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Nils Hänninger 

27 maj 1887-31 juli 1968 

Den 31 juli 1968 avled Nils Hänninger, 
ordförande i Nämnden för svensk språk-
vård under praktiskt taget hela dess 24-
åriga tillvaro. Då han vid nämndens till-
komst 1944 tillträdde denna post hade han 
en rik och mångsidig gärning bakom sig. 
Han var språkvetenskapsman - han dis-
puterade 1917 på avhandlingen Fornskånsk 
ljudutveckling, som ledde till docentur. 
Han var skolman med ett levande intresse 
för den nya skolans arbetsformer; under 
sin första tjänstgöring som lektor gjorde 
han en studieresa till Amerika, och i bo-
ken Den amerikanska uppfostringsvärlden 
(1922) berättar han bl. a. om dess 
praktiskt inriktade modersmålsundervisning 
(»allt går ut på att skapa samhälismed-
lemmar som behärskar sitt modersmål i 
tal och skrift»). Som undervisningsråd 
1926-36 medverkade han vid utformning-
en av den nya skolan; den aktuella pedago-
giska situationen sammanfattade han sedan 
i skriften Ny skola - och gammal, där 
han framhäver den nya skolans sociala upp-
gifter samtidigt som han energiskt häv-
dar att »det nya inte blir sämre, därför att 
det bygger på gammal god grund». Som 
företrädare för modersmålet i Skolöversty-
relsen, som styrelsemedlem i Föreningen 
Norden och ordförande i dess skolnämnd 
var han ivrigt verksam för undervisningen 
i danska och norska och arrangerade också 
kurser och möten för modersmålslärare från 
hela Norden - det blev vid ett sådant 
möte, i Sigtuna 1942, som tanken på en 
språkvårdsnämnd först tog fastare form. 
Stort intresse ägnade han också läroböcker-
na, och Realskolans läsebok (193 2-36), 
utg. av Hänninger—Lillie—Mjöberg--Wer-
ner, blev en viktig händelse i den svenska 
läsebokens historia: »den sätts med ens in 
i en modern aktivitetspedagogiks stimule-
rande sammanhang» (Rolf Hillman). Den-
na linje fick han fullfölja som chef för 
Svenska Bokförlaget 1936-52, en period 
av förnyelse av svenska läroböcker. 

De inledande hyllningsorden i den fest-
skrift som tillägnades Nils Hänninger när 
han 1952 lämnade chefskapet för Svenska 
bokförlaget slutar med att uttrycka för-
vissningen att hans verksamhet för svensk  

och nordisk odling icke var avslutad. Det 
blev en innehållsrik sanning. Han kom att 
fylla uppgiften som ordförande i Nämnden 
för svensk språkvård i ytterligare femton 
år. Han avgick 1967, vid 80 års ålder, 
men deltog på arbetsutskottets begäran 
ännu ett år i dess sammanträden. På det 
sista han bevistade, den 3 april 1968, åtog 
han sig att till nämndens 25-årsjubileum 
1969 teckna dess historia. Med denna upp-
gift arbetade han ännu på morgonen den 
31 juli. Historiken var då i det närmaste 
fullbordad. 

För nämnden har det varit av avgöran-
de betydelse att till ordförande ha en man 
med Nils Hänningers mångsidiga erfaren-
het - språkvetenskapsman, modersmålslä-
rare, ämbetsman, förlagsman och företräda-
re för praktiskt nordiskt samarbete. Kanske 
vågar man säga, att de årliga sammanträ-
dena mellan de nordiska språknämnderna 
- det för hans del sista på Island 1966 - 
beredde honom en särskild glädje och till-
fredsställelse; de låg i en naturlig förläng-
ning av 1930-talets av honom inspirerade 
möten mellan lärarna i de nordiska moders-
målen. Vid språkvårdsmötet i Köpenhamn 
1964 framträdde han också med ett inne-
hållsrikt föredrag om den samnordiska 
språkvårdens uppgifter (delvis tryckt i den-
na tidskrift 1966: 1) och drog upp rikt-
linjer för det fortsatta samarbetet. För det 
inre arbetet - vare sig det gällde språk-
vårdsfrågor, organisatoriska problem eller 
det alltid bekymmersamma ekonomiska lä-
get - var det ovärderligt att i ledningen 
ha en man med Nils Hänningers säkra 
handlag och vilja att aldrig släppa en frå-
ga förrän den blivit allsidigt belyst. Och 
vid de svenska årsmötena, då nämndens 
många stiftare möttes i diskussion av språk-
vårdsfrågor av från år till år starkt skif-
tande slag, kom hans personliga älskvärd-
het, hans fina omdöme, hans kringsynta 
och djupa förtrogenhet med språkets upp-
gifter i samhället att sätta sin prägel på 
samvaro och debatt. Att nämnden under 
det första kvartseklet av sin tillvaro nått 
den ställning den nu har är till stor del 
hans förtjänst. Nämndens tacksamhetsskuld 
till Nils Hänninger är stor. 

Carl Ivar Ståhle 



Svenskan och det första 
främmande språket 

Av Kari-Hampus Dahlstcdt 

1 
En språkvård som vill vara framgångsrik 
måste arbeta i två riktningar, inåt och utåt. 
Den måste dels ständigt överväga, fatta be-
slut och välja mellan olika konkurrerande 
språkliga alternativ - ifråga om uttal, 
stavningar, ordböjningar, syntaktiska kon- 
struktioner, ord och betydelser 	med hän- 
syn till sådana värderingar som tydlighet, 
enkelhet, skönhet, uttrycksfullhet, allmän-
giltighet osv. Men den måste dels också 
sträva efter att föra ut sina val och beslut i 
det allmänna språklivet. 1 annat fall riske-
rar den att torka bort i grå »akademisk» 
teori i stället för att växa som en frisk gren 
på den tillämpade språkvetenskapen. 1 blick-
punkten för den marknadsföringen står 
först och främst skolorna och massmedierna. 

Språkvården i Sverige är patriotisk så till 
vida att den 	trots ett numera påtagligt 
intresse för allmän språkvårdsteori - 
praktiken enbart inriktar sig på det svenska 
språket. Den ståndpunkten har länge känts 
så given att den inte har nämnts - eller 
ens tänkts. Men i den framväxande inter-
nationalismens halvsekel är den inte längre 
självklar. Planering och vård av national-
språk borde till exempel vid närmare efter-
tanke ingå som ett väsentligt led i hjälpar-
betet för u-liinderna. 1 den här artikeln vill 
jag emellertid främst inrikta mig på vården 
av svenskan, vårt lands nationalspråk och 
modersmål för en överväldigande del av dess 
infödda befolkning, med särskild hänsyn till 
konkurrensen mellan svenskan och det första 
främmande språket i skolundervisningen. 

1 det Förslag till Kungl. Maj:t angående 
översyn av läroplan för grundskolan som 
Skolöverstyrelsen lade fram i november 1967 
har undervisningen i svenska minskats med 
sammanlagt 4 veckotimmar (lågstadiet —2 
vtr, mellanstadiet —1 vt och för ca 80 pro-
cent av eleverna på högstadiet —1 vt). 
Samtidigt föreslås att undervisningen i eng-
elska skall börja redan på lågstadiet i tredje 
årskursen. Det är naturligt att den svenska 

Litteraturhänvisningar återfinns efter arti-
kelns slut på s. 11 f. 

språkvårdens representanter känner en all-
varlig oro inför den utvecklingen och efter-
lyser en debatt om en rimlig avvägning 
ifråga om tidpunkt och schemautrymmc 
mellan skolans första och andra språk. På 
lång sikt kan den påbörjade utvecklingen 
till och med uppfattas som ett hot mot vårt 
nationalspråk. 

Tendensen till att mer eller mindre lik-
ställa skolans första och andra språk ligger 
emellertid i tiden, dels av språkpedagogiska 
skäl, varom nedan, och dels av ideologiska 
orsaker. Internationalismen har flyttat uop-
åt på det västerländska samhällets värde-
skala. LO yrkade i sitt remissyttrande över 
SÖs förslag att engelska borde läsas redan 
i grundskolans första eller andra årskurs. 
Och från Frankrike har jag i dagarna mot-
tagit en inbjudan till en konferens i Royan 
om interkommunalt internationellt samarbe-
te med temat »Les méthodes audi-visuelles 
au service de l'acquisition des langues vi-
vantes pour une meilleure compréhension 
internationale». Syftet med konferensen är 
att planera för en tvåspråkig värld, i vilken 
andraspråket inlärs i förskoleåldern utan 
någon principiellt fastställd lägre ålders-
gräns och där två språk används parallellt 
som undervisningsspråk i skolorna. Ett lika-
clant mål uppställs av Ecole Active Bilingue 
i Paris. 

Situationen i Sverige i dag är inte allde-
les ny. 1 den gamla läroverksordning som 
avskaffades 1928 lästes tyska redan från och 
med fjärde skolåret och i den ännu äldre 
latinskolan hade latinet en motsvarande 
gynnad ställning. Det är välkänt att det 
svenska språket på den tiden åtminstone i 
vissa stilarter trälade under latinoket och 
tyskoket, i synnerhet med avseende på me-
ningsbyggnaden. 1 vilken mån detta berodde 
på just den relativt tidiga inlärningsåldern 
och det stora timantalet i förhållande till 
svenskan eller på en allmän svaghet för och 
färdighet i de främmande mönsterspråken är 
likväl svårt att avgöra. 

