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Karl Gustav Ljunggren 

6 december 1906—I1 januari 1967 

»Språkvård, sammanfattande benämning på 
all systematisk eller åtminstone medveten 
strävan att göra ett levande språk i något 
avseende bättre, riktigare, 'renare', mera ut-
trycksfullt, mera lättläst o. s. v. eller att 
skydda det för nyheter, som icke anses önsk-
värda. Alla kulturspråk ha i någon form 
blivit föremål för språkvård, framför allt 
med hänsyn till vad som är huvudproble-
met i all språkvård, förhållandet mellan tal-
språket och skriftspråket. Allt normerande 
-- i mera konservativ eller mera radikal rikt-
ning - innebär olika former av språkvård. 
Praktiskt taget alla sidor av ett språk kunna 
liii föremål för språkvård, t. ex. uttalet (ge-
nom strävan att avlägsna mera utpräglade 
clialektegendomligheter och genom arbete för 
ett tydligt uttal), stavningen, ordböjningen, 
syntaxan och ordförrådet. 1 fråga om de 
sistnämnda punkterna kan man särskilt fram-
hålla strävandena att utrensa eller undvika 
främmande ord att hindra eller motverka 
danskans, norskans och svenskans fortsatta 
splittring, ävensom ofta officiellt påbjuden 
granskning av ortnamn och nya familje-
namn. » 

Denna definition av begreppet språkvård 
i:r hämtad ur Svensk Uppsiagsboks andra 
upplaga (hd 27, 1953), och den är utarbe-
tad av Karl Gustav Ljunggren, professor i 
svenska språket vid Lunds universitet 1940--
1967.   

Få kunde ha varit bättre skickade än Karl 
Gustav Ljunggren att uttala sig om vad 
språkvård innebär, teoretiskt och praktiskt. 
Under hans långa och sällsynt rika och 
mångsidiga arbete inom språkforskningen var 
den svenska språkvården ständigt ett av 
hans huvudintressen. Redan 1946 publicera-
de han en sam]ing uppsatser under den för 
hela hans gärning mycket adekvata titeln 
aSpråkvård och språkforskning», en volym 
som inleds med tre upp:atser som fortfaran-
de är viktiga och värdefulla för alla språk-
vårdsintresserade, nämligen »Språkforskning 
och språkvård», »De främmande orden i 
svenskan» och »Nordisk språkvård». 1-Ian 
hade en klarare blick fln de flesta för vilka 
betydelsefulla res-altat min står att vinna för 
en svensk språkvård som samtidigt är nar-
disk. 

Karl Gustav Ljunggren var ledamot av 
Nämnden för svensk språkvård sedan nämn-
dens tillkomst 1944, och från 1953 till sin 
bortgång i januari 1967 var han vice ord-
förande i nämnden. Han var en av nämn-
dens mest aktiva och uppslagsrika ledamöter, 
och en vad av nämndens arbetsuppgifter 
har han formulerat eller gett impulserna till. 
Här skall särskilt erinras om den registrering 
av nya ord i svenskan och de andra nordiska 
språken som han tog initiativet till 1953 
och som alltsedan dess har fortgått. Resulta-
ten av denna registreringsverksamhet har 
regelbundet publicerats i »Nordiska språk-
frågor», och varje förteckning över nordiska 
nyord har inletts med fylliga kommentarer 
av Karl Gustav Ljunggren, kommentarer 
mättade på intressanta iakttagelser och för-
slag till nya undersökningar och praktiska 
åtgärder. Vid hans arbete med den senaste 
iyordslistan slog det honom att den allt 
mera växande floran av yrkestitlar i de nor-
diska språken bildar en ordgrupp av sär-
skilt intresse, som vore värd en närmare 
granskning. På hans förslag beslöt därför det 
nordiska språkmötet i Reykjavik i augusti 
1966 att de nordiska språkniimnderna skulle 
ta UP denna ordgrupp till undersökning, 
bl. a. i syfte att åstadkomma bättre nordisk 
överensstämmelse i t. ex. dc statliga titelsy-
stcmcn. 

Ett arbete som Karl Gustav Ljunggren 
var särskilt mån om var den handordbok 
som han redigerade tillsammans med Ture 
.Johannisson och som han var en av de fli-
tigaste mcdarbetarna i. Arbetet på handorci-
boken började redan 1950, och det är inga 
överord när man säger att utan Karl Gustav 
Lj unggrens energi, uppslagsrikedom, prak-
tiska handlag och mångsidiga fond av kun-
skaper hade denna ordbok aldrig blivit vad 
den nu är. För hans närmaste medarbetare 
j ordboksredaktionen kommer minnet av det 
intima samarbetet med honom -- i skämt 
och allvar 	alltid att bestå. 

Karl Gustav Ljunggrens bortgång var en 
svår förlust för Nämnden för svensk språk-
vård, men inte bara för nämnden utan lika 
mycket för svensk och nordisk språkvård 
över huvud taget. Han hade mänskligt att 
döma så mycket mer att ge för språkvården 

och ändå var hans gärning som språkvår-
dare rikare och fullödigare än de flestas. 

Bertil Molde 



Moderniseringen av 
myndigheternas sätt att 
skriva 
Av Sven-Eric Nilsson 

Denna artikel är ett anförande av stats-
rådet Sven-Eric Nilsson vid postverkets 
konferens »Företagets brev» i Stockholm 
den 25 oktober 1966. 

De problem som en tjänsteman i ett depar-
tement eller hos en annan statlig myndighet 
ställs inför, när han skall uttrycka sig i 
skrift, är naturligtvis i princip desamma som 
möter tjänstemannen hos ett privat företag, 
när han skall författa ett brev för företagets 
räkning. Båda författarna måste först för 
sig själva precisera de tankar de vill förmed-
la till läsaren. Sedan gäller det för dem att 
finna de språkliga uttryck som framkallar 
just dessa tankar hos läsaren. Man kanske 
skulle kunna som en regel för författarna 
använda - om jämförelsen tillåts 	den 
regel som gäller för vittnet i en rättegång. 
Enligt den ed han avlägger skall han säga 
hela sanningen och intet förtiga, tillägga eller 
förändra. Författarna skall uttrycka allt vad 
de tänker. De får inte använda uttryck som 
säger vare sig mindre eller mera, och de får 
inte heller använda uttryck som för läsaren 
har en annan innebörd än den avsedda. 

Författaren hos myndigheten eller före-
taget handlar visserligen inte under det 
stränga straffansvar som man lägger på ett 
vittne, men konsekvenserna av att han inte 
uppfyller de krav man måste ställa på ho-
nom kan ändå bli svåra, för honom själv, 
för den han företräder eller för den som tar 
mot det skriftliga meddelandet. Inte heller 
i det här hänseendet finns det väl någon 
egentlig skillnad mellan författaren hos myn-
digheten och författaren hos företaget. Men 
det finns ändå en del karakteristiska egen-
skaper hos myndigheternas skriftliga medde-
landen som gör att speciella krav måste 
ställas på den som företräder en myndighet 
i skrift. 

En myndighet, antingen det nu är rege-
ringen eller en underordnad myndighet, kan 
ensidigt ålägga medborgaren att göra nå-
gonting eller förbjuda honom att göra nå-
gonting, och det kan vara fråga om mycket 
betydande ingrepp. Ett missförstånd kan 
leda till svåra konsekvenser, även långt efter 
det att läsaren tagit del av meddelandet. 

Medborgaren bör ha rätt av kräva en allde-
les särskild precision i ett sådant meddelan-
de, särskilt som han kanske inte bett om 
meddelandet och inte heller kan avvisa det. 
Om den som får ett brev från ett företag 
känner sig osäker om innebörden av brevet, 
kan han väl praktiskt taget alltid vända sig 
till avsändaren och av honom få förklaring-
ar, tillrättalägganden eller kompletterande 
upplysningar. Men så är det ingalunda alltid 
med myndigheternas meddelanden. Om vi 
tänker på den sorts meddelanden, som för-
fattningarna är, kan vi ofta inte få innebör-
den på en dunkel punkt klarlagd på annat 
sätt än genom en besvärlig process som leder 
till att den, som läst fel, kanske flera år sena-
ra döms till straff för sitt misstag eller åläggs 
att betala en stor summa i skatt på grund 
av sin felläsning. Även innebörden av en-
skilda beslut av myndigheter kan ofta inte 
klarläggas på annat sätt än genom ett tids-
ödande besvärsförfarande. Och om myndig-
heten skulle få klart för sig att dess före-
skrift eller beslut fått en oriktig avfattning 
kan myndigheten ofta inte ändra sig, utan 
det krävs även för detta ett besvärsförfaran-
de, och f. ö. kan man inte alltid få rättelse 
ens på den vägen. Rättssamhällets grund-
läggande principer för förvaltningsförfaran-
det leder till att myndigheternas skrivna 
meddelanden är definitiva i sin form på ett 
helt annat sätt än de privata breven. 

Ett annat karakteristiskt drag i myndig-
heternas meddelanden, särskilt i författning-
ar och liknande meddelanden, är att de ofta 
är generella till innebörd och form. De 
innehåller allmänna regler för ett obestämt 
antal situationer och personer. Detta tvingar 
till helt andra uttryck än dem man kan an-
vända när man skriver om ett konkret fall. 
Det gäller att göra regeln tillräckligt vid-
sträckt, så att inte något av de avsedda 
fallen kommer utanför tillämpningsområdet, 
och att samtidigt precisera regeln så långt 
det är möjligt, så att läsaren kan be-
döma om regeln är tillämplig i hans fall. 
1-lär tvingas författaren ibland till en balans-
gång som inte kan genomföras helt utan 
olyckor. 

