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Svenska språknämnden har till uppgift att följa det svenska språkets 

utveckling i tal och skrift samt utöva en språkvårdande verksamhet. 

Nämnden skall verka för nordiskt samarbete på språkvårdens område 

i syfte att vidmakthålla och stärka den nordiska språkgemenskapen. 

Ordförande i nämnden är professor Carl Ivar Ståhle och sekreterare 

professor Bertil Molde. 

De forskningar och undersökningar som nämnden tar initiativ till utförs 

inom nämndens sekretariat. Sekretariatet bedriver också upplysnings-

verksamhet i språkvårdsfrågor och står kostnadsfritt statliga och 

kommunala myndigheter och institutioner, privata företag och enskilda 

personer till tjänst med råd rörande språkriktighet och språkvård. 

Genom sekretariatets forsorg redigeras nämndens skriftserie, f. n. 

omfattande 52 nummer, och nämndens ordboksserie, hittills innehål-

lande en dansk-svensk ordbok, en etymologisk ordbok, en svensk 

handordbok och en skolordlista (utgiven gemensamt av nämnden och 

Svenska Akademien). 
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Stadgar för Svenska språknämnden 

1 § Svenska språknämnden har till uppgift att följa det svenska språkets ut-

veckling i tal och skrift samt utöva en språkvårdande verksamhet. Nämnden skall 

verka för nordiskt samarbete på språkvårdens område i syfte att vidmakthålla 

och stärka den nordiska språkgemenskapen. 

Nämnden skall fullgöra sin uppgift genom utredningar och skrifter av såväl 

populär som vetenskaplig art, genom föredrag och tidningsartiklar samt genom 

upplysande och rådgivande verksamhet i övrigt. För att främja den nordiska 

verksamheten skall nämnden söka samarbete med organisationer för samma ända-

mål i övriga nordiska länder. 

2 § 1 nämnden ingår företrädare för följande myndigheter, institutioner och or-

ganisationer: Svenska Akademien, Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakade-

mien, Vetenskapsakademien, universitetskanslersämbetet, skolöverstyrelsen, Dra-

matiska teatern, Föreningen Norden, Sveriges Författarförbund, Publicistklubben, 

Svensklärarföreningen, Folkbiidningsförbundet, Folkuniversitetsföreningen, Sveri-

ges Radio AB, Tekniska Nomenklaturcentralen, Svenska Akademiens ordboksre-

daktion, Svenska språkvårdsnämnden i Finland och Sveriges Marknadsförbund. 

Nämnden får kalla institution, företag eller enskild person, som önskar främja 

de syften för vilka nämnden arbetar, att inträda som stödjare av nämndens verk-

samhet. 

3 § Inom nämnden finns medlemsförsamling, styrelse och sekretariat. 

4 § Ledamöter i medlemsförsamlingen utses av de i 2 § nämnda myndigheter-

na, institutionerna och organisationerna. Av ledamöterna utses fem av universi-

tetskanslersämbetet, tre av Föreningen Norden, två av vardera av skolöversty-

relsen, Svenska Akademien, Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien och 

Sveriges Författarförbund samt en av envar av övriga institutioner och organisa-

tioner. Dessutom får medlemsförsamlingen själv utse högst fyra ledamöter som 

gjort sig särskilt förtjänta om svensk språkvård. 

De fem ledamöter som utses av universitetskanslersämbetet skall representera den 

nordiska språkvetenskapen vid vartdera av landets universitet. 
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Ledamöterna utses för en gemensam mandatperiod om tre år räknat från och 

med den 1 juli .vgår ledamot före mandatperiodens slut får ny ledamot utses 

för den återstående tiden. Den som fyllt 70 år får ej utses till ledamot. 

5 § Kungl. Maj :t utser ordförande i medlemsförsamlingen bland dess leda-

möter. 

Medlemsförsamlingen utser inom sig två vice ordförande. 

Medlemsförsamlingen utser för en tid av tre år inom eller utom sig en sekrete-

rare. 

6 § Styrelsen består av medlemsförsamlingens ordförande, chefen för sekreta-

riatet samt fem ledamöter som medlemsförsamlingen utser inom sig. 

Ordföranden i medlemsförsamlingen är även ordförande i styrelsen. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande. 

7 § För det språkvårdande arbetet och därmed sammanhängande uppgifter 
svarar i första hand sekretariatet. 

Tjänsten som föreståndare för sekretariatet tillsättes av Kungl. Maj : t efter an-

mälan av styrelsen. 

8 § 1 fråga om vissa tjänster hos nämnden gäller bestämmelser som meddelas 

av Kungl. Maj :t. 

