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District of Columbia till de angränsan-
de förorterna och villastäderna i Mary-
land och Virginia. 

Språket som socialt 
problem i USA 

Av Bengt Lornan 

Denna artikel återgår på ett föredrag av 
docent Bengt Loman vid Fjärde samman-
komsten för svenskans beskrivning, Upp-
sala den 7-8 oktober 1967. 

Washington, D. C., har under det senaste 
årtiondet blivit ett givande men oroande 
område för studiet av olika sociala prob-
lem. Vissa av dessa problem har paralleller 
långt utanför det amerikanska samhället, 
och de sammanhänger framför allt med de 
motsättningar mellan olika etniska grupper 
som uppstår i en tid av ökad migration och 
tilltagande urbanisering. Vid behandlingen 
av sådana problem har administration och 
forskning kommit att i stigande grad upp-
märksamma språkets roll som social faktor. 
Problematiken har berörts av bl. a. Bertil 
Malmberg i uppsatsen »Modersmålet som 
grund för undervisning och utbildning» 
(Språkvård 1-1967). Föreliggande uppsats 
avser att ge en kompletterande detaljstudie, 
baserad på erfarenheter från fjorton måna-
ders arbete med Washingtons negerdialekt. 

Washington var ännu fram till andra 
världskriget en småstad i Södern. Ännu på 
trettitalet uppgick folkmängden till knappt 
en halv miljon invånare, därav c. 75 % vita 
och 25 % negrer. Fortfarande bevarar stora 
delar av stadsbilden i innerstaden småstads-
prägeln med sina trädkantade gator och 
edwardianska radhus, men befolkningsmäs-
sigt och språkligt har det skett stora för-
ändringar. Befolkningens majoritet utgörs 
nu av negrer, och förskjutningen ägde hu-
vudsakligen rum under femtitalet. År 1960 
hade Washington c. 760 000 invånare; av 
dessa var c. 411 000 negrer, och c. 345 000 
vita. 

Tre tendenser har under senare tid varit 
särskilt markanta i fråga om Washingtons 
befolkningsförhållanden: 

stora barnkullar bland den bofasta ne-
gerbefolkningen inom slumområdena; 
en stark inflyttning av negrer från syd-
staterna, särskilt från Virginia och North 
and South Carolina; 
en lika stark utflyttning av vita från  

Den vita utflyttningen var i själva verket 
mera omfattande än den svarta befolknings-
tillväxten under femtiotalet. Distriktets ne-
gerbefolkning ökade med c. 130 000 mellan 
1950 och 1960, men den vita befolkningen 
minskade med 170 000 under samma tid. 
Flertalet av de utflyttade vita består av 
familjer med barn, varför den svarta majo-
riteten är särskilt stark beträffande barn i 
skolåldern. Negcrbarn utgör för närvarande 
c. 85 % av elevantalet i Washingtons Public 
Schools. De amerikanska Public Schools be-
står ju av dels Elementary Schools (om-
fattande årsklass 1-6), dels I-Iigh Schools 
(omfattande årskiass 7-12). 1 Elementary 
Schools är negerövervikten ännu starkare, 
mer än 91 %. 

Denna utveckling är inte speciell för 
Washington, utan samma tendenser före-
ligger i andra storstäder i nordöstra och 
västra USA. 1 Baltimore är 65 % av ele-
verna vid stadens Public Schools negrer, 
i Philadelphia 60 % och i Oakland utanför 
San Francisco 53 %. United States Com-
mission of Civil Rights menar, att så snart 
en skola har blivit »haif Negro» tenderar 
den mycket snabbt att bli »all Negro», där-
för att vita familjer flyttar ut i förorterna 
eller sätter in sina barn i de kostbara pri-
vatskolorna i innerstaden. Det är följakt-
ligen bara en fråga om några få år, innan 
the Public Schools blir helt svarta i stora 
delar av de storstäder, till vilka negrerna nu 
särskilt emigrerar: Washington, Baltimore, 
Philadelphia, New York, Cleveland, Detroit, 
Chicago, Los Angeles, Oakland. 

1 Washington kan man iaktta en fjärde 
tendens, nämligen en jämförelsevis stark in-
flyttning av vita från andra delar av landet, 
särskilt från norr, från Midwest och från 
västkusten. Det är här mest fråga om kva-
lificerad arbetskraft som för längre eller 
kortare tid får anställning vid de olika stat-
liga organen i huvudstaden eller inom affärs-
livet. Dessa grupper fyller i någon mån luc-
kan efter de utflyttade vita barnfamiljer-
na. 

Folkomflyttningarna har haft stora kon-
sekvenser för språkförhållandena och sär-
skilt dialektförhållandena i Washington. 

Det har funnits en negerbefolkning i 
Washington ända sedan staden grundades 
1791, mest hantverkare och tjänstefolk som 
levde i nära kontakt med den vita befolk- 



ningen och som väl också i stor utsträck-
ning tillägnat sig dess variant av standard-
engelskan. Man vet ingenting närpare om 
detta äldre stadsmål, men man kan anta att 
det varit en variant av de genuina lantliga 
dialekter som talas inom det s. k. Piedmont-
området, dvs, det område inom staterna 
Virginia, North and South Carolina och 
Gcorgia som avgränsas av Appalachernas 
östsiuttningar och själva kustområdet, the 
Tidewater region. Inflyttningen av akade-
miskt utbildade vita ur medelklassen har 
medfört att Washington har fått en presti-
gedialekt av en mera nordlig karaktär än 
det äldre, sydligt orienterade stadsmålet. 
Detta förhållande har naturligtvis stärkts 
genom inflytande från massmedia. Å andra 
sidan har den ständiga inflyttningen av neg-
rer från Södern konserverat och förstärkt 
den sydliga prägeln hos Washington-neg-
rernas språkbruk. Washingtons negerdialekt 
är följaktligen nära nog identisk med den 
dialekt som talas av negrerna i Södern, i 
Georgia, Alabama, Mississippi, och även i 
de nordligare sydstaterna. Men det finns 
ändå kvar så tydliga skillnader att en in-
född Washington-neger reagerar när han 
hör en nyinflyttad neger med oblandad syd-
lig dialekt; denne kallas för »bama», vilket 
är en förkortning av »Alabama». 

Som ett resultat av all dialektblandning 
i Washington råder det en stark variation i 
fråga om negrernas språk. Å ena sidan talar 
bildade negrer en dialekt som kommer myc-
ket nära de vitas General American dialect, 
fast man som regel kan höra en speciell 
färgning (framför allt vissa paralingvistiska 
och prosodiska drag, och också inslag av en 
speciell negerslang). Å andra sidan talar 
ghettots invånare, och särskilt barnen, en 
dialekt som starkt avviker från standard-
engelskan, och även från de lokala vita 
dialekterna i Washingtons omgivningar. 1 
ordförråd och uttal har negerdialekten vis-
sa likheter med sydstatsdialekterna, även 
som de talas av de vita. Men i andra av-
seenden tycks den vara mera besläktad med 
de engelskbaserade kreolspråken i Västaf-
rika och Västindien; detta gäller speciellt 
syntaxen, t. ex. verbsystemet, bruket av ne-
gationer, sättet att ange pluralis och posses-
sivförhållande. En uppmärksammad och de-
batterad hypotes gör gällande att den dia-
lekt som för närvarande talas av majorite-
ten av USA:s negrer i själva verket skulle 
ha rötter i en pidginengelska som talats i 
Viistafrika sedan 1600-talet. Denna språk-
historiska aspekt må dock här lämnas här- 

hän till förmån för de mer aktuella språk-
sociala problemen. 

Under senare årtionden har det alltså 
skett en stark inflyttning till Washington 
av dels vita medelklassfamiljer, som vanli-
gen talar en mera nordlig variant av stan-
dardengelskan än det genuina äldre stads-
målet, och dels negrer från Södern, som 
talar en sydlig lantlig dialekt. Detta har 
bidragit till att skapa en språklig klyfta, som 
är så markant att det föreligger kommuni-
kationssvårigheter mellan de båda grupper-
na. Denna konflikt är särskilt ödesdiger 
inom skolväsendet. Lärarna vid the Elemen-
tary Schools inom District of Columbia är 
nästan hundraprocentigt negrer, men som 
regel negrer från medelkiassen, vilka lyckats 
befria sig från negerdialekten och i stället 
talar vit standarddialekt. De har ofta starkt 
negativa attityder gentemot negerdialekten, 
och de kan ha svårt att förstå barnens Sätt 
att tala. Än större svårigheter har barnen 
att förstå sina lärare. Konflikter finns också 
i de omgivande lantdistrikten, i Virginia och 
Maryland, där det finns insprängda neger-
populationer. Skolklasserna består här över-
vägande av vita barn, och de enstaka neger-
barnen kan i sådana fall negligeras full-
ständigt av de vita lärarna, delvis på grund 
av rasfördomar, men kanske mest på grund 
av bristande kännedom om och förståelse 
för barnens språkliga beteenden. 

