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Svenska Akademien och 
svenskundervisningen 

Av H. S. Nyberg 

Direktörstal vid Svenska Akademiens 
högtidsdag den 20 december 1970. 

Enligt de stadgar, som Gustaf III år 1786 
fastställde för Svenska Akademien, är det 
Akademiens "yppersta och angelägnaste gö-
romål att arbeta uppå svenska språkets ren-
het, styrka och höghet, så uti vetenskaper 
som särdeles i anseende till skaldekonsten 
och vältaligheten uti alla dess tillhörande 
delar". Översatt till vår tids nyktra prosa 
innebär detta program, att Akademien skall 
med alla till buds stående medel främja vår-
den av vårt språk sådant det används i 
sakprosa, i litterär prosa och i poesi. 

Akademien har under sin historia sökt 
fullgöra denna uppgift på många olika sätt. 
Tidigast verkade den huvudsakligen genom 
utlysande av vittra tävlingar och språklig 
och stilistisk granskning av de inkomna täv-
lingsskrifterna, men denna verksamhet för-
lorade snart sin betydelse för att i vårt år-
hundrade helt och hållet försvinna. Men lika 
tidigt togs initiativ till en språkvård i in-
skränktare bemärkelse. Hela första bandet 
av Akademiens handlingar år 1801 upptas 
av en diger avhandling om svensk rättstav-
ning, formellt sett ett yttrande av Akade-
mien men författad av dess ledamot skalden 
Leopold. Den var den första uttömmande 
behandlingen av detta ämne och blev norm-
givande för hela den följande utvecklingen 
av vår ortografi. Planer på en ordbok över 
svenska språket och en svensk grammatik 
diskuterades och ansatser gjordes, men bort-
sett från Enbergs svenska grammatika 
(1836) skedde ingenting väsentligt förrän i 
senare delen av förra århundradet. År 1898 
utkom första bandet av Svenska Akademiens 
ordbok (SAOB); med sina tjugofem digra 
volymer är den ännu oavslutad och torde 
först vid nästa sekelskifte ha behandlat alf a-
betets sista bokstav. Genom sin ordlista 
(SAOL), vars tionde omarbetade upplaga 
nu förbereds, har Akademien skapat ett 
hjälpmedel oumbärligt för alla som i sitt ar-
bete behöver upplysning om vår aktuella 
ordskatt, dess stavning och böjning. Den är 
den officiella rikslikaren för vårt skriftspråk.  

1 nära samband med den står Svensk hand-
ordbok: konstruktioner och fraseologi. Erik 
Wellanders berömda Riktig svenska tillkom 
på Akademiens initiativ. Akademien under-
håller en särskild tjänst för stilistisk forsk-
ning, den har frigjort en av våra främsta ex-
perter på svenska språket från ämbetsplikter 
för att ge honom tillfälle att skriva nysvens-
kaos historia, och den stöder verksamt 
Nämnden för svensk språkvård och dess sys-
terorganisation Tekniska nomenklaturcen-
tralen. 

Ett språk befinner sig alltid i rörelse från 
generation till generation och behöver stän-
dig vård och översyn. Vårt språk har under 
de senaste decennierna genomgått en bråd-
störtad utveckling. Skriftspråkcts formsystem 
har förenklats och anpassats till talspråket, 
där förenklingen har varit genomförd sedan 
flera hundra år tillbaka. Satsbyggnad och 
stilistik har inte kunnat undgå att påverkas 
av detta. 1 och med teknikens ofantliga ut-
veckling och utbredning över allt större om-
råden av det offentliga och privata livet har 
ordförrådct starkt vidgats genom nybild-
ningar och en stor mängd termer och ut-
tryck lånade från främmande språk. Tidi-
gare var det tyskan och franskan som läm-
nade sina bidrag till vår ordskatt, nu är det 
mestadels engelskan, framför allt i dess ame-
rikanska form, med sitt från svenskan starkt 
avvikande ljudsystem. Det nya ordmaterialet 
ställer oss ofta inför svårbemästrade problem 
beträffande bildningssätt, uttal, böjning och 
användning. Jämsides med tillkomsten av 
nybildningarna undanträngs en stor ordskatt 
som tillhör det äldre kulturstadiet men är 
oumbärlig som passivt ordf örråd för för-
ståelsen av vår äldre litteratur, även ganska 
näraliggande sådan, såsom Frödings, Karl-
feldts och Heidenstams diktning och sekel-
skiftets stora prosaverk. Vården av vårt 
språk ter sig i närvarande tid särskilt makt-
påliggande. Akademien är jämlikt sina tra-
ditioner fullt medveten om sitt ansvar 
därvidlag. 

Skriftspråkets anpassning till talspråket på 
ett antal punkter missförstås inte sällan så, 
som om den innebure talspråkets upphö-
jande till ensam norm för skriftspråket, så 
att det nu endast gäller att "skriva som man 
talar". Detta bottnar i en bristfällig uppfatt-
ning både av talspråkets och av skriftsprå-
kets egenart. 

Det har dröjt länge nog innan man har 
nått fram till en klar insikt om förhållandet 
mellan det talade och det skrivna ordet. Den 



grammatiska reflexion, som började hos gre-
kerna och sedan övertogs av den väster-
ländska kulturen via latinet, var trollbunden 
till bokstäverna, feniciernas stora geniala in-
sats j människosläktets kultur. Ännu starkare 
drogs banden åt då Gutenberg göt de första 
tryckbokstäverna. Man var berusad av 
denna möjlighet att fånga in det flyktiga 
ordet och kunde inte tänka sig annat än att 
det man skrev eller tryckte var språket; man 
talade om ljud och menade bokstäver, och 
man talade om bokstäver och menade ljud. 
Det är först den moderna lingvistiken, som 
inte är mer än hundra år gammal, som har 
fastslagit, att talspråk och skriftspråk är två 
skilda yttringar av samma fenomen, det 
mänskliga talet, visserligen oupplösligt och 
oskiljaktligt förenade men av väsensskild na-
tur. Talspråket är endast bundet till språkets 
en gång för alla givna abstrakta struktur, 
inom vilken en mängd variationer är möj-
liga: det individuella talet - ingen talar ex-
akt lika som den andre, och skillnaden mel-
lan äldre och yngre är ofta påfallande -, 
individuella gruppspråk, dialekter o. s. v. 
Talspråkets grundelement är ljud, alltså 
akustiska fenomen, och dess mottagningsor-
gan är örat; det kan nöja sig med antyd-
ningar, ofullbordade meningar, lös hopfog-
ning av satserna, och det har åtskilliga extra 
hjälpmedel att förtydliga det: accent, röst-
volym, mimik, handrörelser. Talet är öppet 
för impulser i långt högre grad än den ge-
nomtänkta skriften. Skriftspråkets grundele-
ment är bokstäver, och det är ett språk för 
ögat, det saknar talspråkets extra uttrycks-
möjligheter men fordrar i gengäld tankarnas 
systematiska bearbetning och ordens logiska 
sammanknytning med en helt annan sträng-
het och konsekvens än det fria talet. Detta 
återverkar på talspråket, som därigenom får 
stadga och stringens, medan å andra sidan 
talspråket tillhandahåller åt skriftspråket 
enklare mönster och friskt och levande ord-
material. Skriftspråket är till sin natur kon-
servativare än talspråket, det är ett kommu-
nikationsmedel mellan och över generatio-
nerna, det förmedlar kulturarvet och håller 
folkenheten samman, på samma gång som 
det hindrar talspråket att alltför oförmedlat 
byta gestalt. 

1 reaktionen mot äldre språkvetenskap 
gick den nya skola, som för hundra år sedan 
tog ledningen, de s. k. junggrammatikerna 1 
Leipzig, till överdrift genom att ensidigt be-
tona det talade språket på det skrivnas be-
kostnad. Det talade språket var enligt deras  

uppfattning det enda som förtjänade nam-
net språk och kunde bli föremål för veten-
skaplig forskning; det har utvecklats och ut-
vecklar sig efter orubbliga lagar som verkar 
oberoende av mänskliga åtgöranden. Skrift-
språket ansågs vara en artificiell produkt 
utan självständig betydelse i språkets liv; 
endast det tillfälliga språkbruket avgjorde 
vad som är korrekt eller icke. Sådan var den 
allmänna språkvetenskapliga teorien vid 
vara universitet vid detta sekels början, och i 
den andan utbildades de generationer av 
modermålslärare som då fick hand om ung-
domens utbildning. Att denna uppfattning 
av språkets väsen inte bildade någon gynn-
sam grogrund för vad vi kallar språkvård 
säger sig självt, och dess negativa verkningar 
är tyvärr ännu inte helt övervunna. 

Redan vid sekelskiftet hade emellertid den 
internationella språkvetenskapen börjat 
svänga om till en djupare förståelse för det 
skrivna språkets egenart. Hos oss var det 
framför allt rättstavningsfrågan, bragt till 
avslutning genom den ännu gällande stav-
ningsreformen 1906, som sattc liv i diskus-
sionen. Gentemot ivrarna för en rent "ljud-
enlig" stavning kunde det lätt nog påvisas, 
att en sådan inte låter sig genomföras utan 
språkets sönderfall: dels har vårt skriftspråk 
en lång historia bakom sig, som inte kan eli-
mineras, dels existerar en hel skala olika tal-
vanor av provinsiellt, dialektalt eller socialt 
ursprung, som omsatta i skrift skulle försvåra 
kommunikationen i det sociala livet. Skall 
språket vara gemensamt för alla, så måste 
under alla omständigheter en gemensam 
norm skapas, och en reform får inte sönder-
bryta kontinuiteten inom det givna skrift-
språket. Som resultat av hela denna strid 
fastslog professor Bengt Hesselman 1919 den 
ovedersägliga satsen, att skriftspråket är en 
självständig yttring av språkets liv och har 
sina egna lagar och sin egen funktion vid si-
dan av talspråket. Stavningen är i eminent 
mening en skriftspråksfråga, icke en tal-
språksfråga. 

