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Notiser om Nämnden för 
svensk språkvård 

Verksamheten under 1972 

Nämnden för svensk språkvård redovisar i 
sin årsberättelse för 1972 -. det tjugonionde 
verksanshetsåret - en betydande ökning av 
kontakterna med myndigheter, institutioner, 
organisationer, företag och enskilda perso-
ner. Under 1972 besvarades nämligen av 
nämnden eller - och huvudsakligen - av 
Institutet för svensk språkvård omkring 
7 000 förfrågningar om språkliga problem 
av de mest skiftande slag. Detta innebär en 
väsentlig ökning jämfört med tidigare år. 

Antalet språkfrågor som besvarats av In-
stitutet för svensk språkvård under de se-
naste tio åren framgår av följande tabell 
(det kan nämnas att av det totala antalet 
frågor har i regel omkring 2/3 besvarats 
muntligt, dvs, vanligen i telefon, medan res- 
ten besvarats skriftligt: 

1963 	1 300 
1964 	1 500 
1965 	2050 
1966 	2350 
1967 	2400 
1968 	3000 
1969 	4500 
1970 	5350 
1971 	5 100 
1972 	7000 
Under de senaste fem verksamhetsåren 

har alltså den viktiga rådgivningsverksam-
beten nära nog tredubblats. Ökningen tycks 
också fortsätta under 1973 - under de fyra 
första månaderna 1973 besvarades nämli-
gen över 3 000 språkfrågor av institutet. 
Rådgivningsarbetets kraftiga ökning under 
senare år har emellertid skett utan någon 
som helst ökning av personalen på institu-
tet. 

Även andra delar av nämndens verksam-
het har ökat starkt under de senaste fem 
åren. Under åren 1968-1972 publicerades 
inte mindre än 14 helt nya volymer i nämn-
dens skriftserie (mot 33 volymer under hela 
perioden 1946-1967), vartill kommer nya 
upplagor av ytterligare 8 skrifter. Under 
1972 utgavs två nya nummer i skriftserien, 
nämligen Språk i Norden 1972 och Språket 
i Jönköping av Erik Lönnerholm. Flera nya 
skrifter är under arbete och kan väntas 
komma att publiceras under 1973 och 1974,  

bl. a en skrift om Ainerikasvenska (av Nils 
Hasselmo) och en om språket i Göteborg 
(av Bengt Holmberg). 

Huvudsakligen under 1972 har utarlsetats 
en skolordlista; denna presenteras utförligt 
på annan plats i detta nummer. 

Nämnden har också två större ordböcker 
under arbete, nämligen en svensk uttolsord-
bok och en norsk-svensk ordbok (den senare 
i samarbete med Norsk språkråd). 

Tidskriften Språkvård - som började ut-
ges 1965 - har fått ökad spridning för 
varje år. Under 1972 uppgick antalet pre-
nunseranter till över 2 000. 

Utredning om nämndens framtid 

Det har under de senaste åren blivit allt 
svårare för nämnden att genom personalen 
på Institutet för svensk språkvård sköta de 
uppgifter som nämnden ställs inför och ut-
föra de forskningar som krävs för ett effek-
tivt språkvårdsarbete. 

Nämnden har ända sedan 1960-talet be-
drivit en undersökning av det svenska ord-
förrådets tillväxt under tiden från och med 
1945. Denna undersökning har under de 
senaste åren blivit mycket starkt lidande av 
personalbristen på institutet. Andra, plane-
rade, arbetsuppgifter har inte ens kunnat 
påbörjas. 

Institutets verksamhet har sedan 1967 
skötts av endast två heltidsanställda veten-
skapligt skolade tjänstemän och ett deltids-
anställt skrivbiträde. Enligt nämndens be-
räkningar måste denna personalstyrka för-
dubblas, om verksamheten skall kunna be-
drivas tillfredsställande i fortsättningen. 
Men nämndens ekonomi har icke medgivit 
någon ökning av den fast anställda persona-
len på institutet sedan 1967. 

Nämnden har sedan en följd av år i sina 
ansökningar om statsbidrag begärt medel till 
nya tjänster eller alternativt föreslagit att 
nämnden eller institutet på lämpligt sätt 
skulle förstatligas helt eller delvis. Dessa 
fransställningar har ännu inte lett till annat 
resultat än vissa mindre höjningar av det 
årliga statsanslaget (för budgetåret 1972/73 
uppgår detta till 110 000 kronor, vartill 
kommer ett anslag från statens lmunmanis-
tiska forskningsråd på 35 000 kronor). 

1 december 1972 hänvände sig nämnden 
till chefen för utbildningsdepartementet, 
statsrådet Ingvar Carlsson, och framförde 



en begäran om att nämndens framtid måtte 
tryggas genom ökade insatser från statens 
sida. Denna hänvändelse ledde till att stats-
rådet Carlsson i februari 1973 tillkallade 
tre sakkunniga med uppgift "att utreda frå-
gan om nämndens framtida ställning och 
organisation". De sakkunniga är expedi-
tionschefen Jan Stiernstedt (ordförande) 
samt professorerna Carl Ivar Ståhle och 
Bertil Molde. De sakkunnigas förslag beräk-
nas föreligga i juni 1973, och det kommer 
givetvis att behandlas i nästa nummer av 
Språkvård. 

Nämndens årsmöte 1973 

Nämnden höll sitt årsmöte den 2 april. 
Därvid diskuterades naturligtvis verksamhe-
ten under 1972 och arbetsuppgifterna för 
den närmaste framtiden. 

Huvudämnet för årsmötet var emellertid 
en presentation av tionde upplagan av 
Svenska Akademiens ordlista, som utges i 
juni 1973. Ordlistans huvudredaktör, uni-
versitetslektor Gösta Mattsson, redogjorde 
för de principer som hade väglett ordliste-
redaktionen och för skillnaderna mellan 
den nya upplagan och den närmast före-
gående (den nionde från 1950). Den mest 
framträdande skillnaden är givetvis att någ-
ra tusen nya ord har tagits upp i ordlistan, 
dels ord som har kommit in i språket under 
de senaste drygt 20 åren, dels folkliga, var-
dagliga och provinsiella ord som av olika 
anledningar inte tidigare beretts plats i ord-
listan. Vissa stavningsändringar har också 
gjorts i den nya ordlistan, t. ex. har cigarett 
upptagits som tillåten stavning vid sidan av 
cigarrett. Inom ordböjningen är huvudskill-
naden gentemot den nionde upplagan att 
man nu endast i undantagsfall har tagit 
med rent engelska pluralformer på -s och 
i stället infört svenska pluraler (t. ex. till 
blinker de alternativa pluralformerna blink-
rar och blinker). 

Den nya upplagan av Svenska Akade-
miens ordlista kommer senare att behandlas 
utförligare i denna tidskrift. 

Stiftelsen Erik Wellanders fond 

1 samband med professor Erik Wellanders 
70-årsdag 1954 skapades genom en insam-
ling en fond med huvuduppgift att belöna 

betydelsefulla insatser för svensk språkvård. 
Sedan 1958 har - med få undantag 
varje år en belöning givits ur fonden, och 
utdelningen har skett vid språkvårdsnämn-
dens årsmöten. 

Vid nämndens årsmöte 1973 utdelades 
priset till professor Björn Callinder, och i 
samband med tillkännagivandet av detta ut-
talade fondens ordförande, professor Erik 
Wellander bl. a. följande: 

"Vad vi inom språkvårdsnämnden har 
velat, det är naturligtvis att vårt språk 
skall utvecklas till ett smidigt och ända-
målsenligt redskap för tanken. Det gäl-
ler inte bara att avvisa vad som är vir-
rigt och oskönt och stötande, det gäller 
att hävda ett fast språkbruk, gramma-
tiskt och logiskt riktigt, enkelt och klart. 
Men det gäller också att ständigt vidga 
uttrycksmöjligheterna i takt med världs-
bildens utveckling, att öppna portarna för 
nödig internationalisering inom teknik 
och vetenskap men stänga dem för få-
fängliga nyheter och menliga inflytelser 
från omvärlden. 

Vad vi har uppnått är svårare att säga, 
men vi vågar tro att det livliga dryftan-
det av språkriktighetsfrågor har gjort 
många talande och skrivande svenskar 
säkrare i grammatik och stilistik och där-
med kräsnare i valet av uttrycksmedel. 

1 vårt arbete har vi tacksamt känt stö-
det av en språkman med vidaste erfaren-
het, en erfarenhet som märkligt nog har 
visat sig kunna omsättas i vittra idrotter. 
Den lärde vitterlekarens namn är Björn 
Collin der. 