Det råder också brist på undervisningsma-
teriel som är speciellt anpassad för barn 
med denna dialekt. Barnen har samma läro-
böcker i läsning, stavning och skrivning som 
de vita barnen med vit medelklassdialekt, 
och de undervisas i stort sett också efter 
samma metodik. Dessa läroböcker skildrar en 
miljö, som är främmande för barnen, och en 
livsstil, som de inte kan dela. Men allvar-
ligare är att läroböckerna inte tar hänsyn 
till de speciella svårigheter som den dialek-
tala bakgrunden innebär. Resultatet är att 
barnen redan från första terminen får klart 
för sig att de är obegåvade. Denna före-
ställning fixeras sedan genom dåliga resul-
tat på standardprov och genom hög frek-
'ens av kvarsittning. En elev kan fastna i 
en årsklass och gå där år efter år, tills han 
genom uppnådd ålder befrias från sin skol-
plikt. 1 distriktet har minst tjugo procent av 
skolbarnen inte tillägnat sig den läsförmåga 
som enligt nationella standardprov anses 
vara rimliga för olika ålderskiasser. Rimlig-
hetskravet är ganska blygsamt. 

Undervisningssystemets svagheter skapar 
stora individuella och sociala problem. fram- 
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för allt på grund av att förhållandet mel-
lan utbildning och arbetsmarknad förändrats 
så markant. Till för inte så länge sedan 
fanns det alltid arbetsmöjligheter även för 
en analfabet, och det förhållandet att han 
talade en socialt lågt stående eller föga an-
sedd dialekt var inte något allvarligt hin-
der, eftersom han talade samma språk som 
de han levde och arbetade med. Men idag 
är det minskad efterfrågan på folk utan 
yrkesutbildning, och en person som talar 
en socialt lågt stående dialekt har särskilt 
svårt att finna sysselsättning. Nyligen ut-
exarninerades 161 negerflickor från ett han-
delsgymnasium i Washington, men av dem 
kunde efter intagningsprov endast två god-
kännas för anställning i statlig tjänst, vid 
telefonbolag, i detaljhandel osv. Orsaken 
var främst deras språkbruk och därmed 
sammanhängande läs- och skrivsvårigheter. 
1 vissa fall hade personer med standarddia-
lekt svårt att förstå dem, i andra fall väck-
te de t. ex. genom Sitt uttal allmänt nega-
tiva reaktioner. 

Detta problem är givetvis inte begränsat 
till Washington. Det delas av dialekttalan-
de negrer över hela USA, liksom av india-
ner och spansktalande minoriteter, speciellt 
puertoricaner i New York City och mexika-
ner i de fem sydvästra staterna. Även i vissa 
isolerade och underutvecklade områden, 
t. ex. i Appalacherna, talas mål som är obe-
gripliga för genomsnittsamerikanen. Det rör 
sig i själva verket om sammanlagt c. 20 mil-
joner människor. 

USA:s negerdialekter utgör ett angeläget 
och fascinerande forskningsområde ur flera 
olika synpunkter 	historiskt, sociologiskt, 
pedagogiskt, psykologiskt. Trots detta har de 
hittills blivit föga uppmärksammade av 
forskningen. Detta beror sannolikt på flera 
orsaker. För det första är dialekten i åt-
skilliga avseenden så lik standardengelskan, 
att det kan vara svårt att upptäcka att den 
har en egen speciell grammatisk struktur. 
Det har därför förefallit mera givande att 
syssla med radikalt avvikande språksystem, 
t. ex. indianspråken. En annan orsak är den 
vanliga inställningen att socialt lågt ståen-
de dialekter är mindre intressanta och vär-
da att studera än de mera socialt accep-
tabla formerna. Mycket av det som skrivits 
om negrernas språk har också varit amatör-
mässiga spekulationer, där begreppen språk 
och ras varit hopblandade på ett förvirrande 
sätt; detta har kanske verkat avskräckande 
på allvarligt menande lingvister. Attityder 
i rasfrågan har också varit hämmande fak- 

torer, inte minst reaktionerna bland neg-
rerna själva. En samhällsvetenskaplig forsk-
ning som avslöjar allt mer om förhållandena 
i negerghettot kan i varje fall på kort sikt 
motverka mera positiva försök att öka neg-
rernas självförtroende. Negrerna är därför 
allmänt känsliga mot att allmänhetens upp-
märksamhet riktas mot beteenden som är 
specifika för negrerna. Härtill kommer att 
särskilt medelklassens negrer är måna om 
att utplåna skillnaderna mellan vit och 
svart kultur. De vill ansluta sig till the 
mainstream American ideals, och de fruk-
tar att ett studium av till exempel neger-
underklassens språk skulle kunna vidmakt-
hålla eller skapa stereotypa föreställningar 
om negrernas beteenden, i varje fall om det 
inte kompletteras med motsvarande under-
sökningar om den svarta medelklassens 
språk. Detta förklarar i någon mån svårig-
heterna att finna fram till ett fruktbart 
samarbete mellan skolfoik och forskare på 
detta område. 

Nu pågår ändå i olika delar av USA en 
intensiv forskning rörande negerproblemen. 
Speciell uppmärksamhet ägnas här åt stu-
diet av de dialekttalande barnens språkliga 
anpassning samt av de nya socialt differen-
tierade dialekterna i storstadsområdena. Sär-
skilt produktiv och framgångsrik har forsk-
ningen varit i Chicago under ledning av 
dialektologen Raven 1. McDavid, känd från 
Sitt arbete med The Linguistic Atlas of the 
United States and Canada. 

Ett viktigt och i olika avseenden banbry-
tande arbete har också utförts av en forskar-
grupp vid Columbia University i New York. 
Denna grupp, som leds av professor William 
Labov, har närmare belyst hur funktionellt 
likvärdiga varianter, t. ex. allofoner av ett 
fonem, kan uppträda i socialt mycket be-
stämda och uppenbara mönster. En del av 
detta arbete har Labov redovisat i sin om-
fattande avhandling om New York-språkets 
ljudsystem, »The Social Stratification of 
English in New York City» (1966). 

Föreliggande artikel bygger främst på er-
farenheter såsom »visiting researcher» vid 
ett forskningsprojekt som organiserats vid 
the Center for Applied Linguistics i 
Washington. Syftet med detta projekt, »Ur-
ban Language Study» (ULS), var att un-
dersöka den från standardengelskan starkt 
avvikande dialekt, som talas av negerbar-
nen i skolåldern i District of Columbia, och 
att på basis av denna undersökning fram-
ställa ändamålsenligt material för undervis-
ningen i engelska. Projektet har sedermera 



omorganiserats och fått mera vidsträckta 
syften; det ingår nu som ett led i ett »Socio-
linguistics Program». 

ULS var en heterogent sammansatt for-
skargrupp, där enskilda forskare hade vitt-
gående frihet både i val av uppgifter och 
metoder. 1 arbetsgruppen fanns två specia-
lister på västafrikanska och västindiska språk 
och dialekter, och det var naturligt för dem 
att söka finna drag i dagens Washington-
dialekt som kunde belysa frågan om neger-
dialektens ursprung och förhistoria. Vida-
re fanns där två yngre lingvister av den ge-
nerativa-transformationella skolan; de ar-
betade med en fjortonårig negerpojke som 
informant och studerade särskilt ljudsystem 
och verbsyn.tax. Två forskare stod i ständig 
kontakt med en grupp lärare och utarbetade 
förslag till övningar på basis av de vunna 
lingvistiska resultaten. 

1 gruppen ingick även tre skandinaviska 
gästforskare, en socialantropolog och två 
lingvister. Erfarenheter från studiet av so-
ciala dialekter i USA har visat att utländska 
fältarbetare ofta har lättare än infödda att 
insamla ett relevant material. Informanter-
na kan ju i sådana fall ha svårt att bestäm-
ma och söka anpassa sig efter den intervju-
andes sociala dialekt; de har därför också 
mindre anledning eller möjlighet att dölja 
eller ersätta de språkformer som är natur-
liga för dem i dagligt tal. Det var av flera 
orsaker jämförelsevis lätt för skandinaviska 
forskare att få kontakt med informanter ur 
de befolkningsgrupper som undersökningen 
gällde - såsom utlänningar bedömdes de 
som okunniga men anpassningsbara och fick 
därför ofta oväntade inblickar i både språk-
bruk och levnadsvanor. 