Vi har alltså att skilja mellan två tydligt 
avgränsade sidor av språklig aktivitet: talet 
och skriftspråket. Det s. k. lässpråket, det 
skrivna ordet som text för tal eller som före-
mål för individuell läsning, högt eller tyst, 
förblir ändock alltid skriftspråk och är inte 
detsamma som vårdat talspråk, hur nära det 
än må ansluta sig till det; att "tala som en 
bok" är intet högt beröm. Däremot vore det 
ett högt beröm att säga, att han eller hon 
förstår och upplever språket väl vid tyst och 



enskild läsning. Skriftspråket är tankens, 
själslivets och kulturens yppersta hjälpme-
del, och träning i dess rätta bruk är det yp-
persta pedagogiska medlet för tankens och 
överhuvud det medvetna själslivets skolning. 

Ser man på de planer för undervisning i 
svenska som nu gäller för våra skolor, alltså 
läroplan för grundskolan 1969 och läroplan 
för gymnasiet 1970, så faller det genast i 
ögonen, i hur hög grad de favoriserar det 
talade språket på det skrivnas bekostnad 
i all undervisning i levande moderna språk, 
svenskan icke utesluten. Det är idel för-
träffliga muntliga övningar som anbefalls 
i detta ämne på grundskolans tre stadier: 
fria samtal, övning i att ge uttryck åt upp-
levelser och iakttagelser, övning i att upp-
träda i vardagslivets situationer och att 
göra intervjuer, fri skapande dramatisk 
verksamhet, stillbild, film och television som 
förmedlare av upplevelser och information, 
tal- och röstvård m. m. Det skrivna ordet 
möter eleven i läsövningarna, som också 
skall bygga upp hans ordförråd. Men fö-
reskrifterna blir snäva då fråga är om skriv-
övningar och inövandet av skriftspråkets 
satslära och gramnsatikens grundelement. 
Undervisningen i rättstavning skall ske 
successivt, öva eleverna att uppmärksam-
ma felstavade ord och vänja dem att be-
gagna ordlista som en hjälp vid stavningen. 
Här förekom i tidigare stadgar en uttrycklig 
hänvisning till Svenska Akademiens ordlista; 
den är nu borttagen. Ordlistan har nu emel-
lertid den centrala och normativa ställning i 
svenska språkets bruk, att den icke nog tidigt 
kan sättas i elevens hand. Den är den enda 
som vilar på en fullständig vetenskaplig ge-
nomgång av det aktuella ordförrådet och 
har genom upprepade revisioner ständigt 
bevarat sin aktualitet. Den kan inte ersättas 
av mindre ordsamlingar, som inte har kom-
mit till under lika sträng kontroll, men dess 
användning kräver övning. Skrivövningarna, 
heter det, skall vara byggda på aktualiteter 
och avse att berika, variera och precisera ut-
tryckssättet och att ge fyllighet, livfullhet 
och sammanhang åt framställningen. Kraven 
på korrekthet, heter det, måste till en början 
vara måttliga. Tydligt är emellertid, att nå-
got egentligt grammatiskt studium av svens-
kan eller av grammatik över huvud taget in-
te är påtänkt i grundskolan; stadgan nalkas 
detta ämne med påtaglig skygghet. Eleverna, 
heter det, måste ges allmänbildande orien-
tering om hur de språkliga uttrycksmedlen 
fungerar, om olika typer av symboler, skill- 

naden mellan talat och skrivet språk och om 
enkla språkliga strukturer, vilket väl skall 
betyda någon enklare form av satslösnings-
övningar. Läraren, heter det vidare, måste 
alltid ta hänsyn till att många elever har 
svårt att förstå abstrakta grammatiska sam-
manhang. Grammatiska termer skall införas 
med stor försiktighet och endast då de blir 
till redskap som främjar elevernas förmåga 
att bättre behandla de språkliga uttrycks-
medlen. Detta betyder, att en elev kan gå 
igenom hela grundskolan utan att lära kän-
na termerna för de vanligaste grammatiska 
kategorierna. Samtidigt överöses han redan 
på ett mycket tidigt stadium med en uppsjö 
av abstrakta matematiska och fysikaliska ter-
mer av främmande ursprung. Man invänder 
kanske, att vår grammatiska terminologi, 
som vi har övertagit rubb och stubb från 
latinet, är till sitt ordaförstånd abstrakt och 
obegriplig, men detta gör mindre än man 
tror, då termerna helt enkelt tjänstgör som 
ett slags spelmarker. Att träning i vanlig 
satsanalys skulle vara svårare eller mindre 
lustbetonad (ett i stadgan ofta återkom-
mande begrepp) för en elev på mellan- eller 
högstadiet än t. ex. i matematik återstår 
att bevisa; här som eljest kommer allt an 
på läraren. 

Så som grundskolan är konstruerad måste 
sådan träning ske inom modersmålets ram. 
Engelskan lämpar sig inte för den, och 
tyskan, som tidigare var inkörsporten för 
den, kommer nu in endast som tilläggsämne 
i högstadiets högsta klass och efter vad det 
vill synas endast med ett minimum av gram-
matisk barlast. 

Vad som så försummas i grundskolan ger 
gymnasiet ingen möjlighet att ta igen. Äm-
net svenska har i senaste läroplan fått sitt 
timantal nedskuret till tre veckotimmar i 
varje årskurs men med ett i stort sett om-
fångsrikare program. Inom dess ram skall 
litteraturkunskapen inrymmas, och även om 
all svensk litteratur före Strindberg är satt 
på undantag, är programmet väl utfyllt med 
andra folks litteratur, delvis t. o. m. på 
grundspråket. Grundskolans övningar i det 
talade språket i alla dess olika användningar 
fortsätter, fördjupas och utbygges alltmer, 
och nu sätter uppsatsskrivningen in på all-
var. Det heter därom: "Eleverna skall lära 
sig att i skrift hänvända sig till privatperso-
ner, företag och myndigheter, utarbeta re-
dogörelser och rapporter, sammanfattningar 
och andra referat, avfatta protokoll och pro-
memorior. De skall öva sig i att göra anteck- 



ningar och över huvud taget att arbeta med 
pennan i hand. Vidare skall undervisningen 
ge eleverna större förmåga att uttrycka sig 
språkriktigt, vårdat och naturligt samt med 
tankereda och klarhet." Så långt är allting 
gott och väl, men i den trängsel av ämnen 
som nu råder på våra gymnasier är det myc-
ket svårt att få någonting riktigt ut av dessa 
sunda och goda principer. Modersmålslärare 
klagar över att den tid som anslås för skol-
skrivningarna är alldeles för knappt tilltagen 
för att en ambitiös elev skall hinna genom-
arbeta sitt opus så att det blir språkligt och 
stilistiskt korrekt. Ytterligare påpekas en an-
nan sak. Eleven skall, som nyss sades, alltid 
arbeta med pennan i hand och göra anteck-
ningar i de olika ämnena. 1 många fall är 
han helt hänvisad till sina anteckningar, 
därför att nödiga läromedel saknas eller de 
föreliggande behöver kompletteras. Härvid 
utbildar eleven sitt eget privata skriftspråk, 
som är undandraget kontroll. Det är i regel 
utvecklat under stor brådska och kan nöja 
sig med korta antydningar och ofullständiga 
satser. Att hyfsa stilens otympligheter blir 
det väl sällan tal om. Detta privata anteck-
ningsspråk blir till Sist elevens egentliga be-
hållning av skolans undervisning i svenska; 
det blir detta som han i fortsättningen mest 
kommer att begagna. 

Dessa skriftvanor ger sedan utslag i stu-
dierna vid universitetet. Där prövas ju nu-
mera studieresultaten på alla stadier i största 
utsträckning skriftligt i form av provskriv-
ningar och uppsatser. Här ges rikliga tillfäl-
len att iaktta resultatet av den moderna sko-
lans undervisning i svenska. Naturligtvis 
finns det alltjämt studenter som behandlar 
sitt modersmål väl, tack vare en naturlig 
fallenhet som inte ens det nu rådande järn-
likhetsraseriet har lyckats topphugga. Och 
naturligtvis har det alltid funnits studenter 
som inte har kunnat lära sig skriva en språk-
ligt och stilistiskt klanderfri svenska. Men 
det betänkliga är nu, att det stora flertalet 
av låt mig säga normalstudenter lämnar 
ifrån sig skriftliga prov som är behäftade 
med de flesta av de fel som den gamla sko-
lan försökte och i regel lyckades arbeta bort. 
En professor i svenska skriver: "Många stu-
denter skriver bra. De har kanske rent av en 
ledigare och uttrycksfullare stil än många av 
oss fyrtiotalister. Men det påfallande är att 
de som skriver dåligt, de skriver mycket 
sämre än vad någon av oss gjorde". En 
mycket erfaren universitetslärare i svenska 
hade att bedöma ett antal juridiska uppsat- 

ser. Han ställde inte kraven på godtagbar 
svenska högre än att den skulle klart, tydligt 
och korrekt förmedla innehållet, så att läsa-
ren inte behövde sväva i okunnighet om in-
nebörden, med bortseende från krav på 
åskådlighet, elegans, variation o. d. Med 
denna blygsamma måttstock fann han upp-
satserna språkligt godtagbara, en dock bara 
nätt och jämnt. Några av skribenterna hade 
bevistat en kurs som han hade givit i svensk 
skrivning, de andra hade endast skolkunska-
per. En annan, likaledes mycket erfaren 
universitetslärare i svenska hade språkligt 
bedömt uppsatser i pedagogik och gjort lik-
nande erfarenheter. 