Franskans roll som de högre samhälls-
skiktens andra språk i östra och norra Eu-
ropa under 1700- och 1800-talen är också 
värd att lägga märke till. På många håll 
blev franskan huvud- och kulturspråk, me-
dan modersmålet (ryska, polska etc.) för-
visades till en lägre rang som sido- och 
tjänarspråk. Språkinlärningen inleddes of-
ta redan i förskoleåldern enligt en direkt-
metod som tack vare fransktalande guver-
nanter troligen var effektivare än våra da-
gars övningar i språklaboratorier. 
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Min mor Eva Dahlstedt, som var enda 
barnet på en bruksherrgård i Värmland, 
lämnades en dag år 1890 vid sju års ålder 
ensam med en nyanländ guvernant som inte 
kunde ett ord svenska. Det hör till mina 
hemskaste barndornsminnen, brukar hon be-
rätta. 

- Miss Headly hade varit några år i 
Frankrike, hon kom nästan direkt därifrån. 
Därför beslöts det att man skulle börja med 
att lära mig franska medan hon hade detta 
språk i färskt minne och man lämnade oss 
så mycket som möjligt på tu man hand för 
att nå detta mål. Mina föräldrar reste bort, 
jag och guvernanten inkvarterades hos 
mormor på Ekenäs. Det var säkerligen en 
nödvändig åtgärd. Miss Headly måste ju 
ha någon att meddela sig med när mamma 
reste bort. Mormor var också fransktalande. 
Under gråt lärde jag mig att »plocka myr- 
tils», 	men sedan kom alla de sköna 
franska orden slag i slag och blev mina: 
pelouse, grenouille, hirondelle, araignée, 
framhoise (et il y en avait de blanches et 
bien douces dans le jardin de rna grand'- 
mre), ardoise 	se där, jag använde grif- 
feltavla, det hade jag inte kommit ihåg 
fraise de montagne etc. Allt ord som jag 
ännu i dagligt tal översätter till svenska. 

Efter något år gick guvernanten över till 
engelska, som var hennes modersmål. Det 
ingick i herrgårdens läroplan. 

Sabina Shikorra, en georgiska som stu-
derat svenska i Hull och Uppsala, berättade 
vid ett besök i mitt hem om sin ätt och 
1800-talets politiska fejder i Kaukasus. En 
dag när alla män var långt borta på fälten 
kom en ryttarskara plötsligt ned från fjäl-
len och rövade med sig gårdens kvinnor 
och barn som satt samlade i trädgården. 
Och de var borta i sex månader 	också 
den franska guvernanten, tillade Sabina 
Shikorra. 

Det finns visserligen skillnader mellan då 
och nu. Engelskan dominerar numera på 
franskans bekostnad, i vår ända av värl-
den. Den tidiga undervisningen i ett främ-
mande språk är inte längre förbehållen ett 
privilegierat fåtal utan når i många länder 
ut till hela folket. Problemet om avväg-
ningen mellan barnens modersmål och de-
ras första främmande språk får därigenom 
större räckvidd och borde tränga sig fram 
i den språkpedagogiska debatten. Men i 
Skolöverstyrelsens ovannämnda förslag till 
en översyn av grundskolans läroplan letar 
man förgäves efter synpunkter på denna 
avvägningsfråga. Och i programskriften  

»Modern Languages and the World of To-
Day», vilken bl. a. vill tjäna som ledning 
och hjälpreda för undervisningsministrar 
och andra centrala eller lokala tjänstemän 
som planerar språkundervisning, tangeras 
den bara lätt. 

1 själva verket är problemet om avväg-
ningen mellan de två första skolspråken dels 
komplicerat och dels starkt emotionellt be-
lastat av värderingar. Det gäller inte, så-
som en del representanter för en avintellek-
tualiserad språkundervisning tycks mena, 
enbart autoinatiserade färdigheter i stil 
med konsten att åka cykel eller spela bord-
tennis, utan det drar dessutom med sig 
problemen om tankeliv, personlighetsutveck-
ling och kulturmönster. Det innebär vidare 
inte bara en konkurrens mellan två ämnen 
i skolornas timplaner utan innehåller också 
den besvärliga frågan om hur samtidiga un-
clervisningar i två språk skall bedrivas för 
att störa varandra så litet som möjligt och 
i stället stödja varandra så mycket som 
möjligt. 

Den emotionella innebörden hos det äm-
ne som behandlas i denna artikel blev först 
fullt klar för mig när jag skulle välja ru-
brik. »Modersmålet och det första främ-
mande språket» eller »Svenskan och sko-
lans andra språk» eller »Förhållandet mel-
lan det första och det andra språket i skol-
undervisningen»? jag valde med avsikt en 
viirderande formulering. 

2 
Det kan vara praktiskt att först behandla 
de allmänna värdefrågorna. Internationa-
lismen står för närvarande högt i kurs i 
vårt land. Fastän det aldrig uttalas öppet 
från ansvarigt håll kan man rätt ofta höra 
enskilda svenskar säga att vi på litet längre 
sikt bör räkna med att byta språk och gå 
över till engelska. jag brukar svara: Varför 
inte till ryska eller kinesiska? Från global 
synpunkt är internationalismen inte entydig 
i vår tid, utan den inrymmer alltjämt stora 
ideologiska och nationella klyftor. Detta 
Isar på den sista tiden blivit synligt också 
inom svensk opinionsbildning. USA och den 
engelskspråkiga världen har hos många 
yngre intellektuella förlorat en stor del av 
sin dragningskraft. 

Den svenska internationalismen utgår vi-
dare omedvetet från det självklara förhål-
landet att Sverige såsom en av världens ri-
kaste nationer intar ett tryggt överläge i 
det mellanfoikliga samarbetet. Vi flyter 
ovanpå. För utvecklingsländer och nyfria 
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nationer ter sig förhållandena i ett annat 
perspektiv. För att höja sin egen standard 
måste de motivera sin existens, försvara sin 
identitet och utveckla sin egenart. Det sker 
ofta lättast genom språket, som ju i alla 
samfund har en utpräglat social funktion. 
Eire och Israel är två exempel på nationer 
där denna strävan har varit verksam, fastän 
med skilda resultat. »The time has not yet 
come when prophecy may be safely made 
as to which tendency - centrifugal, linguis-
tic independence, or centripetal, linguistic 
community among peoples, will carry the 
day», skriver den australiske språksociolo-
gen A. Capell (1966 s. 161). 

Därtill kommer språkömsningens ytterst 
känsliga process, individuellt och socialt. 
De tidiga barnaårens språk präglar person-
ligheten. Det intima ordförrådet, de livgi-
'ande konnotationerna och de emotionella 
uttrycksmöjligheterna går förlorade i ett 
senare förvärvat språk. »Auch im späteren 
Leben gewinnt man auf diesem speziellen 
Gebiet nie dieselbe Reichhaltigkeit und 
emotionelle Schattierungsfähigkeit wie in 
der Erstsprache», skriver den lettisk-svenska 
språkforskaren Velta Riile-Draviiia (s. 34). 
Centralpedagoger har ofta föreställt sig att 
språkbytet kan ske snabbt och effektivt ge-
nom skolans och administrationens försorg, 
t. ex. i svenska Tornedalen, och att dess 
eventuella avigsidor sålunda bara behöver 
drabba en generation. Verkligheten ser an-
norlunda ut. 1 skolan lärde vi oss att Mel-
lan- och Syd-Amerika är spansk- eller por-
tugisisktalande, med några mindre undan-
tag för andra västeuropeiska språk. Att för-
columbianska indianspråk ännu talas av 
miljontals människor, av vilka en stor del 
inte kan något europeiskt tungomål, är 
okänt för de flesta bildade svenskar. Såda-
na språk är t. ex. otomi, maya och aztek-
språket nahua i Mexiko, quiche i Guate-
mala, inkaspråket quichua (el. quechua) i 
Ecuador och Bolivia m. fl. stater, guarani i 
Paraguay och tupi i Brasilien. På närmare 
håll i ett högt utvecklat rike lever i det se-
dan revolutionen 1789 starkt centralistiska 
Frankrike också ncdklassade folkspråk kvar 
ute i provinserna, t. ex. den tyska aleman-
niskan i nordöst, bretonskan i väster och 
baskiskan i sydväst. 

För att rätt förstå de internationella 
språkproblemen är det klokt att skilja mel-
lan modersmål, nationalspråk och världs-
språk. Modersmålet lär sig barnet i hemmet 
i förskoleåldern. Nationalspråket är det of-
ficiella skol- och administrationsspråket i  

en nationalstat eller autonom region. Det 
här upp och symboliserar nationens själv-
ständighet och kulturella strävanden. För 
de flesta svenskar, men inte för alla, sam-
manfaller modersmål och nationalspråk. 1 
somliga länder, såsom Schweiz, finns det 
flera nationalspråk. Världsspråken (Ian-
guages of wider communication) kan också 
vara flera, tyvärr. De gör tjänst som inter-
nationella överspråk och mellanfoikliga 
kommunikationsmedel. 1 många fall är de 
samtidigt nationalspråk för stora nationer. 

Målet att styra mot för cii realistisk 
språkpolitik i internationalismens tidsålder 
måste vara en allmän tvåspråkigliet som 
innefattar ett nationalspråk och ett världs-
språk. Därtill kommer i många fall också 
det särskilda modersmålet. Tvåspråkighet 
eller bilingvism ges då den vida innebörd, 
som är vanlig i nyare lingvistisk litteratur, 
dvs, den behöver inte innebära fullständig 
behärskning av de båda språken. 

