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Svenskundervisning 
iUSA 

Av Bertil Molde 

Svenskundervisningen vid amerikanska uni-
versitet kan i år fira lOO-årsjubileum. Det 
var nämligen 1868 som man fick den första 
universitetskursen i svenska i USA, och det 
var vid Cornell University (Ithaca, N. Y.). 
Den som startade denna undervisning var 
David Willard Fiske - den berömde grun-
daren av Fiske Icelandic Collection vid Cor-
nell. Fiske blev 1869 professor i »nordeuro-
peiska språk» och samma år påbörjades ock-
så kurser i danska och fornisländska vid Cor-
nell. Redan 1875 upprättades en särskild 
skandinavisk avdelning vid University of 
Wisconsin i Madison, och som man kan 
vänta sig i denna del av USA var studen-
terna där av nästan enbart norskt ursprung. 
Under de närmaste decennierna gick ut-
vecklingen raskt, och fram till första världs-
kriget hade man fått skandinavisk undervis-
ning vid 36 universitet eller självständiga 
colleges i USA. Från och med sekelskiftet 
hade också undervisning i skandinaviska 
språk påbörjats vid »secondary schools» och 
»high schools» (i fortsättningen används or-
det läroverk), först i norska i Story City i 
lowa 1900, i danska i Askov i Minnesota 
1907 och i svenska i Minneapolis 1910. Den-
na typ av undervisning väckte stort intresse 
bland skandinaver i USA, och 1917 - det 
år då USA inträdde i första världskriget 
fanns undervisning i något skandinaviskt 
språk i inte mindre än 63 läroverk i åtta del-
stater. 1 dessa skolor undervisades vid denna 
tid 1 822 elever i svenska och 2 704 i nor-
ska. Man räknar med att det 1917 fanns 
ungefär 2 500 studenter vid universitet och 
självständiga colleges som studerade skandi-
naviska språk; totalantalet sådana studeran-
de vid högre läroanstalter bör då ha varit 
omkring 7 000. Härtill kommer emellertid 
tusentals ungdomar som deltog i undervis-
ning i något skandinaviskt språk som orga-
niserades av olika skandinaviska kyrkosam-
fund och andra föreningar (t. ex. Swedish 
Vasa Order of America och Sons of Nor-
way). Det har beräknats att under första 
världskriget totalt mellan 50000 och 100 000 
ungdomar av skandinaviskt ursprung fick 
någon form av undervisning i sina fäders 
språk (Franzén 1964). Detta väldiga intresse 

för de skandinaviska språken har naturligt-
vis ett intimt samband med den skandina-
viska invandringen till USA. När invandrar-
na blev mer assimilerade minskade intresset 
för att studera skandinaviska språk i läro-
verken. Mot de 4 526 läroverkselever som 
studerade norska och svenska 1917 kan stäl-
las 356 elever 1966 (det senaste år som det 
finns uppgifter för), därav 220 svenskstu-
derande och 136 norskstuderande; det bör 
dock sägas att dessa siffror har varit ännu 
lägre och att det kan skönjas en svag ten-
dens till ökning av läroverksstudierna i skan-
dinaviska språk. Nedgången i läroverken be-
ror dock inte bara på att invandrarna har 
assimilerats och att andra och tredje gene-
rationens skandinaviska immigranter i viss 
mån har förlorat en del av intresset för en 
verklig skolning i svenska, norska eller dan-
ska. Möjligheterna till skolstudier i skandi-
naviska språk minskades nämligen också 
kraftigt som en direkt följd av första världs-
kriget. Detta krig ledde till de första mar-
kanta utbrotten av amerikansk isolationism 
och till misstänksamhet mot olika invandrar-
gruppers språkliga och kulturella särattity-
der. Det gick till och med så långt att 22 
delstater under första världskriget antog la-
gar mot undervisning i främmande språk, 
lagar som dock ogiltigförklarades av högsta 
domstolen. Under alla förhållanden ledde 
den isolationistiska inriktningen till att på 
ett decennium antalet läroanstalter med 
skandinavisk undervisning sjönk till ungefär 
1/3 och antalet studerande till ungefär 1/4. 
Det dröjde ända till 1930-talet innan denna 
tendens hejdades och man åter kunde börja 
notera en ökning. Denna ökning hade flera 
orsaker, kanske särskilt den åter ökade skan-
dinaviska invandringen i USA under 1920-
talet men också det stigande amerikanska 
intresset för den sociala och politiska ut-
vecklingen i Norden. 

Läsåret 1927-28 fanns det 1 080 elever 
i skandinaviska språk vid amerikanska läro-
verk, men sedan steg antalet för att 1939----
40 ha nått upp till 1 544, vilket fortfarande 
är den högsta siffran sedan första världskri-
get. (1966 var antalet studerande 356, se 
ovan.) Läsåret 1939-40 förekom sådan un-
dervisning vid 17 läroverk, ett antal som 
hade sjunkit till 7 under 1957 men sedan 
åter har ökat till 10. Dessa siffror kan ju 
synas peka på ett avtagande intresse för 
skandinaviska studier i USA, men det mins-
kade intresset hänför sig uteslutande till 
läroverken. Vid universiteten är bilden en 
helt annan, och ljusare. 



Också universiteten och de självständiga 
colleges fick visserligen vidkännas en kraftig 
minskning av intresset för de skandinaviska 
studierna efter första världskriget, men sedan 
1930-talet har återhämtningen stadigt fort-
gått, särskilt under de senaste 10 åren, och 
under 1966 meddelades skandinavisk under-
visning vid 59 universitet och colleges (mot 
36 under 1917), och det totala antalet stu-
derande var då 3 279. Med de 356 läro-
verkselever som studerade skandinaviska 
språk 1966 blir totalantalet 3 635, dvs. i det  

närmaste samma antal som läsåret 1939-40 
(3 704 studerande). Därvid är dock att mär-
ka att 1939-40 fördelades de 3 704 stude-
randena med 856 på universitet, 1 304 på 
colleges och 1 544 på läroverk, medan mot-
svarande siffror för 1966 är 2 502, 777 resp. 
356. Det är alltså nu universiteten som har 
huvudrollen i den skandinaviska undervis-
ningen i USA. De nämnda siffrorna för 1966 
avser studentantalet under höstterminen. 
Studentantalet för ett helt läsår torde vara 
ganska mycket högre. 

Tabell 1. Läroanstalter med skandinaviska kurser 1939-66 

1939-40 1946 	1950  

Universitet 20 24 	30 
Colleges 23 18 	21 
High Schools 17 15 	13 

Summa 60 57 	64 

1954 	1957 	1960 	1963 	1966 

30 	31 	35 	34 	40 
29 	20 	18 	20 	19 

7 	6 	8 	10 	10 

66 	57 	61 	64 	69 

Tabell 2. Deltagare i skandinaviska kurser hösten 1966 

Fno., 	 Språk 	Icke- 
Danska Norska Is!. 	Svenska totalt språk!. Summa 

Universitet 130 674 149 
Colleges 17 362 0 
High Schools 0 136 0 

Summa 147 1172 149 

	

722 	1 675 	827 	2 502 

	

266 	645 	132 	777 

	

220 	356 	0 	356 

	

1 208 	2776 	959 	3635 

(Tabellerna hämtade ur Hedin Bronners och Gösta Franzéns rapport i Scandinavian Studies 
1967.) 