Nu vill vi betyga vår tacksamhet genom 
att till Björn Collinder, absens, överräcka 
årets belöning från Stiftelsen Erik Wel-
landers fond." 



Innan jag försöker svara på de frågorna 
bör jag kanske säga något om den rent prak-
tiska bakgrunden till det tryckta riksdags-
protokollet. 

Språkvård i riksdags-
protokollet? 

Av Gunnar Ljusterdal 

"Den ena kvällen efter den andra anteck-
nar jag förutsägelser som aldrig slår in, löf-
ten som aldrig hålls, förklaringar som bara 
har till syfte att förvilla. jag vadar i ord." 

"Talarna - 	bedömde jag huvudsak- 
ligen efter dem som talade tydligt och lång-
samt, och mest värderade jag dem, som säl- 
lan öppnade munnen. 	- Några talare 
voro kända för sin mångordighet och sina 
pleonasmer, bland andra Bernhard Rosen-
blad, som avstyrkte införandet av sexskil-
lingar i silver, emedan bönderna hava 'stora 
trasiga hål i sina fickor', och tillstyrkte pen-
sion åt en änka, därför att hon hade 'sju 
talrika barn'. Ett vanligt fel hos åtskilliga 
talare var att inveckla sig i mellanmeningar, 
från vilka de aldrig återkommo till huvud-
satsen. 

Utom det att jag i allmänhet fäste upp-
märksarnhet vid talarna mera ur en notaries 
än en statsmans synpunkt, måste jag till 
min blygsel bekänna, att jag var mera road 
av dem, som tilläto sig personligheter, än 
dem, som höllo sig till sak." 

Så yttrar sig två riksdagsstenografer ur en 
tidigare generation om sitt yrkes egenheter. 
Den förre är Charles Dickens, som i David 
Copperfield skildrar sin egen stenografiska 
bana - men hans uttalande gäller det eng-
elska parlamentets talare och äger alltså 
ingen tillämpning på Sveriges riksdag. Den 
senare är Louis De Geer, som i sina memo-
arer helt kort berättar om sin verksamhet 
som notarie hos ridderskapet och adeln vid 
1844 års riksdag; det var alltså några år 
innan han blev justitiestatsminister och riks-
dagsreformator. - Notarie är för övrigt den 
gamla benämningen på en riksdags- eller 
debattstenograf, och den har hävd från den 
romerska antiken, vars stenografer använde 
de s. k. Tironska noterna. 

Ungefär som Louis De Geer känner sig 
nog emellanåt den nutida riksdagsstenogra-
fen, när han sitter omgiven av dagens poli-
tiska talekonst. Hur skall han kunna be-
driva språkvård i denna högst bekymmer-
samma situation? Och om han kan det, får 
han det och bör han det? 

Enligt riksdagsstadgan skall alla inlägg i 
kammaren upptecknas och föras till proto-
kollet; den paragrafen har någorlunda oför-
ändrad gällt sedan tvåkammarriksdagen till-
kom. - Men varför upptecknas? Har man 
inga bandspelare? Det är en fråga som 
riksdagsstenografer brukar möta. Svaret är: 
Jo, visst har man bandspelare. Allt som sägs 
tas upp på band dels för arkivering, dels 
som "facit" för stenografen. Att stenogra-
fen i sin tur finns beror på att talet inte 
bara skall registreras utan också föras till 
protokollet, och innan det talade ordet för-
vandlas till tryckt kan det krävas en viss be- 
arbetning 	eller, om man så vill, en viss 
språkvård. Den klarar man lättare om tex-
ten finns på ett papper än om den enbart 
hörs på ett band, och det papperet har ste-
nografen i sitt block. 

Den 1 april 1973 trädde en ny stenograf-
organisation i funktion. 1 normalfallet av-
löser 13 stenografer i femminuterspass var-
andra i kammaren. Var och en av dem har 
12)< 5 minuter på sig för utskrivning och 
redigering och för inläsning av den bearbe-
tade texten på en dikteringsapparat. Barm-
det från den apparaten sänds via rörpost 
till den s. k. composercentralen; en composer 
är i stort sett en elektrisk skrivmaskin som 
ger både en utskrift på papper och en "data-
utskrift" på magnetband. Magnetbandet an-
vänds sedan för automatisk sättning och 
möjliggör ett snabbt tryckande. Pappers-
utskrjften sänds först till de s. k. förste ste-
nograferna, som gör en genomgång och rät-
tar eventuella fel, innan det samlade anfö-
randet - ett anförande kan ju ha fördelats 
på flera femminutersstenografer 	går till 
talaren för justering. 

Riksdagsstenografen har alltså bråttom, 
men mitt i sitt jäkt måste han ändå vara 
noggrann. Bortsett från att han inte bör 
höra eller skriva fel skall han också ta ställ-
ning till om talaren har uttryckt sig be-
gripligt - vad som är lätt att förstå i tal 
kan te sig mycket dunkelt i skrift, när för-
klarande betoningar och andra små finesser 
inte längre hjälper till. Här kan ett visst 
tankearbete ibland vara av nöden. 

Som en rent formell grund för sitt arbete - 



somliga säger formalistisk 	har riksdags- 
stenografen ett litet häfte vid namn Anvis-
ningar för riksdagstrycket. Där återfinns di-
verse regler om bruket av stor bokstav, om 
förkortningar, om interpunktion osv. 1 stort 
sett överensstämmer de reglerna med språk- 
vårdsnämndens skrivregler 	de har också 
utarbetats i samråd med nämnden 	men 
något har offrats åt gammal statlig skriv-
praxis; vi använder t. ex. liten bokstav i 
namn på statliga verk och nämnder. 

Det väsentliga i vad stenografen kallar 
redigering är emellertid den språkliga eller 
stilistiska bearbetningen. Tidigare kunde den 
bli ganska hård; idealet var en sorts pro-
tokollär högprosa, som avvek rätt mycket 
från medeisvenskens talspråk. 1 dag är må- 
let att behålla 	eller åstadkomma - ett 
vårdat talspråk i skriven form. När riksdags-
stenografen försöker nå det målet har han 
att följa kanimarsekreterarens direktiv, som 
innebär 

"att stilistiska och redaktionella ändringar 
får göras endast då sådana ändringar är 
uppenbart nödvändiga, 
att alla försök att uniformera de olika 
talarnas anföranden till överensstämmelse 
med någon sorts parlamentarisk normal-
lrosa måste undvikas, 
att överlämnade koncept inte får frångås 
i andra fall än då talaren i sitt muntliga 
anförande medvetet avvikit från koncep-
tet eller då detta innehåller felaktiga 
sakuppgifter samt 
att den i överlämnade koncept tillämpade 
uppdelningen i stycken skall följas om 
den inte är uppenbart orimlig". 
De flesta riksdagsstenografer håller nog 

med om att detta är mycket vettiga riktlin-
jer, och vi försöker därför följa dem så långt 
samvetet tillåter. Meningen är ju inte att 
mästra en talare och visa sin egen förmåga 
att skriva en vacker svenska, utan att låta 
talaren själv komma till sin rätt. Det vore 
inte riktigt att släta ut ett originellt, kanske 
litet dialektfärgat språkbruk, om det inte i 
och för sig är felaktigt. Ett gott exempel i 
det sammanhanget är finansminister Sträng. 
Man kan ha många uppfattningar om be-
hovet av främmande ord i svenska språket, 
rneis inte ens en purist bör i det fallet ur-
gera att innovationerna skall elimineras, 
totaliter sett. 

Av vad jag nu har sagt framgår att riks-
dagsstenografen till skillnad från de flesta 

andra skribenter arbetar i tämligen bunden 
form - detta till trots en högst prosaisk. 
Men även om han inte i alla avseenden får 
följa sin egen stilistiska smak har han en 
hel del att göra. 1 fritt tal har vi alla ganska 
svårt att uttrycka oss logiskt. Vi hoppar från 
tanke till tanke utan riktigt samnsanhang, 
vi upprepar oss utan att märka det, vi kan-
ske inte är säkra på vad ett ord egentligen 
betyder men använder det ändå, vi säger 
helt enkelt fel. Inget av det här är nsera 
utmärkande för riksdagsmän än för andra 
personer 	kanske snarare tvärtom; den 
som har stenngraferat debatter både inom 
och utom riksdagen tycker sig märka att 
riksdagsmän är säkrare talare än genom-
snittet. Men själva det parlamentariska språ-
ket ger rikliga tillfällen till större eller 
mindre misstag genom sin traditionella ka-
raktär. Man vill, eller känner sig tvungen, 
att som politiker uttrycka sig fint - och fint 
betyder då ofta på kanslisvenska. Där har vi 
säkert substantivsjukans bacillbärare; man 
säger inte gärna mål när man kan säga mål-
sättning eller problem när man kan säga 
problematik eller probleinställning. Nej, vem 
vill säga: "Jag anser att frågan genast måste 
utredas"? Det blir onekligen mycket större 
tyngd över: "Enligt mitt personliga förme-
nande är det av behovet påkallat att en ut-
redning utan dröjsmål kommer till stånd be-
träffande det föreliggande frågekomplexet." 

