska)

Text: Anna-Lena Olsson, Cagnes-sur-Mer
madame.olsson@gmail.com

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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Svenska skolan Gran Canaria firar 50 år
Se in i min värld
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barn har rätt att få uttrycka sin mening 
och bli respekterat”. Ingela använde sig 
även av områden som skolan arbetar 
med under temat livskunskap, t. ex 
grupptryck, utanförskap, identitet: Vem 
är jag? Vad är min grej? Att våga säga 
nej, konkurrens, att hitta styrkan tillsam-
mans, vänskap och rädsla. 

Ingela lät eleverna välja om de ville 
ha en större eller mindre roll eller om 
de ville arbeta bakom scenen med 
smink, kläder, scenografi, rekvisita, ljud 
o ljus mm. Hon tog även in föräldrar till 
eleverna som var med som skådespelare, 
make-up artister, uppläsare o.s.v. Det 
blev ett stort projekt där hela skolans för-
ening engagerade sig. Med varje enskild 
elev i bakhuvudet skrev hon roller som 
passar dem. Musikalveckan blev oerhört 
populär och lokalen i Svenska kyrkan var 
full varje kväll. Musikalen spelades upp i 
två akter och i pausen serverade föräld-
rar kaffe och kakor. Musikalens 10 olika 
scener finns på Youtube under namnet 
”Se in i min värld”.

Som avslutning på musikalveckan 
hölls en stor 50-årsfest på skolgården. 
Eleverna fick vara med och planera 
festen och förvandlade skolgården till ett 

Svenska skolan Gran Canaria ligger i 
semesterorten San Agustin på södra 
delen av ön. Skolan startade 1965 i 
Las Palmas. När fler svenskar flyttade 
söderut flyttade skolan till Maspalomas 
1994 och året därpå till de nuvarande 
lokalerna i San Agustin. 

Svenska skolan Gran Canaria är en liten 
skola med små undervisningsgrupper, 
vilket skapar en unik trygghet. Skolan är 
lämplig både för kortare vistelser på ön 
och för fastboende familjer med svensk 
anknytning. Elevantalet har varierat 
mycket men har under de senaste åren 
ökat markant. Skolan kännetecknas av 
stor gemenskap mellan barn i alla åldrar.

Skolan beslutade att fira 50 år genom 
att anordna en musikalvecka där allmän-
heten fick inblick i den värld eleverna 
lever i. Skolans musiklärare Ingela Hell-
sten skrev text samt musik till musikalen, 
som fick namnet ”Se in i min värld”. 
Hon bestämde sig för att utgå från några 
av de värdegrundsområden som skolan 
arbetar med; alla människors lika värde, 
individens frihet och integritet, solidaritet 
mellan människor, med svaga och utsatta 
samt från FN:s Barnkonvention: ”Varje 

stort dansgolv. Röda mattan rullades ut 
och alla gäster fotograferades framför en 
fotovägg. En dj hyrdes in och dansgolvet 
fylldes av barn och vuxna som dansade 
tillsammans. Föreningens medlemmar 
hjälptes åt att laga mat till festen. Det blev 
en födelsedag som för alltid kommer att 
finnas med i våra hjärtan.

Text: Josefine Karlsson. Foto: Pia Lundberg

För mer information om Svenska skolan Gran  
Canaria se www.svenskaskolangc.com eller  
kontakta skolan på: info@svenskaskolangc.com.Svenska skolan Gran Canaria firar 50 år

NYA SPÄNNANDE
BÖCKER FRÅN
SVERIGE!

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.

TOMMY MYLLYMÄKI
 Fisk & skaldjur

VIVECA STEN
I sanningens namn

JONAS JONASSON
Mördar-Anders och 

hans vänner

CELIA B DACKENBERG 
Sagornas stickbok

VIVECA STEN
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och morfar hitta ett gemensamt språk 
med hjälp av nyckeln?

Föreställningen tar med sig åskådarna 
på en interaktiv teaterupplevelse där pu-
bliken hjälper huvudpersonen att klara av 
utmaningar hon möter under äventyret. 
Föreställningen handlar om språk, iden-
titet och betydelsen av litteratur i form av 
en abstrakt berättelse. 