Fältarbetet var koncentrerat till ett be-
gränsat område i negerdistriktet, omfattan-
de i huvudsak en liten smal gata med an-
gränsande kvarter. Detta område var före-
mål för en ingående sociologisk-antropolo-
gisk studie, som pågick parallellt med den 
lingvistiska undersökningen. 1 förgrunden 
stod här sådana frågor som negerfamiljens 
struktur, förhållandet mellan könen, mellan 
föräldrar och barn, mellan barn och skola, 
mellan hem och skola samt förekomsten av 
olika slags gruppbildning - allt detta visa-
de sig ha stort inflytande på individens 
språkliga utveckling. Ett intimt sociologiskt-
lingvistiskt samarbete var nödvändigt inte 
minst med hänsyn till att barnens språk stod 
i centrum för undersökningen. 

Ur dialektologisk synpunkt var ULS' 
program originellt i åtminstone två avseen- 

den: genom koncentrationen på syrstax och 
på barnspråk. Den generativa grammatiken 
har ju allmänt inneburit ett kraftigt upp-
sving för syntaxforskning inom amerikansk 
lingvistik. Men även ämnets egen natur 
gjorde att ULS kom att sätta syntaxen i 
centrum för intresset: de syntaktiska avvikel-
serna föreföll att skapa större sociala och 
pedagogiska problem än t. ex. avvikelserna 
i uttal eller ordböjning. Koncentrationen på 
barnspråk sammanhängde naturligtvis del-
vis med projektets tillkomst och syfte: ini-
tiativet hade ursprungligen kommit från 
Washingtons skolmyndigheter. Det framstod 
också klart att barnen, särskilt de i försko-
leåldern, talade den mest genuina dialek-
ten. De är ju minst påverkade av det infly-
tande från standardengelskan som i de hög-
ra åldrarna åstadkommer en viss variation 
eller svängning mellan olika former, även 
hybridformer. Barnspråkets konservatism 
sammanhänger också med bristen på kom-
munikation mellan generationerna. Barnen 
lever i sin egen värld, utan tillräcklig kon-
takt med de vuxna. Man kan därför tala om 
en särskild barnkultur, vilken inom det 
barnrika negerghettot överförs till ständigt 
nya åldersklasser. 

1 detta sammanhang torde detaljer från 
den grammatiska analysen ha mindre in-
tresse än den språksociala och pedagogiska 
ideologi som bestämt själva målsättningen 
för arbetet. 

Hittills har skolans försök att modifiera 
elevernas dialekt mest bestått i detaljkritik 

läraren rättar avvikelserna från standard-
engelskan punktvis, allteftersom de uppträ-
der i elevernas tal under lektionerna. Den-
na metodik har inte gett tillfredsställande 
resultat. De ungdomar som slutar skolan har 
i stort Sett behållit sin barndoms dialekt, 
som också är ghettots språk. Och som ten-
denserna i befolkningsutvecklingen nu är, 
kan man inte räkna med att det nuvaran-
de systemet med stora negerghettori i stads-
kärnorna skall brytas. Man har visserligen 
på olika sätt sökt åstadkomma en verklig 
integration i Washingtons och andra stor-
städers Public Schools, t. ex. genom att 
bygga nya mönsterskolor nära gränsen mel-
lan vita medelklasskvarter och svart slum, 
för att sedan dra nya gränser för skoldistrikt 
runt om dessa nya skolor. Man har också 
försökt införa ett system med skolskjutsar - 
barn från ghettot körs ut med bussar till vit-
präglade skolor i periferien. Men ej heller 
dessa administrativa (och kritiserade) åt-
gärder har haft önskad effekt; i realiteten 
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påskyndar de endast de vita familjernas ut-
vandring från ghettots grannskap. Man vå-
gar därför inte räkna med något ökat in-
slag av vita medelklassbarn i de svarta sko-
lorna. Negerbarnen är tills vidare hänvi-
sade till att leva sitt eget liv, utan direkt 
daglig kontakt med den standarddialekt, 
som de förutsätts skola tillägna sig. Refor-
merna måste komma inom de svarta sko-
lorna, inom undervisningens ram. Det är 
mot denna bakgrund naturligt att man nu 
söker tillämpa moderna metoder för under-
visningen i främmande språk vid negerbar-
nens skolning i det språk som officiellt är 
deras modersmål. 1 förgrunden står här den 
kontrastiva grammatikens metodik. 

Utbildningen av lärarna blir en väsent-
lig ingrediens i den nya metodiken. Lärar-
na måste utan svårighet förstå elevernas 
dialekt, men helst bör de också kunna tala 
den. Det är av både sociala och pedago-
giska skäl nödvändigt att lektionerna delvis 
kan föras på dialekt. Många pedagoger tror 
därför att endast negrer som själva behär-
skar negerdialekten är kompetenta att idag 
undervisa de dialekttalande negerbarnen i 
standardengelska. Men lärarna måste vidare 
ha teoretiska kunskaper om de båda språk-
systemens struktur. Detta är förutsättningen 
för att man skall kunna tillämpa den kon-
trastiva grammatikens metodik. Och vidare 
måste lärarna ha grundläggande insikter i 
olika språksociologiska sammanhang, så att 
de t. ex. kan bedöma förhållandet mellan 
språk och andra sociala beteenden på ett 
korrekt sätt. 

Viktigt är att lärarna hyser och lyckas 
sprida en positiv eller åtminstone objektiv 
inställning till negerbarnens dialekt. Det är 
ur både pedagogisk och språkhistorisk syn-
punkt förkastligt att betrakta barnens språk 
som en slarvig urartning av standardengel-
skan. Barnens språkbruk bygger ju i själva 
verket på sociala mönster som sträcker sig 
långt ner i tiden. Amerikas negerdialekt har 
sin egen historia, med rötter i Västafrika, 
kanske t. o. m. i medeltidens internationella 
handelsspråk inom Medelhavsområdet. Bar-
nens förfäder talade denna dialekt i Ame-
rika långt innan importen av slavar för-
bjöds genom kongressbeslut 1808, och långt 
innan den stora vita immigrationen satte in 
under 1800-talet. Historiskt sett har neg-
rerna och deras dialekt självklar hemorts-
rätt i det amerikanska samhället. 

Och negerdialekten fungerar som ett 
komplett och effektivt kommunikationsme-
del inom det mikrosamhälle där det talas. 

Negerbarnen kan givetvis inom sin genuina 
miljö uttrycka allt som omständigheterna 
kräver. Det är först i skolan som konflikter-
na kommer, delvis på grund av lärarnas 
oförmåga att kommunicera med klassen 
inom elevernas eget system. Dialekten har 
också sin egen grammatik, och denna gram-
matik är lika systematisk och komplicerad 
som standardengelskan. Reglerna framgår 
dock först efter noggranna analyser. När 
man flyktigt lyssnar på negerdialekten kan 
man t. ex. få den uppfattningen att den 
talande blandar ihop olika tempus - ibland 
uttalas verbparadigmets preteritummorfem, 
ibland förefaller det att saknas. Men det 
förhåller sig inte riktigt så, utan dialekten 
har sitt särskilda system som uttrycker dis-
tinktioner vilka endast delvis sammanfaller 
med standardengelskans kategoribildning. 

Dialektens karaktär av ett oberoende sy-
stem vållar svårigheter vid inlärningen av 
det främmande systemet, på samma sätt som 
en svensks invanda språkmönster påverkar 
hans försök att tillägna sig ett främmande 
språk. Undervisningen i språk måste därför 
arbeta med radikalt andra villkor än t. ex. 
undervisningen i geografi. När det gäller 
språk är eleven inte bara okunnig om en 
massa fakta, utan han har även - mer 
eller mindre - förutfattade meningar om 
hur det bör vara, t. ex. vilka kategorier och 
distinktioner som måste uttryckas i språk-
utövningen. Övningarna måste därför vara 
systematiskt konstruerade med speciell hän-
syn till det motstånd som elevens egna 
språkvanor innebär. 

Man vill komma bort från den undervis-
ning som består i att läraren korrigerar en-
skilda detaljer utan att klargöra samman-
hangen och utan att inse konsekvenserna 
för den talande. Fel kan kvarstå eller er-
sättas av nya fel, om konfliktsituationen inte 
analyseras systematiskt. 1 negerdialekten an-
vänds konstruktioner som he busy och he be 
busy motsvarande standardengelskans he is 
busy. Adjektiv som predikatsfyllnad föregås 
alltså antingen av en s. k. noll-kopula (he 
busy) eller av den oböjda verbformen be 
(he be busy). Här räcker det inte att för-
söka öva in användningen av is, utan lära-
ren måste också ta hänsyn till att de båda 
fraserna i negerdialekten betyder två olika 
saker: he busy betyder någonting tillfälligt, 
momentant, medan he be busy betyder nå-
gonting habituellt eller durativt. Man kan 
få 'cause he busy som svar på frågan why 
didn't your uncle come 'lo visit us today? 
Men om man frågar why is it your uncle 



never cosnes to visit us?, då kan man få 
svaret 'cause he be busy. Man måste alltså 
ge exempel på motsvarigheterna till båda 
dessa användningar i standardengelskan, 
och försöka bryta ner en dialektal distinktion 
som inte äger tillämplighet i standardsprå-
ket. Uppgiften blir att utarbeta detaljerade 
beskrivningar av de båda systemen, lågdia-
lekten och standardengelskan, och att se-
dan lokalisera de många områden, där det 
föreligger en strukturell konflikt, samt att 
slutligen utarbeta ändamålsenliga övningar 
för att lösa dessa konflikter. Man inriktar sig 
härvid i första hand på det talade språket. 
De nya språkmönstren inövas muntligt, in-
nan eleven får lära sig att bruka dem också 
i skrift. 