Vid en rad universitet och colleges har de 
skandinaviska avdelningarna expanderat 
mycket starkt under det senaste decenniet, i 
fråga om lärarantal, antal kurser och Stu-
denter. Mest markant är denna ökning kan-
ske vid de universitet som har självständiga 
skandinaviska avdelningar, jämställda med 
t. ex. avdelningar för engelska och för ro-
manska språk. Sådana universitet är t. ex. 
University of Washington i Seattle, Uni-
versity of California i Berkeley, University of 
Wisconsin i Madison, University of Min-
nesota i Minneapolis; detsamma gäller ett 
fåtal självständiga colleges, t. ex. Augustana 
College i Rock Island, Illinois, och St. Olaf 
College i Northfield, Minnesota. Vid andra 
universitet, t. ex. University of Chicago, 
University of California i Los Angeles, Port-
land State College i Portland, Oregon, Har-
vard University och Columbia University, 
ingår de skandinaviska avdelningarna som 
sektioner inom de germanska avdelningarna. 

Vid de största skandinaviska avdelningar-
na kan man ha mellan 10 och 20 lärare av 
olika kategorier för hela det skandinaviska 
fältet, från professorer av tre grader (»full 
professor», »associate professor» och »as-
sistant professor» - de två första är fast 
anställda) till olika slag av undervisnings-
assistenter. Dessutom finns det vid ett par 
universitet lektorer från Skandinavien; för 
tillfället finns det visst endast en svensk lek-
tor i USA, Leif Sjöberg vid Columbia. Pro-
fessorerna i skandinaviska ämnen i USA är 
dels infödda danskar, norrmän och svenskar 
(t. ex. svenskarna Gösta Franzén i Chicago, 
Assar Janzén och Lars Lönnroth i Berkeley 
och Nils Hasselmo i Minneapolis, norrmän-
nen Håkon Hamre i Berkeley och Harald 
Nss i Madison samt danskarna Berge 
Gedsøe Madsen i Berkeley och Niels Ing-
wersen i Madison), dels amerikaner, oftast 
med skandinaviskt påbrå (t. ex. svenskätt-
lingarna Walter Johnson i Seattle, Alrik 
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Gustafson i Minneapolis och Erik Wahlgren 
i Los Angeles och norskättlingarna Sverre 
Arestad i Seattle och Einar Haugen i Har-
vard). En betydande del av de övriga uni-
versitetslärarna tillhör samma kategorier, 
men det kan vara värt att nämna att det 
tycks bli allt vanligare att yngre universitets-
lärare i skandinaviska ämnen är infödda 
amerikaner helt utan eller med obetydlig 
släktanknytning till Skandinavien. De yngre 
universitetslärarna (framför allt »teaching 
assistants») rekryteras i synnerhet bland de 
studenter som efter att ha tagit sin grund-
läggande universitetsexamen, B.A., går vi-
dare mot en M.A. eller mot en doktorsgrad 

lärartjänsten kan i deras fall betraktas 
som ett slags stipendium som skall under-
lätta fortsatta studier. Ju flera studenter 
som lockas till skandinaviska studier, desto 
flera lärare behövs det, och desto flera yngre 
akademiker kan antas gå vidare mot högre 
examina. Det ökade antalet studerande vid 
universiteten gör det också möjligt för dem 
som leder de skandinaviska avdelningarna 
att få flera studenter att välja på för olika 
undervisningsuppgifter, och genom konkur-
rensen torde också kvaliteten på de äldre 
studerande höjas, troligen också på under-
visningen. 

Vid de båda universitet där den skandina-
viska undervisningen är mest omfattande, 
dvs. University of Washington i Seattle och 
University of California i Berkeley, beräk-
nas antalet studenter vid de skandinaviska 
avdelningarna för närvarande till omkring 
700, häri inräknat både sådana studenter 
som läser något skandinaviskt språk och så-
dana som deltar i vissa kurser som hålls på 
engelska (t. ex. om  skandinavisk kultur, om 
Strindberg, om Ibsen och om nordisk roman-
konst). Ett betydande antal av dessa stu-
denter är givetvis av skandinaviskt ursprung, 
helt eller antingen på fädernet eller på mö-
dernet, men det intressanta är att det tycks 
bli allt vanligare att studenter utan nordiskt 
påbrå söker sig till de skandinaviska avdel-
ningarna. Att studenter av nordiskt ursprung 
är intresserade av skandinavisk kultur är ju 
föga överraskande och kräver inga kommen-
tarer. Däremot kan det vara av intresse att 
något diskutera orsakerna till att även andra 
amerikanska studenter nu är så intresserade 
av de skandinaviska språken och litteratu-
rerna. En viktig orsak, som man nästan all-
tid får höra när man talar med amerikanska 
studenter om dessa saker, är intresset för 
den sociala, politiska och kulturella utveck- 

lingen i Norden, och särskilt då i Sverige. 
Häri ingår också det under det senaste de-
cenniet allt mera ökade intresset för Strind-
berg i USA, i någon mån kanske också för 
andra författare som har översatts under se-
nare år, i första hand Pär Lagerkvist. Den 
svenska filmen är en faktor som också torde 
ha ganska stor betydelse, dvs, främst Ingmar 
Bergmans filmer som tycks ses och diskute-
ras minst lika mycket av amerikanska stu-
denter som av svenska. Det är också så att 
man i USA sedan mitten av 1950-talet har 
ökat ansträngningarna att förbättra den ti-
digare ganska klena undervisningen i främ-
mande språk, särskilt inom det allmänna 
skolväsendet. Enligt uppgift ökades antalet 
elever som läste främmande språk i ameri-
kanska läroverk från blott drygt 1/4 miljon 
under 1955 till över en miljon redan 1962. 
Detta ökade intresse för andra språk märks 
också i hög grad vid universiteten. Vid många 
universitet har man ett särskilt språk-
krav (»language requirement») som innebär 
att alla studenter skall läsa ett främmande 
språk under den första tiden vid universite-
tet. Detta språkkrav har gynnat bl. a. studiet 
av skandinaviska språk, eftersom dessa till-
hör de språk som studenterna får välja mel-
lan och eftersom de kanske för många har 
en viss exotisk lockelse. Dessutom är det så, 
som jag själv har hört av studenter på flera 
håll i USA, att de skandinaviska språken, i 
synnerhet svenskan, på okänt sätt har fått 
ord om sig att vara särskilt lätta. 

Universitetsundervisningen i svenska och de 
andra skandinaviska språken bedrivs natur-
ligtvis delvis som motsvarande undervisning 
i Sverige i helt främmande språk. Den är 
dock i regel inriktad inte enbart på själva 
språket utan i lika hög grad på litteraturen 
och den övriga kulturen, inklusive historien, 
särskilt samtidshistorien. Detta påverkar gi-
vetvis språkundervisningen, som dels avser 
att ge studenterna en rimlig färdighet i att 
tala, läsa och skriva modern svenska, dels 
vill göra det möjligt för studenterna att läsa 
också äldre svensk litteratur, i synnerhet 
Strindberg men också äldre författare som 
Bellman. Vid litteraturläsningen spelar na-
turligtvis icke-språkliga synpunkter en bety-
dande roll. 1 en del fall läser man skön-
litteratur icke i original men i översättning. 

För att mera konkret visa hur undervis-
ningen i svenska kan vara upplagd vid ett 
amerikanskt universitet kan jag som exempel 
ta det aktuella programmet i svenska och i 
skandinaviska ämnen i engelsk översättning 



samt kurser för »graduate students» (dvs. 
sådana som har avlagt B.A.) vid University 
of Washington i Seattle. Man har där tre 
terminer (»quarters») per läsår. För varje 
kurs får man ett antal poäng (»credits»), 
vanligen en per veckotimme som kursen om-
fattar, och för B.A.-examen med svenska 
som huvudämne skall man ha 50 poäng i 
detta ämne. Kurserna för B.A. är numrera-
de från 101 till 490, varvid den första siff-
ran anger det år under studietiden då kur-
sen läses. Inom parentes efter varje kurs 
anges det antal poäng som kursen ger. 

Det bör anmärkas att det också finns danska 
och norska kurser, motsvarande de svenska 
under 1. 