En tillhörande 
workshop behandlar de 
teman som lyfts upp i 
föreställningen och låter, 
genom olika drama-
övningar, barnen ta 
ställning till olika frågor. 
Förskolebarnen gick på 
bokstavsjakt och hittade 
morfars älsklingsbok 
som var tom. Barnen fick 
med sin fantasi fylla bo-
ken med ord. De större 
barnen arbetade med 
ljud och rörelser och 
pratade om hur man kan 
förstå varandra även om 
man inte talar samma 
språk. Alla kom överens 
om att ord och böcker är 
viktiga.

Barnen, lärarna och 
jag kan varmt rekom-
mendera andra svenska 

Från hösten 2015 till sommaren 2016 
åker den tvåspråkiga teatergruppen 
Never-ending Stories runt i Europa 
med sin föreställning och sina work-
shops. Föreställningen är en del av  
pilotprojektet Europeiskt kulturnät-
verk som har som mål att utöka kul-
turutbudet på svenska och på finska i 
hela Europa.

Tisdagen den 3 november hade Svenska 
Skolan i Paris glädjen att ta emot teater-
gruppen. Barnen från förskolan till åk 6 
fick se föreställningen ”Svammel” som 
spelades av Sanna och Emil Sandberg. 
Efter föreställningen hade Sanna och 
Emil dramaworkshops med alla barn i 
olika grupper.

Föreställningen handlar om Linnéa 
som tycker att hennes familj är den 
konstigaste familj som finns, åtminstone 
enligt Linnéa själv. Hennes föräldrar 
stressar bara runt hela tiden och morfar 
talar ett konstigt Svammel-språk och 
snubblar på sitt skägg som växer helt 
okontrollerat. Det gömmer sig märkliga 
skatter i morfars skägg och genom att 
undersöka en bok som ramlar ur skägget 
hamnar Linnéa på ett äventyr där hen-
nes uppgift blir att hitta Betydelsernas 
Nyckel. Hittar Linnéa nyckeln och lyckas 
hon återvända hem? Är hennes familj 
så konstig som hon upplevt och kan hon 

utlandsskolor denna barnföreställning.  
Titta gärna på deras hemsida: http://
never-endingstories.org

E-post: info@never-endingstories.org 
Kontaktperson: Emil Sandberg 
Telefon: +47 76 0938927

Text: Marina Rondeau,  
Rektor Svenska Skolan i Paris

Teaterföreställning på 
Svenska Skolan i Paris 
Teaterföreställning på 
Svenska Skolan i Paris
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Sedan 2013 har Estlands svensk-
lärarförening anordnat en frågesports-
tävling i svenska för gymnasieelever i 
Estland. 

Två år tog evenemanget plats i Gustav 
Adolfgymnasiet i Tallinn och i år kunde 
eleverna besöka Nuckö Gymnasiet på det 
gamla estlandssvenska området i västra 
Estland. De tävlande skolorna har varit 
Gustav Adolfgymnasiet (GAG), Gamla 
stans utbildningskollegium (Collegium 
Educationis Revaliae – CER), Nuckö 
Gymnasium och i år kunde vi välkomna 
eleverna från Pärnu Sütevaka Huma-
nitargymnasium och Tartu Jaan Poska 
gymnasium bland oss. Man kan studera 
svenska som tillvalsämne i ytterligare 
ett antal skolor i Estland. Sammanlagt 
finns det kring 400 elever som studerar 
svenska vid olika gymnasier.

Tävlingen består av frågor på olika 
teman, eftersom mästerskapens mål är att 
vidga elevernas kunskaper om Sverige. 
Första året handlade tävlingen om Sveriges 
geografi – landskap, natur, orter; andra 
året var temat kända svenskar och i år 
fick eleverna fördjupa sina kunskaper i 
relationer mellan Estland och Sverige 
både i det förflutna och i dag. Sådana 
tävlingar i olika ämnen är mycket vanliga 
här i landet och ger möjligheten för ung-
domar att fördjupa sig i något ämne samt 
träffa elever från andra ställen i Estland.