Det händer kanske att en talare inte alls 
tänker efter, och då kan det bli besvärligt 
för stenografen. Men betydligt vanligare är 
det att talaren ger sig själv tid att tänka 
genom att använda utfyllnadssatser. Resul-
tatet blir ofta ungefär det här: "Nu är det 
ju så att det har visat sig här att det har 
blivit på det sättet enligt min uppfattning 
att ..... Vad talaren menar är antagligen: 
"Jag tycker att. 

En mycket vanlig svårighet, särskilt i re-
pliker och andra oförberedda inlägg, är de 
obestämda uttrycken, som får ersätta alle-
handa konkreta ord. "Man" och "det här" 
kan förekomma flera gånger i samma me-
ning med de mest skiftande betydelser. Bak-
om det suddiga "man" döljer sig kanske 
talaren själv, regeringen, utskottsmajorite-
ten och reservanterna, och "det här" bety-
der i ena ögonblicket utskottets hemställan, 
i nästa reservationen. Den som är insatt i 
vad debatten gäller förstår kanske i alla fall 
vad talaren menar, men i det tysta proto-
kollet krävs det konkretiseringar, om texten 



skall bli begriplig för läsaren. Där kan riks-
dagsstenografen go••ra en liten insats för språ-
kets klarhet, oni han har läst in ärendet 
ordentligt och tänker någorlunda snabbt. 

Modeorden kommer och går också i riks-
dagsspråket. 1 den mån de fyller ett behov 
skall de väl hälsas välkomna. Men de kan 
vara krångliga att uttala och lätta att för-
växla. "Sekretess" blir lätt "sektress" och 
"integrera" blir "intrigera". Någon större 
svårighet för uttolkaren erbjuder emellertid 
inte den sortens nyheter, om han är van vid 
tidningssvenska. 

jag har ofta mött uppfattningen att riks-
dagsdebatterna är fyllda av lustiga grodor. 
Felsiigningar som blir komiska är ju mycket 
folkkära och uppmärksammas kanske mer än 
det vettiga som sägs, men de är inte särskilt 
vanliga. Visst trampar talare miste då och 
då, men det ger i allmänhet ingen poäng, 
och åhörarna kanske inte ens märker det. 
På sin höjd drar stenografen stillsamt på 
munnen, innan han diskret flyttar grodan 
utom synhåll det är nämligen hans upp-
gift att i sådana fall skriva vad talaren me-
nade, inte vad han sade. Bara om felsäg-
ningen uppmärksammas och kommenteras av 
en följande talare får den stå kvar i proto-
kollet - om inte, skulle ju kommentaren 
hänga fritt i luften. Ibland är dock sådana 
problein svårlösta, och stenografen kan kän-
na sig böjd att instämma med den riksdags-
man som för ett par år sedan med emfas 
utbrast: "Vi har hamnat i en ond cirkel, 
och nu gäller det att vrida den rätt igen!" 

1 ett litet kåseri som det här är det natur-
ligtvis omöjligt att gå in i detalj på alla 
de problem som möter riksdagsstenografen 
i hans försök att vara aktiv språkvårdare 
inom de gränser som har dragits upp. Som 
i många andra sammanhang är det väl 
exemplen som talar tydligast, och jag skall 
därför runda av med några citat ur riks-
dagsdebatterna. 

Nr 1 är en snabbtänkt och snabbtalande 
politiker med mycken intellektuell träning. 
För inte länge sedan sade han så här: 

"Det förekommer, tycker jag, en rätt allt-
för mycket spekulationer i detta i både 
svensk och utländsk press, men det är också 
viktigt att samtidigt som det ser detta all-
varliga bakslag det kommer att drabba hela, 
inte bara den tyska nationen, det kommer att  

drabba det politiska sansarbetet i många 
andra fora också. Med det skall icke, det 
har jag sagt tidigare, det vill jag upprepa, 
det skall icke dölja för oss att det finns, det 
finns fortfarande en grundläggande trend till 
avspännimsg som är baserad på, på de fakto-
rer som jag tidigare har uppehållit mig vid 
och som jag menar kommer också att på sikt 
överleva t. o. in. de allvarliga bakslag sommm 
de här naturligtvis riskerar." 

1 protokollet står det: 
"Jag tycker bara att det förekommer allt-

för mycket spekulationer kring dessa frågor 
både i svensk och i utländsk press. - Men 
det är också viktigt att konstatera, att detta 
allvarliga bakslag inte konmmer att drabba 
bara den tyska nationen utan också det po-
litiska samarbetet i många andra fora. jag 
har tidigare sagt, och jag vill upprepa det 
nu, att vi inte skall dölja att det alltjämsit 
finns en grundläggande trend till avspän-
ning, som är baserad på de faktorer jag ti-
digare uppehöll mig vid och som jag menar 
på sikt också kommer att överleva t. o. m. 
det allvarliga bakslag som vi nu riskerar." 

Nr 2 är en framträdande politiker med stora 
kunskaper på sitt område. Så här föll hans 
ord: 

"0dm de fackliga företrädarna, som är 
realister, de tyckte det var värdefullt att på 
det här sättet, som de ändå fick tillfälle göra, 
tala onm att de naturligtvis i den här situa-
tionen, både centralt och lokalt, fackligt så-
ledes, har varit med och byggt upp det här 
nya trafikområdesförslaget. Det märkliga, 
herr X, är ju nämligen, vilket inte kommer 
fram sådana här gånger när vi diskuterar 
här, att de fackliga företrädarna är med i 
arbetet hela tiden och bygger sådana här 
organisationsförslag, och till slut så enas 
man, kanske inte på alla punkter, men ändå 
enas man i princip om vad som skall hända. 
Och då är risken väldigt stor att när man, 
som herr X gör här, plockar fram de regio-
nalpolitiska målsättningarna i stort och för- 
söker applicera varje liten rationalisering, 
det här är inte i och för sig en liten, men 
varje rationahiseringsåtgärd, och så ställer 
den emot regionalpolitiska strävanden, så 
finner man alltid, det är ju inte svårt det att 
man kan finna att inte allt i varje detalj 
stämmer." 

Protokollets version lyder: 
"De fackliga företrädarna, soni är realis-

ter, tyckte att det var värdefullt att på det 



har sättet tala om att de naturligtvis i den 
här situationen både centralt och lokalt varit 
med om att fackligt bygga upp det nya tra-
fikområdesförslaget. Det märkliga är näm-
ligen, herr X, att de fackliga företrädarna 
hela tiden är med i arbetet och bygger upp 
sådana här organisationsförslag. Till slut 
enas man - kanske inte på alla punkter 
men i princip - om vad som skall hända. 
När man som herr X gör här plockar fram 
de regionalpolitiska målsättningarna i stort 
och försöker att applicera varje rationalise-
ringsåtgärd och ställa den mot regionalpo-
litiska strävanden, är risken stor för att man 
skall finna att allt inte stämmer in i de-
talj." 

Nr 3 är en av rikets tungviktare, och han 
tycker om långa meningar: 

"Och något skall det väl bli över, även 
om vi har intecknat även denna tillväxt för 
våra 1,4 miljoner folkpensionärer, som ju 
skall ha en 3-procentig höjning utöver kom-
pensationen för levnadskostnadsstegringen, 
och eftersom de statligt anställda väl också 
räknar med att få en standardhöjning utöver 
kompensation för lönestegringen och efter i 
hela den statliga materialbeställningarna det 
ligger en arbetsprodukt där man begär en 
kompensation utöver det fasta läget och 
konsumtionsprisstegringen som i sin tur då 
skall betalas över statsbudgeten, även om 
volymen för inköpen är oförändrade." 