En svårighet vid utarbetandet av det pe-
dagogiska materialet ligger däri att dialek-
ten och standardspråket inte är två skarpt 
avgränsade språksystem. Hos flertalet repre-
sentanter för negerdialekten kan man i själ-
va verket finna en rik variation av former 
och konstruktioner. Genuina dialektdrag 
(som inte hör hemma i standardengelskan) 
är uppblandade med mer eller mindre till-
fälliga inslag från standardengelskan, och 
vidare med hybridbildningar som uppstår 
såsom ett resultat av konflikten mellan dia-
lekt och standardspråk (t. ex. does she goes 
ou' when you all go OU'). Det gäller här 
att klargöra i vilken utsträckning och under 
vilka betingelser en sådan variation förelig-
ger i de dialekttalandes språkbruk. 

Viktigt är också att definiera den form av 
standardengelskan som skall utgöra målet 
för språkundervisningen, vara dess »target 
language». Det är av olika skäl uppenbart 
att man inte bör sikta fram mot en utjäm-
nad, normaliserad standarddialekt, t. ex. 
språket i radio och TV. Det vore att ställa 
för stora krav på lärare och elever. Och det 
skulle dessutom kunna skapa en artificiell 
språkform, som kunde medföra nya prob-
lem i den omgivning som blev de utbilda-
de negrernas arbetsmiljö. Den skulle avvika 
från det lediga vardagsspråk som talas av de 
vita arbetskamraterna, och därigenom kan-
ske ge upphov till nya språksociala konflik-
ter. 

Man vet numera att även bildat folk ta-
lar olika under olika förhållanden och skri-
ver olika för olika syften. Det innebär bl. a. 
att vissa uttryck och konstruktioner som är 
inkorrekta under vissa betingelser faktiskt 
kan vara lämpliga att använda i en mera le-
dig stil, inte bara i tal utan även i skrift. 
Det svåruppnåeliga målet för den språkliga  

utbildningen måste vara att ge eleverna en 
viss flexibilitet, så att de kan anpassa sitt 
tal efter olika situationer och krav. Inte 
minst önskvärt är det naturligtvis att eleven 
bevarar sin negerdialekt när han talar med 
sin familj och med sina vänner i ghettot. 
Den representerar dock hans egen kultur, 
den är ett uttryck för hans livsform, och 
den måste accepteras vid sidan av standard-
dialekten. Det gäller alltså inte att ersätta 
eller utplåna den gamla negerdialekten, 
utan det gäller att om möjligt låta de båda 
språkformerna användas sida vid sida, och 
att ytterst låta individen själv avgöra vilken 
språkform han för framtiden vill använda 
som sitt huvudsakliga uttryck. Demokratiska 
hänsyn kräver att etniska minoriteters särart 
respekteras, men att individerna får sådan 
utbildning att de har möjlighet att välja i 
vilken utsträckning och i vilken takt de vill 
inlemmas i den vidare språk- och kulturge-
menskapen. 

Det blir svårt att i dagens amerikanska 
samhälle omsätta denna språkpedagogiska 
ideologi i praktiska resultat, och man torde 
få räkna med endast långsan-irna framsteg. 
Även om man kan enas om målsättningen, 
kvarstår åtskilliga reella problem. Lärarut-
bildningen har varit sorgligt försummad 
inom vitala områden, klassavdelningarna är 
alltför stora, skolorna är nerslitna och sak-
nar den tekniska utrustning som den moder-
na språkpedagogiken kräver. Dessutom är 
slummens barn ofta trötta och håglösa av 
brist på vård och vila. Negerproblemet är 
ett amerikanskt dilemma, där familjelivets 
desorganisation, fattigdomen och kraftlöshe-
ten, bristen på möjligheter till utbildning och 
arbete samt fastlåsta sociala attityder och för-
domar skapar en ond cirkel. 

En förbättrad undervisning framstår dock 
som den mest löftesrika utvägen ur denna 
onda cirkel. Här intar språket en nyckel-
ställning. 
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Grammatiska termer 
i en transformationell 
svensk grammatik 

Av Alvar Ellegård 

Den nyorientering inom den språkvetenskap-
liga debatten som ägt rum under det se-
naste decenniet, huvudsakligen som en följd 
av Noam Chomskys och hans skolas insat-
ser, har i hög grad koncentrerat lingvister-
nas intresse på allmänna grammatiska prob-
lem. 

Med viss schematisering kan man säga att 
den historiska språkvetenskapens företrä-
dare genom sin inriktning på att beskriva 
diakroniska förändringar knappast ens be-
traktade den beskrivande grammatiken som 
en del av sin domän. 1 den mån man syssla-
de med grammatiska företeelser nöjde man 
sig därför i Stort sett med den klassiska 
grammatikens begreppsapparat, nödtorftigt 
modifierad. 

Den strukturalistiska språkvetenskap som 
växt fram i Europa och USA, med Ferdi-
nand de Saussures Cours som främsta inspi-
rationskälla, borde rimligtvis ha lett till ett 
ökat intresse för den beskrivande gramma-
tiken. De flesta strukturalister har emeller-
tid koncentrerat sitt intresse till språkets ut-
tryckssida och framför allt fonetiken och 
morfologien. Främst i USA har den struk-
turalistiska språkvetenskapen haft en taxono-
inisk karaktär. Man har starkt betonat, att 
den språkliga beskrivningen måste byggas 
upp med utgångspunkt från en med strikta 
och objektiva metoder genomförd klassifice-
ring av de språkliga elementen. Detta me-
todologiska krav har gjort att så gott som 
allt intresse koncentrerats till de minsta 
språkliga enheterna, fonemen och morfe-
men. Syntaxen har alltså förblivit ett veten-
skapligt ganska outforskat fält. 

Medan de flesta språkvetare således läm-
nat syntaxen och därmed huvuddelen av 
grammatiken mer eller mindre åt sitt öde, 
har den fortsatt att odlas av språklärarna i 
våra skolor. 1 skolgrammatikorna i främ- 
mande språk har den klassiska grammatiken 
och dess begreppsapparat levt vidare. Men 
under de senaste åren har tongivande peda-
goger starkt ifrågasatt värdet av grammatik- 

inslaget. Den grammatiska begreppsappara-
ten visar också tydliga tecken till sönderfall. 

Delvis får nog detta skyllas på det svaga 
intresse som språkvetenskapens företrädare 
visat för grammatiken. Många strukturalis- 
ter har f. ö. själva instämt i fördömandet av 
det mesta av den grammatik som funnits. 
Vidare har gängse språkinlärningsteorier av 
behavioristiskt snitt givit stöd åt uppfatt-
ningen att formellt grammatikstudium inte 
bör ha någon plats i undervisningen. 

På så gott som alla dessa punkter har 
Chomskys generativa transformationsgram- 
matik lett till en grundlig omvärdering. 
Trots att transformisterna givetvis måste 
räknas som en strukturalistisk skola, har de 
bestämt tagit avstånd från de tidigare struk- 
turalisternas huvudsakligen taxonomiska 
metodologi. Därvid har också fokus för be- 
skrivningen skiftat över från fonetiken och 
morfologien till grammatikens kärnområde, 
nämligen syntaxen. Vidare har frigörelsen 
från den taxonomiska tvångströjan lett till 
en större villighet att erkänna det positiva 
hos den klassiska grammatikens begrepps- 
apparat. Slutligen har den generativa teorin 
i hög grad attraherat inlärningspsykologer-
na. De har i den sett en modell som kun- 
nat ge uppslag till prövbara och fruktbäran-
de psykologiska arbetshypoteser. Det är 
ingen överdrift att säga att hela språkpsyko-
logien radikalt förändrats genom den gene-
rativa grammatikens tillkomst. 

Vi upplever med andra ord idag en renäs-
sans för grammatikstudiet bland språkveta- 
re i allmänhet, och den senaste utveckling- 
en inom språkpsykologien tyder på att vi 
kan vänta en liknande renässans inom språk- 
undervisningen i skolorna. På grund av att 
grammatikstudiet under många år legat 
halvt i lägervall bland lingvisterna och för- 
summats i skolorna är faktiskt tillfället just 
nu synnerligen lämpligt för att införa en en-
hetlig och adekvat begreppsapparat och ter-
minologi. 