Att välja världsspråk ingår inte i ämnet 
för denna artikel. Här vill jag bara i an-
slutning till den danske anglisten och språk-
pedagogen Paul Christophersen framhålla 
att det bör ställas särskilda krav på ett in-
ternationellt överspråk. Man måste kunna 
frigöra det »in some sort of way from its 
'native' backgrounds and turn it into a 
vehicle for other forms of civilization» 
(1959s. 133 f.). Övertydlighet (redundans), 
entydighet, enkelhet och fasthet i bruket är 
egenskaper som -- ofta på bekostnad av 
stilistisk och regional variation 	bör ef- 
tersträvas särskilt starkt i ett världsspråk 
om det ska fungera väl i tekniska medier 
och i vitt skilda miljöer. 

3 
När vi styr in i en tid av allmänt utbredd 
tvåspråkighet måste vi emellertid vara med-
vetna om dess problem. Från social och 
politisk synpunkt kan bilingvism vara av 
vitt skilda slag. 1 de fall som intresserar oss 
här innebär den ett samspel eller en tävling 
mellan ett överspråk med högre kulturellt 
värde och större kommunikativ räckvidd 
samt ett uoderspråk. 1 fri anslutning till 
den amerikanske språkforskaren Charles A. 
Ferguson (1962) kan vi här urskilja fyra 
olika nivåer för underspråket: 1) används 
inte i skrift, 2) det förekommer i skrift, 
t. ex. i Bibeln och i brev, men används inte 
allmänt i tidningar och böcker, 3) det an-
vänds regelbundet i tidningar och böcker, 
t. ex. i skönlitteratur, men inte i högre un-
dervisning (ovanför grundskolan el. motsv.) 



och inte i vetenskapliga framställningar, 4 
det används också 	åtminstone i viss ut- 
sträckning - i högre undervisning och ve-
tenskaplig litteratur. 

De ovan nämnda sydamerikanska språken 
befinner sig till stor del på den lägsta ni-
vån. Katalanskan, walesiskan och finskan i 
svenska Tornedalen står på nivå 2. För att 
fylla sin uppgift som nationalspråk måste 
ett tungomål minst uppnå nivå 3. På lägre 
nivåer uppstår osäkerhets- och underlägsen-
lietskänslor och främlingskap inför samhäl-
let hos de stora grupper som talar folk-
språk. Den demokratiska integreringen om-
intetgörs av kommunikationssvårigheterna 
mellan de styrande och folket. Detta är 
ett typiskt samhällsproblem, som nu hem-
söker många av utvecklingsländerna och 
som Finland och Norge har löst genom att 
politisera språkutvecklingen. Men det kan 
dyka upp igen, också i Sverige, om plane-
ringen av språkundervisningen i skolorna 
helt läggs i händerna på pedagogiska ex-
perter utan rättledning av en långsiktig 
samhälisvärdering. Fastän engelska är obli-
gatorisk i grundskolan kommer den nämli-
gen med säkerhet för ett stort antal svenskar 
att - frånsett enklare talspråksfraser och 
schlagertexter - förbli ett främmande 
språk. 

På den högsta nivån, dvs. i vetenskaplig 
framställning, är konkurrensen från de sto-
ra världsspråken gentemot de mindre na-
iionaäpråken ofta övermäktig. Särskilt gäl-
ler det om de naturvetenskapliga facken. 
Mellan vetenskaperna på den ena sidan och 
den allmänna bildningen och det praktiska 
samhällslivet på den andra går emellertid 
i ett högt utvecklat samhälle täta förbin-
delsetrådar. Samhällets demokratiska sam-
ordning kräver oupphörligt att frukterna 
av den internationella vetenskapens samla-
de ansträngningar så att säga nationalise-
ras. 1 den urvals- och anpassningsprocessen, 
som naturligtvis inte bara är språklig, har 
den aktiva språkvården ett av sina vikti-
gaste arbetsfält. 1 utvecklingsländer med 
egna nationalspråk är det vanligt att eng-
elska eller franska används som undervis-
ningsspråk, i varje fall på skolornas hög-
stadier. Också i svensk pedagogisk debatt 
framkastas numera emellanåt den tanken 
att undervisningen i naturvetenskapliga 
ämnen i gymnasiet hör ske på engelska. En 
sådan utveckling bleve i längden ödesdiger 
för vårt folks kulturella och ekonomiska 
oberoende.  

4 
Från rent Iingvistisk synpunkt innebär den 
allmänna tvåspråkighet som nu ligger inom 
räckhåll främst problem för språkinlärning-
en och språkfärdigheten samt för språkut-
vecklingen, dvs. i vårt fall svenskans ut-
veckling. Från de språkpedagogiska frågor-
na kan man vidare inte helt avskilja deras 
implikationer på individernas allmänna 
personlighetsutveckling. 

Om vi alltså kan enas om tvåspråkighe-
tens allmänna avvägning i samhället kvar-
står det rent pedagogiska problemet att vä-
ga undervisningarna i det första och det 
andra språket sinsemellan, så att de ger 
största möjliga utbyte. På den punkten syns 
forskningen ännu inte ha nått fram till ett 
slutligt avgörande. »An educational experi-
rnent, with the cooperation of qualified 
linguists, on the performance effects of 
earlier and later exposure to a second 
language would doubtless be a worthwhile 
undertaking,» skriver t. ex. Une! Weinreich 
i det grundläggande arbetet »Languages in 
Contact» (s. 76). 

Språk lärs lättast i barndomen. Det är en 
gammal välkänd iakttagelse, som förvånans-
värt nog förnekades ännu 1959 av Michael 
West, medlem av redaktionen för tidskrif-
ten »English Language Teaching». Enligt 
hans åsikt har vuxna på grund av sin all-
männa högre intelligensnivå lättare än barn 
att lura sig språk. När lekmän ofta iakttar 
motsatsen, t. ex. bland immigranter, beror 
det enligt West enbart på att de vuxna 
har sämre motivation och inlärningsomstän-
digbeter. Den motsatta åsikten förhuirskar 
likväl bland språkpedagoger och forskare. 
Den stöds av psykologiska och neurofysio-
logiska undersökningar och bör anses som 
vetenskapligt fastslagen. Men den kräver 
ett förtydligande. Man kan med språkfär-
dighet avse åtminstone två olika stadier, 
nämligen dels a) ett gott, helst idiomatiskt 
uttal samt behärskning i tal av språkets all-
männa formsystem, enklare satshyggnacl och 
centrala förråd av ord och uttryck, dels b) 
därutöver en fullständig behärskning i tal 
och skrift av språkets hela morfologiska och 
syntaktiska struktur och av praktiskt taget 
hela dessa allmänna (icke fackspråkliga) 
ordförråd samt en god färdighet i att ut-
nyttja dess stilistiska uttrycksmöjligheter. 
Det är det första stadiet som barn tillägnar 
sig lättare än vuxna, i synnerhet vid en 
spontan språkinlärning i en levande miljö. 
Detta stadium innefattar bl. a. den del av 
språkläran som den generativa grammati- 



ken kallar djupstruktur. 
Det är rimligt att vissa grundläggande 

förutsättningar från språkinlärningen är 
biologiskt ärvda hos arten Homo sapiens, 
men det är ännu obevisat att såsom Eric 
Lenneberg (s. 140) och Alvar Ellegård på-
står »barn lär sig ett språk, kanske flera, 
från sin omgivning utan att egentligen an-
stränga sig» (s. 16). Tvärtom kräver redan 
inlärningen av modersmålet stor ansträng-
ning och lång tid, såsom Velta Rie-Dra-
vioa och Bertil Malmberg framhåller. Den 
grundfond som är genetiskt gemensam för 
alla mänskliga språk är ännu inte tillräck-
ligt utforskad. Den omfattar på sin höjd 
förmågan att lära sig a) att framsäga och 
urskilja ett begränsat antal språkljud, ut-
valda inom ramen för en universell upp-
sättning av språkljudsmöjligheter, b) att 
associera språkljud med icke-språkliga sin-
nesförnimmelser och på så vis utnyttja des-
sa med ljudhärmande eller ljudsymbolisk 
innebörd, c) att uppfatta och indela verk-
ligheten enligt människans biologiska förut-
sättningar, d) att lära och minnas omoti-
verade (godtyckliga) men konventionellt 
godtagna förbindelser mellan en ljudföljd 
och en föreställning, och e) att analysera 
en syntaktisk struktur. När denna grundfond 
har tagits i bruk för modersmålet så står 
den också till förfogande vid inlärningen av 
andra språk. Men den räcker inte långt. 
Redan en så grundläggande grammatisk be-
tydelse som '?' uttrycks ju i det färdiga 
språket på vitt skilda sätt i skilda tungo-
mål: omvänd ordföljd, stigande intonation, 
särskilt frågemorfem eller kombinationer av 
dessa företeelser. Den för oss naturliga upp-
delningen av orciförrådet i substantiv, verb 
osv, är inte självklar vare sig för den isole-
rande kinesiskan eller för den polysynte-
tiska grönländskan. Och bland de möjlig-
heter som den mänskliga talapparaten, örat 
och hjärnan erbjuder fixeras snart nog ett 
särskilt begränsat fonemsystem för varje 
språk. 