Också i protokollet är meningen lång, 
men kanske litet klarare: 

"Och något skall det väl bli över, även 
om vi har intecknat en del av denna till-
växt: våra 1,4 miljoner folkpensionärer skall 
ha en 3-procentig höjning utöver kompen-
sationen för levnadskostnadsstegringen; de 
statligt anställda räknar väl med att få en 
standardhöjning utöver kompensationen för 
kostnadsstegringen; för de statliga material-
beställningarna begär man kompensation ut-
över det fasta läget och konsumtionspris-
stegringen, som också skall betalas över 
statsbudgeten och medför ökade utgifter 
även om volymen för inköpen är oföränd-
rad." 

De här exemplen är ju inte speciellt roliga; 
snarast representerar de nog genomsnittet av 
svensk formuleringsförmåga. Men vi skall 
inte glömma bort de talare som på sitt sätt 
höjer sig över detta genomsnitt, låt vara 
oavsiktligt; kanske kan man säga att de bi- 

drar till svenska språkets blomstring. jag 
citerar utan kommentarer: 
"När man hör inrikesministerns svar till herr 
X här så blir man litet förvånad här. Här 
försöker inrikesministern här att blanda ihop 
här allmänt lokaliseringspolitiska åtgärder 
som det skulle utgöra det speciella stöd som 
är lovat här till befolkningen i Y-dalen. jag 
har fattat nog att det som här inrikesmi-
nistern nu har redovisat utgör väl ungefär 
ett normalstöd som man kan vänta i den här 
situationen på en landsända och en del utav 
Norrland som det här är frågan om som 
helt normalt skulle utgå här. Här talar man 
om Z-regionen med förkärlek genom att det 
där är gjorda särskilda insatser och dom är 
vare absolut nödvändiga dom insatser, men 
jag föreställer mig att dom insatserna också 
regeringen hade haft ansvaret för att göra 
även om det här beslutet, det här löftet be-
träffande Y-dalen hade inte hade getts." 

"När vi häromsistens motionerade, höll jag 
på att säga, när man häromsistens fick veta 
att vi för ett par tre månader sedan hade 
motionerat, det är den rätta beskrivningen 
av det hela, när man kom underfund med 
att vi närmare bestämt i mars månad hade 
motionerat och upptäckte 	vi motionera- 
de den 15 mars - det tycks man ha upp-
täckt den 29 mars, inte i utskottet för där 
behandlade man motionen strax efter den 
väckts men i kammaren och även på rege-
ringshåll tycks man ha kommit underfund 
med det här den 29 i månaden därpå, allt-
så efter 3ex veckor, då talade man om det 
här dels som om det vore någonting annat 
än vad det är." 

"Det har litet förstrött från denna talarstol 
åtminstone nämnts ordet 'kvinna' ibland i 
vissa sammanhang, men det är ingen som 
direkt kommit med något förslag eller gått 
in på frågan något djupare." (Sagt av en 
kvinnlig ledamot.) 

Ur ett prydligt, maskinskrivet manuskript: 
"Arvsskatten till dom ändamålen borde 

vara skattefria då nyttan av det kapital de 
får kommer samhället till godo." 

"Det är också anledning för oss alla att 
säga till x-partiet att när ni kräver att vi 
skall tro er som snurrar så fort så är det 
mera en slump än en tillfällighet att vi skall 
veta att snurran stannar rätt nästa gång." 
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"När det gäller representanter för de olika 
grupperna har det varit ifrån jordbrukar-
håll emellan jordbrukets fackliga och eko-
nomiska organisationer, från konsumenthåll 
ifrån Landsorganisationen och Kooperativa 
förbundet och har det varit statliga organ, 
statens jordbruksnämnd, som har skött led-
ningen och medlingen och där man kommit 
till resultat som även om det presenteras 
något sent har det dock lett till resultat och 
det är väl ändå lyckligare även om resulta-
tet presenteras något sent att man nått re-
sultat än om det skulle redovisas tidigare 
och inget resultat hade nåtts." 

"Inte är alla resande som är här inne och 
köpt smör, ingalunda, men om man beslutar 
eller vidtar som utskottet här föreslagit 2 kg 
eller 5 kg jordbruksreglerade varor blir det 
en irritation för de många resande, som re-
ser från Malmö, Köpenhamn, Helsingborg, 
Helsingör, och det är givet att vi skall be-
sinna, kontrollera och tullmännen som skall 
kontrollera denna stora resandeström, det är 
ingen lätt uppgift." 

Att bedriva språkvård i riksdagsprotokollet 
är inte heller en lätt upgift. Jag har försökt 
berätta litet om de problem vi riksdagsste-
nografer ställs inför i vårt dagliga arbete; 
kanske har jag åtminstone visat att språkets 
vårdbehov ibland är ganska akut. Hur vi 
lyckas och om vi lyckas lösa problemen kan 
ni kontrollera, om ni vill 	resultatet finns 
i svart på vitt. En jämförelse mellan det ta-
lade och det skrivna ordet i riksdagen kan 
ni också göra med hjälp av skivserien Rös-
ter i riksdagen, där alla ledamöter undan för 
undan blir representerade med ett s. k. tal-
prov och motsvarande utdrag ur protokollet. 
Bedöm gärna själva, men skjut inte på riks- 
dagsstenografen 	han gör så gott talaren 
kan. 

Föredrag inför Språkvårdssamfundet i mars 
1973. 

Ordet miljö - i olika 
miljöer 

Av Catharina Griinbaum 

Ordet miljö har vi fått från franskans mi-
lieu, som i sin tur går tillbaka på latinets 
medius locus som betyder "mitt, mittpunkt". 
Den betydelsen är fullt levande i franskan, 
medan den i svenskan inskränker sig till 
mycket enstaka områden 	t. ex. biljard- 
spelets. "Då Carolinabollen göres i någon-
dera af milieuerna, fås derför 10 points" ly-
der ett exempel från 1839 i Svenska Akade-
miens ordbok (SAOB), och då avses hålen 
vid mitten av biljardens längdvall. Betydel-
sen "mitt" har ordet också i sammansätt-
ningen miljösoffa: cirkelrund soffa med 
ryggstöd i mitten, avsedd att placeras mitt i 
ett större rum (1896, SAOB). 

Den andra betydelsen, "omgivning (av 
natur- och samfundsförhållanden), omvärld, 
krets(ar)", har vi också övertagit från 
franskan. Ett av SAOB:s äldsta belägg (från 
1894) lyder: "Miljön, platsen man fått i ti-
den, rummet, samhället är typbildande". 
Den som yttrade detta var Viktor Rydberg, 
men upphovsmannen till tankeinnehållet 
var Taine med sin tes att miljön formar 
människan. Med miljö förstod då Taine ytt-
re omgivande krafter, klimat, politiska och 
sociala förhållanden. Hans teori hade vid 
tiden för Rydbergs yttrande redan omsatts i 
litteratur av 80-talisterna, men det är under 
90-talet som ordet kommer på modet i Sve-
rige, liksom det gjort i Tyskland under 70-
talet. 

Även i dag vill man gärna tillskriva ordet 
miljö ett lätt drag av modeord. Ofta får det 
uppträda i sammanhang där man tidigare 
förmodligen skulle ha valt just orden "om-
givning, krets(ar)" e. d. 1 DN:s ledare 1.4. 
1973 talas det om "studenter ur låginkomst- 
miljöer 	ett nytt sätt att uttrycka "sam- 
hällsklass(er) med låga inkomster". Tid-
skriften Forskning och framsteg 1/1973, an-
vänder ordet forskningsmiljö med innebör-
den "forskarkretsar, forskare" ("program-
budgeterad forskning har väckt betydande 
intresse även i internationell forskningsmil-
jö"). 

Miljö tas också mycket riktigt upp i Pa-
nelius och Steinbys "Svenska modeord", 
även om redaktörerna reserverar sig en smu- 



la med hänvisning till att ordets starkt ökade 
frekvens beror på det starkt ökade intresset 
för olika slag av frågor som rör miljön. Men 
den ökade frekvensen beror också på att 
ordets betydelseområde vidgats och att or- 
det onekligen också fått en viss värdeladd- 
ning. Visserligen är grundbetydelsen hela 
tiden densamma - omgivning, den värld 
en människa lever i 	men för vissa av del- 
betydelserna har det skett en glidning hos 
det betraktelsesätt ordet ger uttryck åt. Un-
dantar man de sammansättningar som blivit 
mer eller mindre litteraturvetenskapliga ter- 
mer - miljöskildring, miljömålning 	så 
finner man i SAOB:s artikel (tryckt 1944) 
att de få återstående mniljöorden placerar 
människan i ett mer eller mindre uttalat 
motsatsförhållande till miljön. Dit hör mil-
jöteori(n), (1916), dvs. Taines, rniljöfaktor 
(1919), en naturvetenskaplig term som av-
ser sådant i miljön som inverkar på utform-
ningen av egenskaper eller arter (motsatsen 
är arvsfaktor), och rniljöpåverkning (1927) 
med innebörden "miljöns påverkan på nå-
gon eller något"; också det ordet betraktas 
som fackterm. Svensk Uppslagsbok (bandet 
tryckt 1951) tar vid sidan av huvudbetydel-
sen upp miljö som psykologisk och socio-
logisk term, där vikten läggs vid den sociala 
miljön såsom formare av en människas psyke. 
Motsatsförhållandet betonas här i ännu 
högre grad; den till detta område hörande 
termen miljbskada avser störningar eller ut-
vecklingshämningar som uppstått på grund 
av olämpliga miljöförhållanden. 