Ett viktigt drag i transformationsgram-
matiken är att den i betydligt större ut- 
sträckning än tidigare strukturella gramma- 
tiker tar upp och utnyttjar den traditionel-
la, klassiska grammatikens insikter och ter- 
mer. De terminologiska förslag jag här ska 
presentera innebär huvudsakligen en upp-
rensning och systematisering inom en redan 
existerande terminologi. Principerna för ur-
valet av termer kan sammanfattas så här: 

1. Terminologien skall kunna användas i en 
grammatik av transformationell typ. 



Det är en fördel om termerna är interna-
tionella. 
Det är en fördel om termerna lätt kan 
anpassas till svenskt språkbruk. 
Det är en fördel om termerna har hävd 
inom svenskan, men denna synpunkt mås-
te stå tillbaka för punkt 2 och 3. 

Möjligen behöver den första punkten någon 
särskild motivering, vilken i så fall skulle 
vara att det ojämförligt mesta som för när-
varande publiceras i internationella tidskrif-
ter i grammatiska frågor med teoretisk lika-
väl som praktisk syftning är generativt och 
transformationellt orienterat. Även om trans-
formationstcorin givetvis inte är slutstatio-
nen för all språkvetenskap, är det tydligt att 
den för avsevärd tid framåt kommer att 
fortsätta att prägla begreppsbildningen på 
grammatikens område. 

Förslag till grundläggande 
terminologi i en svensk 
transformationsgrammatik 
En transformationsgrammatik är en genera-
fly grammatik: dess regler skall vara så 
strikt och uttömmande formulerade att man 
med hjälp av dem skall kunna generera 
eller bilda alla korrekta, och inga inkorrek-
ta, satser i det språk grammatiken avser att 
beskriva. 

Transformationsgrammatikens regler är av 
två slag: frasstrukturregler och transforma-
tionsreglcr. Frasstrukturreglerna har den 
enklaste logiska formen. De består helt enkelt 
av en instruktion att en, och endast en, sym-
bol skall skrivas om som en eller flera andra 
symboler. Sålunda kan en frasstrukturregel 
lyda: S->NP+VP, vilket innebär: »ersätt 
symbolen 5 (»sats») med symbolföljden NP 
(»nominalfras») + VP (»verbaifras»). En 
annan frasstrukturregel kan lyda: VP-.~V 
+ NP, som innebär: »ersätt symbolen VP 
med symbolföljden V (»verb») + NP». Des-
sa två regler kan representeras grafiskt med 
ett träddiagram: 

NP 

V NP 

Genom att ytterligare lägga till regler som 
byter ut symbolerna NP och V mot verkliga 
ord (t. ex. NP—s-bonden, åkern, trädet, ste- 

nen, hästen; VP-->plöjer, ser, fäller, ka.ttar, 
finner) kan man med denna enkla regel-
följd generera en mängd olika satser av ty-
pen bonden plöjer åkern. Med fem ord av 
varje kategori får man 53 	125 olika såda- 
na meningar på tre ord vardera. Av dessa 
är förstås de flesta konstiga ur semantisk 
synpunkt: en sats som trädet plöjer hästen 
kan man allra högst hoppas att få använd-
ning för i en saga. 

Det är fullt möjligt att skriva en gene-
rativ grammatik med bara frasstrukturregler. 
Men en sådan grammatik skulle bli mycket 
komplicerad och mycket litet generell. 1 
transformationsgrammatiken använder man 
därför frasstrukturregler endast för att bygga 
upp en satsstomme, som kallas satsens djup-
struktur eller bas. Frasstrukturreglerna kan 
därför också kallas basregler. 

För att generera den färdiga satsen, vars 
ytstruktur kan skilja sig ganska radikalt 
från dess djupstruktur, måste basreglerna 
kompletteras med transformationsregler. 
Dessa opererar inte bara på en symbol i 
taget, utan på hela strukturer, nämligen 
dem som basreglerna genererat. Transfor-
mationsreglerna skriver vidare inte bara om 
symboler, utan ändrar deras plats, stryker 
ut dem, eller lägger till nya. En enkel trans-
formationsregel gör t. ex. en frågesats av 
den bas som är gemensam för påståendet 
och frågan genom att flytta det finita ver-
bet främst i satsen. 

Basreglerna som bygger upp en sats' djup-
struktur kan som sagt framställas grafiskt i 
form av ett träddiagram (engelska: tree 
diagram) i vilket alla noder är försedda 
med namn. Detta träddiagram liksom de 
basregler som ligger bakom det kallas på 
engelska Phrase marker eller P-marker. Jag 
föreslår att vi på svenska säger frasmarkör. 
Det är termerna i basreglerna och således 
namnen på träddiagrammets noder som ut-
gör grammatikens grundläggande termino-
logi. 

Utgångspunkten i träddiagrammet är be-
tecknad med ett S, som står för engelskans 
sentence, och som jag föreslår vi kallar sats. 
Visserligen kan S utvecklas till en mening 
innehållande flera satser, eftersom S kan 
sättas in efter varje NP. Men varje sådan 
sats införes i frasmarkören med hjälp av ett 
nytt S. 1 den frasmarkör som markerar ba-
sen betecknar alltså varje S en enda sats 
i traditionell svensk bemärkelse. Det över-
sta S-et i basen representerar meningen. 

Under S i diagrammet står NP och VP, 
förkortningar för engelska noun phrase 
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och verb phrase. Som svenska termer före-
slår jag nominalfras och verbaifras. 1 fråga 
om nominal ansluter jag mig till ett förslag 
som Ulf Teleman förde fram vid en konfe-
rens i Göteborg 1966. En annan möjlighet 
är att helt enkelt säga subjekt och predikat 
för NP och VP. Men här är en precisering 
på sin Plats. Namnen på noderna betecknar 
i görligaste mån den typ av fras eller ord-
klass som kan förekomma på platsen ifråga. 
Namnen betecknar alltså klassbegrepp. 
Satsdelen (som möjligen kunde kallas 
konst itu en t istället) är däremot ett re-
lationsbegrepp. Subjektet kan definieras som 
den nominalf ras som står under eller domi-
neras av noden sats, medan predikatet de-
finieras som den verbaifras som domineras 
av noden sats. På liknande sätt kan (det di-
rekta) objektet definieras som den nominal-
fras som domineras av noden verbaifras. De 
vedertagna termerna subjekt, predikat och 
objekt förefaller mig fullt acceptabla. Objekt 
kan sedan vidare specificeras som direkt 
objekt och indirekt objekt. Den senare ter-
men är desto mer rekommendabel som sats-
delen i fråga kan tänkas genererad ur en 
prcpositionsfras. 

Inom nominalfrasen urskiljer vi två hu-
vuddelar, nämligen bestämningsorden och 
huvudordet. Huvudordet vill jag kalla no-
men. Denna term stämmer väl överens med 
engelskans noun och franskans nom och 
knyter för övrigt an till nominal och pro-
nomen. Termen nomen kan alltså i stort 
sett ersätta termen substantiv. Den m o r-
f o 1 o g i s k a samhörighet, som man i vissa 
språk finner mellan nomen och adjektiv, 
uttrycker vi alltså inte i den här före-
slagna terminologin. För bestämningsdelen 
i nominalfrasen skulle jag vilja föreslå ter-
men determinant, som har fördelen att den 
överensstämmer med den engelska termen 
determiner. Determinanterna omfattar ar-
tiklar, possessiv- och andra pronomen, geni-
tiver och adjektiv. 

Verbalfrasen är 1 regel mer sammansatt 
än nominalfrasen. Huvudkomponenten, hu-
vudverbet, kan föregås av hjälpverb och föl-
jas av objekt och adverbial. Själva verbal-
komplexet har analyserats synnerligen ele-
gant av Chomsky för engelskans del. Sam-
rna analys är i stort sett användbar även för 
svenskan. Dess utmärkande drag är att man 
1 basen placerar verbaffixen (tempus- och 
participändelser) före de verb som de skall 
bilda ändelse till. Affixen placeras sedan på 
rätt plats genom en särskild och mycket ge-
nerell transformationsregel. Sålunda är ha- 

sen till frasen hade talat följande: -de+ha 
+ —t + tala, som efter transformationen ger 
ha—de tala—t. 

Verbkomplexets basstruktur kan grafiskt 
framställas så här, enligt Chomsky: 

V 

Aux 	 MV 

T (M) (have-en) (be-ing) 

Komponenten Aux (eng. auxiliary) inne-
håller både tempusmorfemen (T) och olika 
hjälpverb. Tempusmorfemet måste alltid 
vara med, medan hjälpverbcn kan saknas. 
Det är därför som deras symboler satts 
inom parentes. 