Frågorna som eleverna har fått svara 
på i ämnestävlingen i svenska har blivit 
samlade från olika institutioner i Estland 
med svensk anknytning. Så har man 
samarbetat med Tartu universitets institu-
tion för skandinaviska språk, Svenska 
handelskammaren i Estland, Aibolands-
museet i Haapsalu och några andra samt 
Sveriges ambassad i Tallinn. Frågesporten 
har sammanställts av Liina Kümnik från 
ambassaden som kommenterar sin insats 
så här: Det är en rolig, men även något 
tidskrävande uppgift att sammanställa 
frågesporten. Syftet är att det ska vara 
tillgängligt för alla eleverna oavsett deras 

språkkunskaper, samti-
digt som det inte får vara 
för lätt och inte heller 
för svårt för att hålla 
elevernas motivation och 
intresse uppe. Jag hoppas 
att alla deltagare har lärt 
sig något genom att för-
söka gissa de rätta svaren 
.och att många svenska 
namn och företeelser har 
blivit mer bekanta, Allt 
står inte i läroböckerna!

Den språkliga nivån 
varierar ganska mycket 
från skola till skola och så kan det bli att 
några elever läser svenska bara 2 gånger 
45-minuter varje vecka samtidigt som i 
GAG läses svenska 6 gånger 45 minuter 
i veckan. Eftersom tävlande har hunnit 
studera svenska bara upp till tre år på 
olika nivåer, läses frågorna upp även på 
estniska, så att de som har hunnit plugga 
svenska längre, inte ska ha ett försprång 
framför de elever som har hunnit studera 
svenska bara i ett år. Det viktigaste är att 
man lär sig något nytt och att ge möjlig-
heten för alla elever. Allmänna kunska-
per behöver man inte alltid anknyta till 
språk.

Idén för tävlingen härstammar från 
2012, då svensklärarna (bland dessa också 
undertecknade) i CER hade ett av de 
vanliga lärarmötena och det diskuterades 
hur man kunde förmå eleverna att lära sig 
namn på Sveriges landskap, städer mm på 
ett roligt sätt, samtidigt som det vanligen 
inte blir så mycket tid över åt detta i lek-
tionerna. Tanken växte ganska snabbt och 
nu har svenskstuderande elever från olika 
estniska gymnasier fått möjligheten att lära 
sig nya saker om Sverige och den svensk-
talande världen. Efter själva tävlingen har 
det alltid funnits någon gäst och förra året 
fick eleverna efteråt höra ett föredrag om 
kända finlandssvenskar, som också hör till 
den svensktalande världen men som inte 
togs upp i själva tävlingen. I år pratade am-
bassadören Anders Ljunggren ytterligare 

om aktuella kontakter mellan våra länder.
Värdskolan brukar ha skolvisning före 

eller efter tävlingen och sammanställer ett 
underhållande program med sång, dans 
eller annan gemensam aktivitet. Då äger 
prisutdelningen rum där tävlanden med 
flest rätta svar får priser. Efteråt finns det 
möjlighet att äta och dricka, samtidigt 
som man har en chans att lära känna 
varandra lite bättre. 

I år får Estlands svensklärarförening 
tacka estlandssvenskarnas organisation 
Svenska Odlingens Vänner (SOV) och 
Sverigekontakt för böckerna som dela-
des ut som priser för deltagarna, samt 
Svenska handelskammaren i Estland som 
också gav sitt stöd.

Eleverna själva tycker att det alltid 
är välorganiserat och roligt. De får en 
positiv emotion utav tävlingen och även 
en bättre bild om den svenska kulturen, 
samt vad och vem svenskarna själva 
anser som viktigt i sin kultur.

Vi som deltog tyckte att tävlingen var 
mycket rolig och vi lärde oss ganska så 
mycket nytt. Alla som har chans att delta, 
borde delta, eftersom det är ett väldigt  
positivt evenemang, säger Maarja,Viktoria 
och Hanna.