Ett aktningsvärt antal studenter går vidare 
till M.A.-examen i skandinaviska språk, och 
också antalet doktorander är ganska bety-
dande. En rad doktorsavhandlingar i olika 
nordiska ämnen finns redan, och flera är 
under arbete, t. ex. en om Hjalmar Berg-
man (i Berkeley) och en om Strindberg och 
musiken (i Seattle). 

Studiernas inriktning på språk och litteratur 
(och annan kultur) måste givetvis påverka 
undervisningsmetoderna. Äisdå kan man sä-
ga att man i stigande grad undervisar med 
modern språkmetodik, dvs, med olika arter 
av direktmetod, man använder bandinspel-
ningar och språklaboratorier osv. På de 
flesta håll, skulle jag tro, använder man nå- 

1. Kurser i svenska för B.A. 
101-102, 103 Elementary Swedish (5-5, 5) 
220, 221, 222 Introduction to Swedish Literature (3, 3, 3) 	(220: Fröding, 221: Hjalmar 

Söderberg, 222: Bertil Malmberg) 
223, 224, 225 Swedish Conversation and Composition (2, 2, 2) 
300, 301, 302 Modern Swedish Literature (2, 2, 2) (Lagerkvist; modern poesi; romaner; 

dramatik) 
303, 304, 305 Advanced Conversational Swedish (2, 2, 2) 
306, 307, 308 Advanced Swedish Composition (1, 1, 1) 
450 Histosy of Swedish Literature (1) 
455 History of the Swedish Language (3) 
490 Supervised Reading (maximum 12) 

2. Skandinaviska kurser i engelsk översättning 
100 Modern Scandinavian Culture (2) 
230 Scandinavian Mythology (2) 
309, 311, 312 The Scandinavian Novel (2, 2, 2) 
455 Introduction to Scandinavian Linguistics (3) 
480 Ibsen and His Major Plays (2) 
481 Strindberg and His Major Plays (2) 
482 Lagerkvist and His Contemporaries (2) 

3. Kurser för »graduates» 
500, 501, 502 	Old Icelandic (2, 2, 2) 
503,504 Advanced Old Icelandic (2, 2) 
506 Ibsen's Early Plays (3; seminar) 
507 Ibsen's Later Plays (3; seminar) 
508 Nineteenth-Century Danish-Norwegian Novel (3; seminar) 
509 Twentieth-Century Danish-Norwegian Novel (3; seminar) 
510,511, 512 Strindberg (3, 3, 3; seminar) 
515 Modern Danish and Norwegian Poetry (3; seminar) 
516 Modern Danish and Norwegian Drama (3; seminar) 
517 Nineteenth-Century Swedish Novel (3; seminar) 
518 Twentieth-Century Swedish Novel (3; seminar) 
519 Recent Swedish Drama (3; seminar) 
520,521 Swedish Poetry (3, 3; seminar) 
530,531 Medieval Scandinavian Literature (3, 3; seminar) 
600 Research 
700 Thesis 



gon eller några av de läroböcker som har 
utgivits i Stockholm för att användas vid 
Institute for English-Speaking Students, 
t. ex. Learn Swedish och Basic Swedish 
Grammar. Men det finns också andra läro-
böcker, framför allt Walter Johnsons Begin-
ning Swedish. De i Sverige utarbetade läro-
böckerna är, trots sina förtjänster, inte idea-
liska för amerikanska studenter, och de mås-
te kompletteras med mycket annat material, 
i synnerhet när man har kommit över det 
rena nybörjarstadiet. Det stencileras också 
texter i väldiga mängder vid många ameri-
kanska universitet, både texter som samtidigt 
är av litterärt värde och texter som huvud-
sakligen tjänar syftet att ge goda exempel 
på modern svenska, t. ex. material ur olika 
tidningar och tidskrifter. Vad som skulle 
behövas och som nog också kommer så små-
ningom är både nya läroböcker och special-
antologier, och det viktiga är därvidlag att 
böckerna läggs upp så att de är anpassade 
så nära som möjligt till de amerikanska kra-
ven på studenterna och till det undervis-
nings- och examenssystem som tillämpas. 
Verkligt bra sådant undervisningsmaterial 
torde kunna skapas endast i intimt samarbete 
mellan amerikanska och svenska språkmän, 
och i åtminstone ett fall har ett sådant 
samarbete nyligen inletts. 

Nya läroböcker och antologier räcker 
emellertid inte för att skapa bästa möjliga 
undervisning. Det behövs också annat ma-
terial, och det krävs goda lärare. 1 bägge 
fallen kunde man tänka sig svenska insatser 
för att förbättra förhållandena. Vid många 
universitet är det ont om aktuella svenska 
texter av olika slag, även om man på flera 
håll har imponerande välförsedda universi-
tetsbibliotek som inrymmer nära nog allt av 
betydelse inom äldre och nyare svensk skön-
litteratur. Det är däremot på många håll 
svårt för studenterna att få tillfälle att regel-
bundet läsa aktuella svenska tidningar och 
tidskrifter, ett material som givetvis är av 
stor betydelse både för språkkunskaperna och 
för den allmänna orienteringen. Här borde 
man från svensk sida kunna förse åtmin-
stone de största skandinaviska institutionerna 
med material. Det skulle inte behöva kosta 
stora summor, men ändå vore det säkerligen 
en god investering. Det är nämligen så att 
de amerikanska studenter som studerar 
svenska i allmänhet har ett glödande intresse 
för allt svenskt, vilket bl. a. tar sig uttryck i 
att en mycket stor del av dem någon gång 
under studietiden besöker Sverige (med eller 
utan stöd av olika stipendier). Vi har i dessa  

studenter en viktig grupp människor som 
verkar som informatörer om och propagan-
dörer för Sverige, och kunde de under stu-
dietiden få bättre stöd från svensk sida kan 
man vara ganska säker på att det skulle ge 
ökad effekt. Men inte bara svensk litteratur 
av olika slag kunde sändas till de viktigare 
universiteten. Kunde det t. ex. ordnas att 
man skaffade fram bandinspelningar av olika 
radioprogram, framför allt naturligtvis av 
radioteaterns föreställningar av viktigare 
svensk dramatik (i synnerhet Strindberg, La-
gerkvist, Hjalmar Bergman), och sände dem 
gratis till de universitet som kan ha nytta av 
dem i undervisningen, så skulle det vara ett 
mycket gott handtag från svensk sida. Det 
finns naturligtvis också annat av liknande 
slag som kunde göras, och de relativt blyg-
samma kostnaderna skulle kunna betraktas 
som investeringar för såväl turistlivet i Sve-
rige som den allmänna upplysningsverksam-
beten om Sverige. Jag tror personligen att 
man skulle kunna nå betydande resultat med 
åtgärder av detta slag - kanske bättre och 
i varje fall mycket billigare än genom åt-
skilligt av den verksamhet som sköts via 
skilda diplomatiska kanaler och genom olika 
resande delegationer. 

En effektiv undervisning i svenska i USA 
kräver naturligtvis goda lärare. Det finns 
gott om sådana lärare i USA, vilket dock 
inte innebär att förhållandena inte kunde 
förbättras åtskilligt. Särskilt de lärare som 
inte är infödda svenskar och som undervisar 
på lägre stadier har ibland lite väl små kun-
skaper i levande svenska - vilket naturligt-
vis huvudsakligen beror på bristande övning 
i att tala, höra och skriva modern svenska. 
Tack vare stöd från olika organisationer sorii  
ger stipendier åt akademiker (t. ex. The 
American-Scandinavian Foundation) får en 
del lärare tillfälle till studievistelse i Sverige, 
vilket är bra men knappast tillräckligt. Det 
skulle behövas fortbildningskurser i USA för 
universitetslärare i svenska, och sådana kur-
ser borde stödjas ekonomiskt från svensk 
sida. The American-Scandinavian Founda-
tion är för övrigt inte ointresserad av att 
också stödja sådana kurser. 