Som svenska namn på symbolen Aux före-
slår jag hjälpverbal, som alltså blir ett sam-
manfattande namn för tempusmorfem och 
hjälpverb. Symbolen M står för de olika 
modala hjälpverben vill, skall, kan, bör, 
måste etc. Engelskans have -en motsvaras av 
svenskans ha -t, som bör kallas perfektivt 
hjälpverb. Engelskans progressivhjälpverb 
be -ing har däremot ingen direkt svensk 
motsvarighet. 

Med denna analys, som givetvis inte är 
fullständig, markeras tydligt det för de ger-
manska språken typiska förhållandet att de 
endast har två genom ordböjning markerade 
tempusformer, nämligen presens och pre-
terit. (Den senare termen bör föredras fram-
för imperfekt, som i språk som t. ex. fran-
skan och latinet har en helt annan inne-
börd). 1 och med att man inför termen 
perfektivhjälpverb för ha -t, kan man döpa 
om perfekt och pluskvamperfekt till perfek-
tivt presens respektive perfektivt preterit. 
Futurum och futurum exaktum kan kallas 
futuralt presens och perfektivt futuralt pre-
sens, och så vidare. Vad som sker är helt 
enkelt att de sammansatta verbformerna får 
sammansatta namn. 

Slutligen några ord om de föreslagna 
termernas språkliga form. Som framgår av 
vad jag sagt anser jag att vi genomgående 
bör sträva efter att slopa de latinska ändel-
serna: därav preterit snarare än pretérituns. 
(Formen preterit upptas f. ö. i SAOB som 
alternativ till preteritum: det äldsta beläg-
get är från 1815. 1 franskan har vi prétérit, 
i engelskan preterit). Därav också former 
som singular, plural, maskulin, ferninin och 
neuter. Numerus, genus och kasus kan knap- 
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past göras om, men tack vare att de alla 
blivit neutrala till genus passar de rätt bra 
in i vårt språksystem. Detsamma gäller no-
men och pronomen, som i plural bör vara 
oförändrade och i bestämd form heta singu-
lar nomenet, plural nomenen. 

Den termuppsättning som jag har gått 
igenom är naturligtvis inte fullständig. Den 
täcker emellertid det viktigaste av de ord-
klass- och satsdelstermer som vi behöver för 
att beskriva de moderna västerländska språ-
ken - och även andra - efter transforma-
tionsgrammatisk modell. Även om den mo-
dellen inte följes kan den terminologi som 
jag här har pläderat för komma till använd-
ning. Förändringarna gentemot den klassis-
ka grammatiken är ju inte överväldigande. 
Fördelarna med en någorlunda enhetlig ter-
minologi är å andra sidan uppenbara. Det 
betyder mycket för kommunikationen for-
skarna emellan och kanske ännu mer för 
grammatikens ställning inom våra skolor. 

Repris på -rama 

Av Einar Selander 

1 augusti 1967 öppnades en stor teknisk 
utställning utanför Paris under namnet 
Construrama. Ett par år tidigare hade 
Tekniska Museet i Stockholm invigt ett om-
byggt ridhus på sin tomt vid Djurgårds-
brunnsviken och givit byggnaden namnet 
Tekn or am a. Med detta namnval ville 
man ange, att man nu hade att erbjuda 
vida vyer för den teknikhistoriskt intresse-
rade, en 'teknikens rundhorisont' med upp-
gift att »allsidigt belysa den tekniska utveck-
lingen och dess betydelse för samhället» 
(Daedalus 1965, s. 53). Slutledens här an-
tydda innebörd anknyter till dess tidigare 
användning i liknande sammanhang. 

Den äldsta ordbildningen av detta slag 
anses vara panorama, som i svenskan en-
ligt SAOB är belagt första gången år 1806. 
Ordet användes tidigast i engelskan som  

benämning på den rundmålning över sta-
den Edinburgh som den irländske målaren 
Robert Barker utförde år 1788. När Bar-
ker något år senare premiärvisade ett pano-
rama över London på Leicester Square, 
ledde experimentet till efterföljd även utan-
för Englands gränser. Den amerikanske 
ingenjören Robert Fulton, som rest till Eng-
land för att studera målarkonsten, blev ta-
gen av Barkers idé och lät sedermera på 
Boulevard Montmartre i Paris uppföra det 
första franska panoramat, kallat 'Vue de 
Paris'. Konstruktionen tilltalade Napoleon 
i så hög grad att han lät ge order om att 
utföra ett antal panoraor, som i trakten 
av Champs-Elysées skulle bidra till att för-
härliga hans krigiska bedrifter. Därmed för-
des även ordet panorama in i franska språ-
ket. Fultons samtidiga experiment med ång-
båtsdrift på Seine väckte betydligt mindre 
uppmärksamhet hos parisarna, varför han 
lämnade den gamla världen för att i USA 
fullfölja de tekniska konstruktioner som 
skulle bevara hans namn åt eftervärlden. 

Ordet panorama visade liksom det sena-
re tillkomna d i o r a m a (Paris 1822 med 
bl. a. fotografen J Daguerre som upphovs-
man) prov på en ordbildning som snart 
blev vanlig i franskan för liknande förete-
elser. Grundbetydelsen av syn, anblick osv. 
i det grekiska ho'rama gjorde suffixet pro-
duktivt i en tid då man experimenterade 
mycket med att vidga, fördjupa eller på oli-
ka sätt variera bildframställningen. Exem-
pel på sådana sammansättningar i franskan 
är cosmorama, cyclorama, eu-
roporama, géorama, polyora-
ma, stéréorama. (SAOB har bl. a. 
cyklorama och kosmorama.) 

Ganska tidigt kom emellertid efterleden 
-rama att användas utan egentlig mening 
och endast i avsikt att göra orden bisar-
ra; ett vanligt kafé kunde t. ex. kallas 
caférama. Honoré de Balzac, som i sina 
miljöskildringar från Paris liv inte avstod 
från att utnyttja även språkets mindre hög-
tidliga valörer, utnyttjade med förkärlek 
dessa ordkombinationer för att återge den 
skämtsamma jargongen i vissa konstnärs-
kretsar, som tagit starkt intryck av den op-
tiska illusionen i dioramat. Han exempli-
fierar språkbruket i några dialoger i 'Le 
pére Goriot' (1834), såsom 'Comment va 
cette petite santérama? - Il fait un fameux 
froitorama! - Pourquoi dites-vous froitora-
rna? Il y a une faute, c'est froidorama.' 
Suffixen saknar här helt betydelseanknyt-
ning till det grekiska ursprunget. En 
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svensk översättning av romanen kom till 
stånd först år 1959, och i denna har över-
sättaren (Gunilla Nordlund) återgett 
'santérama' med hälsorama, 'froitorama' 
med frysorama och 'froidorama' med kylora-
rna. Exemplen i svensk dräkt saknar den 
tidsenliga bakgrund som Balzac hade i sin 
rundmålning drygt 100 år tidigare. Över-
sättaren skulle dock kunna hänvisa till att 
de senaste årens språkrnod avsatt likartade 
kombinationer med -rama som ett smitt-
samt suffix, både i de stora världsspråkcn 
och i svenskan. 

Denna utveckling har behandlats i den 
franska tidskriften Vie et Langage, som i en 
serie artiklar har belyst användningen av 
ändelsen -rama i senare tid. Företeelsen 
har även analyserats i Lebende Sprachen 
(1965: 3). Många exempel från 1950-ta-
lets franska har anknytning till teknik och 
reklam, t. ex. cinérama (1953). Från 
Frankrike synes suffixet ha spritt sig i för-
sta hand till USA, som kan visa upp många 
namn på -rama: ofta är det namn på ut-
ställningar, framför allt av teknisk karak-
tär, t. ex. audiorama, colorama, 
motorama, liquorama (a liquor 
Store). Även i andra språk tränger bruket 
av iindelsen in, så i italienskan, med beläg-
get aviorama (panorama sett såsom från 
ett flygplan), i ryskan med kinopanora-
ni a, senare förkortat till k in or am a. 

T e k n o r a m a kan således sägas vara 
i gott sällskap, då -rama framför allt an-
vänds i sammansättningar där man vill 
frammana visioner om nya konstruktioner: 
försök att avnjuta ett nytt sinnesintryck i 
filmkonsten kan i USA prövas i en smello-
rama ('luktbio'), som i franskan motsva-
ras av det mera stilenliga cinodorama. 