Artikeln är skriven av eleverna från CER skolan
Maarja Eliisabet Roosalu, Viktoria Hedman
och Hanna Anderson, samt organisatören och 
läraren Eva-Tiina Põlluste

Ämnestävlingen i svenska 
för estniska gymnasieelever

Gustafv Adolfgymnasiet i Tallinn
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Daniel Solander anlände i Kurnell Botany 
Bay i Sydney tillsammans med Löjtnant 
James Cook som utsetts att leda denna 
historiska expedition. Med på skeppet 
fanns även Joseph Banks, engelsk aristo-
krat och stor entusiast av flora och fauna, 
som vänt sig till Uppsala Universitet och 
Carl von Linné då han sökt en bibliote-
karie ombord, som även behövde kunna 
kategorisera växter och djur enligt Linnés 
Systema Naturae. Linné skickade sin mest 
lämpade lärjunge Daniel Solander men 
såg även chansen att samtidigt bli av med 
Piteåpojken som förälskat sig i hans dot-
ter. Solander förblev ogift och återvände 
aldrig till Sverige. 

Svenska Skolan gjorde detta evene-
mang till en temadag för sina elever och 
till allas förtjusning hade de svenska 
botanikerna Roger Kalla och Johanna 
Adams klätt ut sig till Solander och Linné 
i tidsenliga dräkter. De underhöll redan 
barnen på bussfärden ut till Kurnell och 
fortsatte att bidra med sin expertis under 

dagen och agera som ciceroner.   
Med tal av ambassadör Pär Ahlber-

ger, Sveriges folkhälso-, sjukvårds- samt 
idrottsminister Gabriel Wikström, lokale 
borgmästaren Carmelo Pesce och profes-
sor Edward Duyker, hyllades den svenske 
vetenskapsmannen med pompa och ståt. 
Även svensk sång, musik och folkdans 
ingick i programmet. Efteråt förtärdes 
varm korv och den medförda picknicken 
på gräsmattan medan den svenska flaggan 
vajade stolt över minnesplatsen.

Professor Duyker höll sedan ett 
mycket uppskattat föredrag om sin 
biografi om Daniel Solander för de 
äldre medan det nu var det dags för 
barnen att gå i Daniel Solanders och 
Carl von Linnés fotspår! 

Barnen gick på upptäcktsfärd ge-
nom djungel, där man kunde höra 
ljud från kakaduor och grodor. Hål 
i marken upptäcktes, som efter nog-
grann undersökning, beslöts tillhöra 
myror. Vi träffade Daniel Solander 

som berättade om sin världsomsegling 
och fick fundera på var Piteå, London 
och Botany Bay låg. Carl Mikael Bell-
mans, 1700-talets mest populära artist, 
’Vila vid denna källa’ visslades från en 
inspelning. Vi fick gissa när Sveriges älds-
ta universitet grundades och lägga oss på 
marken och bilda årtalet med kropp, hän-
der och ben och fotografera resultatet.

Sen följde experiment med vatten och 
diskussioner om vad som händer om man 
skövlar skog? Vi såg märken på träd och 
diskuterade om de var gjorda av termi-
ter, trädkängurun eller kanske opossum? 
Vidare under promenaden hördes abori-
giner prata i buskarna, när plötsligt Carl 
von Linné dök upp. Linné lärde oss att 
klassificera djur enligt sitt världsledande 
system. Vi fick lära oss att Homo Sapiens, 
den förnuftiga människan, är Carl von 
Linnés begrepp. Mycket stod på program-
met och vi fick skynda oss till bussen, där 
många av oss till slut slumrade in utmat-
tade efter en lärorik dag. 