Följande iakttagelser har gjorts. Mening-
arna är mycket konstlöst byggda, vilket i och 
för sig inte är något fel men gör framställ-
ningen monoton. Ibland har skribenten vid 
anlitandet av en källa nöjt sig med att orda-
grant skriva av den och då ibland råkat i 
olycka när den skulle infogas i hans text; 
gymnasiestadgans anvisning, att eleven skall 
läras att med egna ord referera en framställ-
ning har således slagit slint. Det är inte det 
enda fall då föreskrifterna har varit sådd på 
hälleberget. Från många håll, icke blott från 
universitetshåll, klagas över gymnasiebilda-
des oförmåga att avfatta ett redigt och klart 
protokoll, och otympliga, felaktiga eller 
ofullständiga ansökningshandlingar före-
kommer i alldeles för stort antal. Inte sällan 
har skribenten halkat in i kommitté- och ut-
redningssvenskan i dess sämre form. Dålig 
disposition av materialet är ett ofta åter-
kommande fel. Den s. k. substantivsjukan 
grasserar: "avlägga besök" i. st. f. "besöka", 
"finna användning" i. st. f. "använda" o. d. 
Det syndas ymnigt mot den s. k. subjektsre-
geln, när man bildar satser av typen "efter 
att ha återvänt hem började det regna". 
Överensstämmelsen mellan olika satsdelar är 
ofta felaktig, pronomina används med orik-
tig syftning, och den bekanta förvirringen 
ifråga om de och dem tycks vara omöjlig att 
häva. Prepositionerna dansar ringdans och 
kommer långt ifrån alltid på sin rätta plats i 
turerna, verb konstrueras fel, vanliga ord 
används i oriktig bemärkelse m. m. Stav-
ningen lämnar åtskilligt övrigt att önska, och 
kommateringen är ofta helt bisarr. 

Allt detta rör elementära ting, som borde 
vara undangjorda på skolstadiet. Det är me- 
ningslöst att här skylla på att språket befin-
ner sig i en brytningstid och omvandlas. De 
regler det här syndas emot tillhör språkets 
grundstruktur och stilistikens överallt giltiga 



lagar. Eftersom skolstadgan föreskriver att 
eleven skall vänjas vid att hantera och syste-
matiskt rådfråga handböcker, ville man här 
gärna till träget bruk rekommendera den ti-
digare nämnda Svensk handordbok; den 
villrådige får där tillförlitlig hjälp i alla 
tveksamma fall. 

Akademien har med oro och bekymmer 
följt den försämring i bruket av svenska 
språket bland ungdomen, som här har be-
lysts. Den är fullt medveten om att det inte 
fattas god vilja hos handledarna att göra det 
bästa möjliga av det uppgjorda programmet. 
Men det måste vara någonting däri som be-
höver bättras, om utvecklingen skall komma 
in i rätt bana. Akademien kan inte annat 
finna än att den formella träningen i språket 
kommer till korta i läroplanerna. Det skym-
tar i dem snarast en hemlig motvilja mot 
fonnell träning överhuvud, som om den 
nödvändigtvis vore något olustbetonat. En 
dylik negativ inställning verkar något av en 
anomali i idrottens tidevarv. Idrotten kräver 
också intensiv träning, och ingen finner det 
onaturligt att den idrottande ungdomen un-
derkastas dess hårda spelregler. Skulle inte 
språket vara värt liknande ansträngningar? 
Grammatiken måste återfå sin urgamla plats 
på den västerländska odlingens schema och 
lusten att både skriva och tala ett korrekt, 
rikt nyanserat och klart språk med alla 
medel stimuleras. Fostran till stil och håll-
ning i språket är till sist endast ett led, men 
ett mycket viktigt led, i den allmänna fost-
ran till stil och hållning, som ungdomen har 
rätt att få och som ingen samhällsform kan 
vara förutan. 

Skolundervisning en 
svenska språket 

Av Rolf Hillman 

Föredrag vid Nämndens för svensk 
språkvård årsmöte den 29 mars 1971. 

Det är inte möjligt, kanske inte heller önsk-
värt, att här försöka spänna över hela fältet 
av skolans svenskundervisning. Om grund-
skolan kommer jag att fatta mig kort, fastän 
dess undervisning torde vara den viktigaste 
för språkstandarden i vårt land. Jag har 
bara en begränsad personlig erfarenhet av 
att vara lärare på detta stadium, och det är 
inte lätt att finna ett objektivt material som 
belyser nivån. Dessutom har just en ny lä-
roplan börjat successivt införas, och vad den 
kommer att ge för resultat är för tidigt att 
säga något om. Gymnasiets nivå kan säkrare 
bedömas, och dessutom ger den en föreställ-
ning både om utgångspunkten, grundskolans 
studieresultat, och om dess eget slutresultat, 
de akademiska studiernas utgångspunkt. 

Det är väl riktigt att grundskolans nio-
åriga lärogång innebär en avsevärd förbätt-
ring av studierna jämfört med den tidigare 
folkskolans. Men det kan för svenskans del 
ändå påpekas att ämnets sammanlagda tim-
tal nu är lägre än i den gamla folkskolan 
med dess färre läroår. Beklagligt är att tim-
talet är så lågt på högstadiet, 3+3+4, där 
språkfärdigheten kan övas i relation till vux-
enlivets krav, och då den bör bli tillräck-
lig för dem som avslutar sin språkliga ut-
bildning och ge en pålitlig grund för gym-
nasial undervisning. Läroplan för grundsko-
lan 1969 ger viktiga och goda synpunkter på 
ämnesinnehåll och kursfördelning. Men re-
sultatet beror på i vilken utsträckning anvis-
ningarna kan förverkligas. Med hänsyn till 
de många brister i behärskningen av ele-
mentära färdigheter som en gymnasist kan 
uppvisa bör man inte göra sig för stora illu-
sioner. 

Jag vill fästa uppmärksamheten på ett par 
områden av språket där ett bättre resultat 
borde påräknas. Ett är stavningen. Det har 
förekommit en förklarlig reaktion mot den 
avgörande vikt som man tidigare fäste vid 
stavningcn både i folkskola och realskola. 
Rättstavningsövningarna tog en oproportio- 



nerlig tid i anspråk till förfång för andra 
delar av ämnet, bedrevs som en från dessa 
fristående konst, och på högre stadier be-
traktades några stavfel i en i andra avseen-
den god skrivning som allvarliga brister som 
drog ned betyget. Men pendeln förefaller nu 
ha svängt för långt åt andra hållet; man 
negligerar för mycket värdet av att kunna 
stava helt vanliga svenska ord utan att be-
höva anlita ordlista. När det för högstadiet 
anges: "Vid behov individuell övning i 
rättsstavning", kan nog förutses att behovet 
är ganska utbrett. 

Ett annat område är grammatiken. Det 
står i anvisningar och kommentarer: 
"Grammatiska termer skall införas med stor 
försiktighet och endast då de blir till redskap 
som främjar elevernas förmåga att allt 
bättre behandla de språkliga uttrycksmed-
len." Jag tror att många lärare inte kan gå 
längre i försiktighet än de gör. Även detta är 
väl en för långt driven reaktion mot en tidi-
gare fristående drill. Men det finns utmärkta 
läroböcker som på ett klokt sätt lägger upp 
metodiken och visar hur grammatiken kom-
mer in i ett praktiskt sammanhang och inte 
behöver vara ett obegripligt abstrakt system. 
Rädslan för ett litet antal grammatiska ter-
mer - för något annat är det ju inte frågan 
om - ter sig oförklarlig mot bakgrunden av 
den omfattande och många gånger besvär-
liga terminologi som används vid studiet av 
matematik och naturvetenskapliga ämnen. 
Det ingår dock redan i mellanstadiets ho-
vudmoment att känna igen subjekt, objekt 
och predikat i enkla satser och att rätt an-
vända de vanligaste formerna av allmänt 
brukade substantiv, adjektiv och verb samt 
ett urval av ord från övriga ordklasser. Det 
är kunskaper som i varje fall inte bör gå 
förlorade på högstadiet. Med dessa fromma 
önskningar övergår jag till gymnasiet. 

För många år sedan skrev en professor en 
tidningsartikel om sina erfarenheter som 
censor. Han fann abiturienternas brister i 
ordförrådet oroande; bl. a. visste en av dem 
inte vad ordet odalbonde betydde. På den 
tiden ingick Geijers dikt Odalbonderi 1 stan-
dardkursen, och för förståelsen av dikten är 
det av ett visst värde att veta vad en odal-
bonde är för något. Till abiturientens för-
svar kunde anföras, att behärskningen av det 
snabbt växande aktuella ordförrådet måste 
gå ut över ett inaktuellt ordstoff, då man 
inte kan begära att en individs ordförråd 
skall öka i obegränsad omfattning. Och 

kanske abiturienten var sjuk då klassen läste 
Geijer. Att denna detalj, betydelsen av ordet 
odalbonde, påtalades säger något om vad 
som då kunde anses som standardkunskap 
hos den som gått igenom gymnasiet, littera-
turhistoriskt och språkligt. 

1 år skriver docent Hans Lindström en 
understreckare om sina erfarenheter av bli-
vande sverssklärares kunskapsstandard före 
de litteraturhistoriska studiernas början och 
delvis efter genomgången och i många fall 
godkänd kurs (Svenska Dagbladet 4 mars 
1971). 