Som ett karakteristiskt drag hos det som 
myndigheterna skriver vill jag till sist bara 
nämna att dessa skriftliga meddelanden, 
både författningar och enskilda beslut, ofta 
skall tillämpas mycket lång tid, t. o. m. 
hundratals år, efter det att de avfattats. Hur 
mycket det levande språket än förändras 
och hur stor skillnaden än blir mellan det en 
gång skrivna och det språk den aktuelle 
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läsaren är van vid, så skall det skrivna be-
hålla sin mening oförändrad för den som 
läser det, ända till dess det upphävs formellt. 
Den som skriver en författning eller ett be-
slut måste alltså vara medveten om att läsare 
i en avlägsen framtid skall kunna förstå 
vad författaren menat, även sedan han inte 
längre själv kan förklara det. 

\Tad jag nu har nämnt är sådana förhållan-
den som ställer speciella krav på myndighe-
ternas uttryckssätt i de skriftliga kommuni-
kationerna inbördes och med medborgarna. 
Med detta har jag inte velat säga att kraven 
på myndigheternas uttryckssätt skulle vara 
Större an på företagens. Men de uppgifter 
som myndigheterna och företagen sysslar 
med är i stor utsträckning olikartade, och 
det medför att de på detta område ställs 
inför olika praktiska problem. 

Mellan myndigheterna och företagen går 
inte bara skriftliga meddelanden i båda rikt-
ningarna, utan med dem också impulser till 
en utveckling av språkbruket på ömse håll. 
jag skall nu inte tala om de inflytelser före-
tagen utövar på myndigheternas språkbruk, 
men jag är naturligtvis medveten om att 
företagens skribenter hör till de författare 
som skapar den moderna sakprosan 	det 
språk vi nu försöker att hävda inom den 
statliga sektorn 	och att de på det sät- 
tet påverkar även myndigheternas språk-
vanor. Däremot vill jag säga några ord om 
det språkliga inflytandet i motsatt riktning, 
alltså det inflytande som myndigheterna övar 
på företag och enskilda. 

Det myndigheterna skriver blir i stor ut-
sträckning, direkt eller indirekt, normerande 
för företags och enskildas språkbruk och 
skrivsätt i övrigt. Låt mig skildra en typisk 
»reaktionskedja» på det här området. 
Skattelagarna antas som bekant normalt 
efter förslag av regeringen. Det betyder att 
de flesta skattelagtexter utarbetas i kansli-
huset. Där författas sedan tillämpningsför-
fattningar till lagen, och de anknyter na-
turligtvis även formellt till den grund-
läggande lagtexten. Det måste emellertid 
också den tillämpande myndighetens, riks-
skatteniimndens, anvisningar göra, liksom 
de deklarationsblanketter som nämnden 
fastställer. På dessa blanketter möter alla 
de dcklarerande medborgarna därför i stor 
utsträckning lagstiftarnas egna ord och ut-
tryckssätt, och de deklaranter som slår upp 
deklarationsanvisningarna möter samma 
språkbruk. Eftersom en språklig, formell av-
vikelse så lätt blir en ändring i sak, måste  

naturligtvis den som utformar blanketter 
och anvisningar vara försiktig med att av-
vika från den grundläggande lagtexten. Men 
detta gäller inte bara de statliga texterna. 
Om Ni ser på de deklarationsanvisningar 
som ges ut av privata organ eller samman-
slutningar, skall Ni finna att texten i stor 
utsträckning är densamma som i den grund-
läggande lagtexten eller i anslutande för-
fattningar eller officiella anvisningar. Även 
den privatanställde tjänsteman som skriver 
om dessa frågor är naturligtvis benägen att 
hålla sig till de officiella texterna. När man 
sedan utformar avtal eller korrespondens 
med skattekonsekvenser eller anvisningar om 
handläggningen inom ett företag av frågor 
som har betydelse för beskattningen, är det 
naturligt att man även i formellt hänseen-
de ansluter till branschens eller bankernas 
eller andra privata organs deklarationsan-
visningar. 

Denna kedja, som kan byggas ut ytterli-
gare och varierar mellan olika områden, 
innehåller även ett viktigt personelement. 
De människor som i de privata organen och 
sammanslutningarna sysslar med t. ex. be-
skattningsfrågor har ibland tidigare varit 
i offentlig tjänst och där kanske t. o. m. 
själva skrivit författningstext. 1 varje fall 
har de tränat in författningsspråket genom 
studier och praktisk användning. Man får 
på detta sätt inom det privata näringslivet 
en grupp företrädare för ett officiellt språk-
bruk som kanske skiljer sig rätt tydligt från 
det språkbruk som f. ö. härskar inom deras 
miljö men som naturligtvis påverkar om-
givningen. 

Av vad jag har sagt hittills framgår väl att 
jag anser myndigheternas skrivsätt, både 
språkligt och tekniskt, vara av stor betydelse 
även för dem som arbetar inom den privata 
företagsamheten. Det har betydelse för dem 
både i den direkta kontakten med myndig-
heterna och som normerande för deras eget 
skrivsätt. Detta bör såvitt jag förstår leda 
till att strävandena efter en modernisering 
av myndigheternas skrivsätt är av intresse 
även för företagen, och det är väl därför 
som jag har ombetts att här redogöra något 
för vad som sker inom den statliga sektorn 
i detta hänseende. 

Strävandena att modernisera det officiella 
språket är inte nya. Många har emellertid 
ansett att resultaten hittills blivit magra. 
Man måste då vara medveten om att de 
speciella krav på myndigheternas skrivsätt 
som jag har antytt tidigare gör det svårt 



att nå snabba och genomgripande resultat. 
Men även med detta faktum i minnet mås-
te man nog erkänna att kanslispråket i dess 
mindre ädla form - tungfotat, mångordigt, 
torrt, övertydligt, svårbegripligt - lever och 
frodas mer än som är motiverat. Det har 
t. o. m. brett ut sig, dals på grund av den 
offentliga sektorns tillväxt, dels därför att 
det anammats även av åtskilliga icke-offent-

liga organ. 
Svårigheterna att modernisera kanslisprå-

ket beror bl. a. på att det har en starkt tra-
ditionsbunden karaktär. Detta är till stor del 
en följd av att myndigheternas behandling 
av ärendena kräver konsekvens. Det är där-
för naturligt att myndigheterna går tillbaka 
till äldre skrivelser i samma eller liknande 
ämnen. Man skriver således efter förebild. 
Det ger trygghet att använda formuleringar 
som har använts tidigare. Rättssäkerhets-
kravet har således i sig självt en språkkon-
serverande effekt. 

Att vi som nu arbetar på kanslispråkets 
modernisering och förenkling ändå känner 
en viss optimism beror på att vi 	med stöd 
av erfarenheterna från tidigare försök - går 
fram på delvis nya vägar. Vår taktik är 
att börja från grunden, vilket i detta fall 
är i toppen 	i Kungl. Maj:ts kansli. För- 
söker vi i dcpartementen skriva väl i pro-
positner, författningar och skrivelser, an-
ser vi oss kunna på goda grunder räkna 
med att statens verk och övriga institutio-
ner tar efter. Det följer ju av vad jag har 
sagt förut om den språkliga arcaktionsked-
jan». Särskilt författningsspråket är stilbil-
dande för den språkdräkt som statliga och 
kommunala organ använder för sina yttran-
den, utredningar, brev till den enskilde med-
borgaren etc. 

En av våra första språkliga reformåtgär-
der i statsrådsberedningen var att ge ut en 
promemoria med synpunkter på propositions-
skrivning, som i sin första upplaga korn ut 
år 1963. Den innehöll redan då några enkla 
regler om den språkliga utformningen av 
propositionerna som syftade till att göra 
dem mer lättlästa och liittförståeliga. Denna 
PM omarbetades år 1965. De språkliga an-
visningarna gjordes då utförligare och utfor-
mades efter samråd med institutet för svensk 
språkvård. 

Ungefär samtidigt inledde vi samarbete 
med nämnden för svensk språkvård för att 
få fram några allmängiltiga regler om språk-
bruket i lagar och andra författningar. Vid 
årsskiftet hoppas vi kunna ge ut de första 
anvisningarna om författningsspråket, om  

nu inte den aktuella arbetskonflikten rubbar 
våra planer. Vägledande för våra tankar 
är önskemålet att närma författningsspråket 
till sakprosan, det språk som i dag används 
för sakliga framställningar på andra områ-
den och som i sin tur alltmer närmar sig 
det vårdade talspråket. 

jag kan nämna att den sakkunskap som 
finns hos institutet för svensk språkvård har 
kopplats in också för att ge råd om den 
språkliga utformningen av flera centrala lag- 
verk 	så har skett med bl. a. den nya 
jordabalken 	likaså av andra författning- 
ar, där kravet på lättlästhet är särskilt stort. 
Flit hör exempelvis en ny kungörelse om 
vägmärken. 