Stort tack Riksföreningen Sverigekon-
takt för att ni bidrog till denna dag, 

Text: Pernilla Thakur Lundqvist, Svenska Skolan 
i Sydney, i samarbete med Jan Anger, Svenska 
Klubben

Spännande dag i 

Botany Bay
Vårsolens strålar glittrade i Botany Bays böljor när svenskkolonin i Sydney 
söndagen 11 oktober firade minnet av sin landsman botanikern Daniel Solan-
der, som ingick i besättningen ombord på skeppet Endeavour vid den första 
landstigningen i Australien 1770. Det var ett gediget samarbete mellan Svenska 
Klubben och Svenska Skolan som drog in 150 gäster, varav 66 barn, kring So-
landers monument i nationalparken. Huvudsyftet var att betona Solanders yrke, 
insatser och nationalitet vilket australiensare i gemen inte känner till.
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6 november  
i Lützen

Soldater från förr

Akademiska kören från Göteborg

 I väntan på kransnedläggning

Maik Reichel lägger ned  
Riksföreningen Sverigekontakts 
krans vid minnesstenen.
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Utöver den kompletterande svenskun-
dervsiningen, bedriver Svenska språk-
föreningen i Athen även undervisning 
för vuxna som vill flytta till Sverige för 
studier eller arbete.  Många av dessa 
är läkare, sjuksköterskor, ingenjörer 
– grupper som Sverige har ett stort 
behov av. 

Några av oss som arbetar på Språkföre-
ningen har under många år även arbetat 
på Athens universitet med detta som vi 
kallar Svenska 2.

Mål
Den bok vi nog använt allra mest under 
de ca tjugo år vi arbetat med svenska 2, 
är serien som heter Mål från Natur och 
Kultur. Den finns på alla nivåer, från 
nybörjare och ända upp till Tisus-nivå, 
Mål 1 och 2, Mitt i Mål, Mål 3 och Kom 
i Mål. Eftersom  man i Mål 1 och 2 följer 
en familj, passar boken även bra för lite 
yngre elever eftersom de kan relatera till 
den här svenska familjen. Det är Ellen 
och Jonas med barnen Emil och Klara. 

Basläromedel för svenska 2 
Vi får följa dem i deras vardag och man 
lär också känna deras grannar, Jocke 
och Lisa. I huset bor också Hassan och 
Linda, ett ungt par. I början presenteras 
personerna, och då får man direkt en öv-
ning i det svenska vokalsystemet, som är 
så svårt för våra grekiska elever, de har 
ju inte långa vokaler i sitt eget språk. Vi 
lär alltså känna Emil och Ellen, Jonas 
och Jocke, Lisa och Linda, lång och kort 
vokal. Boken är väldigt systematiskt upp-
lagd och är lätt att arbeta med för någon 
som inte har så mycket erfarenhet av att 
undervisa. Man läser texter, det finns 
frågor på texterna, det grammatiska mo-
mentet plockas in och övningar som hör 
till finns i övningsboken med klara och 
tydliga regler. Det vi känner med Mål 
är att det kan gå lite långsamt. En del av 
våra elever vill på två år, kanske snab-
bare, försöka komma upp i en B2-nivå, 
och då kan man inte enbart arbeta med 
Mål. Men vi har också märkt att de som 
har arbetat med Mål har fått en väldigt 
bra bas.

Rivstart
Vi började arbeta med Swedex-proven 
för snart 10 år sedan och då börjde vi 
också att arbeta med serien Rivstart, 
också den från Natur och Kultur. Boken 
är helt uppbyggd efter den europeiska 
språkskalan och finns just nu för nivåerna 
A1-/A2 och B1/B2. Snart kommer även 
en bok med nivå B2+/C ut. Rivstart kän-
des som en frisk fläkt efter alla år med 
Mål, men vi märkte snart att den var mer 
svårarbetad. Man behöver planera på 
ett helt annat sätt och det finns många 
muntliga övningar där studenterna får 
träna in fraser, något som inte kändes 
helt naturligt att göra. Grekiska studenter 
tycker i och för sig inte att det är något 
konstigt med att lära sig en massa fraser 
innantill, det gör de även i andra språk, 