9 § Medlemsförsamlingen åligger 

att ange riktlinjer för den verksamhet som nämns i 1 §, 

att anskaffa medel för nämndens verksamhet och besluta om tillgängliga medels 

användning, 

att välja revisorer, 

att efter varje räkenskapsårs slut ta del av styrelsens och revisorernas berättelser 

samt besluta om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Medlemsförsamlingen sammanträder, på kallelse av ordföranden, minst en gång 

årligen samt eljest när ordföranden eller styrelsen finner det påkallat. 
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10 § Styrelsen åligger 

att utöva ledningen av nämndens verksamhet, 

att, i den mån ej annat följer av bestämmelser som avses i 8 §, anställa personal 

samt fastställa instruktion för denna, 

att uppgöra arbetsordning för sekretariatets verksamhet, 

att till medlemsförsamlingen årligen avge berättelse över verksamheten. 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. 

11 § Medlemsförsamlingen och styrelsen är beslutföra när minst hälften av le-

damöterna är närvarande. Som nämndens eller styrelsens beslut gäller den me-

ning varom de flesta förenar sig eller, vid lika röstetal, den mening som ord-

föranden biträder. 

12 § Nämndens räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 juli till och 

med den 30 juni påfölj ande år. 

13 § Ändring av dessa stadgar beslutas av medlemsförsamlingen. Förslag till 

ändring får behandlas vid sammanträde endast om förslaget avsänts med posten 

till samtliga ledamöter senast 60 dagar före sammanträdet. 

Beslut om ändring av 1 §, 5 § första stycket, 6 § andra stycket, 7 § andra stycket 

och 8 § skall underställas Kungl. Maj t. 

Dessa stadgar har antagits av 

Svenska Språknämnden vid 

årsmöte den 14 september 

1974. 
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Svenska språknämnden 

Nämnden för svensk språkvård stiftades 
1944 och fick till huvuduppgift att följa det 
svenska språkets utveckling i tal och skrift 
och att utöva en språkvårdande verksamhet. 
För att nämndens allt mera växande upp-
gifter skulle kunna skötas effektivt upprät-
tades 1954 Institutet för svensk språkvård. 
Detta institut kunde komma till stånd tack 
vare anslag från Konung Gustaf VI Adolfs 
70-årsfond, som under åren 1953-1959 an-
slog sammanlagt 128 000 kronor till institu-
tet. Institutet för svensk språkvård kom att 
bli nämndens verkställande organ, som sva-
rade för rådgivning i språkfrågor, för ut-
givning av nämndens skrifter, för forskning 
m. m. Nämnden och framför allt dess arbets-
utskott (som samtidigt var styrelse för insti-
tutet) drog upp riktlinjerna för arbetet och 
övervakade det. För allmänheten tycks klyv-
ningen mellan Nämnden för svensk språk-
vård och Institutet för svensk språkvård all-
tid ha varit förbryllande. 

Nämnden har länge brottats med ekono-
miska svårigheter. Staten har stött verksam-
heten sedan 1949, men statsbidragen (1973/ 
74: 110 000 kr.) och anslagen från Statens 
humanistiska forskningsråd (1973/74: 35000 
kr.) har kommit att bli allt mindre i förhål-
lande till nämndens totala budget. Nämnden 
har kunnat fortleva tack vare anslag från 
Svenska Akademien, bidrag från olika fon-
der, årliga bidrag från s. k. stödjande leda-
möter, inkomster av utgivna skrifter m. m. 

Den personal som har haft att svara för 
nämndens dagliga arbete, dvs, arbetet på 
Institutet för svensk språkvård, har länge va-
rit alltför liten, vilket har medfört att många 
arbetsuppgifter inte har kunnat skötas till-
fredsställande. 

Fr. o. m. den 1 juli 1974 har situationen 
emellertid förbättrats avsevärt. Detta har 
skett genom att statsmakterna har tagit fas-
ta på de förslag som framfördes 1973 av ut-
redningen "Nämnden för svensk språkvård 

framtida ställning och organisation" (se 
Språkvård 3/1973). Staten har åtagit sig att 
Stå för kostnaderna för fyra vetenskapligt 
skolade tjänstemän (dvs, två tjänstemän mer 
än vad nämnden tidigare haft), medan 
nämnden själv genom sina egna inkomster 
och genom anslag från andra håll får svara 
för övriga kostnader. Dessa övriga kostnader  

är emellertid en mindre del av nämndens 
totala kostnader 	de kostnader som staten 
svarar för uppgår f. n. till omkring 300 000 
kr. per år, medan övriga kostnader för 
nämndens basorganisation och allmänna 
verksamhet beräknas uppgå till omkring 
125 000 kr. 

Som villkor för statsbidraget gäller att vis-
sa särskilda bestämmelser ingår i nämndens 
stadgar (se s. 3 i detta nummer av Språk-
vård). 