Orsakerna till att människans förmåga att 
lära sig ett språk idiomatiskt avtar starkt 
under åren närmast efter puberteten är sä-
kerligen flera: 1) De biologiskt ärvda neu-
rofysiologiska språkinlärningsanlagen förlo-
ras. 2) Tidigare inlärda språkvanor står i 
vägen för det nya språket i den mån de 
inte är gemensamma för detta och moders-
målet. 3) Den vuxnes personlighet fixeras 
socialt och emotionellt. 4) Den vuxne sak-
nar både tid och en helgjuten motivation 
för den anpassning till en ny,  miljö som en  

lyckad språkinlärning innebär. Han har an-
nat att göra. 

Många goda skäl talar sålunda för att en 
väsentlig del av inlärningen av ett andra 
språk bör förläggas till barndomsåren. Däre-
mot är det bara orsak 2 ovan som pockar 
på att den sker mycket tidigt, innan mo-
dersmålets språkvanor har hunnit fixeras, 
dvs. i konkurrens med modersmålet. Och 
det är naturligtvis därför som den första 
undervisningen i främmande språk enligt 
den förhärskande direkt- eller naturmeto-
den i våra dagar successivt flyttas nedåt i 
skolkiasserna. Den trenden uppfattas bland 
yrkespedagoger som progressiv eller fram-
stegsvänlig. Helt följdriktigt har man redan 
börjat diskutera och praktisera en organi-
serad undervisning i ett andra språk i för-
skoleåldern, både ifråga om engelska och 
franska bland barn med svenska som mo-
dersmål och ifråga om svenska bland barn 
med finskt modersmål i Norrbotten. 

5 
Från det slags bilingvism som uppstår när 
barn i grundskolan lär sig ett andra språk 
vid sidan av modersmålet eller national-
språket hör man skilja den naturliga två-
språkigheten, som innebär att barn mycket 
tidigt, före 4 år, börjar lära sig två språk 
samtidigt. Detta inträffar framför allt i två-
eller flerspråkiga miljöer när barnets föräld-
rar tillhör olika språkgrupper. 

Professor Alf Lombard, född i Paris av 
fransk far och svensk mor, har berättat för 
mig att han har talat franska och svenska 
så länge han kan minnas. Redan innan han 
visste att det finns olika språk använde han 
två uttrycksmöjligheter men upptäckte små-
ningom att det gick att översätta från den 
ena till den andra. Under skoltiden (i Sve-
rige) bytte han varje dag vid Vs 4-tiden, 
när han kom hem, från svenska till franska. 

Det anses inte föreligga övertygande be-
vis för att en sådan tidig tvåspråkighet all-
varligt skadar eller försenar barns språkliga 
utveckling. De slitningar som valet mellan 
två språk i tidig ålder kan vålla hos som-
liga barn kan förklaras som rent sociala 
konflikter. Och en viss osäkerhet eller efter-
släpning i skolans första språk inhämtas 
snabbt, om barnet är begåvat. Lombard 
minns att han ibland gjorde sig skyldig till 
svecismer i franskan eller gallicismer i 
svenskan, såsom repliken: Jag var inte där 
i går, när han avsåg att till en lärare säga: 
Jag var inte här i går (i skolan); jfr fr. le 
n'étais pas lä hier i samma situation. Några 



nackdelar senare i livet har Lombard inte 
haft av sin tidiga tvåspråkighet. 

Förhållandena kan emellertid vara helt 
andra för det barn som växer upp i en so-
cialt splittrad och utsatt miljö. Bertil Malm-
berg berättar om hur en flerspråkig upp-
växtmiljö leder till att barn svarar med 
fullständig stumhet (1967 s. 198). Schizo-
glossi, personlighetsklyvning på språklig 
grund, innebär en allvarlig belastning även 
om den främst inte är lingvistiskt utan so-
cialpsykologiskt betingad. En harmonisk 
tvåspråkighet måste ha en positiv social 
funktion. 

När det gäller att bedöma ett skolspråks 
inflytande på barnens modersmål och all-
männa utveckling går uppfattningarna vitt 
isär, beroende på de härskande värdering-
arna av respektive språk. Finskan, som är 
modersmål för många barn i Tornedalen, 
har länge helt nonchalerats till förmån för 
skolspråket svenska, men när engelska kom-
mer in i konkurrensen får också svenskan 

vare sig den är modersmål eller inte 
maka åt sig. 

- Obligatoire ou facultatif, nous allons 
voir que cet enseignement d'une seconde 
langue å l'école primaire est un mal, un 
danger grave pour l'enfant. Il est condamné 
dans presque tous les pays, et particuli&e-
ment dans les pays bilingues, par l'im-
mense majorité des psychologues, des 
linguistes et des pédagogues. 

Detta citat efter vallonen professor Joseph 
Hanse (s. 4) vittnar mer om den emotio-
nella laddningen i språkkonflikten i Belgien 
än om vetenskapens nuvarande ståndpunkt. 
Att det måste uppstå ett konkurrensförhål-
lande mellan skolans första och andra språk 
- ifråga om schematimmar och barnens 
inlärnings- och minneskapacitet 	är upp- 
enbart, men frågan gäller hur pass allvar-
ligt detta är med hänsyn till barnets vida-
reinlärning av modersmålet och till dess all-
männa intellektuella och emotionella ut-
veckling. 

Inlärningen av modersmålet är inte avslu-
tad i 7-årsåldern eller ens i lO-årsåldern. 

Prolonged training is necessary hefore 
a child masters his mother tongue. Increases 
in skill are evident over a period of at least 
15 years. The continued growth of verbal 
skills is shown by the growth of vocabulary 
and by the increasing complexity of sentence 
structure; neither of these achievements is 
finished before high school. A similar state-
ment can be made about reading skill. 
(Miller s. 153 f.) 

Detsamma gäller förstås också om den 
stilistiska uttrycksförmågan. Den väsentliga 
och till synes självklara synpunkten att bar-
nen ännu inte behärskar sitt modersmål till 
fullo när de börjar skolan utelämnas emel-
lertid ofta i den språkpedagogiska debatten. 

Man glömmer vidare gärna problemet 
med de i språkligt avseende retarderade 
skolbarnen. Uttalssvårigheter i modersmå-
let, som inte är patologiskt betingade, före-
kommer ofta i skolans lågstadium, och stav-
ningssvårigheter dröjer som bekant många 
gånger kvar på höga stadier. Språklig (ver-
bal) efterblivenhet är inte alltid kopplad 
med allmän efterblivenhet. Språkinlärnings-
förmågan är intill vissa gränser en friståen-
de egenskap i människans utveckling (Len-
neberg s. 132 ff. och 280). Men också barn 
med allmänt låg intelligenskvot har i vår 
nutida allmänskola rätt att kräva en så 
adekvat undervisning som möjligt. Förhål-
landet var ett annat i den gamla tidens lär-
domsskola eller hemundervisning. 

Vid sidan av de språkligt retarderade 
måste skolundervisningen också ta hänsyn 
till den stora grupp av elever som 	trots 
den nuvarande uthildningsexplosionen 
kommer att nöja sig med grundskolan och 
ägna sig åt yrken som inte kräver verhal 
färdighet. Det finns mängder av svenskar i 
dag som med goda skäl gruvar sig för att 
skriva en text och som har mycket svårt för 
att uttrycka sig redigt och sammanhängan-
de i en lite längre muntlig framställning. 
Folkskolan gav dem inte så goda kunskaper 
i svenska att de vid sidan av sin dagliga 
sysselsättning förmådde eller kände motiva-
tion att vidmakthålla eller vidareutveckla. 
dem. 

En särskilt utsatt grupp i skolornas språk-
undervisning är de barn som inte har na-
tionalspråket som modersmål, i Sverige 
många samer, finsktalande tornedalingar, 
barn i invandrarmiljöer. De har rätt att 
kräva dels en viss undervisning i och på sitt 
modersmål dels också en så god utbildning 
som möjligt i svenska för att klara sig i 
skolan och livet. En tidig trilingvism, som 
måste bli mycket ofullkoinlig, ligger knap-
past i deras intresse. Till den gruppen säl-
lar sig i Sverige i viss mån också de barn 
som i hemmet och den närmaste miljön om-
kring detta har lärt sig en från det svenska 
riksspråket starkt avvikande geografisk eller 
social dialekt. 

De tre nu behandlade kategorierna - de 
språkligt retarderade, de för språkinlärning 
på högre nivå svagt motiverade och de som 



inte har nationalspråkct som modersmål - 
utgör tillsammantagna en stor grupp. 
Många barn kan tillhöra flera av dessa ka-
tegorier på samma gång. Det är på forsk-
ningens nuvarande ståndpunkt svårt att av-
göra vid vilken ålder barn av dessa katego-
rier kan tillgodogöra sig en undervisning i 
ett andra resp. tredje språk, utan att deras 
svårigheter i skolans huvudspråk ytterligare 
förvärras. Svaret måste bli starkt differen-
tierat. Uppenbart är i varje fall att de på 
lågstadiet inte har utrymme för ytterligare 
ett språk samt att de i fortsättningen av 
grundskolan bör få ägna en väsentlig del 
av schematiden åt svenskan. Annars riske-
rar de att livet igenom få dras mccl en 
språklig underutveckling mccl därav följan-
de låg allmänbildningsnivå och intellektuell 
och emotionell osäkerhet. De blir halvsprå-
kiga i stället för tvåspråkiga. 