men för oss kändes det inte så bra. Vi har 
dock efterhand lärt oss att arbeta med 
Rivstart, men ibland känns det som om 
den går för fort fram, till skillnad från 
Mål. När man slår upp boken känns den 
först ganska rörig. Det finns inte många 
längre sammanhängande texter i den 
första boken och det känns lite oorganise-
rat. Man får verkligen planera noga och 
se och plocka ut det som passar just de 
studenterna man har i klassen. Inte lika 
lättarbetat som Mål alltså och kanske inte 
att rekommendera för oerfarna lärare. 
Övningsboken är bra med grammatiken 
klart förklarad, och bra repetitionsövning-
ar. Det finns också mycket extramaterial 
på webben. I den nya utgåvan av Rivstart 
finns alla hörförståelseövningarpå nätet, 
vilket kan vara svårt om man inte har till-
gång till wi-fi där man har sin undervis-
ning och det är ju inte självklart att man 
har det. Vi känner att Rivstart är bra för 
de studenter som har lite bråttom och 
vill göra Swedex-prov snabbt, eftersom 
boken är uppbyggd just för dessa prov. 
Övningarna i boken, både de muntliga, 
skriftliga och hörförståelsen är väldigt lika 
Swedex-proven, kanske inte så konstigt 
när författarna är de som också arbetar 
just med Swedex.

Detta är det basmaterial vi arbetat 
mest med, men vi har även i perioder 
arbetat med en serie från Folkuniversite-
tet som heter På svenska, med Svenska 
utifrån från Svenska institutet och med 
en bok som heter Studera svenska med 
Maris från ett litet förlag.  Alla böcker 
är bra på sitt sätt, och var och en får nog 
själv prova och se vad som passar, för 
vi är alla olika och har olika arbetssätt, 
studenter från olika länder med olika pe-
dagogiska traditioner. Så, alla sätt är bra, 
utom de dåliga.

I nästa Sverigekontakt, kommer jag 
att gå igenom en del av det extramaterial 
som vi, förutom basmaterialet, använder i 
vår undervisning i Aten. 

Text: Anette Nordgren, Aten

RECENSION
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Som författaren själv säger är det ett  
läromedel som vänder sig till elever 
på studieväg 1, kurs A och B, inom 
utbildningen i svenska för invandrare. 
Och Anna Bjursén har själv i många år 
arbetat med att undervisa svenska för 
invandrare i Karlstad och på Komvux 
Eslöv.

Läromedlet består av en textbok, en  
övningsbok och en lärarhandledning 
med kopieringsmaterial, och övningarna 
som behövs för att lyssna, kan man få på 
www.gleerups.se  Jag har bläddrat i  
övningsboken och textboken.

Det här läromedlet skiljer sig från andra 
som jag har sett eller använt tills nu. Det 
är uppbyggt så att eleverna lär sig språket  
väldigt sakta och gradvis. Det betyder 
att det finns få ord under en lektion men 
som upprepas ofta.

I början blev jag lite förvånad över be-
hovet av att  lära att man måste skriva stor 
bokstav i början av en mening eller att 
man ett flertal gånger skulle skriva vad en 
person heter i förnamn eller efternamn, 
men då förstod  jag att den här boken är 
skriven för invandrare i Sverige. De  
kommer ofta dit med olika studieerfaren-
heter och kunskaper, och ibland kan de 
ha ganska kort skolbakgrund.

Böckerna följer textboken med olika 
teman som är anpassade efter vardagliga 
händelser. Och varje tema har två olika 
svårighetsgrader – A och B, så i varje 
grupp kan läraren anpassa texten indivi-
duellt efter varje elevs läsfärdigheter. Till 
exempel i texten på nivå A är det  
fyra enkla meningar om teman, men i 
texten på nivå B finns redan en rejält  
enkel text om temat. Man kan också 
använda båda svårighetsnivåerna om 
det behövs. Men som sagt texterna och 
övningarna är verkligen enkla, men vad 
som är viktigt och bra – är att eleverna 
får lära känna många situationer. På så 
sätt kan man både lära sig viktiga ord, 
men också hur saker fungerar i Sverige, 
till exempel hur man brukar använda 
tvättstugan i ett flerfamiljshus och vad 

som sker på för-
äldramöten. 