Svenskundervisningen vid amerikanska uni-
versitet är både kvantitativt och kvalita-
tivt högtstående. Det är ur många synpunk-
ter önskvärt att vi från svensk sida försöker 
hjälpa och stödja dem i USA som är ansva-
riga för denna undervisning, så att de posi-
tioner som nu har uppnåtts kan stärkas yt-
terligare och så att den gynnsamma utveck- 



ung som har pågått under det Senaste de-
cenniet kan fortsätta. Även om det numera 
är en mycket blygsam undervisning i svenska 
som bedrivs vid »high schools», så kan det 
vara anledning för oss att också uppmärk-
samt följa utvecklingen på detta område och 
försöka lämna det stöd och den hjälp som vi 
kan. USA är vår viktigaste utomnordiska 
marknad för svenskundervisning, och det 
finns alla skäl att vi i Sverige uppmärksam-
mar denna kulturella exportmarknad långt 
mer än vad vi hittills har gjort. 
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Svenska för utlänningar 

Av Claes-Christian Elert 

Vid en sociologisk undersökning 1959 till-
frågades ungerska flyktingar som hade kom-
mit till Sverige tre år tidigare om sina stu-
dier i svenska. Av de tillfrågade uppgav 
40 % att de inte hade studerat svenska alls, 
inte ens i form av självstudier. De hade en-
dast de kunskaper som de hade kunnat få 
genom samtal med svenskar (A. Lundquist 
och K. Busch, Främling i Sverige, Uppsala 
1966). Det är välbekant att även om det 
finns tillfälle till daglig övning och aldrig så 
stor motivation, blir det vid språkinlärning 
ett otillfredsställande resultat, så länge det 
saknas metodisk formell undervisning med 
växelverkan mellan övningar och korrektion. 
Den omnämnda undersökningen visade ock-
så att de ungrare som enligt sitt eget bedö-
mande hade en låg grad av språkhehärsk-
ning, var de som kände sig minst anpassade 
i Sverige. Språket är inte endast ett redskap 
för den nödvändigaste kommunikationen 
utan tjänar också som gruppsymbol. Be-
härskning av gruppens språk är ett medel för 
tillträde till den. För att gruppsymbolsfunk-
tionen skall tillgodoses, verkar det som om 
det fordrades en högre grad av språkbehärsk-
ning än för den rent kommunikativa. Av 
Lundquists och Buschs undersökning tycktes 
det också framgå att språkkunskaper var en 
förutsättning för bättre anställning och triv-
sel i arbetet. Undersökarna drar också slut-
satsen att språkkunnandet förefaller att vara 
ett »område där mottagarlandet med en re-
lativt liten insats kan göra mycket för att 
underlätta invandrarens anpassning» (s. 
144). 

Det finns inte någon uppgift i svensk sta-
tistik om hur stor del av Sveriges befolkning 
som har ett annat språk än svenska som mo-
dersmål. Siffran kan inte heller med exakt-
het beräknas på grundval av andra uppgif-
ter. En rimlig gissning är att det är ca 7 e/, 

mer än en halv miljon människor. De är 
spridda över hela landet, och vi har alla 
mött dem, och de har inte behövt säga många 
ord förrän vi känt igen dem som utlän-
ningar. För det är få av dem som har kom-
mit hit i någorlunda mogen ålder, som talar 
svenska utan en brytning som man genast 
lägger märke till. Det är alltid en svår upp-
gift att lära sig behärska ett främmande 
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språk på ett sätt som i något avseende, allra 
minst ifråga om uttalet, är lika perfekt som 
de inföddas. Men situationen i Sverige är 
säkerligen betydligt sämre än den skulle be-
höva vara. Nödvändigheten av undervisning 
har, som fallet med ungrarna visade, inte 
känts tillräckligt starkt för de inflyttade. 
Och från svensk sida har det saknats under-
visningstradition och goda läroböcker. »Efter 
att länge ha trott och ansett att vårt språk 
inte borde intressera andra människor än 
dem som råkar vara barnfödda och upp-
vuxna med det har vi svenskar hamnat i en 
likadan situation som engelsmän och frans-
män», skriver Karl-Hampus Dahlstedt i ett 
nyligen lämnat bidrag att fylla detta behov, 
Svårigheter i svenskan» uttal (först publice-
rad i Modersmålslärarnas förening. Årsskrift 
1966, s. 49-99, nu utkommen också som 
ett särskilt häfte i Skrifter utg. av Moders-
målslärarnas förening, Lund 1967). Under-
visning i svenska för utlänningar har länge 
varit en specialitet som med undantag för 
Finland endast har hedrivits vid utländska 
universitet för språkstudenter med intresse 
och fallenhet. Nu har det blivit ett problem 
av mycket större räckvidd, med hänsyn till 
både immigranterna och de infödda språk-
minoriteterna i övre Norrland. Att förbättra 
kunskaperna i svenska för en halv miljon av 
landets innevånare, blir en språkvårdsuppgift 
av Stor betydelse. 

Svenska för er 

Sveriges radios insats är att sända en ny-
börjarkurs, Svenska för er. Kursen och det 
till den hörande tryckta materialet. Allmän 
lärarhandledning (7:—), Lärobok (14: 50), 
Övningsbok (13: 50), Lektionsutkast (8:—) 
och Ordlista på något av åtta språk (7: 50), 
har utarbetats av Siv Higelin, Bengt Svens-
son, Kerstin Peterson och Björn Hammar-
berg (Sveriges radios förlag, Kristianstad 
1967). Kursen omfattar 45 avsnitt. För vart 
och ett av dessa sändes under 1966-67 två 
tjugominutersprogram i radio, som sedan 
skall följas av två till sex lektioner i studie-
cirklar. 

Författarna till kursen har alla varit verk-
samma som lärare i svenska vid Internatio-
nal Graduate School vid Stockholms uni-
versitet, där utländska studenter undervi-
sats i svenska under många år. Kursen byg-
ger därför på en omfattande praktisk erfa-
renhet. Men författarna har också satt sig 
in i den språkpedagogiska forskningen under 
senaste tid. De allmänna språkpedagogiska  

principerna redogörs för i Allmän lärar-
handledning, och tillämpningen kan fram-
för allt studeras i det häfte som innehåller 
detaljerade lektionsutkast. Svenska för er 
presenteras i lärarhandledningen som en till-
lämpning av direktmetoden vid språkunder-
visning, i korthet beskriven som »svenska på 
svenska». Direktmetoden är välkänd i Sve-
rige; i stor utsträckning har den slagit ige-
nom i undervisningen i moderna språk i 
svenska skolor. Förutom att undervisningen 
sker direkt på det främmande språket, bru-
kar den innebära att behärskningen av gram-
matiska mönster och konstruktioner, även av 
betydelsen av ord, skall växa fram genom att 
eleverna får möta en serie lämpligt valda ex-
empel. Ofta kombineras den med oral me-
tod till en undervisning där läsning och 
skrivning får komma i andra hand Ännu en 
metod är den kontrastiva. Den har som ut-
gångspunkt det faktum att det i elevernas 
språk, källspråket, och det språk som skall 
inläras, målspråket, finns mycket som är ge-
mensamt i fråga om fonemförråd, form-
system och syntax. Man koncentrerar un-
dervisningen inom olika avsnitt till skill-
naderna och förklarar dem bl. a. med lämp-
liga medel. Metoden har väl alltid omed-
vetet tillämpats vid språkundervisning, men 
man anser att ett medvetet fullföljande av 
principen att kontrastera käll- och målspråk 
kan effektivisera undervisningen. Bakom 
detta ligger bl. a. iakttagelser vid språkin-
läsning och tvåspråkighet. Den direkta och 
den kontrastiva metoden är inte varandras 
motsatser. Direktmetoden är en metod för 
presentationen av lärostoffet, kontrastmeto-
den för urvalet därav. 