För utställningar och uppvisningar av 
tillfällig art synes sammansättningar med 
-rama passa förträffligt, ofta skrivna med 
stor begynnelsebokstav för att markera 
bundenheten till den arrangerande organisa-
tionen. 1 Paris hölls således år 1958 en 
Meublorama, i Antwerpen samma år en 
Plasticorama, och Bryssel kunde året 
därpå visa upp både en Camp ing ram a 
och en C u i r a m a (läderutställning); and-
ra exempel är Frigorama, Optirama, 
Stroborama, Drapeaurama. När 
Frankrike häromåret firade 400-årsjubileet 
av tobakens införande, arrangerade man en 
doftfylld karavan som gick under det lätt 
igenkännliga namnet Tabarama. På 
gränsen till det obegripliga står däremot 
Naporama som namn på en reliefartad,  

tonbandsackompanjerad framställning av 
slaget vid Waterloo. 

Man kan också finna att -rama ganska 
flitigt används som namn på tidskrifter 
och för program i radio o.d. Den äldsta tid-
skriften med denna ändelse tycks vara 
Photorama (från 1952), andra exempel 
är Motorama, Métorama, Hebdo-
rama. Radioprogram har fått namn som 
musirama, phonorama, sonorama, 
é 1 é ram a. Närliggande i betydelsen är 

discorama (skivkatalog), cadorarna 
(förteckning över presentartiklar), c u is i-
norama (kokbok). 

Det grekiska suffixet förekommer - som 
framgår av exemplen - oftast förbundet 
med en förled av grekiskt eller latinskt ur-
sprung. När annan förled används, blir ka-
raktären av artificiell konstruktion påfallan-
de. Redan en sammansättning som Meu b-
lorama med förledens karaktär av starkt 
omvandlat latin låter mindre naturlig. Det 
ovannämnda smellorama vill man helst 
betrakta som en tillfällig företeelse, liksom 
tyskans Wo n der am a (för barnprogram i 
TV) och de amerikanska foodarama, 
leatherarna och shoparama! 

En utställning i Malmö för ett par år se-
dan kallades K u 1 t u ra m a (med bortfall 
av r som i Futurama). 'S o n o r am a' och 
'P ek or am a' har stått som citatord i Da-
gens Nyheter (27.10.65) och Svenska Dag-
bladet (11.10.66), och Stockholms-Tidning-
en hann före sin nedläggelse presentera or-
det pornorama (4.10.65) om ett pro-
gram i den brittiska televisionen. Ett före-
tag har också påpassligt döpt ett färgbland-
ningssystem till 'T i n t o ram a'. 

Säkert kan även andra exempel anföras 
på svenska sammansättningar med det in-
ternationellt gångbara suffixet som nu tycks 
uppleva en ny högsäsong som ordbildnings-
element. Académie frangaise har i ett ut-
talande konstaterat att detta -rama »est 
accolé å tort dans la langue de la publicité 
å des noms qui n'ont rien å voir avec la 
vue. La plupart des mots ainsi formés n'of-
frent aucun sens.» 
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De bägge läroböckernas ärende är att redo-
göra för de internationella ordens byggnad 
och inbördes sammanhang och med de in-
ternationella orden menas de latinska och 
grekiska, ärvda från antiken eller nybildade 
av antika element, alltså det latin och den 
grekiska som rättfärdigar den engelske filo-
logens ord: »It's a mistake to speak of 
Greek and Latin as dead Ianguagcs, they 
have merely ceased to be mortal.» 

Ellegård börjar med en välskriven redo-
görelse för språkens släktskap, språkets 
byggnad, lånorden och deras kännetecken 
och lånorden som kulturhistorisk spegel. Han 
för in några av den moderna strukturalis-
mens termer, välkända för Noreens lär-
jungar från seklets början men först på sis-
tone mogna att presenteras i skolan: fonem 
(ljud som motsats till bokstav), morfem 
(språkets minsta betydelsebärande enhet) 
med dess två slag: basmorfem eller bas 
(t. ex. sten- i stenig) och affixinorfem eller 
off ix. Affixet blir prefix om det sätts före 
basen (t. ex. o- i osund) och suffix om det 
Sätts efter (t. ex. -ig i stenig). Ett ord är 
sammansatt om det har minst två baser 
(t. ex. stenbro). Man talar om böjningsmor-
fem (böjningsändelser). 1 sten-ar-na-s ingår 
tre böjningsmorfem. Det som blir kvar av 
ett ord sedan man har skalat bort böjnings-
morfemen är stammen. Affix som inte är 
böjningsmorfem är stamaff ix, som kan vara 
stamprefix eller stansuffix (t. ex. o-snnd 
och hård-het). En sak för sig är att grän-
sen mellan begreppen prefix och bas är 
minst sagt flytande. 

Därnäst följer redogörelsen för det inter-
nationella latinska ordförrådets byggnad, de 
latinska substantivens, adjektivens och ver-
hens former, prefix och suffix. 

Bland internationella prefix som exempli-
fieras kan nämnas ab(strahera), ad(junge-
ra) med varianter som i attrahera, ackumu-
lera, aggressiv, annektera, alludera, appen-
dix och assistera, ante(datera), kon(klude-
ra) med varianter som i kollektiv, kompli-
cera och kooperation, dis(trahera) med va- 

rianter som i differens och digression, ex-
(trahera) med varianterna eliminera och 
effektiv, extra (ordinarie), in (jektion) med 
varianterna immigrera, illuminera och irri-
gation, det nekande in(korrekt) med vanan-
tema illegal och irrationell, inter(nationell), 
intra (venös) och intro (vert), ob (struera) 
med varianterna opponera och offerera, 
per(vers), post (glacial), pre (sidera), pro-
(peller), med annan betydelse pro-brittisk, 
re(pellera) med varianten redundant, se-
(gregation), sub(skribera) med varianterna 
suggerera, suffix och suspendera, super-
(makt), trans (mittera) men tran (skribera). 

De latinska verbsuffixen har på sin väg 
över franskan och tyskan reducerats till 
-era, t. ex. i nominera, exemplifiera, klassi-
ficera, civilisera och reducera. Även sub-
stantiv- och adjektivsuffixen visar en star-
kare avnötning än prefixen. Passagen till 
vårt språk över franskan och tyskan röjer sig 
i suffix som (digni)tet, (arnpli)tud, (partik)-
el och (form)el, (assist)ans och (intellig)-
ens, (invas)ion, (argu)ment, (strukt)ur el-
ler med franskt uttal (tort)yr; med bevarad 
latinsk form däremot (semin)arium och 
(reakt)or. Vidare i adjektivsuffix som 
(leg)al, (form)ell, (urb)an, (regul)jär 
men i eng. regular 	(serv)il, (mar)in, 
(nerv)ös och i de på verbbas bildade (per- 
fek) t, 	(toler) ant, 	(lat) ent, 	(tent) and, 
(flexi)bel, (tim)id och (akt)iv. 

Som en huvuddel följer så vad författa-
ren kallar en »mikrogrammatik». 1 själva 
verket är den inte så liten som det låter och 
man kan gissa att den kommer att kräva åt-
skilligt arbete av de gymnasister som inte 
längre läser latin som självständigt ämne. 
Kött på benen skänker emellertid valda 
bevingade ord av typen »Illis quorum merue-
re labores» (At dem vilkas vedermödor för-
tjänat det), där verbformen analyseras i 
basen mer, morfemet u, som anger tempus, 
och morfemet ere, som utgör personändelsen 
i perfekt indikativ. Belysande är också lätta 
latinska texter hämtade ur Vulgata, psal-
mer och modernt latin. 

På motsvarande sätt, fast i betydligt kor-
tare form, ges upplysningar om de grekiska 
orden. Det grekiska alfabetet med historiska 
notiser och Fader vår (Pater hémön) får 
man också göra bekantskap med. 

En annan huvuddel av boken utgör mor-
femlexikonet, som omfattar viktigare bas-
morfem och affix med svenska, engelska, 
franska och tyska varianter. 

Avslutningsvis meddelas några moderna 
svenska, tyska, engelska och franska texter till 
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belysning av de internationella ordens väx-
lande form och betydelse. 

Wikén berör i sitt arbete, om också inte 
alltid lika utförligt, alla de sidor Ellegård 
behandlat. Också han har sålunda en mor-
femförteckning, en »kort latinkurs» med en 
tabellerad mikrogrammatik på pärmens in-
nersidor, han ger prov på latinska texter lik-
som på modernspråkiga: italienska, engelska 
och franska. Med stor skicklighet belyser 
han de grammatiska detaljerna med latin-
ska bevingade ord och andra citat. Under 
rubriken latinska texter finner man inte ba-
ra texter i vanlig mening, såsom utdrag ur 
evangelierna, psalmer och hymner m. m., 
utan också inskriptioner på gravar, konst-
verk, medaljer, t. ex. korset på Strindbergs 
grav med orden »Ave, o crux, spes unica», 
den gamla minnesversen på hexameter för 
djurkretsens stjärnbilder (men är inte 
»Scorpio» den äldre och riktigare varian-
ten?) och nomenklatur från ett stort antal 
fack, t. ex. astronomi, meteorologi, farma-
kologi, anatomi, bakteriologi, botanik och 
zoologi. De många illustrationerna, inte 
minst Staffan Lindéns, som smidigt följer 
latinkursen, är välkomna. Wikén har också 
ett utförligt register, som är dubbelt värde-
fullt eftersom många uppgifter inte minst 
sådana av kulturhistoriskt intresse, placerats 
på ställen som man inte utan vidare kan 
gissa sig till. Både författare och förlag är 
att gratulera till en pigg och läsvänlig läro-
bok. 