Våra reformsträvanden gäller inte bara 
språkfrågor. Det rör sig också om en ga-
nomgripande rationalisering av kontorsarbe-
tet, både det administrativa och det kontors-
tekniska. En arbetsgrupp är f. n. sysselsatt 
med att förenkla och standardisera utform-
ning och expediering av regeringens alla be-
slut, cirkulär och brev. Det har mycket stor 
betydelse att det skapas rationella rutiner 
på detta område, eftersom antalet ärenden, 
som varje år avgörs i statsdepartementen, 
uppgår till inte mindre än 40 000. 

På det kontorstekniska området har stats-
kontoret, som ju är statens organ för rationa-
liscringsarbete, utarbetat en handledning i 
systematisk maskinskrivning som i princip är 
antagen för hela statsförvaltningen. Den har 
redan börjat tillämpas av en rad statliga fö-
retag och myndigheter och i kanslihuset 
kommer vi att gå över till den definitivt, 
när den arbetsgrispp som jag nyss nämnde 
och som sysslar med den administrativa ra-
tionaliscringen blir klar med sina normer. 
Det är praktiskt att genomföra förändringar-
na på en gång. 

Som jag framhöll tidigare, räknar vi med 
god effekt av moderniseringen av mnyndighe-
ternas sätt att skriva. Det är också nödvän-
digt att vi lyckas. Annars kommer det språk 
vi använder för att uttrycka statsmakternas 
intentioner och beslut att fylla sin funktion 
allt sämre. Den mottagancic parten har rätt 
att ställa ett absolut krav på att han skall 
kunna begripa vad som sägs till honom, och 
det utan hjälp av andra. Vårt officiella 
språk har alltid till uppgift att förmedla 
kontakt mellan myndigheter och medborga-
re. Det hindrar naturligtvis inte att experter 
ibland - på det juridiska liksom på andra 
områden - måste skriva speciellt för andra 
experter och då kan behöva använda termer 



som är fullt klara för den invigde men som 
kan vara svårförståeliga för andra. 

Vårt behov av ett språk som skapar di-
rektkontakt mellan myndighet och allmän-
het är så mycket större som kontakttillfälle- 
na 	med eller mot allmänhetens vilja - 
ökar samtidigt som det språk medborgarna 
möter i andra sammanhang alltmer av-
lägsnar sig från kanslispråket i dess äldre 
former. Accelerationen i samhällsutveckling-
en gör sig kraftigt märkbar även här. 

Det är självklart att man i arbetet på en 
modernisering av kanslispråket får bereda 
sig på en del svåra avvägningsproblem. Jag 
nämnde förut att vi vill föra kanslispråket 
närmare sakprosan och därmed också när-
mare det vårdade talspråket. Detta innebär 
inte - och här föreligger naturligtvis risk 
för missförstånd - att vi vill utarma språket. 
Det är alldeles givet att det väsentliga hos 
kanslispråket inte får gå förlorat, nämligen 
att föra fram budskap på ett klart, tydligt 
och grannlaga sätt, rakt på sak utan onödi-
ga utvikningar. Det innebär också att man 
måste behålla alla de nyanser i språket som 
behövs för att uttrycka ett varierande tanke-
innehåll. 

Andra avvägningsproblem ligger på det 
personliga planet. På få områden är vi så 
fångna i så mycket vanemässigt tänkande 
som inom språkets område. Det tar emot att 
ändra sitt skrivsätt 	till på köpet skall vi 
nu uttrycka oss enklare, så att alla förstår! 
Innebär det inte 	frågar en del sig med 
ängslan och oro - att vår status sjunker? 
Det gör den naturligtvis inte. Det skrivnas 
vikt och författarens betydelse beror givet-
vis i första hand på innehållet. Men ju 
klarare han kan uttrycka sig, desto tydligare 
framstår vikten och värdet av det han vill 
säga. Det dunkelt sagda är som bekant det 
dunkelt tänkta - en klar tanke kräver ett 
klart uttryck för att komma till sin rätt. 

Den aktion som vi nu har inlett i stats-
rådsberedningen för att förenkla och moder-
nisera myndigheternas språk är, som jag 
redan antytt, inte den första i sitt slag. 
Det har genom åren gjorts åtskilliga an-
strängningar för att förbättra vårt officiella 
skriftspråk och återföra det till dess ädla 
och ideala form 	en form som känneteck- 
nas av saklighet, enkelhet och klarhet. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om 
ett tidigare initiativ som har anknytning till 
postverket. Jag tänker på »Kungl. Maj:ts 
nådiga cirkulär till samtliga förvaltande öm-
bctsmyndigheter i riket, angående affattan-
det af utlåtanden, skrivelser m. m. i ämbets- 

ärenden, gifvet i Stockholms slott den 22 
mars 1907.» 1 detta cirkulär anbefalls myn-
digheterna att avfatta sina skrivelser i klara, 
korta meningar och undvika invecklade sats-
byggnader och onödiga upprepningar samt 
i övrigt söka tillägna sig ett klart och enkelt 
skrivsätt. Cirkuläret var kontrasignerat av 
dåvarande civilministern Julius Juhlin, som 
strax därefter utnämndes till generaldirektör 
och chef för postverket. 

Generaldirektör Hörjel är således inte 
den förste på denna tjänst, som ivrar för 
brevspråkets förenkling. Det är en tradition 
värd att föras vidare av detta verk som 
framför alla andra företag har till uppgift 
att förmedla skriftliga meddelanden mellan 
myndigheter och enskilda liksom inom var 
och en av dessa kategorier. Det initiativ som 
postverket har tagit genom sin serie av brev-
ställare är ett viktigt led i denna verksam-
het. Jag hoppas att det blir framgångsrikt 
och att den nu publicerade brevstöllaren 
blir till vägledning för både statliga och en-
skilda företag och institutioner. 

Språket i lagar och 
andra författningar 

Det samarbete mellan statsrådsberedningen 
och Nämnden för svensk språkvård för att 
få fram några allmängiltiga regler för språk-
bruket i lagar och andra författningar, som 
statsrådet Nilsson nämner i föregående arti-
kel, har nu resulterat i en särskilt för för-
fattare av lag- och annan författningstext 
avsedd promemoria med namnet »Språket 
i lagar och andra författningar». 

Denna promemoria har som huvudförfat-
tare rättschefen Georg Ericsson i statsråds-
beredningen och docent Bertil Molde i 
Nämnden för svensk språkvård. Den omfat-
tar ungefär 40 sidor och innehåller råd 
och anvisningar beträffande former, ordval 
och sats- och meningsbyggnad. Promemorian 
tar egentligen sikte på författningsspråk, 
men den kommer säkert också att användas 
som vägledning för andra former av kansli-
språk. 

Myndigheter o. d. kan få promemorian 
från statsrådsberedningen. Övriga intresse-
rade kan köpa den från Nämnden för 
svensk språkvård. Enklast kan den beställas 
genom att beställaren sätter in 3: 30 per 
exemplar på postgirokonto 19 74 75 (Nämn-
den för svensk språkvård, Stockholm C). 

Bertil Molde 



Modersmålet som grund 
för undervisning och 
utbildning 
Av Bertil Malmberg 

Föreläsning inför Språkvårdssamfundet 
Uppsala den 6 oktober 1966. 

Ferdinand de Saussures bekanta tes om 
l'arbitraire du signe har varit avgörande för 
utformningen av modernt språktänkande. 
Men denna princip har i själva verket blivit 
grundläggande på ett helt annat sätt och i 
en helt annan tolkning, än vad den hittills-
varande debatten kring den som regel har 
låtit förmoda. Det är nämligen enligt mitt 
sätt att se inte främst den förment godtyck-
liga relationen mellan signifiant och signifié 
(uttryck och innehåll), som är den springan-
de punkten. Ty dels är godtyckligheten i 
denna relation 	detta visserligen sagt i en 
avsiktligt paradoxalt tillspetsad form - en 
banalitet, dels är den en halvsanning. Må 
vara att från dagens språkutövares synpunkt 
sett häst som beteckning för djuret 'equus' 
och oxe som beteckning för djuret 'bos' är 
godtyckliga. Men det är inte alla beteck-
ningar i vårt språk, som är lika godtyckliga 
i den meningen. Och ju djupare vi tränger 
ner till språkets bottenskikt (i olika betydel-
ser), desto större blir de ljudimiterande och 
ljudsymboliska beteckningarna, och desto 
mindre blir godtyckligheten. Roman Jakob-
son har nyligen i en tänkvärd artikel (»A la 
recherche de l'essence du langage», Collec-
tion Diogåne, Problmes du langage, Paris 
1966, sid. 22-38) starkt understrukit det 
överdrivna i Saussures tes tagen i denna me-
ning. Jag har själv vid ett par tillfällen i 
diverse uppsatser pekat på förekomsten i 
olika språk av ordmaterial, som utan att rim-
ligen kunna ha någon genetisk samhörighet 
uppvisar fonetiska likheter, som knappast 
kan vara tillfälliga och som rimligen bör för-
klaras som ljudsymboler. 