Det kontrastiva inslaget i Svenska för er 
är av praktiska skäl mindre utpräglat. Den 
kontrastiva metoden förutsätter att det som 
jiimförs med svenska, är ett bestämt käll-
språk; eleverna i Sveriges radios kurser har 
olika modersmål. 

Den allmänna lärarhandledningen inne-
håller en genomgång av de allmänna prin-
ciperna för språkundervisning. Den tar se-
dan upp uttalsundervisningens metodik med 
en beskrivning av svenskans fonetik avsedd 
för läraren och en redogörelse för hur öv-
ningarna skall gå till. För inlärning av gram-
matiken föreslås i enlighet med direktmeto-
den en arbetsgång med avlyssning, eftersäg-
ning och inövning av det nya mönstret med 
utbyte av ord och ändelser, utvidgning, om-
vandling och kombinationer av satser, saint 
slutligen konversation. Ordförrådet inlärs 
också genom användning av språket, t. ex. 
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genom det samtidiga inlärandet av ordpar 
med motsatt betydelse. Orden inövas genom 
konversationer där frågorna formuleras med 
växande svårighetsgrad: 1) ja- och nej-frå-
gor, 2) alternativfrågor och 3) X-frågor 
(dvs. Vad är det? 	Det är ...). Råd ges 
för inlärandet av ordbildning, textbehand-
ung och skriftlig framställning. Slutligen ges 
korta anvisningar för hur man sammanstäl-
ler prov med olika syften och för använd-
ningen av audivisuella hjälpmedel. Lärar-
handledningen är koncis och målinriktad 
som en teknisk bruksanvisning. Den startar 
från grunden, därför att den skall kunna 
användas av lärare med ett minimum av pe-
dagogisk erfarenhet och metodkännedom, 
men den är så avancerad och fullständig att 
den måste ha mycket att ge alla som sysslar 
med språkundervisning, inte bara svenska 
för utlänningar. 

Bruksanvisningsformen blir ännu mer 
framträdande i de detaljerade lektionsut-
kasten. För den otränade läraren måste den-
na del av Iärobokspaketet vara ett utomor-
dentligt stöd. Varje lektionsutkast inleds 
t. o. m. med en minneslista med föremål som 
hör tas med till lektionen (recept, hostme-
diem . . .!). Urvalet av texter och situationer 
har gjorts med samma starka koncentration 
på det funktionella. Något saknar man där-
för idiomatiska uttryck, språkets oljedroppar, 
vardagsfraser som just ingenting betyder 
men som spelar stor roll i det mänskliga 
samspelet. Uppläggningen av de olika lek-
tionerna är ganska enahanda, men rikedo-
men på övningstyper och presentationssätt 
gör att omväxlingsprincipen förefaller vara 
väl tillgodosedd inom varje lektion. Utkasten 
följer med precision de principer som redo-
görs för i lärarhandledningen. Man hop-
pas bara att lärarnas personlighet och kun-
skaper i själva ämnet skall räcka till för att 
gjuta liv i den ram som här erbjuds. 

En bok om uttalsundervisningens 
teori och metodik 

Den allmänna lärarhandledningen i Svenska 
för er är inriktad på så omedelbara mål att 
det inte finns plats för en redovisning av den 
teoretiska bakgrunden inom den moderna 
vetenskapliga språkpedagogiken. Den finner 
man i stället i ett annat nyutkommet arbete. 
Bertil Malmberg, Uttalsundervisning. Teori 
och metodik. Almqvist & Wiksell, Stock-
holm 1967. 26: —). Boken är enligt förfat-
taren »vad titeln säger, en bok om teori och 
metodik, ingenting annat». Det bör då till- 

läggas att han däri inbegriper de omfattande 
samlingarna av exempel och övningsmaterial 
från skolspråken (även spanska) och svenska. 
Det är behandlingen av undervisningen i 
svenskt uttal för utlänningar som föranleder 
bokens anmälan i denna tidskrift. 

Grundvalen för Malmbergs teoretiska del 
är lingvistisk. För det första finns det ett 
antal ljudenheter, fonemen, som fungerar i 
språket därför att de är distinktiva. Men fo-
nemen har också erhållit en i språksamhäl-
let vedertagen utformning, ett idiomatiskt 
uttal. För det andra är det möjligt att an-
lägga två aspekter på språkstrukturens or-
ganisation: den paradigmatiska och den syn-
tagmatiska. Malmberg förklarar dessa genom 
en fyndig utvidgning av Saussures jämförelse 
mellan språket och schackspelet: »Paradig-
met är en låda med pjäser av olika utseende 
och med bestämda funktioner. Syntagmets 
uppbyggnad bestämmes av spelreglerna, som 
säger hur pjäserna kan kombineras.» Genom 
att vardera aspekten, den paradigmatiska 
och syntagmatiska, anläggs dels på fonem-
distinktionerna och dels på det idiomatiska 
uttalet, får Malmberg en fyrfaldig klassifika-
tion, inom vilken de olika iakttagelserna or-
ganiseras. Svenskans vokalsystem, som om-
fattar så många enheter bildade med läpp-
rundning, är ett exempel på ett paradigm 
med flera enheter än vokalsystemen i de 
flesta andra språk. Tyskans ich-ljud, fone-
tiskt så likt svenskt tje-ljud, kan vålla svå-
righeter för svenskar, därför att det före-
kommer inuti och i slutet av ord, just där 
svenskt tje-ljud knappast kan förekomma. 
Det är ett exempel på en bristande överens-
stämmelse på det fonemsyntagmatiska områ-
det. Det idiomatiska uttalet av svenskan 
fordrar en öppen 5-variant före r, en regel 
som exempelvis ej gäller i tyskan. Det är en 
paradigmatisk skillnad avseende det idioma-
tiska uttalet. 1 sammanställningen av fonem 
sker modifikationer som är särpräglade för 
varje språk. En sådan idiomatisk syntagma-
tisk skillnad illustreras (med ett exempel 
anfört i lärarhandledningen i Svenska för 
er) av den benägenhet en tysk kan ha att 
vid uttalet av ändelsen -er i svenska överföra 
det öppna, nästan a-liknande uttal som vo-
kalen har i denna ställning i hans moders-
mål. Det svåraste problemet av idiomatisk-
syntagmatisk art är kanske satsintonationen. 

Framställningen av svårigheter och fel kan 
göras inom denna begreppsram i samband 
med en kontrastiv jämförelse av modersmå-
let och målspr&ket. Svårigheterna och felen 
tolkas som en påverkan från modersmålets 
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ljud och det system som de bildar. Begrepp 
och kategorier liknande dem Malmberg an-
vänder i Uttalsundervisning är numera van-
liga i språkpedagogiska resonemang, framför 
allt har de utnyttjats inom tvåspråkighets-
forskning. Malmberg hade emellertid utar-
betat huvuddragen i denna teori redan i ett 
par uppsatser i svenska pedagogiska tidskrif-
ter i början av 1940-talet. 

Malmberg är hela tiden medveten om ut-
talsundervisningens Stora svårigheter. Han 
är mer angelägen att anvisa säkra och fram-
komliga vägar än genvägar. Han påpekar 
exempelvis hur principen att ett felaktigt ut-
tal aldrig får befästas, leder till att man re-
dan från början måste bemöda sig om att få 
allt riktigt, de enskilda ljuden såväl som 
satsintonationen. För att detta skall kunna 
vara möjligt, måste man introducera uttals-
svårigheterna gradvis (så som man alltid har 
ansett vara självklart när det gällt de gram-
matiska svårigheterna). Malmbergs bok in-
nehåller ett kapitel om ljudperceptionen, 
som också innehåller elementära fakta oxis 
hörseln och hörseldefekter. Han återvänder 
därefter till områden med omedelbar till-
lämplighet för språkpedagogen, de tekniska 
hjälpmedlen, bruket av inspelningar, proso-
din och dess beteckningssystem och fonetisk 
skrift. Slutligen ägnas utrymmet åt språk-
och taldefekter, fält inom vilka en språk-
lärare behöver orientering, bl. a. för att kun-
na avgöra när en elevs bristande förmåga 
har orsaker som gör vanlig uttalsträning me-
ningslös. 