Att snubbla på ordet odalbonde skulle te 
sig helt betydelselöst, då tentatorn kan få 
höra att Geijer skrivit Fritiofs saga, Tegnér 
tragedin Wladimir den store, Bellman En 
kritik över kritiker och Viktor Rydberg ro-
manen Den nya skapelsen. Hans Lindström 
anför skrämmande resultat av diagnostiska 
prov som institutionen för nordiska språk 
vid Uppsala universitet anordnat före stu-
diernas början. Vid flervalsfrågor med tre 
svarsalternativ prickade mindre än hälften 
av de svarande in rätt svar på frågan om in-
nebörden av orden förmäten, gensaga, krass 
och påtala. Elva procent kunde ange den 
korrekta termen för fem böjningsformer av 
gå (gick, ginge, gått, gången, gående), unge-
fär 25 procent hade 0-1 rätt. När uppgif-
ten gällde att i ett antal meningar plocka ut 
adjektiv, adverb, pronomen och prepositio-
ner (jfr kursplanen för grundskolans 
mellanstadium) låg medeltalet på 8 rätt av 
15 möjliga. C:a 28 procent kunde rätt ange 
10 huvudsatser resp. bisatser i ett antal me-
ningar. 

Undersökningsmaterialet är visserligen li-
tet, men okunnigheten hos majoriteten i den 
undersökta gruppen dokumenterat massiv. 
Och det bör dock förutsättas att de som valt 
att bli svensklärare inte hör till dem som 
sämst tillgodogjort sig skolans svenskunder-
visning. Det ger anledning till djup oro över 
svenskundervisningens resultat. Och låt oss 
tala om det som brister och inte bemöta kr1-
tiken med att tala om annat som eleverna 
kan eller förutses kunna. 

De två första styckena i målbeskrivningen i 
gymnasiets läroplan är klart och otvetydigt 
formulerade: 
"att utveckla förmågan att uttrycka sig vår-
dat och korrekt, klart och samtidigt ledigt i 
tal och skrift samt att uppfatta och tillgodo.. 
göra sig innehållet i en text och bedöma 
detta från olika synpunkter, 



att utveckla förmågan att observera och re-
flektera över allmänt språkliga och stilistiska 
företeelser och därigenom ge förutsättningar 
att med omdöme och ansvar ta ställning till 
frågor rörande språkvård och språkriktig-
het". 

Varje årskursbeskrivning börjar med först 
muntlig, sedan skriftlig framställning. De 
allmänna synpunkterna innehåller kloka och 
ofta genomtänkta påpekanden om att skolan 
har, som det heter, "ett mycket stort ansvar 
när det gäller att värna om det svenska 
språket", och slår fast att detta inte bara är 
en språklig angelägenhet utan en fråga av 
långt större räckvidd, "eftersom bristfälliga 
talvanor och över huvud taget oförmåga att 
komma till rätta med de grundläggande 
kommunikationsfärdigheterna verkar starkt 
hämmande på individen". Därmed har man 
eftertryckligt understrukit vilken vikt som 
ligger på att undervisningen har tillräcklig 
kvalitet. 

Kommentarer och anvisningar för spe-
ciella kursmoment är ambitiösa och upp-
slagsrika. Särskilt har den muntliga fram-
ställningen, inklusive röst- och talvård, fått 
en framskjuten plats som aldrig tidigare. En 
utlänning, som på grundval av detta offi-
ciella material sökte bilda sig en uppfattning 
om vår svenskundervisning, skulle bli impo-
nerad av dess standard. Men ett studium av 
den faktiska verkligheten skulle avsevärt 
minska beundran. Det är självklart att det 
finns ett glapp mellan teori och praktik. 
Kursplaner och anvisningar har i alla tider 
siktat högt och mer och mer blivit en uppsjö 
av goda uppslag. Pappersflödet från bestäm-
mande myndigheter kan te sig som smörgås-
bordet på en Tysklandsfärja: man hinner 
inte, orkar inte och gitter inte konsumera 
allt. Men det finns hos teoretiker en tendens 
att inbilla sig att deras visioner - för att 
använda ett modeord av inte alltför impo-
nerande innebörd - är en verklighetsbe-
skrivning. Som inledning till anvisningarna 
för gymnasiets diskussionsövningar står föl-
jande: 

"Redan i grundskolan har de (eleverna) 
lärt sig de elementära reglerna för ett me-
ningsutbyte i ordnade former: att inte av-
bryta en talare utan begära ordet, innan 
man yttrar sig, och att över huvud taget 
rätta sig efter diskussionsledaren, att 
tänka igenom vad man skall säga och, när 
man fått ordet, klart och koncist säga vad 
man har på hjärtat, att alltid hålla sig till 
ämnet och skilja på person och sak, att 

undvika klumpiga och stereotypa vänd-
ningar (av typen "Jo, S. han sa att ..... 
o. s. v. De är också vana vid den form av 
gruppdiskussion som kallas bikupa." 

Om detta vore sant skulle ju en fortsatt ut-
bildning i gymnasiet av diskussionsteknik 
vara onödig och i framtiden varje diskussion 
i t. ex. riksdag, radio och tv vara en intel-
lektuell njutning. 

Av de språkliga momenten förefaller den 
muntliga framställningen kunna förete en 
acceptabel nivå. Många elever uttrycker sig 
påfallande väl, ledigt och naturligt och också 
korrekt. Arbetsformerna i gymnasiet ger ele-
verna riklig övning i att hålla längre anför-
anden, argumentera och resonera, även om 
den språkliga formen i flertalet fall inte blir 
föremål för någon granskning. Det ter sig 
särskilt i andra ämnen än svenska opåkallat 
att utöver det sakliga innehållet gå in på 
formen annat än vad som rör klarheten och 
redan i framställningen, och det kan vara 
svårt att hinna med det formella när en re-
dogörelse inte avser att pröva den språkliga 
förmågan. När färdigheten är god beror 
detta kanske främst på den ökade själv-
känsla och elevaktivitet som ger frimodighet 
och säkerhet. De rika tillfällena att fram-
träda ökar dock lätt klyftan mellan estradle-
jonen och de blyga och hämmade eleverna 
som ingalunda har försvunnit ur skolan och 
som av arbetsformerna tvingas fram ur sin 
tystnad. 

Den skriftliga framställningen är emeller-
tid klart otillfredsställande. Att nivån i nu-
varande skolform skulle sjunka i jämförelse 
med förhållandena förr var att vänta som en 
följd av ändrade bestämmelser. En elev kom 
tidigare inte in i gymnasiet utan en rimlig 
färdighet att skriva svenska. En flyttning 
från en ring till nästa försvårades avsevärt 
om betyget i svensk skrivning inte var god-
känt, och flyttning med ett sådant underbe-
tyg krävde en kompensation som sorgfälligt 
prövades. Ursprungligen måste en abiturient 
skriva godkänt på den svenska studentupp-
satsen för att över huvud taget bli student, 
senare krävdes att ha godkänt sammanfat-
tande betyg på sista ringens svenska skriv-
ningar, inklusive studentuppsatsen. När sär-
bestämmelserna om godkänt betyg i svensk 
skrivning som villkor för studentexamen slo-
pades, vägde i praktiken ett underbetyg i 
svensk skrivning särskilt tungt vid bedöm-
ningen av examen. Nu kan en elev passera 



skolan med en etta år från år i svenskans 
färdighetsdel och bli berättigad till akade-
miska studier med en i åratal ådagalagd 
oförmåga att uttrycka sig i skrift. Detta 
måste ofrånkomligt innebära en sjunkande 
genomsnittsstandard. Då betyget nu avser 
både skriftlig och muntlig framställning kan 
den språkliga oförmågan vara total. 

Att påpeka detta är inte att vilja ha till-
baka examensskolan eller en ferieläsning 
med dess ekonomiska och sociala olägenhe-
ter. Men det gamla systemet innebar att den 
som hade avsevärda brister i sin språkliga 
färdighet måste lägga ned ett ökat arbete för 
att komma upp ur sitt underläge och nå en 
godtagbar nivå, och det lyckades väl också i 
de flesta fall. Att kunna tillfredsställande 
handskas med sitt eget språk är en oumbär-
lig färdighet i yrkesliv och samhälle och för 
kontakten människor emellan. Det står också 
klart uttryckt i läroplanens allmänna anvis-
ningar som jag nyss citerat. Det borde vara 
ett oeftergivligt krav att eleven inte spärras 
ut men däremot får effektiv hjälp att i form 
av frikostig stödundervisning nå en godtag-
bar språklig nivå. Låtgåsystemet gagnar inte 
eleven. 

Att klyftan mellan anvisningarnas sköna 
visioner och skolans verklighet är så stor kan 
i allmänhet inte skyllas på lärarna. De sliter 
vid sina stencilapparater, suckande: "Ack, 
gåves det en trolldom, som dränkte all vår 
nakna verklighet." Nej, den väsentliga skul-
den ligger på den knappa tid som står till 
förfogande. Det gamla treåriga gymnasiet 
hade sammanlagt 12 	på reallinjen 11 - 
veckotimmar svenska, om 40 eller 45 minu-
ter beroende på hur de låg på schemat. Till 
detta kom en förstärkning av ämnets tid i 
form av 6 obligatoriska skrivningar, de två 
sista skolåren heldagsskrivningar, vilket mot-
svarade ungefär en veckotimme, om man 
slår ut dem på läsåret. Nu har man 8-10 
veckotimmar sammanlagt, olika på olika lin-
jer, alla om 40 minuter. Genom bortfall av 
lektioner av olika anledningar kan man 
knappast påräkna mer än 30 läsveckor per 
år med fullt timtal. Det gör att man i en 
årskurs i gymnasiet får räkna med c:a 90 
lektioner, dvs. 60 hela timmar om 60 minu-
ter. Det ämnesinnehåll som kurspianer och 
anvisningar anger ryms helt enkelt inte inom 
denna tidsram. Läraren tvingas då att an-
tingen utesluta vissa moment eller söka rusa 
igenom allt med halvsmälta kunskaper och 
ofullgångna färdigheter som resultat 	eller 
eventuellt bådadera. Till bekymret med 

tidsbristen kommer att nya moment, såsom 
argumentationsanalys och filmkunskap, in-
förlivats med svenskämnet och ytterligare 
begränsar utrymmet för den språkliga och 
litterära undervisningen. 