För normalhegåvade barn med god moti-
vation för språkstudier i skolan och framti-
den ligger en relativt tidig undervisning i 
ett andra skolspråk sannolikt bättre till, så-
vida schematid inte tas från svenskan. För 
högt begåvade barn, som är emotionellt ba-
lanserade och förankrade i en harmonisk 
social miljö, måste enligt min mening en ti-
dig tvåspråkighet i skolan vara gynnsam ef-
tersom den vidgar deras tankevärld. Det rå-
der väl heller inget tvivel om att den som 
i barnaåren har lärt sig två språk på ett 
medvetet vis därigenom har vunnit en 
grundläggande insikt i människospråkens re-
lativitet, som kommer väl till pass vid in-
lärningen av ytterligare språk. Men uppgif-
ten att sålla barnen på lågstadiet är svår 
och vår svenska grundskola är uppbyggd på 
den demokratiska grundåskådningen att alla 
barn ska ha rätt till likadan undervisning, 
oberoende av deras förutsättningar att till-
godogöra sig den. 

6 
En företeelse som följer snart sagt varje slag 
av tvåspråkighet tätt i spåren är språk-
blandning. Liksom termen tvåspråkighet 
kan termen språkblandning ges en snäv eller 
en vidare innebörd. Med interferens förstås 
i moderna undersökningar om språkkontakt 
alla sorter av inbördes påverkan mellan två 
språk, t. ex. den gallicism som återgavs efter 
Alf Lombard ovan. Med språkblandning 
menas i det följande inte bara en nära nog 
fullständig sammanblandning av två eller 
flera språk utan varje språktillstånd som be-
ror på interferensfenomen. Att risken för 
språkblandning innebär ett problem vid 

språkundervisningen i skolan liksom vid 
andra slag av tvåspråkighet är allmänt er-
känt. Den kan heller inte undvikas mccl cli-
rektmetoden. 

Men språkblandningen bör inte dömas 
ohörd. Den måste graderas, analyseras och 
värderas. 

Språkblandning kan avse såväl uttrycks-
som innehållssidan i språket, och på ut-
tryckssidan kan den förekomma såväl i ut-
tal som i stavning, ordböjning, menings-
byggnad och ordval. På den senaste tiden 
har jag hört unga svenska studenter tala 
svenska med amerikanska r-ljucl, s-pluralen 
tränger envist på trots hårt motstånd från 
det gamla svenska morfologiska systemet 
och enkelstavning av konsonant efter kort 
vokal blir allt vanligare (jet, pop, set Osv.). 

Vidare bör vi skilja mellan de interfe-
rensföreteelser som drabbar den enskilde in-
clividen och alltså inte når längre än till 
språkbruket (la parole) på den ena sidan 
och de fenomen som vinner fotfäste i en 
Större språkgemenskap och på så vis för-
ändrar själva språkbyggnaden (la langste) 
på den andra sidan. 

1 det förra fallet torde all språkblandning 
vara ofördelaktig. Att inte uttrycka sig en-
kelt och klart enligt koden i det språk som 
används, att stava dåligt, att inte tala rent, 
att bryta mot miljön, är sällan eftersträ-
vansvärt för den enskilda individen, såvida 
han inte vill snobba med kunskaper i ett 
högt värderat främmande språk. Även om 
många interferensföreteelser är obetydliga 
och kanske snabbt övergående är det svensk-
lärarens självklara skyldighet att rätta dem 
på samma vis som engelsk- eller fransklära-
ren förföljer svecismerna i skolbarnens eng-
elska och franska. 

Långt större räckvidd har emellertid den 
språkblandning som träffar en hel språkge-
menskap, och det är en sådan vi måste räk-
na mccl när alla svenska barn under de 
första skolåren drillas i samma främmande 
språk. Det är långt ifrån självklart att en 
sådan utveckling vore alltigenom skadlig. 
Som jag framhöll i symposieboken »Språk, 
språkvård och kommunikation» bör vi strä-
va efter att svenskan internationaliseras på 
ett harmoniskt vis. Inte minst gäller detta 
innehållssidan (betydelsestrukturen) i vårt 
språk. Språkblandningen bör stå under 
språkvårciens kontroll. 

Riskerna med en okontrollerad språk-
blandning är uppenbara. En alltför snabb 
förändring leder till labilitet i språksystemet 
och därmed en allmän språklig och stilistisk 



kirka 

osäkerhet. Svenskan blir därigenom ett 
oskarpt kommunikationsmedel och eftersom 
inte alla grupper följer med lika fort i 
svängarna riskerar vi också att vårt relativt 
enhetliga svenska språksamfund desintegre-
ras. 

För att rätt bedöma språkundervisningens 
roll för språkblandningen bör man känna 
till de tre typer av bilingvism som språk-
kontaktsforskningen Ilar iakttagit: a) sido-
ordnad (co-ordinate), b) sammansatt 
(compound), och c) underordnad (sub-
ordinate) tvåspråkighet. Indelningen avser 
förhållandet mellan teckenfunktionerna i de 
två språk som bilingvismen täcker. 1 en 
vanlig enspråkig situation består ett språk-
ligt tecken, t. ex. ett ord, alltid av en be-
nämning (ett uttryck el. signifiant) och en 
betydelse (ett innehåll el. signifié), t. ex. 
uttaisformen [y'rka] el. skriftformen <kyr-
ka> resp. den föreställning som denna 
framkallar hos en svenskspråkig. 

Det är känt att ett språks betydelsesystem 
aldrig helt motsvarar ett annat språks: 
église framkallar hos en fransman inte iden-
tiskt samma föreställning som kyrka hos en 
svensk. En svensk-fransk tvåspråkig kan as-
sociera kyrka och glise på de tre sätt som 
figurerna visar. Vid sidoordnad bilingvism 
(fig. A) kopplar han överhuvudtaget inte 
ihon de två orden och föreställningarna 
utan upplever sv. 'kyrka' som något helt an-
nat än fr. 'église'. Denna typ av tvåspråkig-
het uppstår när de två språken inlärts i 
olika inlärningsmiljöer, vilka upplevs som 
helt åtskilda. Den innebär vanligen bikul-
turalism. Översättning är inte aktuell. Vid 
sammansatt bilingvism (fig. B) hålls be-
nämningarna isär, associationen går inte 
direkt från kyrka till église eller Omvänt 
men deras betydelser upplevs som närmast 
identiska, dvs, fr. église upplevs exempelvis 
som ordet också för en svensk landskvrka 
och vice versa. Denna typ uppstår vid sam-
mansmälta eller i varje fall inte tydligt åt-
skilda inlärningsmiljöer, t. ex. i Finlands 
och östra Kanadas tvåspråkiga städer och i 
gynnsamma fall vid den svenska språkinlär-
ningen enligt direktmetoden. Vid underord-
nad bilingvism (fig. C) uppfattas den ena 
benämningen såsom en ersättning för den 
andra, dvs, fr, église har ingen egen bety-
delse utan associeras bara via sv. kyrka 
med en föreställning om yttervärlden. Den-
na typ uppstår dels i de fall då ett språk 
eller en dialekt med lågt kulturellt och so-
cialt egenvärde lever kvar vid sidan av ett 
högre kulturspråk i en tvåspråkig miljö. 

IhIIi 
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dels vid språkinlärning enligt en gammal-
dags indirekt metod. 

Även om den gjorda indelningen främst 
avser språkens innehålissida är det uppen-
bart att en motsvarande indelning kan till-
lämpas också på uttryckssidan, dvs, en per-
son torde hålla isär två språks ljud- och 
formsystem och deras syntaktiska strukturer 
långt bättre om hans bilingvism är sidoord-
nad än om den är underordnad. 

Det är tydligt att av de tre tvåspråkig-
hetstyperna a) är mest motståndskraftig mot 
språkhlandning, i b) sker interferens på be-
tydelsesidan i bägge riktningarna om den än 
i praktiken oftast drabbar det språk som 
befinner sig i politiskt, socialt och/eller kul-
turellt underläge och i c) sker den rimligt-
vis bara i en riktning, från svenskan till 
franskan. Men a) i dess renodlade form in-
nebär en primitiv och omedveten typ av 
bilingvism som ett kultursamfund varken 
bör eller kan eftersträva. Och typ c) utgör 
en förkrympt form av tvåspråkighet som vi 
heller inte vill nöja oss med. Vi måste där-
för finna oss i att välja typ b) eller en 
mellanform mellan a) och b) som kunde 
tecknas med ett associationsstreck mellan de 
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två bilderna i fig. A, fastän vi på så vis 
gynnar språkblandning i utgångsspråket 
svenskan. 