Vad jag blev 
förvånad över är 
att ibland i tex-
terna på nivå B 
kan man träffa 
på ganska svåra 
grammatiska sa-
ker, till exempel  
redan i första tex-
ten i läroboken 
ser man alla slags 
verb och tempus-
former. Det tycker 
jag, i jämförelse 
med övningarna 
och de gramma-
tiska termer som 
finns i övningsbo-
ken, inte stämmer  
med läromedlets 
enkelhet och de 
tas inte upp i un-
dervisningen i lä-
romedlet. Frågan 
uppstår – hur gör 
man då? Försöker 
man förklara det 
på tavlan utan att 
öva det i boken? 

En idé som jag 
verkligen tycker 
om, är att många uppgifter kräver diskus-
sioner och tänkande utanför skolan och 
klassrummet, som grupparbete, studie-
besök eller som en gemensam promenad 
till platsen där kan man hitta svaret. Det 
är en metod som man skulle använda 
oftare i undervisningen. Också den visu-
ella utformningen är mycket sympatisk 
och betraktandet är verkligen bra – stora 
bokstäver, inte för mycket färger, gan-
ska många bilder gör detta läromedlet 
lättanvänt.

Annas Bjurséns läromedel Ingång 
SFI är bra för invandrare i Sverige, men 
kan inte med lika bra resultat användas 
utomlands, för studenter som vill lära sig 
svenska till exempel i Lettland eller Est-

Ingång SFI 
RECENSION

land, fast metoden att dela texten i två svå-
righetsgrader är riktigt bra så texterna kan 
man använda. Vanligtvis kräver studenter 
i Europa större hastighet, fler uppgifter 
och är vana att lära sig språket med större 
svårighetsgrad.

 
Text: Ieva Krūmiņa, Svensklärare i Lettland. Har i 12 
år undervisat på gymnasiet, jobbar nu med vuxna 
svenskstudenter
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enligt Rosa, Tusen mil från dej till mej 
av Måns Gahrton och Johan Unenge 
presenterades.

Eleverna  hade även bakat bullar och 
ordnat med kaffe som såldes. Pengarna 
som samlades ihop kommer att gå till en 
klassresa till Västerås. Där planerar den 
Svenska Skolan i Kassel att besöka lokala 

Den 10 oktober arrangerade Svenska 
Skolan i Kassel tillsammans med 
Svensk-Tyska Föreningen i Kassel 
den svenska bokens dag. Den lit-
terära dagen blev en succé och kan 
nu bli en årlig tradition. Deltagarna 
passade på att rensa i bokhyllorna 
hemma och klassrummet fylldes av 
böcker, tidningar, cd-skivor och filmer 
på svenska. Böcker som föreningen 
hade fått som gåva under året lades 
till bokbordet och totalt blev det ca 
600 att välja mellan.

Elever, föräldrar och besökare botanise-
rade och tog med sig böcker hem och ett 
valfritt bidrag kunde lämnas till skolans 
klasskassa. Böcker för de minsta var den 
största bristvaran men en sagostund ord-
nades som ett spännande inslag innan det 
serverades saft och kanelbullar.

Dagen inleddes med att alla elever i 
skolan lämnade boktips. Böcker som Pelle 
Svanslös  av Gösta Knutsson,  Dagens 
skräckis  av Susanna Alakoski och Livet 

Den svenska bokens dag  
i Kassel, Tyskland

Riksföreningen Sverigekontakt anordnar sommarkurs i 
svenska på Billströmska folkhögskolan även 2016. Kursen 
börjar måndag 25 juli och avslutas lördag 13 augusti. Mer  
information på vår hemsida www.sverigekontakt.se under  
Utbildning. Du anmäler dig senast 30 maj. Tänk på att  
antalet platser är begränsade och att kursen kan bli  
fullbelagd. Anmäl dig i tid!

Välkommen till Sverige sommaren 2016!

Sommarkurs i svenska 2016

skolor på plats och även att göra ett 
studiebesök på Centrum för tvåspråkig-
het, CF2.