Vi har en tidsbrist i stort som begränsar 
möjligheten att hinna med en årskurs så som 
den är tänkt och som läraren skulle önska. 
Vi har en tidsbrist i smått som begränsar 
möjligheten att utan hafs och hets fullgöra 
de övningar och redogörelser som en lång-
siktig planering har förutsatt. Det finns en 
oskuldsfull villfarelse att en lektion om 40 
minuter innebär att 40 minuter disponeras 
för koncentrerat arbete. Det skulle förutsätta 
att läraren inte är klassföreståndare och som 
sådan behöver tala med klassen om annat än 
svenska, att närvarokontroll och allmänna 
upplysningar och resonemang inte inkräktar 
på lektionstiden. Det skulle förutsätta att 
eleverna sitter med pennan på papperet när 
klockan slår för lektionens början och att de 
eventuellt efter fullbordat arbetspass blixt-
snabbt kopplar om till en helt annan upp-
gift, så att timmen kan klyvas i två effektiva 
20-minuterspass. Så räknar planerare. 

Till tidsbristen i smått hör också den 
knappt tillmätta tiden för obligatoriska 
skrivningar och centrala prov, och det leder 
till bristande omsorg om formuleringen och 
gynnar otillbörligt de flyhänta, som inte all-
tid är de värdefullaste skribenterna. Att skri-
va snabbt är stort, att skriva bra är större. 
En sprinterstart är inte under alla förhållan-
den en vinst för den skrivande man brukar 
anse att möjligheten att tänka efter, innan 
man sätter pennan till papperet och sedan 
man väl har skrivit färdigt, är en fördel. 

Är nu gymnasisters färdighet att skriva 
svenska otillfredsställande? Det är en mycket 
utbredd uppfattning bland svensklärare, att 
nivån har blivit otillbörligt låg, att stavning, 
ordböjning, fraseologi, meningsbyggnad och 
interpunktion allmänt företer beklagliga 
brister. Självfallet skriver många gymnasister 
bra, som verbalt begåvade elever alltid har 
gjort, men genomsnittligt tycks bristerna 
vara alltför stora. Man kan, som det ofta 
görs, bolla med positiva erfarenheter som 
skulle kompensera de negativa: mot minskat 
vetande står ökad förmåga att skaffa sig ve-
tande, mot minskade kunskaper på ett om-
råde står ökade kunskaper på ett annat. 
Men en minskad färdighet att behärska sitt 
eget språk kan näppeligen kompenseras av 
någon vinst av annat slag. Det gäller dock 



vad som står först i läroplanens målbeskriv-
ning: "att utveckla förmågan att uttrycka 
sig vårdat och korrekt, klart och samtidigt 
ledigt i tal och skrift". 

Man kan naturligtvis betrakta lärares er-
farenheter som vaga och subjektiva, inga 
känner dock skolans vardag i alla detaljer 
som de. Och deras uppfattning besannas av 
ett officiellt material som står oss till buds: 
de autentiska centrala prov med förslag till 
betygssättning och motivering för omdömena 
som SÖ tillställer lärarna för att ge ledning 
vid deras bedömning av sina elevers prov. 
Eftersom dessa provskrivningar är tagna ur 
ett stort material och inplacerade i de fem 
betygsgraderna efter alla konstens regler, så 
att resultatet stämmer med den heliga riksli-
karen, den gausska kurvan, måste väl deras 
nivå spegla dagens verklighet. Och den är 
inte uppmuntrande. 

De centrala proven har en starkt styrande 
effekt. De kan förutsättas pröva de väsent-
liga sidorna av den färdighet i skriftlig 
framställning som gymnasiet syftar till, och 
det är naturligt att läraren genom övnings-
skrivningar av samma art och bedömda en-
ligt likartade normer förbereder sina elever 
för det kommande provet. Men provtypen 
har en för stark slagsida mot den studietek-
niska förmågan och alltför små krav på den 
språkliga färdigheten. 

Det sägs i anvisningarna om det centrala 
provet i högsta årskursen, att det avser "att 
pröva elevernas förmåga att med stöd av 
tillgängliga fakta (uppslagsböcker, läroböc-
ker, tablåer med sakuppgifter etc.) över-
blicka ett ganska omfattande stoff och sovra 
inom ett rikt material, att med en viss grad 
av självständighet analysera en förelagd text 
och dra slutsatser av ett framlagt statistiskt 
material etc." Efter denna grundliga an-
visning står två rader: "Självfallet mäter 
provet även den språkligt-stilistiska f är-
dighrscn." Det står visserligen självfallet, 
men ordet även är olycksbådande. Och i de 
konkreta förslagen till bedömning av de au-
tentiska skrivningsproven dominerar den 
studietekniska aspekten, medan ofta bedöm-
ningen av den språkliga behandlingen blir 
milt sagt anspråkslös. 

När man känner sig oroad av den låga 
nivå som många modeller för bedömningen 
av de centrala proven företer, får man 
beakta att experterna har haft att sortera ett 
stort material så att betygen stämmer med 
den anbefallda procentuella fördelningen. 
Man kan t. ex. förvåna sig över betyget Tre  

på ett visst prov men får konstatera att c:a 
38 procent av de deltagande eleverna tydli-
gen har ungefär denna skrivförmåga, och 
om man lägger till dem som fått Två eller 
Ett på provet - att mer än två tredjedelar 
av en årskurs inte skriver bättre. 

Man har emellertid anledning att oppo-
nera sig mot vad som står i inledningen till 
SÖ:s bedömningsmönster för centralt prov i 
årskurs 3 vårterminen 1969: "Förmågan att 
skriva ett för syftet lämpat, stilistiskt nyan-
serat språk växlar oerhört i det insända ma-
terialet. Om enbart den praktiska förmågan 
att uttrycka sig i skrift på svenska skulle be-
dömas, hade skribenternas fördelning på be-
tygsgrader blivit en helt annan än den här 
nedan demonstrerade. Även elever med sä-
ker blick för uppgifternas innebörd och god 
förmåga att överblicka och analysera ett 
stoff kan göra språkfel, såsom stavfel och 
formfel samt vanliga meningsbyggnadsfel. 
En del får skrivas på oförmåga att utnyttja 
skrivtiden effektivt och därmed samman-
hängande tidsbrist, men ofta tycks det också 
brista i rutinen och tekniken att använda 
ordlistan." Ingen begär att de språkliga syn-
punkterna enbart skall bestämma bedöm-
ningen, men de praktiska exemplen visar att 
andra aspekter på det skrivna starkt domi-
nerar och att inriktningen på förmågan att 
formulera är otillbörligt försvagad. Mot kra-
ven på en knappologisk iver att plocka de 
ibland lite fadda russinen ur textmaterialets 
bastanta kaka står en överslätande attityd 
mot iakttagna språkliga svagheter. 

När t. ex. uppgiften i ett centralt prov för 
årskurs 2 är att referera en artikel om stress 
och i anslutning till den skriva en kommen-
tar i form av en insändare, påpekas av 
granskarna att såväl referatet, som anges 
vara acceptabelt, som kommentaren belastas 
av elementära språkfel (kongruens- och 
genusfel). Men "kommentaren är för övrigt 
personlig, med ironin som ett originellt 
grepp på uppgiften. Anpassningen till stil-
mönstret (insändaren) är med detta grepp 
välfunnen, och texten skulle duga i vilken 
tidning som helst." Med tanke på hur 
många illa skrivna insändare som vissa tid-
ningar använder som spaltfyllnad är omdö-
met ingen kvalitetsstämpel. "Betyget Fyra 
motiveras med de anförda förtjänsterna, 
men det bör noteras, att det är en fyra på 
gränsen till tre, varvid de språkliga bristerna 
motiverar tvekan inför det högre betyget." 
De elementära språkfelen framkallar alltså 
endast tvekan att ge näst högsta betyget! 
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Ämnestypen "stilistiska iakttagelser" är 
krävande, och det är rimligt att vid bedöm- 
ningen beakta detta. Men det är förvånande 
att se, hur uppsatser som under denna ru-
brik huvudsakligen sysslar med notiser om 
innehållet och rymmer ett minimum av sti-
listiska iakttagelser, dåligt eller inte alls ex-
emplifierade, accepteras, när kraven på 
icke-språkliga iakttagelser ofta är så hårda. 

Naturligtvis är förmågan att dra konten-
tan ur en text eller en materialsamling yt-
terst viktig. Men studieteknik är något som 
bedrivs i alla ämnen och ideligen övas vid 
uppläggning av uppgifter, vid förhör och re-
dovisningar. Vill man pröva denna sker det 
kanske bäst genom besvarande av frågor, 
genom en uppställning i punkter; uppsats-
formen är för detta syfte många gånger inte 
den bästa. Däremot är formuleringen med 
rätt stavning, böjning, meningsbyggnad och 
fraseologi centrala uppgifter för ämnet 
svenska; i andra ämnen ligger denna uppgift 
i periferin. 