Miljön - den hotade naturen 

Presenterade man i dag ordet miljöskada i 
ett ordförståelsetest, utan någon kontext (ett 
vanligt om än diskutabelt tillvägagångssätt), 
är det nog inte alldeles givet att denna be-
tydelse skulle ens dominera bland svaren. 
Det vore nog rimligt att räkna med att 
många av svaren skulle ange betydelsen 
"skada på miljön" e. d. En av de "tunga" 
betydelserna hos ordet miljö är nu "omgi-
vande natur, omgivande område, materiell 
omgivning". Det är kring den betydelsen 
som miljödebatten (1969) rör sig, den de-
batt som handlar inte i första hand om hur 
människan skall anpassas till miljön utan 
om hur miljön, den materiella omgivningen, 
skall utformas för att människan skall kunna 
leva i den och om hur den skall skyddas mot 

sådant som kan skada den. 
Det är under 1960-talet som man i vidare 

kretsar börjar inse att biverkningarna av den 
industriella utvecklingen och uttömmandet 
av våra naturresurser kan innebära en kata-
strof för vår existens, och detta speglas i en 
mängd nybildade sammnansättningar där mil-
jö har denna nya konnotation. Karakteris-
tiskt för dem är alltså att de betecknar den 
hotade (och inte som förr den hotande) 
värld vi lever i - en svängning sons tar sig 
uttryck i bl. a. just ordet miljöhot (1972). 

Nu kommer ord som miljövård (1966) 
(ofta ligger betydelsen mycket nära natur-
vård, men miljövård blev det ord som kom 
att användas i den offentliga debatten), 
miljöförstöring (1966), miljöfarlig (1968). 
Negativa miljbpåverkningar talas det om i 
ett tidningsklipp från 1970; det syftar nu 
inte som i exemplet från 1927 på miljöns 
inverkningar på människan, utan tvärtom 
på skador som människan genom industri-
utsläpp och annat vållar miljön. Tärandet 
på vår natur och våra naturtillgångar kallas 
miljö förslitn ing (Stoppa miljöförslitningen i 
Göteborgs kustregion. GHT 18.10.1968), 
miljökonsumtion (Vattenfalls verksamhet är 
av sådan art att viss miljökonsumntion ä 
ofrånkomlig. DN 2.9.1967). Förstöring av 
och nedskräpning i naturen bedrivs av mil-
jöbusar (1970) och miljöpirater (1971) 
personer som inte gripits av miljövårds-
väckelsen (1970) och miljömoralen, som 
ytterst handlar om "människans möjligheter 
att överleva på längre sikt i en alltmer 
förödd och plundrad omgivning" (DN 27. 
12.1971). "Det finns de som anser att 
svenskarna hör till världens mest miljömed-
vetna folk", skriver SvD 15.5 1970, och den 
ansvarskännande allmänheten använder mil-
jövänliga (1969) tvättmedel utan fosfater 
och hoppas att den mindre ansvarskännande 
allmänheten med tiden skall få miljövårds-
riktiga, självförstörande flaskor (1968) att 
lämna kvar efter söndagsutflykten. Miljö-
medvetenheten skall väckas tidigt. Enligt 
1969 års läroplan för grundskolan skall del 
bedrivas miljövårdsundervisning; hur den 
kan utformas ger DN nr 93 1970 exempel 
på: ". . . med hjälp av bl. a. en skräpopera, 
miljövårdslektioner och ett s. k. miljöspel 
ska (barnen) göras miljömedvetna." 

Människans av förstöring hotade värld 
blir en av de stora politiska frågorna. År 
1967 inrättas ett statligt verk för vatten-, 
luft- och markvård. Det får visserligen nam 
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net Naturvårdsverket - kanske var orsaken 
då att miljö ansågs vara ett alltför vid-
sträckt begrepp - men senare inrättade in-
stitutioner o. d. med uppgifter som ligger 
Naturvårdsverkets nära får företrädesvis be-
teckningar med miljö. Vi får 1969 en miljö-
nämnd och en rniljäkontrollutredning, det 
franiläggs förslag om en mil ioo ni b udsino ii 
(1970) uris en 7n1l0databank (1 968) som 
skulle innehålla uppgifter om skadliga kemi-
kalier och på så sätt underlätta miljööver-
vakningen (1970). År 1970 hålls, i anslut-
ning till naturvårdsåret, en miljöriksdag. 
Året innan hade vi fått en mzljöskyddslag 
som skall förebygga miljärisker (1968). DN 
meddelar 1969 att den första miljö vårdsdo-
men fallit (i rubriken förkortat till miljö-
domen). FNs miljövårdskonferens äger rum 
i Stockholm sommaren 1972, och statsminis-
ter Palme väcker politisk oro genom att tala 
om miljömordet i Vietnam. Vid sidan av den 
internationella konferensen håller alternativa 
miljögrupper (1969) möten, och från dem 
och 	från andra hörs mil jöprotester (1964). 

Den här betydelsen hos miljö finns inte i 
SAOB, min alltså inte heller har några 
samninansättningar där miljö har denna inne-
börd. Det har inte heller den nionde upp-
lagan av Svenska Akademiens ordlista (från 
1950), medan däremot den tionde upplagan 
1973 tar upp ett drygt tiotal sammansätt-
ningar med anknytning till miljövård. 

Åtskilliga av de sammansättningar som 
har angivits här är ganska ogenoniskinliga, 
dvs, formen skvallrar inte om sammansätt-
ningsledens förhållande till varandra. Det 
är vår kännedom om de bakomliggande be-
greppen solo gör sainmansättningarnas inne-
börd klar för oss - i bästa fall. Sålunda 
uppfattar vi miljöspel (i skolan) som "spel 
om rniljöförstöring och miljövård", och 
miljöprotest som "protest mot försämringen 
av miljön, protest å miljöns vägnar". 1 flera 
av sammansättningarna är mellanledet 
-vård- underförstått, så t. ex. i iniljönämnd, 
miljöingenjör (1967), miljöteknik (1970) 
och i den i januari i år beslutade miljöav-
giften på vissa slag av förpackningar. Den 
gåtfulla miljömotorn åter (GHT 25.2.1971) 
visar sig av sammanhanget vara den miljö-
vänliga, dvs, buller- och avgasfria Stirling-
motorn. 

Ännu mer ogenomskinligt och vagt är or-
det miljögrupp: det kan bl. a. beteckna dels 
grupper som sysslar med miljövårdsfrågor, 
dels grupper som företräder människors in- 

tressen vid utformandet av deras boende-
miljö (1967). Här glider vi över till en an-
nan del av ordet miljös betydelsefält - gli-
der, eftersom det inte finns vare sig stängsel 
eller rågång mellan de olika områdena. Mil-
jö har här närmast innebörden "den plats 
där en människa levcr". När denna hotas 
av icke önskvärda inslag ingriper byalag, 
miljöaktivister ( 1971 ) och andra miljö-
väruskrafter (1970). En febril verksamhet 
av det slaget utvecklades i februari i år när 
1 700-talsgården Fållan söder om Stockholm 
fick ge plats åt en motorväg, och i SvD ta-
lades det om ingrepp i ett värdefullt miljö-
område - ett ord som ytligt sett verkar 
som en tautologi men som väl egentligen är 
avsett att betyda "område som är värdefullt 
ur natur- och kultursynpunkt". Stockholmar-
na är annars privilegierade genom att de 
står under skyddspatronat av ett särskilt 
miljöborgarråd 	den halvofficiella benäm- 
ningen på det borgarråd som förestår den 
1972 inrättade miljö- och fritidsroteln. 