Text: Linda Nordenhem,  
lärare i Svenska Skolan i Kassel
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1. Allsvenskan i fotboll är nu avgjord. 
Vilket lag vann?
A. IFK Göteborg
B. AIK
C. IFK Norrköping

2. Mer fotboll! Sverige tog sig till 
fotbolls-EM i Frankrike sommaren 2016. 
Den avgörande matchen spelades mot … 
– ja, mot vilket lag?
A. Ryssland
B. Österrike
C. Danmark

3. Både kronprinsessan Viktoria och 
prins Carl-Philip väntar barn? När är 
födslarna beräknade?
A. Mars och april
B. April och maj
C. Februari och mars

4. Augustpriset är ett fint litterärt pris. 
Vem vann för bästa skönlitterära bok 
2015? 
A. Jonas Jonasson
B. Jonas Hassen Khemiri
C. Jonas Gardell

5. Bron är en internationellt uppmärk-
sammad tv-serie och en samproduk-
tion mellan Sverige och ett annat land. 
Vilket?
A. Danmark
B. Norge
C. Island

6. Nobelpriset i litteratur tilldelades i  
år Svetlana AleksijevitIj. Vilket land 
kommer hon ifrån?
A. Ryssland
B. Belarus
C. Ukraina

Nutidsorientering 
Följde du med vad som hände i Sverige hösten 2015?

7. Många flyktingar har kommit till 
Sverige under 2015. Från vilket land 
kommer flest personer?
A. Irak
B. Afghanistan
C. Syrien

8. Ett av Sveriges populäraste tv-
program är ”På spåret”. Vilken typ av 
program är det?
A. Deckare
B. Frågeprogram
C. Dokumentär 

9. The Danish Girl är en film som rönt 
stor uppmärksamhet i Cannes och 
som kommer att ha premiär i Sverige 
nästa år. Vilken svensk skådespeler-
ska finns med i rollistan?
A. Lena Olin
B. Naomi Rapace
C. Alicia Vikander

10. Håkan Hellström är en känd 
svensk sångare. Vilken stad kommer 
han ifrån?
A. Göteborg
B. Stockholm
C. Uppsala

11.Varje år utses ”Årets julkapp” av HUI  
Research. Vad är ”Årets julklapp” 2015?
A. Robotdammsugaren
B. Bläckpennan
C. Löparskor

12. Stefan Löfven är Sveriges statsminis-
ter. I vilket förbund var han förbundsord-
förande innan han fick detta uppdrag?
A. LO
B. IF Metall
C. SECO

13. Solsidan är ett populärt humor-
program på tv. Var utspelar sig serien?
A. Saltholmen
B. Saltsjön
C. Saltsjöbaden

14. På jul äter många 
någon typ av aladåb.  
Vad är en aladåb?
A. Maträtt i gelé
B. Dessert med apelsin
C. Sill med smak av pep-
parkaka

15. Julmust dricks det 
mängder av vid jul. Ett bär 
sätter smak på musten. 
Vilket?
A. Blåbär
B. Björnbär
C. Enbär

Skicka de rätta svaren till Sverigekontakt, 
Box 53066, 40014 Göteborg senast 15 
februari 2016. Du kan också mejla svaren 
till lars.bergman@sverigekontakt.se.  
Bokpris till de tre först öppnade rätta 
svaren. 

Lösning till nutidsorienteringen nr 3, 
2015 var: 1B, 2B, 3B, 4A, 5C, 6C, 7A, 
8B, 9C, 10A, 11B, 12C, 13C, 14A, 15B
Pristagare:
Maria Gustafsson, Schweiz
Birte Brune, Tyskland
Claudia Ahlemayer, Tyskland
GRATTIS!

© Carolina Romare

© Live Nation
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Med SVT World missar du inte julens praliner 
och vårens primörer i tv-rutan!

Med oss följer du Nobelfestligheterna, nya säsongen av Fröken Frimans 
krig, På spåret, Antikrundan, Melodifestivalen samt får de senaste 
nyheterna från Rapport och Aktuellt – precis som släkt och vänner 
hemma i Sverige. 

Du får också tillgång till SVTs text-tv, programtablån i tv:n (EPG) och 
radiokanaler från Sveriges Radio. Med vår tjänst “catch up” kan du 
dessutom titta på programmen när det passar dig.

Abonnemang tecknas via vår kundtjänsts hemsida: www.connova.se
eller per telefon +46 141 - 20 39 10.

Läs mer om oss på: svt.se/svtworld