När man minskade antalet obligatoriska 
skrivningar i det nya gymnasiet i förhållande 
till det gamla till 2 i första årskursen, 4 i 
vardera andra och tredje, utgick man från 
att skrivförmågan skulle övas upp på andra 
och effektivare sätt. Tanken är otvivelaktigt 
riktig, men resultatet har hittills inte blivit 
det väntade. 

En uppodling av den muntliga framställ-
ningen borde komma också den skriftliga till 
godo, då en mängd språkliga problem är de 
samma, liksom många väsentliga krav på 
språket. Men hur långt driver man försöket 
att rätta till brister i den muntliga fram-
ställningen? En korrigering av sådana är 
ömtåligare, då den sker inför öppen ridå och 
i omedelbar anslutning till framträdandet. 
Dessutom tar den tid från svensktimmarna. 
Det mesta som sägs blir naturligtvis okorri-
gerat, framför allt vad som sägs på andra 
lektioner än svenskans. Mycket låter också 
en svensklärarc helt riktigt passera utan an-
märkning för att inte skapa eller öka en tal-
rädsla. 

Inte heller den elev som talar relativt väl 
får emellertid sin skrivförmåga till skänks. 
Man har en parallell i förhållandena i de 
främmande språken, där talövningarna dock 
har en mycket mera renodlat språklig funk-
tion. Det förekommer i debatten om talspråk 
och skriftspråk ofta en alltför suddig upp-
fattning om de ofrånkomliga skillnaderna 
och en inhUlning att det skulle röra sig om 
ett ledigt och naturligt språk å ena sidan och  

ett uppstyltat och knastrigt språk å den an-
dra. 

Man har med rätta intensifierat studiet av 
sakprosa, som dels ger tillfälle att analysera 
bruksprosan i funktion, dels ger modeller för 
skriftlig framställning. Däremot har läs-
ningen av skönlitteratur starkt beskurits, 
med de tillfällen den ger till språkliga och 
stilistiska iakttagelser av en konstnärlig 
framställning och med dess emotionella ver-
kan och stimulans för elevers egna litterära 
uttrycksbehov. 

Nu sägs med all rätt i inledningen till de 
bedömningsmönster för centrala prov i 
svenska för årskurs 3 1969, som jag tidigare 
citerat: "Det kan inte nog ofta understrykas, 
att systemet med färre och kortare obligato-
riska skrivningar i svenska förutsätter en 
planmässig skrivträning på lektionerna." 
Och läroplanen för gymnasiet ger i grund-
liga anvisningar en rik provkarta på hur så-
dana övningar kan bedrivas. Som en röd 
tråd i anvisningarna för andra ämnen än 
svenska går uppmaningen att göra anteck-
ningar och arbeta med pennan i hand. Det 
kan ligga en viss risk i allt detta skrivande, 
som inte underkastas någon språklig gransk-
ning: elever kan fastna i dåliga skriv-vanor 
och genom ideligt upprepande befästa dem. 
Och den naturliga formen för att skala fram 
huvudtankar och fakta i en artikel eller ge 
stöd för minnet av ett anförande är ofta 
snabbt nedkastade lösryckta ord, som det 
inte finns anledning att binda samman i en 
korrekt löpande framställning. Det kan till-
läggas, att svenskläraren ofta inte hinner 
med att rätta produkterna av elevernas stän-
diga skrivande i den utsträckning de skulle 
önska. Det ringa timtalet i ämnet gör, att 
svenskläraren för att få full tjänstgöring 
ofta tvingas att ha så många klasser i svens-
ka att arbetsbördan blir helt orimlig. 

Det är väl i känslan av att uppslagen och 
rekommendationerna rörande olika former 
av skrivövningar i Läroplan för gymnasiet är 
för allmänt formulerade för att slå igenom 
och förverkligas, som SÖ 1970 givit ut en 
handledning: "Skriftlig framställning i 
svenska på gymnasiet. Träning, bedömning 
och rättning." Den rubriceras som försöks-
version, och ämneskonferenser och enskilda 
lärare uppmanas att pröva och diskutera 
förslaget, så att praktiska erfarenheter kan 
leda till en ny version. 

Det är knappast några nyheter som pre-
senteras; man känner igen det mesta av de 
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övningsformer som föreslås. Men det nya 
och värdefulla är sammanställningen av de 
olika övningsmomenten i en genom hela 
gymnasiet genomförd lärogång, preciserad 
för varje termin. Man söker bygga upp 
skrivförmågan genom i regel korta övningar 
av delmoment. De terminsvis specificerade 
målen för skrivträningen bestämmer for-
merna för den skriftliga framställningen. 
Termin 1: att objektivt sammanfatta vad 

andra skrivit eller sagt, i anslutning till 
övningarna i studieteknik. 

Termin 2: att formulera en personlig kom-
mentar till ett givet textmaterial. 

Termin 3: att dels objektivt sammanfatta, 
dels mera personligt kommentera ett ma-
terial, lektionsstoff eller texter. 

Termin 4: att mera konsekvent bearbeta ett 
stoff för en skriftlig framställning, dels i 
analyser av ett mera begränsat material, 
dels i översikter av ett större material. 

Termin 5: att redovisa olika slags textanaly-
ser samt att ordna ett stoff i översiktlig 
framställning. 

Termin 6: en avrundning och sammanfatt-
ning av skrivträningsprogrammet. 
Om detta ambitiösa program vore möjligt 

att förverkliga i full utsträckning, borde 
gymnasister kunna läras att skriva bättre. 
Den första fråga som inställer sig är emeller-
tid, om inte förslagsställarna räknar med ett 
större mått av färdighet, förvärvad i grund- 
skolan, än vad som nu vanligen föreligger. 
När man ser mängden av elementära språk- 
liga fel som de centrala proven företer, 
både i andra och i tredje årskursen, gör man 
sig inga illusioner. Om elever mot slutet av 
sin gymnasietid inte klarar av vanliga ords 
stavning, böjning och betydelse, de enklaste 
regler för meningsbyggnad och interpunk- 
tion, vad hjälper det om de nödtorftigt kan 
plocka fram sakuppgifter och argument ur 
ett textmaterial? Hur skall de kunna t. ex. 
redovisa tankegången i en dikt i form av 
"en prosaparafras, som förutsätter ett delvis 
förändrat ordval, en ny ordföljd, ny rytm 
och diskretare rim", eller "arbeta om dialo-
gen i ett romanparti till en dramatisk scen", 
eller i samband med studiet av äldre littera-
tur och danska och norska texter "överföra 
kortare textpartier till fullt idiomatisk svens-
ka. . . så att också skillnaderna i ortografi 
mellan olika epokers svenska och mellan de 
nordiska språken kan belysas"? 

Så länge grundskolan inte kan bibringa 
eleverna en elementär språkfärdighet kom-
mer gymnasielärarna att nödgas syssla med  

tidsödande övningar av betydligt enklare slag 
än vad som förutses i det ambitiösa skriv-
träningsprogrammet och därmed tvingas att 
förskjuta och krympa detta. 

Men även om man skulle lyckas i grund-
skolan komma upp i den nivå som föresvä-
var skrivträningsprogrammets upphovsmän, 
ter sig deras tidsberäkningar alltför optimis-
tiska. Då övningarna i skriftlig framställning 
bara är en del av vad ämnet svenska skall 
inrymma, måste den tid de tar av den till-
gängliga lektionstiden ha sina bestämda 
gränser. Och sedan tidsramen har blivit 
fastställd, stuvar man in vida mer än vad 
som ryms inom den. Så är det i kursplaner 
och anvisningar, så är det ofta i annan pla-
nering. Det är förklarligt och i många av-
seenden sympatiskt. Man lägger skickligt 
upp en tilltalande kurs, eller man vill rädda 
ett önskvärt bildningsstoff, så att det inte 
försvinner ur skolan och därmed kanske ur 
allmän kultur. Och så tror man att vad 
skönt man drömt, vad man i kärlek vill skall 
kunna förverkligas. 

1 skrivträningsprogrammet föreslås t. ex. 
en essäistisk framställning av mindre 
omfång. "Även om man inte får ställa stora 
anspråk på omfånget av en sådan essä, krävs 
en dubbeltimma för att genomföra öv-
ningen," heter det. Skall man kunna sno 
ihop en essä på 80 minuter får man verkli-
gen vara på alerten, i synnerhet som det ofta 
är lättare att skriva långt än kort. Det är sä-
kert välbetänkt när det efter denna tidsbe-
räkning sägs ändå vara lämpligast att en viss 
del av arbetet utförs som hemuppgift. Till 
den förut omnämnda övningen att parafra-
sera en dikt anslås i förslaget 20 minuter av 
en lektion. Den snabbskrivning som den be-
räknade tiden för många övningar i pro-
grammet förutsätter kan inte befordra om-
sorgen om den språkliga formen, svenskun-
dervisningens huvuduppgift. 

Det är naturligtvis en riktig metod att öva 
anspråkslösare delfärdigheter i litet format. 
Men jag tror att det också behövs flera till- 
fällen till längre uppsatser, som kräver att 
ett flertal av de färdigheter som övats var 
för sig i mindre format aktualiseras på en 
gång. Och för en sådan mera allsidig språk- 
lig produktion räcker det inte med en lek-
tion om 40 minuter och ännu mindre med 
en halv lektion. Man kan ofta iaktta en på- 
fallande skillnad i språkriktighet mellan re-
feratet och den friare uppsatsen i anslutning 
därtill, som hör till andra årskursens skriv-
ningsform. Så länge eleven har en text 
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framför sig och använder dess uttryckssätt i 
lätt förändrad gestalt går det för honom att 
prestera en acceptabel formulering. Lämnad 
på egen hand utan detta direkta stöd för hur 
han skall skriva och med krav på att både 
hitta på synpunkter, ordna dem och uttrycka 
dem misslyckas eleven inte sällan med att nå 
en rimlig språklig nivå. Referatövningen blir 
för mycket en övning i sig utan att komma 
den allmänna språkfärdigheten till godo. 