Sociala miljöer 

En människas omgivning betraktad som hel-
het benämns gärna totalmiljö (1951). Vill 
man skilja ut vissa delar av denna hennes 
omvärld använder man återigen miljö, i en 
sammansättning där förleden anger vilken 
sorts del det är som avses. Arbetsplats, kam-
ratkrets (ar), bostadsförhållanden skrivs med 
förkärlek arbetsmiljö (1956), kamratmiljö, 
boendemiljö (1967), där det sistnämnda 
omfattar det mesta från färgen i trappupp-
gången till bullret från den intilliggande 
motorvägen. 

Till boendemiljön räknas också utemiljön 
(1967), barnens lekmiljö (1962) och allt-
sammans ingår i människans närmiljö 
(1969). Har hon sin närmiljö i Hultsfred 
kan hon glädja sig åt att bo i en "framåt-
strävande, modernt inriktad köping där man 
satsar hårt på att skapa en familjevänlig 
trivselmiljö" (annons i Expr. 14.5.1962), 
men skulle hennes värld däremot råka vara 
av torftigare slag kan hon söka kompensa-
tion i en komplementmiljö - t. ex. ett stor-
kvartercentrum eller en utvidgad tobaksaffär 
med servering (SvD 5,11.1968). Denna 
komplementmiljö skulle kunna tänkas vara 
resultat av den nya miljöpolitiken, sådan 
den står presenterad i GHT 25.1.1968: 
"Med miljöpolitik avser centerpartiet att ge 
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välfärdsbegreppet en ny dimension, där män-
niskornas anpassning, trivsel och psykiska 
trygghet tillmäts större betydelse i förhål-
lande till ensidig materiell standardsträvan." 
Denna miljöpolitik skulle alltså ta hänsyn 
till människans miljöpreferenser, dvs. "män-
niskornas önskemål om typ av samhälle och 
omgivning" (FDP 1/1970). 

Ett ord för det mesta 

Helt synonymt med plats, krets, område 
m. m. är miljö dock inte alltid. Ofta har det 
en vidare betydelsesfär och blir därför an-
vändbart när man inte vill begränsa sig eller 
precisera sig eller när man inte har gjort 
riktigt klart för sig vad det är man avser att 
definiera med det ord som får utgöra "mil-
jösammansättningarnas" beskrivande led. 
Det ökade informationsflödet ger den effek-
ten att viktig information inte når oss 
dvs. vi  får en förstörd inforinationsmiljö 
(SvD 8.11.1968). Med ordet handlingsmil-
jö avses förmodligen både vårt sätt att bete 
oss och det område, de kretsar, inom vilka 
vi beter oss: "Vi kan konstatera att om vi 
identifierar oss med en hjältefigur, accepte-
rar vi hans handlingar och relaterar dem 
till vår egen sociala handlingsmiljö." (SvD 
17.5.1972.) Studerar man karaktären hos 
en av våra vanligare hjältetyper, den som 
förekommer i skjutglada filmer och seriema-
gasin, finner vi att det efter detta resone-
mang är fara värt att vi skapar en våldsmiljö 
(1969). Ett vidsträckt fält för tolkningar ut-
gör den avancerade multimiljö under skift-
chefens ledning som i en annons erbjuds ar-
betssökande maskinoperatörer (SvD 17.4. 
1970). 

För dem som arbetar på en plats utgör 
naturligtvis själva arbetsplatsen en miljö. 
Skolungdomar som praktiserar på olika ar-
betsplatser bedriver följaktligen miljö praktik 
(GHT 9.5.1967) 	ett ord som säkerligen 
ter sig tydligare för den som skapat det än 
för dem som möter det. Otydligt är också 
miljöterapi ("Miljöterapi skall ses som ett 
praktiskt och realistiskt alternativ till an-
staitsvård". SvD 12.3.1968) och iniljötera-
peut (1970) eftersom de inte säger vad för 
sorts miljö det är som avses eller på vilket 
sätt miljön är förknippad med terapin. Alla 
befinner sig ju i någon sorts miljö oavsett 
vad de sedan utsätts för. Så man kan fråga 
sig på vilket sätt ett miljödaghem med Obs- 

funktion (SvD 15.12.1970) - frånsett Obs- 
funktionen 	skiljer sig från andra dag- 
hem. 

Ett ord med status 

Stadsdelar, bostäder, arbetsplatser o. d. där 
vi lever är till stora delar verk av våra mil-
jöskapare (1956). Miljöskapare kan man 
bli sedan man studerat det nya ämnet mil-
jöteori (1959) vid någon designhögskola. 
Och i den gamla konkurrensen mellan de-
signer och formgivare tycks miljöskaparna 
vara på väg att avgå med segern. Ett av de-
ras verksamhetsområden är närmiljödesignen 
(1970), dvs, inredning av bostäder och lo-
kaler. "Miljöskaparna håller tiden. Så vi in-
viger nya restaurangen i morgonkväll kl. 20 

med casino och dans." (Annons i DN 
4.2.1969). 

En mera specialiserad grupp av miljöska-
pare är närmiljöarkitekterna. FDP 23 / 1970, 
som använder ordet, förklarar det tjänstvil-
ligt med "inredningsarkitekterna". Ett före-
tag som tillhandahåller "ett helt program 
av golv- och väggmaterial i utföranden, 
strukturer och färger anpassat till modernt 
inredningstänkande" uppger sig vara miljö-
säljare (GHT 27.8.1968), och en färghan-
delskedja sände i april 1973 ut ett annons-
blad med instruktioner om hur man lägger 
hyllpapper i lådor och toppdressar gräsmat-
tan; dessa så skilda verksamheter låter sig 
inpassas under bladets namn Miljönären. 
Varuhuset för möbler och heminredning 
kallar sig miljövaruhuset (1969) med mil-
jöche ter på miljöavdelningarna, och julklap-
parna därifrån blir följdriktigt miljöklappar. 
Bengt Sigurd frågar sig i Språkvård 4/1972 
vad som egentligen menas med miljöklapp 
och anser att ordskaparna här rider väl lätt 
på miljövårdsvågen. Och förvisso är sam-
mansättningen åstadkommen inte enbart för 
att den skulle ha innebörden "heminred-
ningsjulklapp" utan också för att miljö har 
blivit ett värdeord, ett plusord. (Det är väl 
bara en tillfällighet att möbelkatalogen inte 
presenterar någon miljösoffa. Finge vi se en 
sådan skulle den dock förmodligen inte före-
te någon likhet med den cirkelrunda milieu-
soffa som nämns i början av denna artikel.) 

Pluseffekten hos ordet gör det alltså till en 
tillgång för marknadsförare och reklam-
makare. 1 hög grad spelades det på all- 
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mänhetens milj övårdsmedvetenhet i den an-
nons som sade sig introducera "den miljö-
vänliga tvättmaskinen". Annonsören utnytt-
jade alltså vetskapen om att miljövänlig av 
de allra flesta uppfattas som "icke naturför-
störande" - en egenskap som alla med an-
svarskänsla naturligtvis måste uppskatta hos 
en tvättmaskin, även om det nu är tvätt-
medlen och inte maskinen som i första hand 
är miljöfarliga. Innebörden i just det här 
fallet var emellertid den att maskinen gick 
att placera under diskbänken i standardkök. 

Den fulländade trädgårdsodlaren åter, 
som är mån om sina perenners trivsel, tar 
naturligtvis i valet mellan två i övrigt lik-
värdiga förpackningar av torvmull den som 
enligt utanskriften förbättrar jordmiljön fö-
re den som bara förbättrar jorden. 

Städning är ofta över axeln sedd och som 
trivial betraktad verksamhet; en viss lyft-
ning får den dock hos den firma som vid 
sin anspråkslösa souterränglokal i Vasastan 
satt upp den mindre anspråkslösa skylten 
"Stockholms städ och miljövård AB". 

Den positiva laddningen i ordet miljö är 
naturligtvis värdefull för dem som sysslar 
med sådant som har anknytning till någon 
av ordets många delbetydelser. Slår man på 
miljö i telefonkatalogen finner man att det 
ingår i namn på firmor, institutioner och 
föreningar med de mest skilda verksamhets-
områden. Ordets betydelsesfär är så vid att 
själva namnet på företaget för det mesta 
inte ger någon upplysning om verksamhe-
tens art. Ofta har abonnenten också lagt till 
en förklarande undertitel. Ett namn som 
innehåller ord som på något sätt anger verk-
samheten vore i många fall tydligare, men 
då skulle kanske plusordeffekten gå förlorad. 
Sålunda finner man bland andra i Stock-
holmsområdet: Miljö- och Fasadva'rd, Miljö-
Produk ter (vad kännetecknar sådana?), Mil- 
jöförbättring 	reningsanläggningar, grund- 
undersökningar m. m., Miljögruppen 
miljöprojekt (?), marknadsbearbetning, gra-
fisk design, Miljökonstruktioner (?), Miljö-
utrustning (?), Miljö-Anders Sahlin. Kan 
man väl då förtänka färghandlaren som för 
att hänga med i svängen kallar sin affär 
miljöbutik, som i Alf Henrikssons dagsvers 
i DN 8.5.1972: 

Färghandeln kallas Miljöbutik. 
Skylten är ståtlig och magnifik. 
Dess fönster är stort, dess belysning är rik. 
Dess miljö gick åt helsefyr med musik. 