En språkundervisning enligt direktmeto-
den som syftar till en sammansatt tvåsprå-
kighet kan emellertid bedrivas på olika vis. 
Hänsyn bör kunna tas till att den inte i 
onödan utsätter individen och språksamfun-
det för en ofördelaktig språkblandning. 1 fri 
anslutning till framställningar av Bertil 
Malmberg, Alvar Ellegård och Velta Råe-
Dravia vill jag til sist sammanfatta mina 
synpunkter så här: 

Skolbarnens modersmål svenskan bör un-
der de tre första skolåren få utvecklas ostört 
av undervisning i ett andra språk. För barn 
med andra modersmål än svenska uppställs 
särskilda regler. De främmande språken un-
dervisas och används i skolan i klart sär-
hållna situationer. Svenska förblir undervis-
ningsspråk i alla icke-språkliga ämnen i 
hela grundskolan och gymnasiet. Däremot 
kan fackspråkliga texter införas i den sär-
skilda språkundervisningen. Direktmetocicn 
modifieras med en kontrastiv metod som tar 
hänsyn till de olika språkens grammatiska, 
fonematiska och semantiska strukturer. Inte 
bara engelskläraren utan också svensklära-
ren ovanför lågstadiet bör lägga kontrastiva 
aspekter på språkundervisningen. Översätt-
ning får inte förbises helt i skolans språk-
undervisning, bl. a. därför att normalhegå-
vade barn själva börjar översätta när de 
har lärt sig två språk. Översättuingsövning-
arna angår i lika mån undervisningen i det 
främmande språket och undervisningen i 
svenska. På grundskolans högstadium och i 
gymnasiet undervisas eleverna i tvåspråkig-
hetens och språkkontaktens grundläggande 
problem. 

Detta program borde få gälla så länge 
inte resultaten av en ingående forskning i 
språkinlarningens teori och tillämpning, in-
räknat dess betydelse för språklig interfe-
rens och dess psykologiska och sociala följd-
verkningar, ger klara skäl för en annan in-
riktning. 

Litteraturhänvisningar: 

Om språkvårdens allmänna principer: Sture 
Allén, K.-H. Dahlstedt m. fl.. Språk, språk-
vård och kommunikation. Lund 1967; Val-
ter Tauli, Introduction to a Theory of 
Language Planning. Uppsala 1968. 

Intresset i Sverige för utomsvensk språk- 

vård har nyligen manifesterats i en doktors-
avhandling: Sverker Bengtsson, La défense 
organisée de la langue franaise. Étude sur 
l'activité de quelques organismes qui depuis 
1937 ont pris pour tåche de veiller å. la 
correction et å la pureté de la langue fran-
aise. Uppsala 1968. 

Om språkvård och planering av national-
språk i u-länder: UNESCO. The Use of 
Vernacular Languages in Education. Paris 
1953; Charles A. Ferguson, Diglossia, i: 
Word 15 (1959); ds., The Language Factor 
in National Development, i: Anthropological 
Linguistics 4: 1 (Jan. 1962); R. B. Le Page, 
The National Language Question. Linguis-
tic Problems of Newly Independent States. 
Oxford 1964. 

Förslaget att reducera undervisningen i 
svenska i grundskolan har granskats av Mo-
dersmålslärarnas förening i en skrivelse till 
Konungen, publicerad i: Vårt modersmål 
13: 1 (1968). 

Om avvägningen mellan modersmålet och 
det första främmande språket: Max Go-
rosch, Bernard Pottier & Donald C. Riddy, 
Modern Languages and the World of To-
Day. Strasbourg 1967, s. 30. 1 ovan nämn-
cia UNESCO-bok behandlas frågan ingåen-
de på s. 47ff. 

Citatet efter min mor är hämtat ur Eva 
Dahlstedts opublicerade harndomsminnen. 

2 och 3 
Två- och flerspråkighetsproblemet har i 
Sverige nyligen ägnats en sakkunnig och 
initierad utredning: Velta Råje-Dravia. 
Mehrsprachigkcit im Vorschulalter. Lund 
1967. Tvåspråkighet i Sverige behandlas 
också av Els Oksaar och Nils Erik Hanse-
gård i: Svenska minoriteter. En handbok 
som kartlägger invandringspolitiken och be-
folkningsminoriteternas ställning inom det 
svenska samhället, sed, av David Schwarz. 
Stockholm 1966. 

Om indianspråken i Syd-Amerika se t. ex. 
Bertil Malmbergs populära framställning i: 
Det spanska Amerika i språkets spegel. 
Stockholm 1966. 

För världsspråksfrågan: A. Capeli, Studies 
in Socio-Linguistics. The Hague 1966; Paul 
Christophersen, Towards a Standard of In-
ternational English, i: English Language 
Teaching 14 (1959-60); Joshua A. Fish-
man, review of J. 0. Hertzler, A Sociology 
of Language, i: Language 43:2 (1967). s. 
595. 

Om förhållandet mellan överspråk och 
underspråk se förutom Ferguson (ovan): 
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Bertil Malmberg, Modersmålet som grund 
för undervisning och utbildning, i: Språk-
vård 1967: 1. Filosofen G. W. von Leibniz 
(1646-1716) hörde till de första som för-
ordade att folkspråk skulle användas i un-
dervisning och litteratur. 

4 
Uriel Weinreichs redan klassiska arbete: 
Languages in Contact. Findings and Prob-
lems, kom ut 1953 och i en sjätte tryck-
ning i Haag 1968. 

Om åldern för språkinlärning: Michael 
West, At what age should Language Study 
begin, i: English Language Teaching 14 
(1959-60). En avvikande åsikt hävdas 
bl. a. av: Einar Haugen, The Bilingual In-
dividual, i: Psycholinguistics. A Book of 
Readings, ed. Sol Saporta, New York 1961; 
Eric H. Lenneberg, Biological Foundations 
of Language, New York 1967, kap. 
»Language in the context of growth and 
maturation». 

Om språkinlärningens biologiska förut-
sättningar, universella drag i språket In. m.: 
Alvar Ellegård, Språkteori och språkinlär-
ning, i: Moderna språk 62: 1 (1968); Paul 
M. Postal, Underlying and Superficial 
Linguistic Structure, s. 260 ff., i: Harvard 
Educational Review 34:2 (1964); Noam 
Chomsky, Aspects of the Theory of Syntax. 
Cambridge, Mass., 1965, s. 27 ff., 46 och 
59; Lennebergs ovannämnda arbete inki. 
Chomskys tillägg »The formal nature of 
language»; Rläl5e-Dravil.la a. a. s. 50; Ber-
til Malmberg, Uttalsundervisning. Teori och 
metodik. Uppsala 1967, s. 197; ds. i Språk-
vård 1967: 1 s. 8. 

Om »Schädlichkeit oder Niitzlichkeit der 
frilben Mehrsprachigkeit?» handlar kap. 11 
i Röke-Dravinas ovannämnda arbete. 
Maimbergs åsikt har ifrågasatts av Björn 
Hammarberg i en recension av »Uttalsun-
dervisning» i: Moderna språk 1968: 1, s. 
76. Den diskuteras också av Claes-Christian 
Elert i: Språkvård 1968: 2, s. 11. Citatet på 
franska är hämtat ur: Joseph Hanse, Mai-
trise de la langue maternelle et bilinguisme 
scolaire. Lige 1964, en pamfiett utg. av: 
Comité d'étude pour une nouvelle action 
wallonne. 

Om barnens utveckling i modersruålet 
även efter att de börjat skolan: UNESCO 
1953 s. 49; George A. Miller, Language and 
Communication. New York 1963 (f. g. 
tryck 1951); Martin Joos, Language and  

the School Child, i: Harvard Educational 
Review 34:2 (1964); Malmberg i: Språk-
vård 1967: 1 s. 11. 

Tvåspråkiga barns bildningsnivå och/eller 
emotionella svårigheter: Oksaar och Han-
segård i »Svenska minoriteter»; R6le-Dra-
vina a. a. s. 95 ff.; Hanse a. a. s. 7; Paul 
Christophersen, The Application of Linguis-
tics to the Teaching of Foreign Languages, 
s. 33 f., i: Språkforskning og språkopp-
lsring. Oslo 1964. Vid en gästföreläsning i 
Stockholm 14/5 1968 om »Bilingvismen som 
sosialt og personlig problem» berörde Einar 
Haugen bl. a. schizoglossin. 

6 
Om språkhlandning vid tvåspråkighet, inkl. 
inlärning enligt direktmetoden: Rftle-Dra-
viIla a. a. s. 15, 79 och 101 passirn. 

De tre typerna av bilirigvism: Weinreich 
a. a. kap. 2; W. E. Lambert, J. Havelka & 
C. Crosby, The Influence of Language-Ac-
quisition Contexts on Bilingualism, i: 
Psycholinguistics, ed. Saporta (se ovan). 

Bertil Maimbergs syn på förhållandet 
mellan modersmål och främmande språk i 
skolundervisningen framställs 1: Uttalsun-
dervisning, s. 197 f. med hänvisningar (se 
ovan). 

Om översättning, tvåspråkighet och språk-
undervisning: Bertil Malmberg, Språket och 
människan. Lund 1964, s. 114 ff.; Rilke-
Dravia a. a. s. 57 och 94; Ellegård a. a. s. 
19. 
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Språk, språkvård och 
språkstruktur 

Av Ragnhild Söder bergit 

1 januari 1967 anordnade Nämnden för 
svensk språkvård tillsammans med Språk- 
vårdssamfundet i Uppsala ett symposium 
där man mot bakgrund av den moderna 
språkvetenskapens landvinningar sökte for-
mulera bärande principer för nutida språk-
vård. 

De fem huvudtalarna vid symposiet har 
bearbetat sina föredrag i en volym som fått 
titeln Språk, språkvård och kommunikation 
(nr 5 i serien Verdandi-orientering, Pris-
ma). 

Konrad Marc-Wogau inleder med en in-
gående analys av värdeomdömen och nor-
mativa utsagor. Han anknyter till Ingemar 
Hedenius distinktion mellan äkta och oäkta 
röttssatser och inför i analogi härmed en 
indelning på det språkliga området i äkta 
och oäkta värdeutsagor. 