Ytterligare två språkliga områden skall jag 
beröra. Grammatiken förekommer i gymna-
siets läroplan bara i tredje årskursen, där 
under rubriken Språkets liv och utveckling 
står: "Några aktuella grammatiska pro-
blem." Man kan säga att nästan alla gram-
matiska företeelser kan kallas aktuella pro-
blem för dagens gymnasister. Det är nöd-
vändigt att vid gymnasiets början ge en 
grammatisk kurs av elementärt slag, som en 
sammanfattning av vad grundskolan för-
hoppningsvis kommer att bibringa sina ele-
ver eller i värsta fall som en nybörjarkurs. 

De vanliga grammatiska termerna behövs 
för den språkbeskrivning som 1 alla möjliga 
sammanhang förekommer i kursen. Man 
skall utan att terrnernas innebörd bereder 
eleverna huvudbry kunna tala om ett brott 
mot subjektsregeln, lämpligheten av att er-
sätta ett substantiv med ett pronomen, faran 
av för tunga participialkonstruktioner eller 
olägenheten av ett felaktigt tempusval. 

Det finns en romantisk föreställning om 
att grammatiken skulle lägga kapson på en 
naturlig skapande fantasi, tvinga sångmön 
att dansa i bojor. Men det är ju inga dan-
sande sångmör som man vill dressera, utan 
vanliga knegare på skolbänken med dåliga 
utförsgåvor som man vill hjälpa. Lika verk-
lighetsfrämmande är föreställningen att 
välbegåvade och övade skribenter aldrig 
skulle söka stöd i grammatiska regler. Det 
finns också de som inbillar sig att grammatik 
betyder en fastlåsning vid ett statiskt system 
som inte tar hänsyn till språkets föränd-
ringar. De har inte upptäckt att den är en 
systematisering av det aktuella språkbruket 
och en registrering av språkliga analogier 
som kan ge ledning när den spontana språk-
känslan fladdrar. 

Vid sidan av den omedelbart praktiska 
nyttan finns det motivering även för ett visst 
teoretiskt studium av svenskans byggnad. 
Man söker inom många ämnesområden 
blottlägga strukturen. Skulle den språkliga 
strukturen vara av mindre betydelse? 

Till slut några ord om danska och norska. 
Våra grannspråk har alltid blivit styvmoder-
ligt behandlade i undervisningen. Studiet av 
danska och norska har i kursplaner och an-
visningar dock fått en förstärkt ställning. 
Studiet börjar redan på grundskolans låg-
stadium, fortsätter på mellan- och högstadiet 
och avslutas med den ståtliga målbeskriv-
ningen: "Med ganska talrika hörövningar 
och en relativt omfattande textkurs bakom 
sig bör eleverna vid gymnasietidens slut ha 
fått en sådan vana att höra grannspråken 
och en så säker kunskap om ord att de utan 
alltför stora svårigheter förstår talad danska 
och norska och utan egentlig möda kan tyst-
läsa danska och norska, i det senare fallet 
främst bokmål men även i viss grad nynorsk 
målet är att de skall kunna göra det utan att 
nämnvärt reflektera över att språket inte är 
svenska." Eja vore vi där! 

Trots de lovvärda avsikter som bestäm-
melserna vittnar om - 1 samklang med det 
intensifierade nordiska samarbetet på många 
områden - vet vi att teori och praktik inte 
tillnärmelsevis motsvarar varann. Grann-
språkens svaga ställning i våra skolor behö-
ver inte bero på lärares bristande intresse el-
ler deras hämningar med avseende på sin 
egen förmåga att undervisa i danska. När 
undervisningstiden inte räcker till för att bi-
bringa eleverna i grundskolan en tillräcklig 
färdighet i det egna språket, är det inte un-
derligt att studiet av grannspråken ägnas för 
liten tid. Samma skäl gäller i viss mån i 
gymnasiet. Och där tillkommer att kursen i 
svensk litteratur så avsevärt har beskurits, 
att den läsning av dansk och norsk skönlitte-
ratur som tidigare ingick som ett naturligt 
led i den litteraturhistoriska kursen i stor 
utsträckning har fallit bort. Någon nämn-
värd ökning av t. ex. den tidningsläsning och 
de hörövningar som man förr kunde hinna 
med, som kunde kompensera bortfallet av 
skönlitteratur, är det svårt att få plats med. 
Resultatet blir att eleverna ofta inte lyckas 
övervinna det initialmotstånd som en bris-
tande förmåga att klara av de språkliga svå-
righeterna framkallar. 

Situationen blir ännu ogynnsammare när 
nyutbildade svensklärare bara har fått en 
fempoängkurs i danska och norska i sin aka-
demiska utbildning. Men därmed tangerar 
jag vad som ytterligare kommer att påverka 
standarden i svenska på ett olyckligt sätt, 
den klart otillräckliga teoretiska lärarutbild-
ningen. 
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Dom och andra 
talspråksformer 

Av Bertil Molde 

Formen dom används i talspråk i stället för 
både de och dem så mycket numera och av 
så många svenskar från olika landsdelar och 
från alla sociala miljöer och med alla sorters 
bildning och utbildning bakom sig, att 
denna form dom måste anses tillhöra nor-
malt svenskt talspråk. Det finns visserligen 
mängder av svenskar som inte använder 
dom som ersättning för skriftens de, men det 
är tydligt att denna grupp svenskar ständigt 
minskar. Om man skall generalisera - och 
det blir jag tyvärr tvungen till här - kan 
man säga att formen dom för skriftens de 
används också i vad man måste kalla för 
riksspråkligt tal av majoriteten av alla 
svenskar, i varje fall i åldern under 50-60 
år. Den konkurrerande talformen är di, men 
den är sedan länge på retur och förekommer 
nu framför allt bland äldre svenskar och 
särskilt då i södra och sydvästra Sverige, och 
dessutom är det den gängse formen i fin-
landssvenskan (där dock dom också är "rätt 
vanligt numera", se Carl-Eric Thors artikel 
i Språkvård 3/1970, s. 15). Att ändra på 
bruket i talspråket och driva bort formen 
dom till förmån för di (eller de) ter sig 
knappast möjligt, i varje fall inte på kort 
sikt, utan vi får finna oss i att vi i detta fall 
som i så många andra har två skilda och 
konkurrerande former (dom :di) som bägge 
måste anses korrekta. 

Vad som här har sagts gäller det rena tal-
språket. Men det finns andra språkformer 
också, framför allt skriftspråket, och dess-
utom finns det man kan kalla för över-
gångsformer mellan talspråk och skriftspråk. 
Dit kan man hänföra t. ex. olika slag av 
uppläsningsspråk. Det finns åtminstone en 
form för uppläsningsspråk som så gott som 
alla svenskar dagligen här, och det är det 
språk som används i nyhetssändningar i ra-
dio och tv, alltså vid ren nyhetsuppläsning, 
inte i kommentarer och intervjuer o. d. Är 
det lämpligt att vid nyhetsuppläsning säga 
"dom" eller skall man eventuellt säga "di" 
eller kanske efter stavningen "de"? Den frå-
gan har diskuterats mycket, också av dem 
som ansvarar för nyhetsläsningen i radio och 
tv. Tidningarnas Telegrambyrå, TT, vände 

sig redan 1954 till Nämnden för svensk 
språkvård och ville ha ett råd i det här fal-
let. Det råd som då gavs och som sedan har 
upprepats vid många tillfällen var att TT 
lämpligen borde uttala (utläsa) skriftens de 
som de, precis som det stavas. (Den full-
ständiga lydelsen av denna rekommendation 
finns i Gösta Bergman, Rätt och fel i språ-
ket, s. 29.) Denna rekommendation följer 
man normalt på TT, vilket var och en lätt 
kan förvissa sig om. Däremot är det betyd-
ligt mindre enhetligt bruk i det här fallet i 
de nyhetssändningar i radio och tv som sköts 
inte av TT utan av Sveriges Radios eget 
folk, och det kan den som så önskar också 
lätt kontrollera. Personligen anser jag att 
man borde ha samma språkbruk i det här 
fallet i alla nyhetssändningar i radio och tv, 
och att man då borde läsa ut skriftens de 
precis som det stavas. En viktig anledning 
till att jag anser detta är att nyhetstele-
grammens språk inte är och inte heller bör 
vara rent samtalsspråk, utan det är (bör 
vara) ett något stramare talat eller rättare 
sagt uppläst språk. Detta språk bör helst 
vara sakligt och så objektivt som möjligt i 
stilen och den språkliga tonen, och det skall 
inte ge utrymme åt särskilt mycket person-
liga språkdrag hos den som råkar läsa nyhe-
terna vid ett visst tillfälle. Nyhetsläsarens 
personliga språkbruk skall alltså inte tränga 
fram starkt, utan nyhetsläsaren skall bara ge 
röst åt den text han läser upp. Han eller 
hon arbetar då normalt med en annan 
språkform och en annan stil än t. ex. den 
som en intervjuare kan använda eller den 
som används av en föredragshållare eller 
någon annan som talar bara för sig själv och 
inte förmedlar en annans tankar eller med-
delanden eller vad det nu är. Ett annat och 
inte mindre viktigt skäl till att jag anser att 
ett uttal de är bättre än både dom och di i 
radions och tv-ns nyhetsläsningar är att det 
uttalet inte torde störa eller irritera någon 
lyssnare, om lyssnarna ens märker att ny-
hetsläsaren använder det. Däremot är det 
alldeles tydligt (bl. a. av talrika förf råg-
ningar till Institutet för svensk språkvårci 
och av tidningsinsändare) att många inte 
bara lägger märke till utan direkt retar sig 
på uttalet dom för skriftens de i nyhetsupp-
läsning, och det är inte bra. Det innebär ju 
att lyssnare fäster sig vid den språkliga for-
men, och det kan i sin tur medföra att deras 
intresse i större eller mindre utsträckning 
dras ifrån det viktiga i det som sägs, nämli-
gen själva innehållet. Något tillspetsat kan 
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man rent allmänt säga, när det gäller språk-
liga meddelanden av den art som diskute-
ras här, att den språkliga form är bäst som 
observeras minst, som bara smidigt utnyttjas 
för att klart och tydligt och utan störningar 
bära fram det avsedda innehållet. 