Förkortningar: 
DN Dagens Nyheter 
Expr. Expressen 
FDP Från departement och nämnder 
GHT Göteborgs Handels- och Sjöfarts- 

Tidning 
SAOB Svenska Akademiens ordbok 
SvD Svenska Dagbladet 

De flesta exemplen är hämtade från nyords-
arkivet hos Nämnden för svensk språkvård. 
Ensamt årtal inom parentes står för äldsta 
belägg, antingen i Språknämndens samling-
ar eller i Svenska Akademiens ordboks ar-
kiv. Artalsangivelsen innebär naturligtvis 
inte med nödvändighet att ordet inte kan 
ha använts tidigare. 

Modersmålsunder-
visning i Danmark 

Av Rolf Hillman 

Poul Lindegård Hjorth och Erik Larsen har 
givit ut Direktiv og debat. Fagdidaktiske 
lsrsestykker om undervisningen i dansk sprog 
(Gyldendal 1973) i serien Faglig-pdago-
giske srnåskrifter om dansk sprog. Skriften 
är främst avsedd för dansklärarutbildningen 
men är av stort intresse också från en vida-
re synpunkt, då den belyser den språksyn 
som präglat skolan i ett nordiskt grannland. 

Boken inleds med en översikt av Linde-
gård Hjorth över myndigheternas föreskrifter 
och rekommendationer för danskundervis-
ningen i gymnasium, folkskola och semina-
rium fram till omkring 1960, dokumenterad 
med valda utdrag och avseende främst den 
språkliga sidan av ämnet. 

För den lärda skolans vidkommande fäs-
ter man sig vid att litteraturläsningens roll 
försköts vid mitten av 1800-tslet. Från att 
ha till uppgift att tjäna son. mönster för 
språkliga övningar blev målet litteraturhisto-
ria och studium av de centrala verken i 
dansk litteratur. Det historiska betraktelse-
sättet markerades också genom att man in-
förde studiet av "oldnordisk" 1871, och att 
danska och svenska haft ett gemensamt ur- 
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sprung var även delvis en motivering för att 
svenska togs upp som obligatoriskt pensum. 
Över huvud taget förändrades danskan som 
skolämne från 1700-talets slut från att vara 
ett rent färdighetsämne till att mer och mer 
betraktas som "det centrale dannelsesfag, 
der omspnder ikke biot sproget, men også 
det vigtigste af den litteratur, som det er 
barer af, og det åndsliv, som har fundet sit 
udtryk i denne litteratur". 

Lindegård Hjorth lämnar därhän, om de 
nuvarande tendenserna - ökat studium av 
sakprosa och betoningen av det övergripan- 
de begreppet kommunikation 	skall leda 
till en ny enhet för ämnet danska, eller om 
splittringen skall resultera i en definitiv 
söndring mellan språk och litteratur. Ännu i 
Bekendtgørelse om undervisning i gymnasiet 
1961 är litteraturstudiets dominans tydlig: 
"Undervisningen i dansk skal meddele ele-
verne viden om den danske litteratur og be-
tydningsfulde sider af det åndsliv, der har 
givet sig udtryk i den. 1 forbindelse dermed 
skal den give eleverne indblik i de øvrige 
skandinaviske iandes litteratur, den kan her-
udover gøre dem bekendt med litteratur fra 
andre lande, navnlig således at denne be-
tragtes i forhold til den danske. Undervis-
ningen i dansk sprog skal give eleverne for-
udstninger for htteraturfortolkningen og 
for at bruge sproget mundtligt og skriftligt." 
Man lägger märke till att litteraturstudiet 
sätts först i målbeskrivningen, och att språk-
studiet först motiveras med litteraturtoik-
ningens behov. 

1 almueskolen-folkskolan var det länge 
bara fråga om vissa praktiska språkliga fär-
digheter, som inte var sammanförda till en 
enhet. Kring sekelskiftet blev modersmålet 
ett självständigt ämne och började också få 
uppgiften att ge en orientering i national-
litteraturen. "Sproglig Dannelse er Prøveste-
nen for Aandsdannelse i Almindelighed, 
Dygtighed i Modersmaalets Behandling er 
ikke en isoleret F2erdighed, men et Udtryk 
for Aandslivets Udvikling", heter det i ett 
cirkulär 1900. 1 våra dagar möter i folksko-
Ian samma avvägningsproblem som i gymna-
siet, mellan språk och litteratur, mellan 
skönlitteratur och sakprosa. 

Förändringarna i seminariernas lärarut-
bildning betingas av förändringarna i mål 
och innehåll i skolans danskundervisning. 

1 en andra avdelning i boken presenteras 
uttalanden från olika tider, som rör ämnets 

olika sidor och debatten om mål och medel. 
Citaten är hämtade från artiklar i tidskrifter 
och tidningar, läroböcker och rapporter, någ-
ra även från Sverige och ett bidrag från 
Norge. Båda utgivarna står för urvalet, Lm-
degård Hjorth för de korta inledningarna till 
citaten. Här ges synpunkter på grammatik, 
språkiakttagelser vid litteraturläsningen, sko-
lans språknormer, riksspråk och dialekter, 
muntlig och skriftlig framställning. Avsikten 
är inte att argumentera för en bestämd 
språkuppfattning utan att ge prov på olika 
synsätt och uppfordra till debatt. 

Diskussionen om grammatikstudiet i sko-
lan visar en förskjutning i inställningen i 
Danmark som inte saknar paralleller i Sve-
rige. Efter en kraftig reaktion mot en över-
driven grammatikdrill som självändamål, så-
som den i äldre tider bedrivits, blir man 
orolig över en för långt gången försummelse 
av momentet och söker formulera motive-
ringar för ett måttfullt grammatikpensum. 
Undervisningsinspektören för realskolorna 
F. Ronning sätter 1916 argumenten för un-
dervisningen i grammatik i följande ordning: 
"1) den støtter i høj Grad Tegnscetningen, 
2) den er en nødvendig Forudstning for 
Undervisningen i de fremmede Sprogs 
Grammatik, 3) og den udvikler Sprogsan-
sen." Mot en sådan uppfattning uttalar sig 
1968 Erik Hansen: "Det er forfatterens op-
fattelse at dansk grammatik i skolen ikke er 
til nogen videre nytte. Vii man absolut un-
dervise i faget, kan man således ikke mnoti-
vere det ud fra stoffets direkte anvendelig-
hed til et eller andet, men derimod kan man 
forsege at bygge på den intellektuelle appel, 
altså noget af det samme som kan tiltale folk 
ved historie, matematik og andre lødigc fag." 

Skolundervisningens mål och innehåll är en 
spegel av samhället. Men den utbildning 
skolan ger bestämmer i hög grad de vuxnas 
färdigheter och kunskaper, deras intressen 
och värderingar. Därför är en orientering 
om modersmålsundervisningen i ett land 
också en orientering om språksyn och språk-
utveckling. 
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En ny skolordlista 

Svenska Akademiens ordlista utkonirner i en 
tionde, omarbetad upplaga i juni 1973. Ar-
betet på denna omarbetade upplaga har på-
gått i flera år. Redan i början av detta stora 
arbete började man inom Svenska Akade-
mien att överväga att också utge en speci-
ell ordlista för den svenska skolan, från 
grundskolans mellanstadium och uppåt. Se-
dan decennier har det funnits olika, speci-
ella svenska skolordlistor, som alla i mer eller 
mindre utpräglad grad har byggt på de 
olika upplagorna av Svenska Akademiens 
ordlista. Och särskilda skolordlistor måste 
alltid finnas vid sidan av denna stora mera 
officiella ordlista, dvs. skolordlistor med ett 
mindre antal uppslagsord men med utför-
ligare upplysningar om flertalet ord. 