Malmberg avråder mycket bestämt från 
att språkundervisningen tar sin början tidi-
gare än i 1 1-årsåldern. Han anser att det är 
nödvändigt att modersmålet till fullo behärs-
kas, innan språkundervisningen börjar. När 
det lämpligen skall ske, är emellertid inte 
någon helt utredd fråga. A ena sidan finns 
det, som Malmberg framhåller, många ex-
empel på negativa erfarenheter vid tidig 
tvåspråkighet. A andra sidan har situationen 
för de barn som varit föremål för tv&språ-
kighetsundersökningar, i regel varit speciell. 
Oftast har det varit barn som växer upp i 
familjer där hemspråket är ett annat än det 
som talas i samhället runtomkring, eller som 
från början fått all undervisning i alla äm-
nen på ett annat språk än modersmålet. 
Ovanligt är inte heller att de levat i en 
språkligt-socialt komplicerad situation. Helt 
annorlunda ligger det till för svenska barn 
som tillsammans med kamrater har övningar 
några timmar i veckan. Utan tvivel skulle 
man kunna vinna på en tidigare start ge- 

nom att man då kunde utnyttja den unika 
förmåga till språkförvärv som människan har 
före puberteten men sedan förlorar. Malm-
berg anför i ett annat sammanhang (s. 62) 
ett exempel från sina egna språkstudier, hur 
han, fastän skåning, aldrig känt sig främ-
mande för engelskans frikativa främre r, som 
han konfronterades med som tioåring, me-
dan det rullande främre r, som han mötte 
vid studiet av italienska och spanska i tjugo-
årsåldern, aldrig blivit samma naturliga ut-
talsvana. Frågan om lämplig begynnelseålder 
är verkligen värd en särskild undersökning, 
särskilt i ljuset av nyare forskning om barns 
förvärv av modersmålet. Den är också ange-
lägen med tanke på Skolöverstyrelsens för-
slag vid revision av läroplanerna för grund-
skolan att påbörja språkundervisningen med 
två veckotimmar engelska redan i årskurs 3. 
När det gäller immigranterna i Sverige, finns 
det ibland också en önskan att låta barnen 
växa upp som tvåspråkiga för att bevara 
bandet med det gamla landet i den andra 
generationen. 

Boken har skrivits med föreläsningar som 
underlag, och framställningen har kvar myc-
ket av den muntliga formens karaktäristika. 
Den är lättfattlig, omedelbar, ordrik, ofta 
roande och skriven med engagemang och 
temperament. Det senare leder ibland för-
fattaren till uttalanden så absoluta att han 
omedelbart blir benägen att klokt moderera 
dem.' Hans egen erfarenhet som lärare vid 
läroverk och universitet och som censor spe-
lar stor roll för boken. De egna erfarenhe-
terna infogas i en översikt av europeisk och 
amerikansk forskning inom området, med 
tyngdpunkten på den förra. Bland nyare ar-
beten utförda i USA skulle kunna tilläggas 
den metodiskt mycket intressanta kontras-
tiva studien The Sounds of English and 
Spanish av R. P. Stockwell och j.  D. Bowen 
(i den med andra verk omn)imnda serien 
Contrastive Structure Series, utgiven av The 

iT. ex. att de fonetiska och fonematiska fakta en-
dast är till för lärare men sicke på någon punkt är 
avsedda för den språkstuderande eleven» (s. 21), 
oavsett hans ålder och förkunskaper. Även om 
språkämnen syftar till färdighet, är givetvis med-
veten kännedom om fakta ibland den mest effektiva 
vägen till denna. Jespersen berättar hur han på sju 
minuter lärde en engelsk dam att uttala danskans 
y och 0 genom att undervisa om läpprundningens 
roll, något som en lång tids vistelse i Danmark och 
goda avlyssningstillfällen inte förmått (Sprogunder-
visning, 2. OpI., s. 134). - Malmberg påpekar i 
andra sammanhang t. ex. betydelsen av användningen 
av fonetisk skrift för en riktig analys av ljudbilden. 
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Center for Applied Linguistics i Washing-
ton) och Owen Thomas' arbete i Transfor-
mational Granimar and the Teacher of Eng-
lish (New York 1966). 

Med material från de nämnda två hållen, 
egen erfarenhet och bedömning samt refe-
rat av andras forskning, blir Uttalsunder-
visning en syntes av det slag som Bertil 
Malmberg tidigare beträffande andra språk-
vetenskapliga områden har givit i ett antal 
internationellt kända handböcker. Den är 
ett viktigt inlägg i den debatt som finns 
om språkundervisning i Sverige och kom-
mer att höja dess nivå genom att göra 
större kretsar medvetna om att det finns ett 
omfattande internationellt vetenskapligt ar-
bete på detta område. 

En uttaisstandard för svenska 
för utlänningar 

De nyutkomna arbeten som här behandlats, 
föranleder frågan: Vilken form av svenska 
skall man lära ut vid undervisning av ut-
länningar? Problemet är mest märkbart när 
det gäller uttalet. Det förefaller mig klart 
att man vid undervisning i svenska för ut-
länningar bör följa en mer fixerad norm, 
alltså tillåta mindre variation än vad som är 
nödvändigt i andra fall, t. ex. vid undervis-
ning i svenska skolor eller i framföranden i 
radio och teve. En anledning är att sitlän-
ningen skall kunna byta lärare, undervis-
ningsort och material utan att behöva möta 
alltför olikartade språkformer. Den språk-
form som lärs ut, utlärningsnormen, bör an-
sluta sig till den centrala uttalsnorm som 
grundar sig på det vårdade riksspråksuttalet 
i östra Mellansverige och används t. ex. på 
svensk teater. Paralleller finns inom under-
visningen i andra främmande språk. Den ut-
ländska brytning som den inflyttade så gott 
som alltid har, är minst störande om den 
sker på underlag av en språkform som liknar 
den centrala normen. Det är bättre att bryta 
på central rikssvenska än t. ex. på bergslags-
mål eller gotländska. Ytterligare ett krite-
rium för utlärningsnormen kan vara enkel-
het. 1 valet mellan en enklare och en mer 
komplicerad möjlighet som i övrigt är lik-
värdiga, bör man av praktiskt pedagogiska 
skäl välja den enklare. 

Avsteg från den centrala normen bör en-
dast göras vid speciellt vägande skäl. Sådana 
talar för att man rekommenderar de utlän-
ningar som i sitt modersmål använder bakre 
r, att behålla det i sin svenska. Omlägg-
ningen görs ofta inte utan en viss svårighet,  

och bakre r används ju av en mycket stor 
andel av infödda svensktalande. Det nu sag-
da är också vad som rekommenderas i de 
båda presenterade arbetena. Uttal med 
främre r bör kombineras med supradentalt 
uttal av ljud som motsvarar t. ex. skriftens 
rd och rt i bord och bort, medan ett bakre 
uttal av r bör kombineras med uttalet av 
slutkonsonanterna i dessa ord med bakre r± 
dental. Principen är då att man undviker att 
sammanföra drag som icke förekommer till-
sammans i en bestämd svensk riksspråksvari-
ant. Svenska för er är inte alldeles klar på 
den punkten, och Malmberg tänker sig som 
möjlighet även främre r+dental. Det senare 
skulle antagligen låta egendomligt i ett tal 
som f. ö. icke är finlandssvenskt. 