Medan diskussionen kring l'arbitraire du 
signe alltså koncentrerats kring detta pro-
blem, är det i själva verket en annan sida 
av godtyckligheten, som är den språkteore-
tiskt och synkroniskt viktiga. Undantar man 
vissa expressiva funktioner i poesi o. d., så 
är ju nämligen frågan om de ljudhärmande 
bildningarna i våra moderna kulturspråk 
snarare historisk. Jag tänker i stället på det 
förhållandet, att alla språkets innehållsen-
heter - innehåll och uttryck här tagna i 

J-Ijelmslevs mening - inklusive de i in-
skränkt mening semantiska, dvs. »orden», 
är språkligt och därmed konventionellt be-
stämda och alltså saknar allmängiltighet, på 
precis samma sätt som uttrycksenheterna 
(fonemen, accenterna och de syntagmatiska 
regler, som bestämmer dessas gruppering till 
stavelser, grupper osv.) är det. Det är teo-
retiskt vanskligt och praktiskt tämligen onö-
digt att söka etablera en skarp, allmänt gil-
tig gräns mellan grammatik och lexikon, mel-
lan grammatiska kategorier och funktioner 
å ena sidan och ordelement (prefix, suffix 
osv.) å den andra. Det som latinet eller 
finskan uttrycker med ett till verbet fogat 
suffix (»frågepartikel»), uttrycker svenskan 
med omvänd ordföljd, engelskan ofta med en 
perifras och spanskan uteslutande med en 
intonationstyp. Det för vår disku.ssion vä-
sentliga är härvidlag, att ordförrådet lika 
väl som det grammatiska systemet och ut-
tryckssystemet är uppbyggt av diskreta ele-
ment, dvs. är resultatet av godtyckliga, kon-
ventionellt bestämda avgränsningar inom 
ett i och för sig ostrukturerat continuum, 
att inte ens de konkretaste vardagsbegrcpp 
är självklara och naturgivna utan bottnar i 
språklig (dvs, social) konvention och därför 
också skiftar från språk till språk, att med 
andra ord översättning från ett språk till ett 
annat teoretiskt sett är en omöjlighet, då 
ju själva det innehåll, som skall överföras, 
skiftar med språket och alltså omvandlas i 
och med den s. k. översättningen. Att det 
sedan ändå praktiskt går att översätta, be-
ror ju på faktorer, som inte här behöver 
rekapituleras (språkens släktskap, kulturens 
enhetlighet, ömsesidig eller ensidig påverkan, 
substrat osv.). 

Det är vår begränsade erfarenhet av ett 
litet fåtal närbesläktade och kulturellt och 
miljömässigt närstående språktyper - våra 
s. k. västerländska språk -, som gör oss 
benägna att betrakta begreppen som etiket-
ter, som löst klistras på »tingen» och lätt 
kan bytas ut mot andra. Om det i våra språk 
finns ett religiöst-etiskt begrepp 'samvete', 
'conscientia', så beror ju detta på att hela 
den begreppssfär, där detta ingår, har över- 
tagits från samma håll 	som andligt och 
kulturellt lån - och med det latinska ordet 
inlånat på samma gång (eng. fr. conscience 
osv.) eller översatt (som översättningslån) 
till inhemskt ordmaterial (sam-vete, Ge-
-wissen). 

Det torde vara överflödigt att här i detalj 
referera drastiska exempel på olikheter i in-
nehållsstruktur mellan språk tillhörande 
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olika språkgrupper eller olika kulturella, so-
ciala och religiösa miljöer. Sådana har jag 
citerat i flera av mina skrifter (t. ex. »Nya 
vägar inom språkforskningen», 3dje uppl. 
1966, sid. 54-58 och 160-181 ; »Språket 
och människan», 2dra uppl. 1966, kap. 3, 
5 och 6), och de återfinnes i gängse hand-
böcker. Ett par antydningar må räcka. jag 
tänker bl. a. på olika tempiss- och aspekt-
system, olika pronominalkategorier osv. på 
det grammatiska planet, och på olikheter i 
omfattningen av diverse abstrakta begrepp 
eller avsaknaden av sådana, av släktskaps-
termer osv., där ett språk indelar på ett sätt, 
ett annat på ett helt annat. Det finns språk, 
som saknar ett sammanfattande begrepp 
'broder' och blott kan tala om 'äldre bro-
der' och 'yngre broder', liksom vi i svenskan 
gör en distinktion mellan 'farbror' och 'mor-
bror', som de andra europeiska språken sak-
nar (Onkel osv.). Melanesiska språk sam-
inanfattar under samma begrepp 'brodern 
till en man' och 'systern till en kvinna', dvs. 
har ett ord som betyder 'syskon av samma 
kön' och ett annat, som betyder 'syskon av 
motsatt kön'. En motsvarighet till vårt 'sys-
kon', dvs, ett begrepp utan genusdistinktion 
som i 'broder' och 'syster', saknas i många 
språk (bl. a. franska). 

jag vill här vidare understryka, att jag 
irincipiellt inte kan acceptera de former av 
betydelseanalys, som ofta oriktigt åberopan-
de sig på. Saussure, lägger godtyckligt valda 
betydelsekategorier till grund och sedan 
undersöker, vilka termer som inom ett givet 
språk eller dialekt svarar mot dessa be-
grepp. Den tyska »fält-forskningen» synes 
mig ofta ha syndat i detta avseende, och 
jag har (i mitt citerade arbete »Nya vägar», 
sid. 161, not 1) pekat på det teoretiskt otill-
fredsställande i den s. k. onomasiologiska 
forskning, som undersöker, hur ett visst be-
grepp återgives på olika språk. Det är klart, 
att allt går bra, så länge konkreta, erfaren-
hetsmässigt och åskådligt lätt beskrivna be-
grepp avhandlas: av typ »ordet för 'harv'» i 
det eller det språket eller dialektgruppen. 
jag menar givetvis inte, att man inte skall 
eller får göra undersökningar av detta slag, 
men vill understryka, att denna approach 
till innehållsanalysen leder till principiella 
onöjaktigheter och att metoden i vissa fall 
måste bli ohållbar. Denna onöjaktighet av-
lägsnas givetvis i de fall, då en annan kon-
ventionell nomenklatur än dagligspråkets 
- t. ex. en vetenskaplig eller yrkes- eller 
skråbetingad 	lägges till grund, t. ex. ter- 
men för 'Passer domesticus' i någon dialekt. 

Redan det förhållandet, att så många män-
niskor inte kan skilja mellan 'gråsparv' och 
'pilfink', gör den svenska termen 'gråsparv' 
olämplig som beteckning för den biologiskt 
definierade arten. 

Men om det nu förhåller sig så, att valet 
av språkligt uttrycksmedel också innebär ett 
val av det innehåll,som skall förmedlas 
med andra ord, att tanken, idéen är kon-
ventionellt avgränsad, insnörd av språkets 
sociala konventioner, då blir ju därmed 
detta val av en helt annan betydelse för 
både avsändare och mottagare, än om språ-
kets ord och former vore löst påklistrade 
etiketter, utbytbara, utan men för det bakom-
liggande innehållet. Och låt oss så till detta 
ytterligare lägga ett par påpekanden till be-
tydelseproblensct. Vi har antytt, att ett ords 
»betydelse» representerar ett godtyckligt, 
konventionellt avsnitt ur en kontinuerlig, 
amorf innehållsmassa, den utomspråkliga 
s. k. verkligheten. Vi vet också, hur kompli-
cerad denna sida av språket är. Redan Adolf 
Noreen lade ju, som så ofta i språkteoretiska 
sammanhang, grunden till en praktiskt an-
vändbar indelning av språkliga funktioner, 
i vårt fall av betydelsefunktionerna. De ame-
rikanska semantikerna har med sin distink-
tion mellan »denotative» och »connotative» 
betydelse gjort en annan viktig distinktion. 
Och Karl Biihlers välbekanta organonmodell 
ger en utgångspunkt för en psyko-lingvistisk 
analys av såväl innehåll som uttryck. 

Det är ur den synpunkt, som här intresse-
rar oss, särskilt givande att stanna för de 
s. k. connotations. Om den denotativa be-
tydelsen huvudsakligen avser innehålls formen 
i Hjeimslevs mening, så refererar »connota-
tions» främst till en ständigt skiftande och 
från situation till situation, från miljö till 
miljö och från individ till individ varieran-
de innehållssubstans (ehuru den här gjorda 
parallellismen med distinktionen form 
substans ej är fullständig). Denna referens 
är det labila och det tillfälliga i det språkli-
ga innehållet. Även om vi antar, att ordet 
väg i 1600-talets svenska och i dagens språk 
intar samma plats i systemet (innehållspara-
digmet) - vilket givetvis återstår att be-
visa -, och alltså står i opposition till bl. a. 
stig, led, bana, gata osv., så är de associa-
tioner ordet väcker och de föreställningar 
det framkallar hos dagens människor helt 
annorlunda än hos 1600-talets. Begreppet 
'hus' täcker för ett barn i Vällingby en helt 
annan yttre verklighet än för ett barn, som 
växer upp i Nikkaluokta, på samma sätt 
som 'demokrati' representerar högst olika 



politiska realiteter inom olika styrelsesystern 
och ideologier. Vi har, synes det mig, i des-
sa förhållanden en klar utgångspunkt för en 
diskussion om modersmålets roll i undervis-
ning och utbildning. Vi har givetvis i dessa 
förhållanden också bakgrunden till varför 
språket - modersmålet -- alltid i så hög 
grad blivit identifierat med och tjänat som 
uttryck för nationell tillhörighet och varför 
kampen Gr språket så ofta varit en kamp 
för nationaliteten och vice versa. Minorite-
ternas krav på likaberättigande har främst 
syftat till ett erkännande av språkets ställ-
ning i samhället. Omvänt har nationalitets-
förtryck främst yttrat sig som språkförtryck. 
1 och med att en folkgrupp ger upp sin 
suråkliga särart, går dess nationella egenart 
förlorad. 

