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Session 2014 
 
 

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL 
 
 
 

SUÉDOIS 
 

Mercredi 18 juin 2014 
 
 
 

Langue vivante 1  
 

Séries L, ES, S 
 

Séries ES - S : durée : 3 heures - Coefficient : 3 
Série L : durée : 3 heures - Coefficient : 4 

 
 

Langue vivante approfondie : Série L  
 

Durée : 3 heures - Coefficient : 4 
 
 
 

 
ATTENTION 

Le candidat choisira le questionnaire correspondant  à sa série :  
- Séries L, ES-S : questionnaire page 4/5  
- Série L approfondie : questionnaire page 5/5  

 
 
 
 

L’usage du dictionnaire et des calculatrices est interdit. 
 
 
 
 
 

Le sujet comporte 5 pages numérotées 1/5 à 5/5 
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Document 1 

 
 

Är svenska språket hotat? 
 

Frågan kan tyckas märklig, men svenskan har redan trängts tillbaka på vissa 
områden. 

De flesta naturvetenskapliga avhandlingar på svenska universitet skrivs idag på 
engelska. En mycket stor del av kurslitteraturen är på engelska och engelska används 
mer och mer som undervisningsspråk på universitet och högskolor. Risken finns att 5 
svenskan upphör att utvecklas inom det naturvetenskapliga området: svenska begrepp 
och termer skapas inte utan ersätts med engelska.  

På många svenska storföretag har man gått över till engelska som huvudspråk. 
Engelskan dominerar inom musik-, reklam-, sport- och datavärlden. En artist kan räkna 
med en stor marknad utomlands, om han eller hon sjunger på engelska. Inom reklamen 10 
härskar föreställningen att engelska är vackrare, « coolare » etc än svenska. Regeringen 
tog priset, då den startade ett projekt, som kallades för « Swedish Social Compact ». 
Projektet handlade om vilken etik som svenska företag skulle tillämpa ute i världen. Till 
sist insåg man att det gick att använda ett svenskt namn på projektet: « Globalt ansvar ». 

Varför skall man försvara svenska språket?  15 

De som motsätter sig engelskans expansion på svenskans bekostnad, stödjer inte 
bara det svenska språket utan även alla mindre språk. Språket är en viktig 
identitetsbärare och utgör en brygga till familjen, traditionerna och historien. De som 
motsätter sig engelskans expansion gör det heller inte för att de inte inser fördelen med 
ett internationellt andraspråk. 20 

De frågor man bör ställa sig om man har svenska som modersmål, är: 

Är inte mitt språk lika mycket värt som vilket annat språk som helst? Vill jag att det 
skall överleva? Har inte alla språk ett värde i sig? 

 

 
 
Version abrégée d’un article de Per-Åke Lindblom publié sur le site sourze.se 29/4/2002 

http://sourze.se/2002/04/29/ar-svenska-spraket-hotat__74521 
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Document 2 

 
 

Varför tycker svenskar att engelska är så fint? 
 

När min brasilianska väninna i Stockholm hade bott sju år i Sverige tog hon ett 
beslut. Hon bestämde sig för att börja prata svenska. Fram tills dess hade hon endast 
pratat engelska, vilket fungerat bra både privat och på hennes jobb som gästforskare vid 
Stockholms universitet. Men när hennes tonårsbarn lärt sig flytande svenska och tog 
med sig svenska kompisar hem kände hon att det vore bra om hon också pratade 5 
svenska. « För integrationens skull », tänkte hon. 

Vad hon sedan upplevde skulle hon aldrig ha kunnat föreställa sig. Hon fick sämre 
service i butiker, folk tittade snett på henne när hon pratade i mobilen på gatan och på 
middagar började hon få frågor som hon inte fått på flera år: « Hur länge har du bott i 
Sverige, vilken stadsdel bor du i och vad gör du egentligen på universitetet? » 10 

« På några veckor gick jag från att vara en respekterad internationell 
ekonomiforskare till att bli en invandrare. » 

Tidigare när Sandra gått in i butiker och frågat på sin fläckfria engelska var 
klänningarna hänger hade biträdena flugit upp bakom disken och visat runt henne i 
butiken. På svengelska, med charmig Stockholmsdialekt, hade biträdena berättat om 15 
skor, smycken och skärp som passade till. 