Författarna till Svenska för er anser av 
allt att döma att sammanfallet av kort e och 
kort ä (i t. ex. sett och satt) kan tillåtas. 
Man kan säkert med Malmberg gå längre 
och rekommendera det för utlärning till ut-
länningar. Sammanfallet har stor geografisk 
spridning, det är bara ett tiotal i övrigt lika 
ord som skulle skiljas åt genom motsättning-
en kort e och kort ä, och skriften ger inte 
någon säker upplysning eftersom många ord 
med ä-uttal stavas med e. Flera skäl talar 
alltså för en sådan förenkling. 

Olika slag av diftongering av de långa 
vokalerna förekommer i de svenska riks-
språksvarianterna. Malmberg förefaller vilja 
rekommendera inlärande av konsonantiskt 
efterslag i de höga vokalerna i, y, u och o 
(t. ex. [ij], [yj] Osv.). Den typen av dif-
tongering är mycket vanlig i Mälarlandska-
pen, något som visades av G. Hammarströms 
och L. Normans undersökning (i Nord, tids-
skrift for tale og stemme 17, 1957, 89-98; 
diskussion i följ. årgångar). Iakttagelsen 
gjordes emellertid så gott som helt på lång 
tryckstark vokal i slutet av ord (t. ex. tro, 
ni) i slutet av en mening, alltså just i den 
ställning där diftongeringen, om sådan finns, 
är allra starkast. Om undersökningen även 
gällt lång sluten vokal före konsonant inuti 
meningar - vilket är det vanligaste fallet - 
och om landskapen utanför de egentliga mä-
larlandskapen varit starkare representerade, 
hade man säkert inte nått så överväldigande 
siffror för diftongering. Den diftongering 
som förekommer i Sverige är dessutom av så 
olika art. Vanligt är t. ex. [a]- eller ä-efter-
slag, som i Södermanland. Andra typer av 
diftongering förekommer i sydsvenska och 
gotländska. Och, som Hammarströms och 
Normans undersökning faktiskt antyder, upp-
träder odiftongerade vokaler t. o. m. i en så 
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utsatt ställning som i meningssiut hos många 
riksspråkstalande från andra landskap än 
Mälarlandskapen. Även om man för hörför-
ståelsens del givetvis bör påpeka att difton-
geringar av olika slag förekommer, så är den 
enklaste lösningen den, att man har de odif-
tongerade vokalerna som utlärningsnorm. 
Det är välläsningsnormen, och den är på 
intet sätt störande. 

1 fråga om sje-ljudet är det väl den i 
Mellansverige vanliga varianten som kan an-
befallas för utlärning. Det finns emellertid i 
det svenska språksamhället en ganska vid 
tolerans när det gäller sje-ljudet, från det 
sydsvenska med viss färgning av ach-ljud, 
till det supradentala sje-ljudet, vanligt bl. a. 
i Norrland. Därför kan det vara skäl att in-
stämma i det råd som ges i Svenska för er, 
att man ofta kan acceptera elevens sje-ljud, 
om det bara inte medför sammanfall av sje-
ljud och tje-ljud. 

Det rykte för svårighet som tonaccenten 
(akut och grav accent) har, är säkerligen 
starkt överdrivet. 1 Svenska för er övervägs 
t. o. m. att den inte skulle läras ut i vissa 
fall annat än i sammansatta ord. Den blir 
komplicerad därför att man betraktar den 
som en ordaccent. Grav accent är emellertid 
nästan alltid sainmankopplad med förekoms-
ten av något av ett begränsat antal ändelse-
morfem, t. ex. perf. part.-ändelsen -en, de 
flesta ändelser innehållande ett -a(-), 
stamändelsen -e hos substantiv osv. På detta 
faktum kan de viktigaste reglerna för ton-
accenten byggas upp. En annan regel är att 
grav accent faller på de flesta sammansatta 
ord. Vissa affixmorfem som för- och be-, 
adjektivändelsen -isk, verbändelsen -era, 
m. fl. upphäver en annars giltig regel att 
ordet ifråga skall ha grav accent. Vad ut-
talsformen av tonaccenten beträffar, bör 
man givetvis såväl som i fråga om satsin-
tonationen, låta den centrala normen i riks-
språksuttalet i östra Mellansverige vara 
mönstret. 

När det gäller uttalsformerna för enskilda 
ord eller mindre grupper av ord, erbjuds en 
viss ledning av t. ex. uttalsangivelserna i 
Svenska akademiens ordlista. Malmberg ru-
bricerar vissa orduttal som sydsvenskt riks-
sprtiksuttal, t. ex. korta vokaler för -rd och 
-rn (i exempelvis skörd, mörda, horn, son, 
moln). Som han själv säger, krävs en när-
mare utredning av attityder till olika uttal i 
olika delar av landet för att man skall kun-
na yttra sig om frågor som exempelvis gra-
den av riksspråklighet hos sådana orduttal. 
För en uppsvensk förefaller de mer provin- 

siella än en sydsvensk intonation och mode-
rat vokaldiftongering. Några former lämpli-
ga för svenska för utlänningar är de givet-
vis inte. 

En viktig detalj i uttalsundervisningen är 
inövandet av de reducerade formerna, något 
som framhävs av författarna till Svenska för 
er. Därmed avser de de ordformer som of-
tast men ej alltid är kortare, och som an-
vänds i naturligt talspråk (ja för jag, de 
för det, dom för dem och de). De hänvisar 
till den uttalsordlista som utgivits av Nämn-
den för svensk språkvård och som innehål-
ler en förteckning över dem. Eftersom det 
också finns ett läsuttal använt vid ordcitat 
och vid högläsning är det mycket lätt för 
en svensk lärare att känna läsning av ut-
talsmönster för utlänningar som en situa-
tion då Iäsuttalsformerna skall användas. 
Men de reducerade formerna måste - lik-
som satsintonationen - inövas från början. 
Användningen av talspråksformerna av or-
den är endast ett slag av reducering. En re-
ducering i egentligare mening är den som 
tar sig uttryck i ett mindre distinkt (i regel 
mer centraliserat, [al-liknande) vokaluttal 
och försvagning eller bortfall av konsonan-
ter. 1 undervisning av utlänningar är det 
första slaget av reducering obligatoriskt i så-
väl läs- som hörövningar. Men det andra 
slaget av reducering bör inte gömmas undan 
under etiketten »slappt uttal» eller liknande. 
Kännedom om detta naturliga inslag i det 
talade språket, ofta använt i avspänt tal som 
en intimitetsangivande kodförkortning, be-
hövs för att man skall sägas behärska en 
svenska som fungerar väl i kommunikativt 
och i andra sociala avseenden. En sådan be-
härskning bör undervisningen syfta till. 
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Avfall 

Av Peter Cassirer 

Sopor och avfall, som äro avsedda att 
störtas i sopnedkast, skola fördelas i mind-
re paket, som lätt gå att passera öppning-
en till sopnedkastet. Paketen skola vara 
utförda av hållbart papper och så om-
sorgsfullt emballerade att intet avfall kan 
utspillas vare sig vid transporten till eller 
vid störtningen genom sopnedkastet. Köks-
avfall skall dagligen bortföras från bo-
stadslägeahet (underlåtenhet härutinnan 
är belagd med böter i hälsovårdsstadgan). 
Jämväl annat avfall bör dagligen bortföras. 

Stora omslagspapper, andra skrymman-
de föremål eller alltför Stora soppaket få 
ej störtas i sopnedkastet. Misskötes sop-
nedkastet kan det förbjudas till använ-
dande. 