Jag skall inte här diskutera eventuella 
för- eller nackdelar av att smärre språk- och 
kulturgrupper försvinner och går upp i stör-
re enheter. För den enskilde betyder an-
slutningen till ett större kulturellt, socialt 
och politiskt sammanhang kanske en vinning 
i fråga om resurser och utvecklingsmöjlig-
heter, samtidigt som en under alla förhållan-
den värdefull delaktighet i en särpräglad 
tradition, en originell och måhända eljest 
okänd tanke- och känslovärld går förlorad. 
Det som här skall diskuteras, är vad slags 
eglossopolitik» som bör föras i de områden, 
där vi har en livskraftig språkminoritet, vars 
försvinnande inte är aktuell och där det 
alltså gäller att ta ställning. 

Som exempel på dylika språkminoriteter 
kan nämnas de finska och lapska minoriteter-
na i Sverige, Norge och Ryssland, den sven-
ska minoriteten i Finland, den danska i 
Tyskland och den tyska i Danmark, de 
många minoriteterna i det ytligt sett så en-
språkiga Frankrike ( flamländska, tyska, 
italienska, provensalska, katalanska, baskiska 
och bretonska), osv. 

Man kan med en viss förenkling urskilja 
två varianter av denna typ av språksitua-
tion: 1) Minoritetsspråket är ett riks- och 
kulturspråk i ett annat land (tyskan i Dan-
mark eller Frankrike, svenskan i Finland, 
osv.), som liksom står fadder, kulturellt och 
ibland politiskt åt minoritetens strävanden. 
Valet av s råknorm eller av skriftspråk er-
bjuder här inga problem. 2) Minoritetssprå-
ket är väsentligen ett talat språk, som sak-
nar egen skriftspråkstradition eller blott har 
en av amatörer, för kulturella eller politiska 
ändamål, skapad skriftform. Det är splittrat 
i dialekter och valet av norm för skrift och 
undervisning erbjuder problem. Exempel -  

med sinsemellan olika aspekter - på sådana 
språk är Iapskan i Sverige, baskiskan i Spa-
nien och Frankrike och rätoromanskan i 
Schweiz. En variant utgör givetvis språk, som 
utan att vara riksspråk i något land likväl 
på grund av historiska förhållanden har en 
gammal litterär tradition, som med större 
eller mindre framgång hålles levande (kata-
lanskan, provensalskan, frisiskan). En annan 
är alla de många inhemska språken i såda-
na länder i Afrika och Asien, där ett euro-
peiskt eller annat traditionsrikt kulturspråk 
(engelska, franska, arabiska, hindi, japan-
ska) är enda officiella språk. 

Min personliga erfarenhet av språkliga 
nsinoritetsområden eller av länder med nå-
gon av de nämnda slagen av språkproblem 
är inte överväldigande men kan måhända 
likväl förtjäna sammanfattas. 

Under en tids vistelse som universitets-
lärare i Nigeria (University College, 
Ibadan) och under ett kortare besök vid 
skolor och universitetet i Accra (Ghana) 
fick jag en klar bild av språkförbistringens 
konsekvenser i ett av världens språkrikaste 
områden. 1 båda länderna är engelska enda 
officiella språk och brukas i flertalet skolor 
som undervisningsspråk redan från början. 
Det förhållandet, att det av skolan förmed-
lade bildningsinnehållet är stöpt i främ-
mande form, satte en synbar prägel på de 
afrikanska studenterna, som förståndsmässigt 
inte i något avseende föreföll underlägsna 
våra egna men som var märkbart hämmade 
av språket. Jag hade en dag tillfälle att med 
endast någon timmes mellanrum åhöra lek-
tioner med lO-åringar över samma historiska 
ämne (Muhammeds flykt) i en engelsk-
talande skolklass och i en yorubatalande. 
Det var lätt, även för den som inte förstår 
yoruba, att märka den oerhörda skillnaden: 
i det ena fallet ett slött, själlöst rabblande 
(utan synbart begripande) av lärobokens 
ord, i det andra liv och fart och omisskän-
nelig berättarglädje. Inom några av de 
större språkområdena i Afrika, där ett skrift-
språk dock existerar och modersmålet har en 
viss prestige, är en övergång till detta som 
allmänt undervisningsspråk i skolans nybör-
jarundervisning praktiskt möjlig och bör 
givetvis rekommenderas. 1 alla de områden, 
där lokala språk utan skriven form och utan 
social prestige är befolkningens hemspråk, 
är en lösning enligt samma linjer på kort 
sikt icke möjlig. Måhända kan ett pidgin-
språk där göra tjänst (varom mera senare). 

Paraguay, i Sydamerikas inre och inom 
området för det en gång så livskraftiga gua- 
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rani-folket, är ett i grunden tvåspråkigt 
land. Det gäller inom praktiskt taget alla 
socialskikt. Är det något språk, som ibland 
sviktar, så är det spanskais. En etniskt en- 
hetlig mestisbefolkning 	några rena 
guaranier finns inte kvar - har tagit indian-
språket i arv och gjort det till sitt. 1 Para-
guay är inom alla samhällskiasser spanska 
finspråk, guarani vardags- och hemspråk. 
Att spanska är enda undervisningsspråk, sy-
nes paraguayarna som en självklarhet. Man 
möter här också det märkliga men inte helt 
isolerade förhållandet, att man å ena sidan 
är stolt över sitt inhemska språk 	i vilket 

man inte drar sig för att se mänsklighetens 
urzpråk 	, å andra sidan på något sätt 
skäms över ett språk, som inte har samma 
litterära prestige som de stolta conquista-
dorernas. Något egentligt kulturproblem 
tycks tvåspråkigheten i Paraguay inte utgöra, 
även om starka inflytelscr på spanskan, däri-
bland intressanta interferensfenomen, gör 
sig gällande särskilt i folkligare tal. Om mi-
noritctsspråk kan man här icke tala. 

1 andra trakter av det spanska Amerika, 
som jag också besökt, ligger förhållandena 
annorlunda till. Uppe i Anderna är aimarå 
och quechua (inka-folkets språk) alltjämt 
befolkningens modersmål; spanska begripes 
knappast av den fattiga, proletariserade be-
folkningen. Försök har gjorts med indian-
språk i folkundervisning och gudstjänst 
men efter allt att döma halvhjärtat. Det be-
rättas, att föräldrarna efter kort tid tar sina 
barn från skolorna, eftersom dessa inte be-
griper, vad som säges på spanska. Försök 
med indianspråket som undervisningsspråk 
har också prövats i Mexiko, uppenbarligen 
mera seriöst och enligt uppgift icke utan 
framgång. 

Mina egna erfarenheter av tvåspråkigheten 
i det finsktalande Norrbotten inskränker sig 
till resor i dessa trakter (bl. a. som förelä-
sare) och till några besök som censor i 
studentexamen vid läroverk med många 
finsktalande abiturienter. Att de finsktalan-
de just genom att ha fått sin skoluthildning 
på ett för dem i barndomen främmande 
språk är språkligt och över huvud formellt 
handikappade, presterar sämre resultat i mo-
dersmålet (uppsatsskrivning, muntlig fram-
ställning) och i de främmande språken än 
sina helt svenskspråkiga kamrater, har för 
mig under dessa censorsbesök stått höjt över 
varje tvivel. Jag har ofta citerat ett uttalan-
de av en lärare vid ett gymnasium där uppe, 
att eleverna inte är tvåspråkiga utan halv-
språkiga. 

1 en artikel i Politiken (10/6 1966) går 
Jesper Florander skarpt tillrätta med den 
danska skol- och språkpolitiken på Grön-
land i anslutning till tillämpningen där 
uppe av den danska skollagen av år 1958. 
Till och med i ett så upplyst land som Dan- 
mark 	där man bl. a. har haft en tillgång 
på geniala språkforskare, till vilken intet an-
nat land i världen har någon motsvarighet 

h;ivdas det, att man gör de grönländska 
barnen en tjänst med att redan från början 
undervisa dem på danska »så bornene 

- fra den første skoledag undervises 
i dansk, af danske iserere, ved danske bager 
og ud fra dansk tankegang og forestillings-
verden. Så skal de nok få bert dansk». Den 
avgörande skillnaden, hävdar författaren, 
mellan barnen i Danmark och barnen på 
Grönland »er sproget og den kultur, det er 
udtryk for». 

Det skulle föra för långt att här ge nå-
gon översikt av hur det i praktiken förfares 
med undervisningen i olika minoritetsom-
råden och i språkområden med kulturellt 
föga gångbara språk. Det talas i en Unesco-
rapport (»The Use of Vernacular Languag-
es», 1953) om att modersmålet brukas som 
hjälpsprdlc i undervisningen i bl. a. USA, 
Canada, Grönland. Och detta har väl av 
praktiska skäl alltid praktiserats och prakti-
seras alltjämt i all undervisning där språket, 
resp. riksspråkct inte begripes av barnen, 
när dessa först kommer till skolan, dvs, un-
der färutsättning att läraren kan språket 
eller dialekten i fråga. Men oavsett om detta 
sker eller ej, och oavsett i vilken utsträck-
ning, så syftar undervisningen ändå i alla 
dessa fall från första dagen till att lära bar-
nen landets officiella språk, inte till att 
grundlägga en fastare kunskap i det egna 
språket i dettas mera reglerade, högspråk-
ligzs, eller i den man det är aktuellt, skrivna 
form. 