Gösta Bergman 

Om norsk språknormering 

Bokanmälan i Norsk Rikskringkasting 
6/Il 1967. 

»Denne boka er ikke et angrep på noe eller 
noen.» Så skriver ordboksredaktör Dag 
Gundersen i förordet till sin nyligen utgiv-
na bok Fra Wergeland til Vogt-komiteen 
med underrubriken Et utvalg av hovedtrekk 
og detaljer fra norsk språknormering. Att 
Gundersens påpekande behöver göras säger 
en dcl om den s. k. språkpolitiska situatio-
nen i Norge. Att påpekandet är riktigt vill 
jag redan från början intyga. 

Boken utkommer vid en tidpunkt då frå- 
gan om språknormering 	och särskilt nor- 
meringens teoretiska sida - tilldrar sig ett 
ökande intresse både i Norden och annor- 

städes. Vid den tionde internationella ling-
vistkongressen i Bukarest i somras höll t. ex. 
Einar Haugen, Harvard, ett uppmärksam-
mat föredrag om språkplanering i teori och 
praktik. Einar Haugen är för övrigt en av 
de språkmän som Gundersen hänvisar till 
i sin bok. jag kan också nämna att det hölls 
ett språkvårdssymposium i Uppsala i vint-
ras över temat Språket och samhället. Gun-
dersens bok faller sålunda in i ett interna-
tionellt mönster samtidigt som den är en 
naturlig produkt i den speciellt norska mil-
jon. 

Boken är alltså inte en stridsskrift - vad 
har den i själva verket för karaktär? Till 
sin huvuddel är den en så vitt jag kan be-
döma väl avvägd framställning av väsent-
ligheterna i den norska språkdebatten från 
omkring 1830 till i dag. Idéerna hos de tre 
stora - Henrik Wergeland, Ivar Aasen och 
Knud Knudsen - ägnas tillbörlig uppmärk-
samhet, men övriga insatser under 1800-ta-
let försummas inte heller. När det gäller 
1900-talet tar författaren naturligtvis upp 
de olika skriftspråksreformerna från 1907 
och framåt. Läroboksnormalerna, som ju är 
en konsekvens av att rättskrivningsreglerna 
tillhandahåller valfria former, ägnas ett sär-
skilt kapitel. Detsamma gäller Norsk språk-
nemnd, dess organisation, arbetsuppgifter 
och verksamhetsformer. 

Vogt-komiteens aktuella betänkande be-
handlas rätt utförligt. Författaren redovisar 
bl. a. vad som sägs om den rådande språk-
situationen och om språket i statliga verk, 
i skolor och i radio. Han får under fram-
ställningens gång anledning att reda ut be-
grepp som exempelvis radikalt bokmål, mo-
derat bokmål och riksmål. Riktlinjerna för 
det föreslagna Språkvernrådet anger han 
också. Eftersom de olika språkorganisatio-
nerna enligt planerna skall vara represen-
terade i detta råd, rundar han av med att 
citera huvudpunkterna i dessa organisatio-
ners program. 

Författarens teknik är att i mycket stor 
utsträckning låta källorna tala. Detta bidrar 
i hög grad till att ge boken dess prägel av 
vederhäftig och väldokumenterad informa-
tion. Tekniken har emellertid den faran att 
citaten kan ta överhanden. Detta inträffar 
nog en eller annan gång, särskilt när för-
fattaren inuti texten trycker av hela doku-
ment i den i och för sig goda avsikten att 
meddela nytt stoff. Det hade varit smidigare 
att samla dessa i ett tillägg i bokens slut 
och att arbeta med referat och korta citat 
i den löpande framställningen. 1 samband 
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med denna lilla tekniska invändning skulle 
jag också vilja efterlysa en förteckning över 
den litteratur 	både tryckt och otryckt 
som författaren har utnyttjat. En sådan 
skulle ha anslutit sig väl till ordförklaringar-
na och registret i boken. 

Den huvuddel av skriften som jag hit-
tills har uppehållit mig vid skall ses mot 
bakgrunden av resonemangen om språkrik-
tighet och språknorm i det intressanta inled-
ningskapitlet. Eftersom språkriktighet enkelt 
kan bestämmas som anslutning till en viss 
norm, blir det frågan om språknormen som 
står i förgrunden. 

Medan språkvården i Sverige är syssel-
satt med att konsolidera en tämligen väl 
etablerad riksspråklig norm, så har det i 
Norge främst varit fråga om att s k a p a 
en inhemsk norm. Detta språkbyggande har 
gått fram efter olika vägar. Den ena av de 
två viktigaste är Wergelands och Knudsens: 
att förnorska dansk-norskan, den andra är 
Aasens: att skapa något nytt på grundval 
av en rad dialekter. Ingendera vägen har 
ännu lett till målet - en för språksamfun-
det som helhet naturlig och därför accep-
tabel norm. Det är som författaren påpe-
kar detta som är kärnpunkten i språkkon-
flikten. 

Vid analysen av situationen tror jag det 
är fruktbart, att som författaren i anslutning 
till en strömning inom modern språkveten-
skap gör betrakta talspråket och skriftsprå-
ket som två självständiga system. Att Norge 
som författaren framhåller saknar en riks-
giltig talspråksnorm beror väsentligen på att 
landet saknar en enhetlig skriftspråksnorm. 
Om jag får jämföra med Sverige en gång 
till, kan jag erinra om att utformningen 
av det svenska rikstalspråket på ett avgöran-
de sätt har bestämts av skriftspråket, som 
för övrigt fortfarande övar inflytande på tal-
språket. Så länge man inom ett språksam-
fond har flera olika skriftspråksnormer - 
som dessutom var för sig tillåter variatio-
ner - är det osannolikt att ett rikstalspråk 
skall uppkomma. 

Författaren tar också upp frågan hur man 
skall ställa sig till en skriftspråksnorm som 
har vunnit stadga och blivit allmänt accep-
terad. Om jag har fattat honom rätt, me-
nar han att man också i det läget skall 
reformera, främst väl i syfte att anpassa 
normen till eventuella förändringar i det tal-
språkliga systemet. Den uppfattningen kan 
nog diskuteras. Har man väl nått fram till 
en riksgiltig skriftspråksnorm tror jag man 
bör hålla fast vid den, bl. a. för att inte  

motverka kontinuiteten i den kulturtradition 
som skriftspråksnormen uppbär. Språkvår-
dens mål blir då i stället att arbeta på en 
anpassning av nyheter i språket, exempelvis 
lånord, till den rådande normen. Detta är 
inom parentes sagt inte vad som kallas pu-
rism, strävan efter nationell språkrenhet, 
titan en praktisk och demokratisk angelägen- 
het 	en strävan att undvika att språk- 
strukturen ytterligare kompliceras. 

1 slutet av inledningskapitlet kommer för-
fattaren in på de språksociologiska prob-
lemen. Språket är ju till för språkbrukarna, 
och det är ytterst deras reaktion på en 
föreslagen norm som blir avgörande. Här 
kommer då spörsmålet om vad som känns 
främmande, vulgärt osv, in och kräver att 
beaktas vid språkbyggandet. Man kan ställa 
frågan hur mycket vi egentligen vet om den 
enskilde språkbrukarens reaktion härvidlag. 
På detta område, lika väl som på struktur-
beskrivningens och lexikografins, har språk-
forskningen såsom den samhälisvetenskap 
den i grund och botten är möjlighet att 
lämna väsentliga bidrag till gagn för språk-
vården i allmänhet och norsk språknorme-
ring i synnerhet. Det är ett positivt faktum 
att den inställning som jag just har givit ut-
tryck åt kan sägas vara helt i Vogt-komi-
teens anda. 

jag hoppas det har framgått att Dag Gun-
dersens 150-sidiga billigbok är väl lämpad 
för den som vill ha en tillförlitlig samlad 
översikt över språkfrågans nuläge och his-
toriska förutsättningar liksom de med språk-
normeringen förknippade principfrågorna. 
Och jag skulle förmoda att åtskilliga vill det 
i det språkmedvetna Norge. 

Sture Allén 
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