
Svenskan 
- ett språk att äga, 

älska och ärva 
En antologi 

Redaktörer: 
Per-Åke Lindblom och Arne Rubensson 

Språkförsvaret 
Stockholm 1011 



Innehåll 
Förord 9 

Språk att äga, älska och ärva 12 

Tema: Moderna språk 
Ska moderna språk dö sotdöden? 16 

Småsnålt. "Rektorns statistik avviker kraftigt 

från institutionens." 18 

Good night, Sweden. Usla språkkunskaper 

leder till miljardförluster. 20 

Vilka moderna språk ska den svenska grundskolan prioritera? 22 

Recension av Kjell Ljungbos avhandling 25 

Tema: Engelskans ställning i Sverige 

Pågår ett språkskifte i Sverige ? 28 

Frivillig kolonisering 30 

Låt inga friskolor dumpa svenskan 34 

Att upphöja engelska till undervisningsspråk 

är ytterst ogenomtänkt 36 

Övertro på engelskans betydelse 39 

Tidig engelska stjäl tid från modersmålsträningen 42 

Tema: Svenskan i EU 
Svenska språket devalveras i EU 44 

Får svenskan en chans i EU i år ? 48 

Tema: Svenska som huvudspråk i Sverige 
I väntan på den språkpolitiska propositionen 51 

Språkpropositionen är en dimridå 55 

Utkast till språklag för Sverige 57 

Förslag till tilläggsdirektiv angående språklag 66 

Uttalande om förslaget till språklag - "Värna språken" 70 



En kommentar till "Språk för alla - en språklag" 

Yttrande till jo med anledning av regeringens 

engelskspråkiga e-postadresser 

Hur ska språklagen tolkas ? 

Språkförsvaret och kampen för en språklag i Sverige 

Tema: Svenskan kontra engelskan på högskolan 
Förslag till språkpolitik för den svenska högskolan 

Angående krav på engelska i samband med universitetens 

anställningsansökningar och befordringsärenden 

Tema: Mellannordisk språkförståelse 
Försvara den nordiska språkgemenskapen - stärk 

grannspråksundervisningen! 

Tema: Finlandssvenskan 
Språkhets som inte alls ska underskattas 

Svenskans sak i Finland är vår 

Hållningen mot svenskan i Finland är en 

ovänlig handling även mot Sverige 

Tema: Språkstatistik 
Sverige behöver en språkstatistik som bygger på fakta 

- inte på gissningar 

Tema:Allmänt om svenskan 
När ett språk dör 

Svenska språket i fritt fall 

Tema: Övrigt 
Språktest - inget mirakelmedel 

Patentspråk i EU - inte alls så enkelt som att 

bara reducera kostnaderna 

Programförklaring för Språkförsvaret 