När barnet i 6-7-årsåldern placeras i skola, 
behärskar det i bästa fall nödtorftigt sitt mo-
dersmål i dettas enklaste talspråkliga form 
- vanligen fonetiskt och fonematiskt rik- 
tigt men ännu knappast grammatiskt 	och 
har ett ordförråd, som täcker det intima 
hemlivets enklaste behov. Redan skolans 
yttre miljö är ny, och den rymmer begrepp 
och företeelser, som saknas i hemmet. Bar-
net konfronteras med nya innehåll, med ab-
straktioner (i matematik, i religion, i etisk 
uppfostran) och med ett språk, som i fråga 
om ordförråd och ofta också i fråga om 
grammatik skiljer sig från barnets eget. 
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Diskrepansen kan i starkt dialekttalande trak-
ter bli betydande. Redan detta ställer stora 
krav på ett barn. Det skriena språket bildar 
dessutom inkörsporten till en helt ny värld, 
tämligen olik den konkreta påtaglighet, i vil-
ken barnet hittills har förankrat sin erfaren-
het. 

Vi vet, hur man i undervisningen systema-
tiskt utnyttjar barnets erfarenheter som ut-
gångspunkt för bibringandet av de nya be-
greppen. Och vi vet, hur barnet självt söker 
knyta an sitt nyförvärvade vetande till den 
kända miljön och därmed fyller begreppen, 
de nya tecknen (jfr ovan), med en inne-
hållssuhstans och med »connotationer» häm-
tade från denna. Pojken, som på lärarens 
fråga, vilka olyckor som kunde tänkas hän-
da Jakob, när han sov ute på marken. sva-
rade: »Det kunde komma cyklar och köra 
över han», knöt an till en bekant miljö, och 
den som i sin uppsats om uppståndelsen och 
lärjungarna skrev, att »Petrus låg hela tiden 
före och kom fram till graven som god etta», 
levandegjorde det förmedlade innehållet 
med en omplacering till en för honom själv 
välbekant idrottslig situation. Dalmålning-
arna ger på ett annat plan exempel på 
samma företeelse. Det är ju utifrån det in-
nehåll begreppen har i barnets värld - in- 
nehållssubstansen 	som dessa först förank- 
ras och sedan vidgas genom kontakt med 
nya miljöer, i skolan och i böckerna. De ur-
sprungliga »connotationerna» och den ur-
sprungliga innehållssubstansen kan visserli-
gen vara ensidiga, otillräckliga eller direkt 
missvisande, men de är dock den grund, på 
vilken individens föreställningsvärld succes-
sivt byggs upp och efter hand fixeras. Vägen 
till full delaktighet i den sociala gruppens 
och den gemensamma kulturens hela be-
greppsvärld är lång. Alla når inte denna 
delaktighet, och det kvarstår alltid avvikel-
ser och olikheter, betingade av skiftande 
erfarenheter, många gånger knutna just till 
de första upplevelserna i hemmiljön. Att så 
många yngre i dag har svårt att uppfatta in-
nehållet i vår äldre litteratur, beror just på 
att så mycket av ord och begrepp inte läng-
re har någon referens till konkreta erfaren-
heter (t. ex. ord och uttryck med biblisk 
syftning). 

1 en intressant, tyvärr alltför litet upp-
märksammad avhandling från 1961 (»Bi-
lingualism and the First School Languagea) 
har Tore Österberg redovisat resultatet av 
ett experiment med Pite-mål under de för-
sta månadersias småskoleundervisning. Ut-
slaget blev klart. Den grupp, som först un- 

dervisades på dialekten och därefter fick gå 
över till rikssvenska, nådde snabbare fram 
till en säker behärskning av den senare 
språkformen än den som från början fick 
undervisning endast på riksspråket. Alltså 
var vägen över dialckten ingen omväg utan 
en genväg till säker behärskning av det 
officiella språket. Det säger sig självt, att 
detta i än högre grad måste bli fallet, då 
barnens modersmål och riksspråket är helt 
skilda språk. Pite-målet är dock, trots sin 
obegriplighet för icke infödda, en svensk dia-
lekt. 

Den amerikanske språkforskaren Robert 
A. Hall Jr. förde nyligen i ett arbete 
(»Pidgin and Creole Languages», 1966) 
bl. a. fram tanken på att i områden, där av 
olika anledningar det inhemska språket inte 
kan fungera som kultur- och undervisnings-
språk, nyttja ett pidgin-språk för detta än-
damål. Pidgin är hjälpspråk, som utbildat» 
för speciella kommunikationsbehov (främst 
handel) mellan grupper, som eljest talar 
var sitt språk. Det är oftast baserat på ett 
europeiskt språk, vanligen engelska, franska. 
holländska eller spanska. Vissa av pidgin-
språken, t. ex. i Melanesiens övärld (på 
engelsk basis) har en stor utbredning och 
nyttjas allmänt även i umgänget mellan in-
födda med sinsemellan obegripliga språk. 
Pidgin-språken är ofta starkt influerade av 
de infödda språk, vilka de ersätter, inte bara 
till ordförråd utan ofta också i fråga om 
grammatiskt och fonematiskt system. Deras 
innehållskategorier är givetvis bestämda av 
den sociala och ekonomiska miljö, där de 
talas, och de står därigenom de inföddas 
tankevanor och föreställningsvärld oändligt 
mycket närmare, än vad de europeiska 
språken gör i sin rena form. Ett lanserande 
av pidgin som undervisningsspråk i vissa 
områden 	som Hall förordar - skulle ur 
den här förfäktade synpunkten vara avgjort 
att föredra framför bruket av ett europeiskt 
kulturspråk (i Melanesien engelskan). Utan 
tvivel kan på motsvarande sätt ett ursprung-
ligt pidgin-språk, som utvecklats till kreol-
språk, dvs, blivit enda språk för ett område 
eller en socialgrupp, tjäna som undervis-
ningsspråk, där det utvecklats i skrift och en 
fast språknorm utbildats (t. ex. kreolfranska 
på Haiti, där enligt FIall det nuvarande 
kravet på officiell franska i skolorna i stället 
för att motverka konserverar analfabetis-
men). 

En folkundervisning och en grundutbildning 
på ett - helt eller till största delen -- främ- 
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mande språk måste i kraft av det här häv-
dade oupplösliga sambandet mellan begrepp 
och språkform innebära, att det införande i 
abstraktionernas värld, Sons är skolans främ-
sta uppgift, sker via ett medium, som har 
ingen eller blott svag anknytning till elevens 
konkreta begrepps- och erfarenhetsvärld. Det 
obegripna eller efter hand haivbegripna un-
dervisningsmediet leder till en vaghet i 
tanke och uttryck, en osäkerhet om ordens 
och formernas innebörd och funktion, som 
måste skapa en allmän löslighet i bruket av 
båda språken. Ty det är att märka, att 
clevens eget språk genom en dylik ordning 
aldrig blir utbildat till uttrycksmedel för 
mera avancerade kulturella och sociala funk-
tioner. Det intima hemspråket förblir ett ut-
trycksmedel för den begränsade miljöns spe-
ciella behov, samtidigt som de där vunna, 
för uppbyggandet av individens tanke- och 
känsloviirld likväl oundgängliga erfarenhe-
terna aldrig blir utnyttjade för tillägnandet 
av det officiella språket. Förtrogenhet med 
det skrivna språket, med ett riks- och kul-
turspråk och med idéernas komplicerade 
värld måste först skapas via barnets natur-
liga medium och där fast förankras. När 
väl denna grund är lagd, kan det främman-
de språket - i våra exempel landets offi-
ciella språk (svenska i Norrbotten, franska 
i Elsass, osv.) 	föras in i undervisningen 
och efter hand göras till huvudspråk. Det 
finns då en grund för denna undervisning, 
som kommer tillägnandet av riksspråket till 
godo. Österbergs experiment med Pite-målet 
gav ett klart utslag. Teoretiska övervägan-
den och praktisk erfarenhet tillsammans be-
visar alltså, att våra finsktalande torneda-
lingar skulle uppnå en säkrare behärskning 
av svenskan och uppnå en fullständigare 
integrering i den svenska språk- och kultur-
miljön, om den första skolundervisningen 
ägde rum helt på finska, än om barnen från 
början undervisas på svenska och därför 
aldrig blir annat än »halvspråkiga» (på 
båda språken). Uppgiften för svenska myn- 
digheter borde vara att 	sedan de väl 
själva insett nödvändigheten 	försöka få 
berörda folkgrupper att i sin tur begripa, 
att vägen till språklig och därmed kulturell 
delaktighet i det svenska samhället måste gå 
via ett uppodlande av det finska modersmå-
let i skolan, inte genom ett undertryckande 
av det. Det är en kulturfråga för de berör-
da folkgrupperna. Så länge inte finskan är 
undervisningsspråk i Norrbottens finskhyg- 
der, får aldrig dessa människor 	i varje 
fall inte den stora massan av dem; de högst 

begåvade klarar sig jU alltid - full del i 
vårt svenskspråkiga samhälles kulturella väl-
signelser. Det kan låta som en paradox men 
är en vetenskapligt ofrånkomlig sanning.1  

Sedan ovanstående utformades, har ett sakkunnigt och 
väldokumenterat inlägg i debatten gjorts av Hugo Tenerz, 
själv flnsktalande norrbottning med lång pedagogisk er-
farenhet som rektor och lärare där uppe (>Språkunder-
visuingsproblemen i de finsktatande delarna av Norrbot-

tens län», Lund 1965). 