När Sandra nu frågade på bruten svenska var klänningarna hängde någonstans fick 
hon en arm till svar : « Där borta ». 

Sandra tvingades återgå till engelskan för att bli integrerad i Sverige. Det väcker en 
fråga hos mig. 20 

I Brasilien uppmuntras varenda försök av utlänningar att prata portugisiska. Att 
utlänningar bryter gör inget. Men om invandrarna envisas med att prata engelska i 
Brasilien kan de bli kritiserade för att de inte anstränger sig tillräckligt för att lära sig 
landets språk.  

I Sverige är det tvärtom. Pratar du flytande engelska så behandlas du som en Gud. 25 
Du anses intressant, världsvan och modern. Men om du bestämmer dig för att lära dig 
svenska, och råkar tala med brytning, då faller du längst ned i samhällets bottenskikt och 
behandlas sämre. 

 
 
 

Version abrégée d’un article de Henrik JÖNSSON publié sur le site sydsvenskan.se 
20/08/2012 : www.sydsvenskan.se/varlden/varfor-tycker-svenskar-att-engelska-ar-sa-fint/ 
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TRAVAIL À FAIRE PAR LES CANDIDATS 
 

DES SÉRIES L, ES et S  
 

 
 
I- COMPRÉHENSION : 10 points 
 

Répondre en suédois aux questions suivantes par des phrases complètes, en 
justifiant le cas échéant par des éléments du texte. 

 
Document 1 
 

1. Inom vilka områden har svenskan trängts ut till förmån för engelskan ? 
Vilken är risken för svenskan som språk ? 

 
2. « Regeringen tog priset… » : varför och i vilket sammanhang ? 
 
3. Vad innebär att « språket är en viktig identitetsbärare » ? 
 
 

Document 2 
 

4. Varför beslutar sig författarens brasilianska väninna för att börja prata 
svenska ? 

 
5. Hur upplever hon omvärldens reaktioner när hon sätter sitt beslut i 

verket ? 
 
6. Hur förändras omvärldens reaktioner ?  
 
7. Hur reagerar man i Brasilien när utlänningar försöker tala portugisiska ? 
 
8. Vilka egenskaper förknippar svenskar med att tala flytande engelska, 

enligt författaren ?  
 
 
 
 

II- EXPRESSION : 10 points 
 

Traiter en suédois deux sujets au choix parmi les trois proposés  
ci-dessous en 120 mots environ par sujet. 

 
1. Varför, tror du, har engelskan en stark ställning i Sverige ? 
 
2. Vilken är skillnaden på svensk och fransk inställning till det egna 

språket ? 
 
3. Hur reagerar du när en utlänning försöker tala ditt modersmål ? Varför ? 
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TRAVAIL À FAIRE PAR LES CANDIDATS 
 

DE LANGUE VIVANTE APPRONFONDIE SÉRIE L  
 

 
 
I- COMPRÉHENSION : 10 points 
 

Répondre en suédois aux questions suivantes par une ou deux phrases complètes, 
en justifiant le cas échéant par des éléments du texte. 

 
Document 1 
 

1. Inom vilka områden har svenskan trängts ut till förmån för engelskan ? 
Vilken är risken för svenskan som språk ? 

 
2. « Regeringen tog priset… » : varför och i vilket sammanhang ? 
 
3. Vad innebär att « språket är en viktig identitetsbärare » ? 

 
 
Document 2 
 

4. Varför beslutar sig författarens brasilianska väninna för att börja prata 
svenska ? 

 
5. Hur upplever hon omvärldens reaktioner när hon sätter sitt beslut i 

verket ? 
 
6. Hur förändras omvärldens reaktioner ?  
 
7. Hur reagerar man i Brasilien när utlänningar försöker tala portugisiska ? 
 
8. Vilka egenskaper förknippar svenskar med att tala flytande engelska, 

enligt författaren ?  
 
 
 
II- EXPRESSION : 10 points 
 

Traiter en suédois les trois sujets suivants en 130 mots environ par sujet. 
 

1. Varför, tror du, har engelskan en stark ställning i Sverige ? 
 
2. Vilken är skillnaden på svensk och fransk inställning till det egna 

språket ? 
 
3. Hur reagerar du när en utlänning försöker tala ditt modersmål ? Varför ? 