Formen dom är värd att diskuteras också 
från en annan utgångspunkt. Det kan inte 
ha undgått någon språkintresserad och tid-
ningsläsande svensk att formen dom under 
de senaste åren har blivit allt vanligare i 
skrift (både som ersättning för de och som 
ersättning för dem). Det är blott alltför lätt 
att hitta exempel på detta i olika arter av 
reklam- och annonsspråk, och inte bara i 
kommersiell reklam utan också i annonser 
från t. ex. statliga och kommunala myndig-
heter och verk. Den ökade användningen av 
formen dom i detta språk kan just nu före-
falla som en modesak. Men formen dom an-
vänds också i många tidningar då och då i 
rent saklig text, alltså inte bara vid åter-
givning av talspråk, utan också t. ex. i vissa 
fall i rent nyhetsmaterial, i recensioner osv. 
Också i annan litteratur finner man numera 
stundom formen dom, t. o. m. i vissa läro-
böcker för lägre skolstadier. Ändå är det 
fortfarande så att formen dom måste anses 
vara relativt ovanlig i skrift, även om dess 
frekvens har ökat mycket påtagligt under de 
senaste åren. 

Det är förmodligen denna ökade använd-
ning som har lett till att en del lärare har 
börjat känna sig osäkra på hur de skall be-
döma formen dom i elevernas skriftliga ar-
beten. Vid skilda tillfällen har svensklärare 
vänt sig till Institutet för svensk språkvård 
och frågat om tiden nu kanske kan anses 
mogen att låta eleverna på alla stadier i 
skolan använda dom (för både de och dem) 
som normalform i uppsatser, referat osv. På 
den frågan har vi från institutets sida alltid 
svarat ett bestämt nej. Visserligen förekom-
mer dom ganska ofta i skriftspråk numera 
och mer än någonsin tidigare, men ändå 
dominerar ju de, dem mycket kraftigt i 
skrift. Skolans uppgift när det gäller svensk-
undervisningen måste väl bl. a. vara att 
lära eleverna ett språk och en språkform 
som stämmer så mycket som möjligt med 
den språkform som är gängse utanför skolan 
och som de förutsätts behärska någorlunda 
när de har lämnat skolan. Det betyder att 
man i skolan skall vänja eleverna vid att 
skriva de, dem - och vid att använda rätt 
form på rätt ställe. Om de sedan som vuxna  

vill skriva på annat sätt av någon anledning 
gör de det säkert ändå, men i skolan skall de 
lära sig att använda det svenska skriftsprå-
kets normala formförråd. Den lärare som 
inte lär sina elever detta, gör dem en 
otjänst. 1 skolan går naturligtvis den här in-
lärningen gradvis. På lägre skolstadier kan 
man tillåta mycket som man på högre sta-
dier ser strängare på. (Jfr också artikeln 
Talspråksformer i skrift, Språkvård 1/1965, 
s. 6.) Det är ju för övrigt också i skolan så 
att formvalet hänger ihop med den stil som 
används. Ett personligt brev till en god vän 
skrivs t. ex. inte likadant som en platsansö-
kan eller en skrivelse till en myndighet 
det gäller både i skolan och i verkligheten. 

Dom som skriftspråksform är emellertid inte 
något isolerat fall - även om den formen 
ofta brukar diskuteras som om den vore det. 
Det förhåller sig på ungefär samma sätt som 
med dom med former som nån, nåt, sån, 
sånt, såna, säja, mej, dej, sej och också ska, 
när sådana former används i normalt sakligt 
skriftspråk. Också sådana former används 
nu rätt ofta i för övrigt normalt skriftspråk, 
men också dem kan man ha anledning att 
ställa sig lite tvekande inför. Skriftens nor-
malformer är ju av gammalt någon, något, 
sådan, sådant, sådana, säga, mig, dig, sig, 
skall osv. En intressant sak med dessa for-
mer liksom med skriftformerna de och dem 
är att det är ytterst ovanligt att en läsare 
över huvud taget lägger märke till att det är 
just de som används. Däremot observerar 
många om man inte använder de formerna 
utan i stället skriver t. ex. nån, säja, mej. 
Även i detta fall kan det vara värt att på-
peka att den språkform är bäst som observe-
ras minst. Dessutom är det en annan sak 
som bör påpekas i detta sammanhang. Och 
det är att om man använder de gängse 
skriftformerna (någon, sådan, säga, skall 
etc.), så står det läsaren helt fritt att återge 
dem hur han vill i tal eller uppläsning eller 
vid tyst läsning. Om man däremot använder 
talspråksformerna också i skrift, så binds 
läsaren på ett helt annat sätt vid den form 
som den skrivande har valt. Man bör för 
övrigt observera att det inte alls är så att vi 
a 11 t i d säger t. ex. nån, sån, säja, ska, 
utan vi kan utan vidare ibland, och kanske 
särskilt när vi vill ge mera eftertryck åt 
orden, säga någon, sådana, skall och till och 
med säga. Det är också så att även om vi 
säger säja, så säger vi kanske oftast outsäg-
lig, uppsägning, tillsägelse och kanske också 
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t. ex. förutsäga, och det är onekligen prak-
tiskt att ordstammen (morfemet) säg- alltid 
skrivs likadant. 

De normala skriftformerna ger en bredare 
täckning av flera skiftande uttals- eller ut-
läsningsmöjligheter och också åt olika va-
rierande uttalsformer i olika landsdelar. En 
skriftform som nåt eller någe kan svårligen 
utläsas mer än på ett sätt, men en skriftform 
som något kan av en talare eller uppläsare 
(om han finner det förenligt med stilen) ut-
läsas på tre olika sätt ("något", "nåt", 
"någe"). De normala skriftformerna ger 
alltså möjligheter till uttalsvariationer som 
betingas av stilen eller andra omständighe-
ter, och de möjligheterna bör vi vara måna 
om att inte frånhända oss. 

Om man i allt större utsträckning i nor-
malt skriftspråk börjar använda talspråks-
former av skilda slag (dom, nån, såna, mej, 
säja, ska osv.), så skulle det kunna leda till 
att allt som är skrivet tidigare började te sig 
föråldrat 	det rör sig ju här om oerhört 
vanliga ord. Dessutom skulle vi avlägsna 
svenskan ännu mera från våra nordiska sys-
konspråk, danskan och norskan. 

Det finns alltså enligt min mening många 
omständigheter som starkt talar emot att gå 
över till att skriva dom, nån, såna osv. Finns 
det då ingenting som talar f ö r en sådan 
övergång? Inte mycket. Det enda skulle väl 
vara att man genom att använda talspråks-
formerna också i skrift skulle få bättre över-
ensstämmelse mellan tal och skrift, men då 
borde endast sådana talspråksformer komma 
i fråga för användning i skrift som normalt 
används över hela det svenska språkområ-
det, och det gäller inte alla de fall som här 
har diskuterats. Det ter sig t. ex. helt orim-
ligt att en som säger "di" skulle låta detta 
uttal motsvaras av en skriftform dom! Alla 
svenskar använder helt enkelt inte alltid ut-
talsformer som dom, nån, såna osv., och 
därför är argumentet att sådana former 
skulle leda till bättre överensstämmelse mel-
lan tal och skrift föga bärkraftigt. Dessutom 
är det ju så att det är en allmän tendens i 
svenskt uttal nu att man i allt högre grad 
och i allt flera fall uttalar orden efter stav-
ningen. Det gäller inte bara fall som balans, 
intressant, ropade, huset, utan också högfre-
kventa formord som och, att, med, till, vid. 
Det är inte helt omöjligt att u tt a 1 som 
de, dem, någon, sådana kan komma att bli 
vanligare i framtiden, och det skulle också 
leda till en ökad överensstämmelse mellan 
tal och skrift - men utan att följden blev  

några nämnvärda nya nackdelar. Men för 
att den möjligheten skall finnas krävs det 
att talspråksformerna i n t e får ökad an-
vändning i skrift, utan helst minskad. 

Belöning 

till talvårdare 

Nämnden för svensk språkvård mottog i 
mars 1971 ett belopp på 5 000 kronor att 
utdelas såsom belöning till en person som 
gjort sig särskilt förtjänt om svensk tal-
vård. Vid nämndens årsmöte den 29 mars 
1971 överlämnades denna belöning till mu-
sikdirektör Åke Nygren för hans verksamhet 
som talpedagog, talvårdare och uppläsare. 
Vid överlämnandet framhöll nämndens ord-
förande, professor Carl Ivar Ståhle, att in-
satser som Åke Nygrens är av särskild vikt 
i en tid då det talade språket i radio och 
television har så stor betydelse för det all-
männa språkbruket. 
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