Litteratur 

Åke Åkermalm, Modern svenska. Skrifter 
utg. av Modersmålslärarnas Förening nr 
103. Falköping 1966. 

Universitetslektor Åke Åkermalm har gjort 
sig mödan att författa en resonerande hand-
ledning i språkriktighetsfrågor, där han dels 
ger allmänna råd, dels tar upp till utförligare 
diskussion sådana fall där bedömningen f. n. 
vacklar. En framställning av den typ som 
Åkermalm presenterar har vi länge behövt. 
Den kommer säkert att vara till stor glädje 
för många, t. ex. lärare och studerande i uni-
versitetsämnet nordiska språk, svensklärare, 
journalister, överhuvudtaget för alla som 
är intresserade av språkvårdsfrågor. 

Det minskar inte nämnvärt bokens värde 
att den har de för en förstaupplaga naturli-
ga småfelen. Under rubriken Talspråk och 
skriftspråk saknas t. ex. den självklara hän-
visningen till Sven Engdahls doktorsavhand-
ling om talspråksdrag i nutida sakprosa. 
Någon gång kan ett exempel ha hamnat fel 
eller vara olyckligt valt. Så i betydelsen 'och 
därför' är samordnande och hör således inte 
hemma under subjunktionssatser. Det är 
knappast en tafatt skribents oförmåga att 
hitta det precisa ordet som tagit sig uttryck 
i meningen »Allt detta är synd, ty Bang har 
naturligtvis saker att framföra ... » Det non-
chalant utkastade saker har väl en klar stilis-
tisk effekt; det tjänstgör som litotes. (Apro-
på detta ord - det vore önskvärt att det 
finge ett enhetligt uttal. Åkermalm föreslår 
lito'tes, Wellander li'totes; mina elever bru-
kar spontant välja den tredje möjligheten 
litote's, i anslutning till asyndes, metates, 
parentes. Är inte detta uttal det lämpligas-
te i svenskan?) 

Åkermalms lättlästa framställning är näs-
tan alltid stimulerande. Åtminstone gäller 
det huvuddelen av boken, där han diskuterar 
konkreta språkvårdsfrågor. 1 det inledande 
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teoretiska avsnittet förefaller kanske hans 
intresse för ämnet ha varit mera förstrött. 
Inledningen blir i varje fall inte särskilt 
fast knuten till den kommande diskussionen. 
Trådar tas upp som aldrig tvinnas in i den 
fortsatta framställningen. Det gäller t. ex. de 
olika framställningstyperna, som Åkermalm 
med i mitt tycke illa valda termer kallar 
objektiv, subjektiv och viljebetonad fram-
ställning. Det kan knappast vara lämpligt att 
använda ett motsatspar som subjektiv 
objektiv i en tredelad indelning. 

En väsentligare invändning är att språk-
vårdens grundproblem blir otillräckligt be- 
lysta. Den okunnige läsaren behöver nog 
få frågorna ställda med större skärpa. Den 
mera kunnige saknar försök till djupborran- 
de resonemang. Man hade t. ex. önskat en 
mera energisk och nyanserad diskussion om 
språkvårdens förhållande till bruket. Språk- 
bruket kan icke vara norm, vare sig fler- 
talets eller en mindre grupps språkbruk, 
förklarar Åkermalm kategoriskt. Påståendet 
förefaller mig kraftigt missvisande. Det är 
mera sällan som språkvården kan gå utan-
för bruket. Det var möjligt i Johannes 
Aaviks Estland med dess känsloburna inställ- 
ning till land och språk. 1 vårt eget sam-
hälle, där språkvården varken kan sätta 
känsla eller makt bakom sina rekommenda-
tioner, måste bruket i allmänhet respekteras. 
Det blir de fall där bruket vacklar, som 
språkvården med någon utsikt till framgång 
kan ta upp till diskussion. 

Att det förhåller sig på så sätt, framgår i 
själva verket av Åkermaims framställning, 
som ofta tar ställning i sådana frågor där 
ett nytt språkbruk tränger in vid sidan av 
ett äldre. Akermalm skjuter med all rätt 
fram den funktionella normen som en god 
och praktiskt synnerligen användbar hjälp 
för språkvården. Det hindrar honom emeller- 
tid inte från att vid behov tillämpa också 
den av honom förkastade majoritetsprinci-
pen. 1-Ian kan anföra hög frekvens som be- 
vis för att en konstruktion inte längre stör 
och därför bör godtas. Principiellt torde 
ingenting kunna invändas mot ett sådant re- 
sonemang. Det kan aldrig vara likgiltigt för 
den praktiska bedömningen om ett visst 
språkbruk omfattas av 95 eller 5 procent 
av befolkningen. Språkvården står alltså inte 
i motsatsställning till språkstatistiken, vilket 
den teoretiska delen av Åkermalms fram-
ställning kan ge vid handeo. Tvärtom kan 
först språkstatistiken ge språkvården det 
faktiska underlag som den hittills har fått 
undvara. 

Om Åkermalm inte har gått djupare in i 
språkvårdsteorin, kan han emellertid för--
svara sig med att den än så länge är föga 
utbyggd. Han inleder också sitt arbete med 
att betona språkvårdens subjektivitet: även 
fackmannen har bara »egen erfarenhet och 
god smak» att hänvisa till. Redan en tänkan-
de lekman finner kanske den grunden något 
bräcklig. Språkvårdaren själv måste känna 
ett starkt behov av att komplettera de sub-
jektiva värderingarna med mera objektiva 
kriterier på språklig ändamålsenlighet. Om 
Åkermalm inte har givit uttryck åt sådana 
behov, kan det bero på att den fond av 
egen erfarenhet [= kunskap om det faktis-
ka språkbruket] och god smak [ uppövad 
känsla för språkliga funktioner] som han byg-
ger på, är så ansenlig att den i praktiken 
kommer att tjänstgöra som en ohjektivitets-
faktor. 

Akermalm låter helt följdriktigt insikten 
om det subjektiva i bedömningen leda fram 
till en mindre fastlåst uppfattning om vad 
som är rätt och fel i språket. En konstruk-
tion som i många fall fungerar bra, bör inte 
fördömas därför att den i vissa fall är olämp-
lig. Ett sätt att uttrycka sig kan vara fullt 
ändamålsenligt i en språksituation men vara 
mindre lämpligt i en annan. Akermaims 
grundinställning i språkvårdsfrågor är allt-
så tolerant. Också ö  annat sätt betonar-
Akermalm att språkvården måste vara rörlig. 
Den måste följa med i språkets förändringar. 
Han framhåller med en för honom ovanlig 
skärpa att det är principiellt likgiltigt om 
vi sätter upp språket omkring 1300 eller 
omkring 1900 som mönster. 1 båda fallen 
rör det sig om ett språk Sons inte längre är 
vår tids. 

Åkermalm har tydligen velat anpassa 
språkvårdens positioner till det språk som 
vi har f. n. Att det har varit hans huvud-
syfte torde framgå av bokens titel. »Modern 
svenska», som markerar både likheten ocb 
olikiseten med »Riktig svenska». 

1 åtskilliga fall där en i Wellanders anda 
uppfostrad svensklärare skulle göra en fel--
markering, tillråder Åkermalm en toleran-
tare bedömning. Delvis kan han bygga på 
tidigare egna undersökningar, numera sam-
manförda i bokform under titeln »Rubrik-
svenska». 1 sådana fall, t. ex. beträffande 
förledsanslutningen, har han naturligtvis 
särskilda förutsättningar att göra en nyan-
serad bedömning. Ytterligare specialundcr-
sökningar kan kanske rubba en del av Åker-
malms värderingar. 1 allmänhet tycks de-
dock vara väl svvägda. Inte sällan torde de- 
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också vara ganska allmänt accepterade. Hur 
många fördömer numera: »Han är flitigare 
än sin bror?» Eller: »Paret blev bekanta» - 
som ju har en annan betydelse än »Paret 
blev bekant». Skillnaden gentemot Wellan- 
der är ibland endast en gradskillnad. Att 
satsflätan kan vara en effektiv uttryckstyp 
har ju också Wellander insett. 

Åkermalms språkvårdarprof il är knappast 
den djärve nydanarens. Han går inte gärna 
utanför det språkbruk som de flesta accep-
terar, inte ens i sådana fall där den funk-
tionella normen motiverar ett nytt bruk. Ett 
delvist erkännande kan inte Åkermalm god-
ta. På denna punkt är han mindre modern, 
i varje fall mindre framtidsinriktad, än 
Svensk handordbok. 