Hälsovårdsnämnden 

Nej, detta är inte något skämt eller någon 
konstruerad text som vill visa kanslistilen 
när den är som ohyggligast. Detta är den 
autentiska texten på en anvisning för skötsel 
av sopnedkast i ett hus byggt i Göteborg 
1964. Det är en i många stycken beundrans-
värd text: ordförrådet visar stark strävan 
efter differentiering. Man skiljer mellan so-
por och avfall och mellan köksav fall och an-
nat avfall, en diskriminering som tyder på 
högt utvecklat sinne för språk och avfall. 
Observera vidare, att dessa sopor och detta 
avfall ska störtas i sopnedkastet. Denna tran-
sitiva användning av ordet förknippar vi väl 
oftast med uttryck som »störta någon i för-
därvet» eller »nerför ett stup». Genom den-
na användning av ordet visar hälsovårds-
nämnden onekligen en frisk, dramatisk syn 
på vardagens trivialiteter. Den som tidigare 
helt simpelt kastat ner sitt avfall kan nu få 
utlopp för kanske inte ens anade aggressioner 
genom att beslutsamt störta paketen genom 
sopnedkastet. Men hälsovårdsnämnden har 
också tillgodosett vårt behov av romantik: 
käksavfallet ska dagligen bortföras 	ett ord 
som lätt för tankarna till enlevering och 
andra amorösa äventyr. 

Det räcker heller inte längre att helt en-
kelt lägga avfallet i en påse. Helst borde 
man inköpa särskilt hållbart omslagspapper 
för att i detta omsorgsfullt emballera ( !) 
soporna, så att paketen verkligen håller på 
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vägen genom våningen - förlåt, bostadslä-
genheten - och via farstun fram till själva 
sopnedkastet och även under störtningen ge-
nom detta. Dessbättre behöver man inte be-
kymra sig om huruvida papperet är hållbart 
nog att förhindra utspillande av sopor och 
avfall vid själva ankomsten till den hygienis-
ka uppsamlingsplatsen för alla våra nedstör-
tade paket. Soptunnorna plägar ju i allmän-
het rätt snart vara fulla så att paketen faller 
ner på källargolvet, och det är skönt att veta 
att det inte är hyresgästen som bär ansvaret 
för det otroliga snusket i våra sopkällare. 

Det hedrar dem som sammansatt den ovan 
citerade texten att de trots sopornas och av-
fallet» oansenlighet anser ämnet viktigt nog 
för att använda de sedan ett tjugotal år till-
baka förlegade pluralformerna hos verben. 
De inte bara förskönar utan också förlänger 
texten, vilket uppenbarligen varit efterstrå-
vansvärt. Härigenom blir instruktionen all-
varstyngd och officiös och får klang av gaas-
maldags kunglig förordning. En text som den 
följande skulle givetvis aldrig efterlevas med 
samma ödmjuka vördnad: 

Var snäll och lägg Ert avfall i täta påsar 
eller liknande så att ingenting faller ut! 
Vi är också tacksamma om Ni undviker 
att kasta ner stora omslagspapper eller 
annat som kan täppa till sopnedkastet. 

Tack! 

När vi nu med stort allvar diskuterar om vi 
ska acceptera uttryck som jag är större än 
dej eller vederstyggligheter som ett centra 
eller den s. k. svengelskans nedbrytande in-
verkan på vårt språk, då kanske vi i vår iver 
förbiser än värre företeelser. Kanske blir vi 
tvungna att tillskapa en förordning som stad-
gar: Misskötes svenska språket kan det för-
bjudas till användande .. 



Engelskans vård 
i Sverige? 

Av Gösta Holm 

Professor Alvar Ellegård publicerade i förra 
numret av Språkvård en artikel om hur 
transformationsgrammatikens 	terminologi 
bör se ut, anpassad för svenskt bruk. På fö-
rekommen anledning har jag anmodats att 
kommentera artikeln. 

Alvar Ellegård påpekar att syntaxen är 
»huvuddelen av grammatiken», »grammati-
kens kärnområde», och att den har varit 
sorgligt försummad både här och i mångt 
främmande land. Det vore verkligen gläd-
jande om den generativa grammatiken, som 
han vill främja, kunde komma oss att bättra 
vad som fordom brustit. Synd bara att inte 
insikten kom, innan ämnet »allmän språk-
kunskap» tog skepnad, det ämne som nu 
börjat ersätta latinet i våra gymnasier, som 
bjuder klassisk form- och ordbildningslära 
men saknar varje tillstymmelse till syntax! 
Det är nu väl bäddat för en närmast total 
syntaktisk obildning bland våra språkstude-
rande. 

Men låt oss övergå till språkvårdssynpunk-
ter på transformativ terminologi. 

jag vill liksom Alvar Ellegård ställa upp 
ett antal teser; det gäller emellertid nu prin-
ciper för en terminologisk sv e n s k språk-
vård. 

De grammatiska termerna bör anpassa 
sig väl till det svenska språksystemet. 
Termerna bör i görligaste mån anpassa 
sig till hävdvunnet svenskt språkbruk. 
Förvirring genom termbyte eller termför-
ändring bör undvikas. 
Man bör inte i onödan avvika från in-
ternationellt språkbruk. Termerna bör 
bl. a. väljas så, att inte missförstånd upp-
kommer vid översättning. 

Låt oss se hur detta kan omsättas i praktisk 
språkvård inom den grammatiska termino-
login. 

Orden nominaif ras och verbaif ras bör gi-
vetvis förkortas NF resp. VF eller dylikt. 
Förslaget att nyttja NP och VP går inte ihop 
med den svenska regel som säger att ord på 

f- enklast förkortas f eller F (t. ex. för fre-
dag, flygflottilj, fänrik, född). Förslaget att  

förkorta fras med P strider alltså mot våra 
regler 1 och 2. (De som läser engelska och 
skriver för en internationell publik vet nog 
att fras heter phrase på engelska.) 

1 svensk grammatik betecknar no men sam-
manfattningen av substantiv och adjektiv. 
Ordet substantiv har gammal hävd och är 
allmänt känt. Att utbyta detta ord mot no-
men - därför att Chomsky nyttjar noun 
strider mot vår regel 2. 

Detsamma gäller förslaget att byta ut pre-
teritum mot preterit, neutrum mot neuter, 
maskulinum mot maskulin. (Betr. bevekelse-
grunden för förslaget se ovan.) Det kan vis-
serligen sägas, att neutrum skiljer ut sig ur 
det svenska språksystemet genom sin höjning. 
Men det är lätt hjälpt: ett neutrum, neutru-
met, två neutrum. (Se vår regel nummer 1.) 

Innebörden i det engelska sentence är 
mycket diffus. Men huvudbetydelsen är »me-
ning». Ordet mening är ett lätthanterligt 
svenskt ord med tämligen klar betydelse. Den 
engelska motsvarigheten till vårt sats är näs'-
mast clause. Det måste därför vara förvir-
rande - och stridande mot vår regel 3 - 
att låta den amerikanska transformations-
grammatikens 5 (=sentence=mening) stå 
för svenskt sats. 1 stället föreslår jag M. 

Huvudregeln för svensk språkvård bör vara 
onssorg om svenska språket och om svenska 
språkutövare och läsare, inte strävan att ba-
na väg för Chomsky (om vilken intet ont för 
övrigt). 

Svensk ordbildning 
1 serien Skrifter utgivna av Nämnden för 
svensk språkvård har som nr 34 utkommit 
en bok på över 200 sidor med titeln Svensk 
ordbildning, av docent Ragnhild Söder-
bergh (pris 15 kr.). Boken är avsedd att 
vara både en lärobok för studerande i nor-
diska språk och en handbok för den språk-
ligt intresserade allmänheten. ----- Lektor 
Nils Uthorn har recenserat boken i Syd-
svenska Dagbladet Snällposten (13.4.68) 
och säger bl. a.: »Naturligtvis bör varje 
skrivande medborgare ha den här boken 
inom griphåll. Särskilt nyttig är den för 
dem som nästan dagligen tvingas ge språk-
lig dräkt åt nya företeelser: massmediernas 
redaktörer. Måtte de använda den.» 
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