För några år sedan vände sig Svenska 
Akademien till Nämnden för svensk språk-
vård och föreslog att Akademien och Närnn-
den gemensamt skulle utge en ny skolord-
lista. Nämnden accepterade givetvis detta 
förslag med stor glädje och åtog sig att sörja 
för utarbetandet av manuskriptet, som 
skulle bygga på manuskriptet och senare 
korrekturet till tionde upplagan av Svenska 
Akademiens ordlista. 

Arbetet påbörjades 1970, och under hös-
ten 1972 förelåg ett fullständigt manuskript 
till Skolordlista, utgiven av Svenska Akade-
mien och Nämnden för svensk språkvård. 
Denna ordlista kommer att föreligga tryckt 
i juni 1973. Manuskriptet har utarbetats av 
fil, mag. Viveka Bratt, fil, dr Rolf Hillman 
och professor Bertil Molde. Vid gransk-
ningsarbetet och korrekturläsningen har 
dessutom medverkat fil, mag. Catharina 
Griinbaum, professor Carl Ivar Ståhle och 
fil. lic. Margareta Westman. 

Ordförråd 

Den nya skolordlistan innehåller omkring 
30 000 uppslagsord, dvs, något mindre än en 
femtedel av antalet uppslagsord i tionde 
upplagan av SAOL. Vid utarbetandet av 
skolordlistan har man eftersträvat att få med 
så många "grundord" som möjligt och att 
täcka hela det centrala ordförråd som be-
hövs för den svenska skolan. Därvid har 
givetvis stor uppmärksamhet ägnats det mo-
derna nrdförråd som har inarbetats i tionde 

upplagan av SAOL och som tidigare icke 
eller endast i ringa utsträckning har kom-
mit mccl i andra skolordlistor o. d. Liksom 
i SAOL har därvid också ett betydande an-
tal vardagliga och provinsiella ord av olika 
slag tagits med. 

Att skolordlistan har ett mindre ordför-
råd än tionde upplagan av SAOL beror 
framför allt på att i skolordlistan antalet 
sammansättningar och avledningar är kraf-
tigt reducerat. Sådana sammansättningar 
och avledningar som till bildning och bety-
delse kan anses självklara har sålunda i re-
gel utelämnats. T. ex. har avledningar på 
-are, -het, -ing upptagits endast i mycket be-
gränsacl omfattning. 

Uppställning. Ordböjning 

Ordlistan är satt med klar och tydlig och 
lättläst stil. Uppslagsorden står naturligtvis 
i strikt alfabetisk ordning. 1 fråga om stav-
ning och böjning följer skolordlistan helt 
tionde upplagan av SAOL. De enskilda ar-
tiklarna ges efter följande mönster: 

galopp [-åpp] -en; -er -erna hästens snabbaste 
gångart; full fart; ifall el. fullt galopp; fatta 
galoppen vara med på noterna 
Först står alltså uppslagsordet med lsalv-

fet stil. Därefter kan inom klammer komma 
en uppgift om ordets uttal, när en uttals-
uppgift kan vara befogad. Uttalet kan, som 
i fråga om ordet galopp, ges för bara en del 
av ordet. Huvudtryckets placering markeras 
med en punkt under vokalen i den stavelse 
som har huvudtrycket. Ofta behövs ingen 
särskild uttalsklammer, och då kan uttalet 
i stället anges direkt i uppslagsordet genom 
en punkt under vokalen i den stavelse som 
har huvudtrycket. 

Efter uppgiften om uttal anges ordets 
höjning. För substantiven ges då ändelserna 
för bestämd form singularis samt obestämd 
och bestämd form pluralis. Singular- och 
pluralformerna skils därvid alltid med semi-
kolon. Det bör påpekas att uppslagsorden 
aldrig delas med lodstreck; om uppslags-
ordets grundform ändras då ordet höjs, 
skrivs hela den böjda formen ut, t. ex. gaffel 
-it; gaffiar -na. 

Efter böjningsuppgifterna kommer en för-
klaring av ordets betydelse. Sedan kan det 
komma ett eller flera uttryck (med kursiv 
stil) där ordet ingår, och dessa uttryck kan 
i sin tur följas av förklaringar. 
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För adjektiv anges höjningen i regel efter 
följande mönster: 
rar -t; -are 

Här anges alltså grundformen, obestämd 
form singularis i neutrum och (efter semi-
kolon) komparativformen. När komparativ-
formen -are har angetts, innebär det (vilket 
. ö. särskilt påpekas i anvisningarna till ord-
listan) också att adjektivet får ändelsen 
-ast i superlativ (rarast). 

För verb anges böjningen efter följande 
mönster: 
hindra -r -de -t 
bita biter bet bitit; biten 
döma dömer dömde dömt; dömd 

Ordklasser 

Som framgår av de exempel som här har 
getts anges i regel inte ordklass för upp-
slagsorden. När det t. ex. står kratta -fl; 

krat tor -na framgår det av böjningsformerna 
att ordet är ett substantiv. Likaså visar for-
merna kratta -r -de -t att detta ord är ett 
verb. Former som rar -t; -are visar att ordet 
är ett adjektiv. Pedagogiskt kan det inte 
vara någon nackdel att ordklassuppgifter i 
fall som dessa inte ges. Tvärtom kan den 
lärare som önskar öva elevernas kunskaper 
i ordklasserna ha god nytta av ordlistans 
system i detta fall. Elever kan t. ex. få i 
uppgift att sortera orden i en spalt i ord-
listan efter ordklasser, varvid de inte kan 
klara den uppgiften genom att leta efter 
förkortningar av typen "subst.", "adj.", "v." 
utan tvingas att arbeta mera aktivt och 
självständigt. 

Betydelseupptysningar 

Till de flesta orden i ordlistan ges en för-
klaring. Denna förklaring kan vara en be-
skrivning av ordens betydelse eller den kan 
bestå av ett eller flera ord som kan an-
vändas i samma eller ungefär samma bety-
delse som uppslagsordet. Det har naturligt-
vis inte varit möjligt att ge uttömmande 
besked om varje ords betydelse, men ordlis-
tans redaktion har strävat efter att genom 
några korta förklarande ord eller genom 
rena "översättningar" ge en uppfattning om 
ordens centrala betydelse och användning. 
Allmänt kan sägas att betydelseuppgifterna 

torde vara flera än i någon annan existe-
rande skolordlista. 

Utom upplysningarna om ordens betydel-
ser ges ofta uppgifter om olika ords använd-
ningsområde (t. ex. att det tillhör ett visst 
fackområde) eller om att de brukas särskilt 
i vissa språkgenrer eller i vissa stilar (t. ex. 
att de är vardagliga eller tillhör provinsiellt 
språkbruk). En särskilt ofta använd bruklig-
hetsbeteckning är "yard.", varmed markeras 
att ordet (eller uttrycket) tillhör vardagligt 
språkbruk. 

Ordtistans brukare 

Skolordlistan är avsedd att användas av 
eleverna från grundskolans mellanstadium 
(eller kanske fr. o. m. årskurs 3) och uppåt 
- den kan göra god tjänst ända upp i 
gymnasieskolan. Den bör också, tack vare 
sina fylliga uppgifter om betydelse, böjning 
och uttal, kunna bli ett mycket värdefullt 
hjälpmedel i invandrarundervisningen. 

Varje elev i en skola eller en kurs som an-
vänder denna skolordlista bör ha ett eget 
exemplar av den. Men eftersom ordförrådet 
i skolordlistan är så mycket mindre än i 
SAOL, bör också tionde upplagan av SAOL 
finnas tillgänglig i klassuppsättning åtmins-
tone på grundskolans högstadium och i 
gymnasieskolan. 

Det är självklart att ordlistan bör använ-
das på alla stadier för övningar av skilda 
slag. 1 själva ordlistan har inte getts några 
förslag till hur sådana övningar lämpligen 
kan utformas för olika syften och för olika 
elevkategorier. Om det visar sig att svensk-
lärare önskar förslag till hur sådana övning-
ar bör läggas upp, kommer emellertid senare 
att utges särskilda lärarhäften i anslutning 
till skolordlistan. 

Utgivare, förläggare, beställning 

Den nya skolordlistan är alltså utgiven ge-
mensamt av Svenska Akademien och Nämn-
den för svensk språkvård, och det bör kan-
ske påpekas att det är den enda skolordlista 
f. n. som är helt samordnad med den nya, 
tionde upplagan av Svenska Akademiens 
ordlista. 

Ordlistan distribueras av ESSELTE STU-
DIUM och kan beställas därifrån (eller na-
turligtvis från bokhandeln). 
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