Viljan att följa med i språkutvecklingen 
kan emellertid ibland leda till att Åkermalin 
för fram språkvårdens positioner onödigt 
långt. Att folk 'nation' nu allt oftare kon-
strueras med plural predikatsfyllnad är kan-
ske riktigt. Men det finns knappast någon 
anledning att tillåta »Svenska folket är 
idrottsintresserade», om man samtidigt till-
råder regelrätt kongruensböjning i »Polisen 
har blivit hårt kritiserad». Om jag har för-
stått Åkermalm rätt, så menar han att folk 
som egentligt kollektivum alltid följs av 
plural predikatsfyllnad. Skulle det då vara 
ett fel att skriva »Folket där var vänligt och 
hjälpsamt ?» 

»Den gamle mannen» är utan tvivel det 
numera vanliga uttryckssättet och också en-
ligt min mening det som man bör skriva, om 
man vill välja en så neutral språkform som 
möjligt. Helt stadgat, som Akermalm 
påstår, är emellertid knappast bruket ännu. 
Det är väl denna brist på stadga i bruket 
som förklarar Åkermalms överraskande på-
stående att a-formen är den enda tänkbara 
vid substantiv med individens genus. Bör vi 
då inte skilja mellan »Käre vän» och »Kära 
vän?» 

Åkermalm vill bedöma språkföreteelserna 
efter hur de fungerar men han gör det 
knappast helt konsekvent. Fungerar egent-
ligen både i förord och slutord sämre än 
både i förord och i slutord? Den toleranta 
grundinställningen till trots blir Åkermalm 
ibland mycket hård i sina bedömningar. Om 
modeorden påstås att det framför allt tycks 
vara »de dåliga nyheterna som vinner gcn-
klang och distribueras i massupplagor». Be-
vis, ropar också den som håller med om 
att en granntyckt skribent bör vara på sin 
vakt mot modeorden. 

1 flera fall vänder sig Åkermalm mot 

hävdvunna skriftspråkliga uttryckssätt och 
vill ersätta dem med talspråkliga. Till min 
förvåning läser jag om meningen »De svå-
righeter, med vilka sinnessjukvården än i dag 
kämpar ... » att den gör intryck av att vara 
översatt från tyskan och att konstruktionen 
preposition + fogeord »innebär en stark 
påfrestning i varje stil som vill vara både le-
dig och vårdad». Att det skulle vara »konst-
lat och stelt, en aning pedantiskt och utspe-
kulerat» att skriva »Till tanken på en mera 
omfattande socialisering synes Wigforss sna-
rast stå skeptisk» och »För de krigiska eröv-
ringarna hade han alls intet sinne» förefaller 
mig också att vara en sanning som tål mo-
difikationer. Till båda de diskuterade kon-
struktionerna finns det alternativa uttrycks-
sätt som är de enda möjliga i talspråk och 
numera torde vara gångbara i alla stilar-
ter. Att man fördenskull skulle portförbju-
cIa de enbart skriftspråkliga konstruktionerna 
vore enligt min mening en onödig utarmning 
av språket. De gör inget ledigt intryck, om 
man med ledighet menar talspråklig impul-
sivitet. Just denna frihet från impulsivitet 
ger dem en det genomtänktas tyngd som 
ofta kan vara både stilistiskt och sakligt 
effektfull. 

Åkermaims bedömning i dessa fall har 
flera sidostycken. Han ser som en olägenhet 
också med konstruktionen den rna» som att 
den är rent skriftspråklig. Den ytterligare 
motiveringen är att det troligen är den tal-
språkliga konstruktionen som först aktuali-
seras när vi skriver och som är naturligast 
för oss. En van skribent torde dock automa-
tiskt byta medium då han övergår från tal 
till skrift. Åkermalm resonerar utifrån den 
ocrfarne skribentens synvinkel. Konstruktio-
nen efter att ha godtar han som bekväm 
men först efter en kringgående rörelse under 
vilken det konstateras att uttryckssättet inte 
är talspråkligt och alltså borde undvikas 
också i skrift. Är det också här den oerfar-
ne skribenten som han ömmar för? Eller är 
det en från Noreens dagar kvardröjande tro 
på talspråksformen som framtidsformen som 
tagit sig nya uttryck? 

Man har väl skäl att tro att den språkvård 
vi mäter i Modern svenska är relativt repre- 
sentativ för vår tid. Det är därför frestande 
att läsa boken som ett tidsdokument som 
upplyser om i vilken riktning vår tid för-
söker leda språket. 

1 väsentliga avseenden fortsätter språk-
vården tydligen på Wellanders linje. Ett 
enkelt, klart och direkt språk ställs fort-
farande upp som ideal. Det är svårt att tro 
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annat än att kampen mot det tilikrånglade 
språket är berättigad. Kanske är den t. o. m. 
nödvändigare nu än då Riktig svenska kom 
till. 

Ett nytt drag är väl däremot den toleran-
ta attityden i språkvårdsfrågor. Om denna 
tolerans uteslutande är något gott, är kan-
ske osäkert. En flytande bedömning år ing-
enting för den osäkre och ovane, som 
tvärtom behöver enkla regler. Stor frihet i 
bruket kan leda till osäkerhet i språksyste-
met. Detta till trots förefaller mig möjlighe-
ten att på ett friare sätt utnyttja språkets 
resurser vara så värdefull att man gärna 
slår vakt om den. Det måste antagligen ha 
som följd att språkvården ibland måste ge 
olika regler för olika nivåer, enkla för de 
ovana, mera komplicerade för de vana. 1 
praktiken torde det knappast innebära något 
nytt. 

Ett tredje utmärkande drag för vår tids 
språkvård är öppenheten för talspråkliga 
uttryck i skriften. Att klyftan mellan tal och 
skrift minskats, har antagligen varit bety-
delsefullt socialt sett. Om skriftspråket som 
helhet har vunnit något på detta närmande 
är en annan och långt mera svårbedömd 
fråga. Det har framgått av det föregående 
att jag för egen del anser att Åkermalm i 
oträngt mål försöker utrota skriftspråkliga 
uttryck. Är det önskvärt att skriften ytterli-
gare rättar sig efter talet? Vore det inte nu-
mera naturligare att vi låter talet anpassa 
sig efter skriften? 

Frågetecknen får markera att vi måste 
överlåta till framtiden att avslöja de blinda 
fläckarna i Akermaims och vår tids syn på 
språkvården. »Modern svenska kommer un-
der alla omständigheter att göra god tjänst. 
Boken ger verkligen en inblick i hur den 
moderna svenskan ser ut just nu och i varje 
fall en tid framåt kommer den säkert att 
fortsätta att göra skäl för sitt namn. 

Gun Widmark 

Nordiska språk frågor 1963-1965. Skrifter 
utg. av Nämnden för svensk språkvård 33. 
Landskrona 1966. Pris 15 kr. 

De nordiska språknämnderna publicerar re-
gelbundet de viktigaste resultaten av Sitt ge-
mensamma arbete i skrifter med titeln Nor-
diska språkfrågor (i Danmark: Nordiska 
sprogproblemer, i Norge: Nordiske språk-
spørsmål). Den femte skriften av denna typ 
utkom i slutet av 1966: Nordiska språkfrå- 

gor 1963-1965. Genom att denna volym 
omfattar tre år (tidigare volymer har i 
regel omfattat två år) har den blivit om-
fångsrikare än sina föregångare, 232 sidor. 

Det största avsnittet i boken är listor 
över »Några nya ord i danskan, norskan och 
svenskan» (inalles 136 sidor), vilket inleds 
med en fyllig kommentar »Något om nordi-
ska nyord 1963-1965» av K. G. Ljunggren. 
Det kan nämnas att enbart den svenska lis-
tan över »nya» ord upptar mer än 700 ord. 

Av skriftens övriga innehåll kan nämnas 
redogörelser för språknämndernas arbete med 
flygtrafikens terminologi och teletermer, en 
uppsats av Paul Diderichsen om avstavning 
(»Orddeling ved linjeskifte») och en redo-
görelse för tillkomsten av Islenzk målnefnd 
av Halld6r Ha11d6rsson. Vidare har i skriften 
intagits två föredrag vid det nordiska språk-
mötet i Helsingfors 1965, nämligen Karl 
Nickuls föredrag »Språkförhållandena på 
Nordkalotten» och Matti Sadeniemis redo-
görelse för »Finsk språkvårdslitteratur». 

Bertil Molde 

Språkvårdssymposium 

Nämnden för svensk språkvård och Språk-
vårdssamfundet anordnade ett språkvårds-
symposium i Uppsala den 14 januari 1967. 
Symposiet stöddes ekonomiskt av Svenska 
Akademien, Studentföreningen Verdandi och 
Bokförlaget Prisma. Temat var »Språket och 
samhället». Vid symposiet hölls fem före-
drag: 

Professor Konrad Marc-Wogau: Värdeom-
dömen, språk och språkvård, 

Fil, lic. Ulf Teleman: Språket som ett ef-
fektivt meddelelsemedel, 

Professor Gunnar Fant: De tekniska medier-
na och språket, 

Docent Sture Allén: Förhållandet mellan 
tal och skrift, 

Docent Karl-Hampus Dahlstedt: Språkvård 
och samhällssyn. 

Dessa föredrag kommer att publiceras av 
Bokförlaget Prisma i maj 1967 i serien Ver-
dandi-Orientering. 
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