Påståendet att ett språkligt uttryck är 
rätt eller fel kan innebära att uttrycket 
överensstämmer eller inte överensstämmer 
med vissa vedertagna regler. Det är då ett 
oäkta värdeomdörne. Men ett sådant påstå-
ende kan också göras utan att några all-
mänt godtagna regler kan åberopas. På-
ståendet är då ett äkta värdeomdöme och 
rent subjektivt. 

1 en översikt över olika bedömningsprin-
ciper inom språkvården från Leibniz 1690 
till Wellander 1947 diskuterar Marc-Wogau 
speciellt ändamålsenlighetens princip och 
framhåller att målets beskaffenhet blir av-
görande för principens användbarhet. ju 
mer ett mål specificeras, desto mindre tro-
ligt är det att alla eller många skall kun-
na enas om det. 

Marc-Wogau slutar med några allmänna 
önskemål. För att neutralisera subjektivite-
ten vid bedömningen av språkriktighetsfrå-
gor kräver han i varje konkret fall en in-
gående diskussion av skälen för eller emot 
en viss rekommendation. Vidare bör skälen 
noga prövas. 1 de fall då faktiska förhål-
landen åberopas som skäl, bör man under-
söka om dessa förhållanden verkligen gäl-
ler. 1 de fall då värderingar åberopas måste 
man ta hänsyn till om dessa värderingar  

har utsikt att accepteras av många. Slutli-
gen efterlyser författaren undersökningar för 
att klarlägga om språkriktighetsrekommen 
dationer har någon verkan och hur de i så 
fall verkar. 

Ulf Teleman ställer i »Språket som effek-
tivt meddelelsemedel» de Saussures distink- 
tion mellan la langue och la parole i rela- 
tion till Chomskys gränsdragning mellan 
competence och performance: la langue är 
den språkliga kompetensen hos dem som ta-
lar ett språk, det abstrakta språksystemet 
som delas av alla, la parole är det faktiska 
språkbruket sådant det kommer till synes i 
de individuella språkakterna. Ett bruk som 
avviker från systemet k a n småningom in-
förlivas med detta. Teleman accepterar än-
damålsenlighetsprincipen och formulerar 
satsen: »Det är språkvårdens uppgift att 
styra denna förnyelse av la langue, så att 
detta fungerar som den mest ändamålsen-
liga tänkbara konventionen för överföring 
av tankar, känslor, önskningar etc, mellan 
de människor som nyttjar språket.» 

1 det följande ger författaren en lättläst 
och samtidigt innehållsrik snabböversikt 
över några centrala begrepp inom modern 
språkvetenskap; kommunikationsteori, ps)--
kohingvistik, grammatiska modeller och se-
mantisk analys tas upp till behandling och 
normativa frågor diskuteras i anslutning 
härtill. Telemari konstaterar bl. a. att en 
ändamålsenlig kommunikation förutsätter 
att sändare och mottagare talar samma 
språk, använder samma ord, men att språ-
ket har säkerhetsmarginaler som gör, att 
avvikelser kan tolereras - vilket ju är själ-
va förutsättningen för språklig förnyelse. A 
andra sidan utgör en fast språklig norm 
förutsättningen för den stilistiska effekt som 
uppnås genom att man bryter mot normen. 

En konkret språkvårdsfråga som får en 
mångsidig belysning hos Teleman är valet 
mellan att låna (eller nyskapa) ett kort, en-
kelt ord för ett begrepp som ännu ej fått 
språkligt uttryck och att uttrycka begreppet 
med kombinationer av redan existerande in-
hemskt språkmaterial, ex. tejp - klibb-
remsa el. genomskinlig remsa som använ-
des för klistring. Dels förhåller det sig så, 
att få, enkla element i vårt »lexikonminne» 
måste kompenseras med längre yttranden: 
ju färre enheter, dess längre kombinationer. 
Om den föreställning som skall kläs i ord 
måste uttryckas ofta kan det därför vara en 
fördel att införliva en ny ordstam i lexikon-
minnet; detta gäller speciellt om föreställ-
ningen är komplicerad och därför svår att 
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uttrycka med omskrivning. Dels måste vi vid 
valet mellan den kortare och längre varian- 
ten ta hänsyn till respektive forms förmåga 
att anpassa sig till givna grammatiska och 
subgrammatiska mönster: ordet scoop t. ex. 
ansluter sig lätt till fonematiskt likartade 
ord som dop, rop, stop, dråp, knåp etc, med 
genus neutrum och utan pluraländelse. 

Bildningar med inhemskt språkmaterial 
har dessutom ofta nackdelen att vara fler- 
tydiga, erbjuder exempel på s. k. syntaktisk 
homonymi. Barnsäker skulle t. ex. kunna 
betyda »säker för barn», »säker mot barn» 
eller »säker som ett barn». 

Ofta kan en bildning vara grammatiskt 
fullt riktig men dock mindre acceptabel: 
lastbilsverkstadskundservice är ett tänkbart 
grammatiskt korrekt ord med låg acceptabi-
litet. 

1 »De tekniska medierna och språket» 
skriver Gunnar Fant fängslande och lätt-
fattligt om ett svårt ämne. Då mänskligt 
tal skall överföras via radio- och telefon-
system drabbas det av olika slags distor-
sion, t. ex. brus, störningar och spektral 
distorsion. Den spektrala distorsionen inne-
bär att stora delar av ljudets frekvensom-
råde beskäres. På grund av språkets och ta-
lets redundans kan vi dock uppfatta munt-
liga meddelanden trots tämligen kraftiga 
förvrängningar och maskeringar. 1 vissa mi-
litära kommunikationssystem där man ej 
vågar äventyra ett meddelandes uppfattbar-
het rör man sig dock med ett speciellt ur-
val av vokabulär och uttalsformer som säk-
rar en god förståelse. Det har nämligen på 
experimentell väg kunnat visas, att vissa 
ljud lätt förväxlas vid distorsion. Sålunda 
förväxlas gärna artikulationsstället vid spek-
tral distorsion, så att ett p uppfattas som 
ett k eller tvärtom. Vid brusmaskering däre-
mot tycks förväxling mellan artikulationssätt 
vara vanligare, så att ett v förväxlas med 
ett b och omvänt. 

Efter en utredning av begreppet infor-
mationskapacitet redogör Gunnar Fant slut-
ligen för det gränsområde mellan språkve-
tenskap, fysiologi, psykologi och teleteknik 
där man försöker lösa problemet att åstad-
komma automatisk, maskinell igenkänning 
av tal: framtidens datamaskin skall kunna 
ta emot muntliga order. »Här kommer det 
att fordras både ett selektivt språkligt urval 
och röstdisciplin om systemet skall bli tek-
niskt-ekonomiskt rimligt», skriver författa-
ren. 

»Förhållandet mellan skrift och tal» be-
lyses av Sture Allén. Han ger först en histo- 

risk översikt över skriftens utveckling från 
ett logografiskt system med ett skrivtecken 
per ord (som i kinesiskan) till ett alfabe-
tiskt system som vårt europeiska. Därefter 
visar han, att vår skrift är ett självständigt, 
av talet delvis oberoende system, där gra-
femen och allograferna spelar samma roll 
som fonemen och allofonerna i ljudsystemet. 
»Studiet av det språkliga uttryckets sub-
stans bör i anslutning härtill bedrivas efter 
tre linjer: studium av tal, av skrift och av 
relationerna mellan dem», skriver Allén. 

Beträffande relationerna mellan skrift och 
tal kan sägas, att en ömsesidig påverkan 
här skett och alltjämt sker: skriftspråkets 
inflytande förstärks genom den ökande 
bokproduktionen, talspråkets genom radion 
och televisionen. Här är det dock ofta fråga 
om ett av skriftspråket modifierat talspråk. 

Hur skall då språkvården ställa sig till 
dessa språkets två manifestationer? Allén 
rekommenderar, att på nivåer under den 
syntaktiska (nämligen på stavningens och 
forrnlärans område) stödja talspråkets ten- 
dens att närma sig skriftspråket; på så sätt 
säkras den språkliga kontinuiteten och vi 
gör oss icke urarva gentemot äldre genera- 
tioners skriftliga dokument. På den syntak-
tiska nivån bör vi däremot »stödja skrift-
språkets tendens mot enkelhet och talsprå-
kets tendens mot stringens». 

Sociala synpunkter på språket ligger 
Kari-Hampus Dalzlstedt i »Språkvård och 
samhällssyn». Han anger sex väsentliga 
komponenter i den samhällssyn som råder 
i våra dagars Sverige: nationalism, nordism, 
internationalism, traditionalism, rationalism 
och demokratism. 1 dessa komponenter har 
man att söka grunden till de olika värde-
ringar som åberopas som stöd för språk-
vårdsargument. 

Äldre tiders starka nationalism utgjorde 
grogrund för negativ purism. Numera inne-
bär nationalismen i princip att vi vårdar 
oss om svenskan som vårt huvudspråk. 

Nordismen, som tidigare var ett slags ut-
vidgad nationalism, tog sig bl. a. uttryck i 
hat mot tyskan och det tyska. Numera sam- 
arbetar man i huvudsak för en praktiskt 
motiverad enhetlighet i facklig terminologi. 

Internationalismen är en vida starkare 
faktor som gynnar bl. a. engelskans infly- 
tande på vårt språk. Vad språkvården här 
kan åstadkomma är att se till att de ord 
som införs har internationell giltighet, sam-
tidigt som de smidigt kan anpassas till 
svenskans struktur. 

Traditionalismen har numera få föresprå- 
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kare. På det språkliga området gör den sig 
gällande som en strävan efter kulturell kon-
tinuitet. 

Rationalismen har fått uttryck i ända-
målsenlighetsprincipen. 

Demokratismen slutligen är motsägelse-
full och mångtydig. För att språket skall 
kunna svara mot samhällets behov krävs 
standardisering, reglering och vård. Samti-
digt fordrar hänsynen till individen att vi 
visar tolerans gentemot regionala och sociala 
varianter. Jämlikhetens princip kräver att 
språket ej blir ett svårmanövrerat expert-
eller mandarinspråk. Speciellt viktigt är det 
att ordbildningen är genomskinlig. Här bry-
ter sig demokratismens princip delvis mot 
internationalismens, som gynnar de främ-
mande orden. 

En demokratisk språkvårds viktigaste kim-
nemärke är dock tolerans, och denna låter 
sig förenas med alla de övriga principerna. 
»Den bör», slutar K.-H. Dahlstedt, »efter-
sträva ett öppet språk, som varken stänger 
inåt mellan olika samhällsgrupper eller utåt 
mot andra språk och folk.» 

»Språk, språkvård och kommunikation» 
är ett viktigt bidrag till modern språkvårds-
debatt. Språkvårdens problem och möjlig-
heter i vår tid har här fått en allsidig be-
lysning på ett föredömligt enkelt språk, som 
når fram ej blott till specialisten utan till 
var och en som känner intresse och ansvar 
för vårt modersmål. 

2 
Språkvetenskapen har utvecklats snabbt un-
der de senaste decennierna, så snabbt att 
det har varit svårt t. o. m. för fackmännen 
att hålla sig å jour, än svårare att tillgodo-
göra sig de nya synsätten och tillämpa dem 
i sin egen forskning. 

Mycket av det nya har kommit väster-
ifrån. Ehuru av europeisk börd har struk-
turalismen vidareutvecklats och blivit känd 
framförallt genom amerikanska forskares 
verk. USA är också den transformationella 
grammatikens hemland. 

Från USA kom 1966 docenten Bengt Si-
gurd tillbaka till Lund efter ett år som 
gästprofessor i allmän lingvistik och fonetik 
vid Indiana University. Ett år senare publi-
cerade han Språkstruktur. Den moderna 
spra'l;forskningens metoder och problem-
ställningar. Boken kom som pocket i Wahl-
ström och Widstrand-serien (1967). 

En sammanfattande framställning på 
svenska i detta ämne har hittills saknats,  

och boken väckte därför stort intresse, icke 
minst bland unjversitetsfolk. 

Redan innehållsförteckningen visar, att 
boken är lika späckad med fakta som en 
bädeker. En närmare läsning förstärker det-
ta intryck. 

1 ett inledningskapitel presenteras läsaren 
för olika problem och frågor som språkve-
tenskapen försöker att lösa. Så följer ett ka-
pitel kallat »Verklighet, form och betydel-
se», där Sigurd bl. a. belyser den centrala 
frågan om de språkliga kategoriernas för-
hållande till verkligheten. Vi får veta, att 
olika språk indelar verkligheten på olika 
sätt. Speciellt intressant är avsnittet om 
släktskapstermer, där betydelsestrukturer 
ställs i relation till sociala förhållanden: 
Hawaiispråk benämner ett barns mor, most-
rar och fastrar med samma ord. Alla dessa 
kvinnor uppträder också som mödrar till 
barnet i fråga och bland vissa stammar är 
det dessutom praxis att en man gifter sig 
med sin hustrus syster om hustrun dör. 

1 kapitlet om fonetik behandlas sakkun-
nigt fonem, allofoner, fonotaktiska struktu-
rer (dvs, vilka ljudkombinationer som före-
kommer i ett språk), tekniska hjälpmedel 
vid undersökning av språkijud och ljudför-
ändring. Morfembegreppet klargörs i det 
följande kapitlet med hjälp av exempel 
från chinyanja, turkiska och fornsvenska. 
De gamla språkhistoriska begreppen assimi-
lation, bortfall, inskott och reduplikation 
inordnas under den gemensamma rubriken 
morfofonemiska växlingar. Sigurds förkla-
ring av termen morfofonemiska växlingar är 
dock synnerligen oklar och än dunklare är 
distinktionen mellan morfofonemisk och 
morfologisk växling. Givande är däremot 
redogörelsen för morfemklasser och avsnittet 
om morfemkombinationer, stammar och 
ordklasser. Särskilt diagrammet s. 59 och 
tabellen s. 60 är värdefulla. 

Syntaxen behandlas i två kapitel: kapitel 
5 mer traditionell syntax samt IC-analys 
och positionssyntax, kapitel 6 den generati-
va (transformationella) grammatiken. 

Transformationsgrammatiken är säkerli-
gen känd till namnet men okänd till inne-
hållet för de flesta läsare. Här om någon-
sin måste en författare bemöda sig om en 
förenklad och pedagogiskt tillrättalagd fram-
ställning. Avsnitten »Ett demonstrationsex-
empel» och »Omformning av grundmön-
stret» lämnar tyvärr mycket övrigt att önska 
i fråga om klarhet och enkelhet. Formel-
grammatiken s. 73 borde ha följts av en 
noggrann och systematisk tolkning i ord. 
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Därefter kunde formeigrammatiken ha upp-
repats med kommentaren och derivationen 
s. 74 parallellförda. Trycktekniskt hade det-
ta kunnat lösas genom att ett helt uppslag 
reserverats för ändamålet. Alla nya termer 
borde ha definierats vid första förekomsten. 
Meningen s. 73 »Detta gäller dock ej för 
den sista (morfofonemiska) regeln, som där-
för är av samma karaktär som de transfor-
mationer som senare kommer att behand-
las» är föga klargörande för en läsare som 
varken fått veta vad en morfofonemisk re-
gel eller en transformation är. 

Konsekvens i terminologien hade också 
varit en fördel. Vad som s. 75 kallas en 
frasmarkör blir på s. 77 en P-markerare. 

Oklar blir också redogörelsen s. 81 f. »Ut-
veckling av nominalfrasen» där symbolen 
(s) i regel 6 s. 81 lämnas okommenterad. 
Inte förrän på s. 84 får läsaren förkla-
ringen. 

1 kapitel 7 behandlas psykolingvistiken. 
Den i språkvetenskapen nu så aktuella ter-
men redundans införes utan förklaring men 
med hänvisning till avsnittet om informa-
tionsteori. Tack vare det nyttiga sakregistret 
hittar man lätt denna rubrik i bokens nion-
de och sista kapitel som behandlar »kvanti-
tativa aspekter». Informationsteorien pre-
senteras här på så hög abstraktionsnivå att 
det är föga sannolikt att en i ämnet obe-
vandrad läsare skall kunna tillgodogöra sig 
innehållet. De följande diagrammen och 
formierna s. 132-135 förbättrar inte situa-
tionen. Inte förrän på s. 137-138 kommer 
några konkreta exempel. Om Sigurd hade 
inlett sin framställning med dessa och suc-
cessivt fört sina läsare upp mot abstraktio-
nens höjder skulle framställningen ha vun-
nit åtskilligt i klarhet. Ännu bättre skulle 
den ha blivit om förf, byggt in större re-
dundans i sin framställning - dvs, skrivit 
mer begripligt. Just informationsteori har 
behandlats på ett synnerligen förtjänstfullt 
sätt av bl. a. Gleason i hans Linguistics and 
English Grammar och av Nida i Towards a 
Science of Translating, så mönster saknas 
ej. 

Ett problem när man skriver populärve-
tenskap är hur pass mycket man skall för-
utsätta att läsaren redan vet. Naturligtvis 
kan ej varje term förklaras. Men har man 
beslutat sig för att förklara en term så bör 
detta ske när termen förekommer första 
gången. Förf, syndar oupphörligt mot detta. 
Ibland ges dessutom förklaringarna - när 
de äntligen kommer - liksom i förbigåen-
de, i en bisats eller inom parentes. 

Till klarheten bidrar heller inte att Si-
gurd fallit för frestelsen att använda den 
speciella amerikanskpåverkade jargong som 
numera brukas mellan språkvetenskapsmän. 
Utan att vara purist kan man säkert gå 
med på att det är onödigt att tala om raf-
finering av metoder när man menar förfi-
ning eller skärpning. Exemplen kan mång-
faldigas. 

Stundom kan betydelselån leda till oklar-
heter som när förf, på s. 76 talar om att 
en transformation »flyttar tillbaka (eng. 
moves back?) subjektet efter verbet». 
»Flytta tillbaka» på svenska innebär att nå-
got återförs till en plats det tidigare haft, 
men den tolkningen är knappast rimlig i 
detta sammanhang. 

Bruket av amerikanismer tynger fram-
ställningen. Den mindre initierade läsaren 
torde stundom ha svårt att skilja mellan 
vad som är nödvändiga och vedertagna ame-
rikanska fackteimer och vad som är jargong 
- speciellt som de centrala termerna ofta 
lämnas okommenterade eller otillräckligt 
förklarade. 

En bok med ett så aktuellt och rikt inne-
håll hade varit värd en omsorgsfullare for-
mell utarhetning. 
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