Nämndens grundstruktur är densamma som 
den har varit sedan 1944. Det betyder att 
nämnden består av representanter för olika 
myndigheter, institutioner och organisationer 
samt dessutom högst fyra ledamöter som 
nämnden själv har rätt att utse. Den vikti-
gaste ändringen är att namnen Institutet för 
svensk språkvård och Nämnden för svensk 
språkvård har försvunnit, och att hela verk-
samheten nu bedrivs under namnet Svenska 
språknämnden. Det som tidigare var nämn-
dens institut kallas sedan den 1 juli 1974 
Svenska språknämndens sekretariat. 

Staten har åtagit sig ett visst huvudman-
na skap för nämnden, framför allt på det 
sättet att Kungl. Maj :t skall utse ordföran-
den i nämnden och tillsätta tjänsten som 
föreståndare för sekretariatet samt meddela 
bestämmelser i fråga om de tjänster hos 
nämnden som bekostas med statsmedel. 

Nämndens ledamöter 
Till ledamöter av Svenska språknämnden för 
tiden 1/7 1974-30/6 1977 har de i § 2 i 
stadgarna nämnda myndigheterna, institu-
tionerna och organisationerna utsett: 

Direktör Arne F. Andersson (Föreningen 
Norden) 

Professor Sven Benson (Universitetskanslers-
ämbetet, Göteborgs universitet) 

Fil, mag. Sonja Carlberg (Publicistklubben) 
Skolkonsulent Karin Dahl (Skolöverstyrel-

sen) 
Professor Karl-Hampus Dahlstedt (Förening-

en Norden) 
Professor Sven Ekbo (Svenska Akademiens 

ordboksredaktion) 
Programdirektör Nils-Olof Franzén (Sveriges 

Radio) 
Professor Sigurd Fries (Universitetskanslers-

ämbetet, Umeå universitet) 
Direktör Hans Gehlin (Sveriges Marknads-

förbund) 



Författaren Lars Gyllensten (Svenska Akade-
mien) 

Professor Gösta Holm (Universitetskanslers-
ämbetet, Lunds universitet) 

Professor Sven B. F. Jansson (Föreningen 
Norden) 

Författaren Olov Jonason (Sveriges Förfat-
tarförbund) 

Professor Örjan Lindberger (Folkuniversi-
tetsförcningen) 

Professor Sten lvlalmström (Universitetskans- 
lersämbetet, Stockholms universitet) 

Professor Lennart Moberg (Vitterhets-, His- 
torie- och Antikvitetsakademien) 

Professor Dag Norherg (Vetenskapsakade-
mien) 

Rektor Åke Norén (Folkbildningsförbundet) 
Presidenten Sture Petrén (Svenska Akade-

mien) 
Direktör Einar Selander (Tekniska Nomen-

klaturcentralen) 
Lektor Stig Starrsjö (Svensklärarföreningen) 
Professor Carl-Eric Thors (Svenska språk-

vårdsnämnden i Finland) 
Undervisningsrådet Evert Ullstad (Skolöver-

styrelsen) 
Författaren Karl Vennberg (Sveriges För-

fattarförbund) 
Skådespelaren Olof Widgren (Dramatiska 

Teatern) 
Professor Gun Widmark (Universitetskans-

lersämbetet, Uppsala universitet) 

Härtill kommer senare ytterligare en re-
presentant för Vitterhets-, Historie- och An-
tikvitetsakademien. 

Vid nämndens årsmöte den 14 september 
1974 utsågs därutöver följande tre ledamö-
ter: 
Professor Sture Allén 
Professor Bertil Molde 
Professor Carl Ivar Ståhle 

Nämndens ledning och styrelse 
Till ordförande i nämndens medlemsförsam-
ling och styrelse har Kungl. Maj :t utsett 
professor Carl Ivar Ståhle. Vid årsmötet 
den 14 september 1974 valdes till nämn-
dens vice ordförande professorerna Karl-
Hampus Dahlstedt och Gun Widmark samt 
till sekreterare professor Bertil Molde. 

Nämndens styrelse består av sju perso-
ner. Av dessa är två självskrivna, nämligen 
ordföranden (Ståhle) och chefen för sekre-
tariatet (Molde). De fem valda medlem-
marna av styrelsen är professorerna Sture 
Allén, Kari-Hampus Dahlstedt, Sten Malm-
ström och Gun Widmark (vice ordförande i 
styrelsen) samt fil. mag. Sonja Carlberg. 

Nämndens styrelse samman träder i regel 
en gång i månaden. 

Nämndens sekreteriat 
Föreståndare för nämndens sekretariat är 
professor Bertil Molde. Vid sekretariatet 
finns tre forskningsassistenter, nämligen fil. 
lic. Margareta Westman, fil. lic. Bengt Nord-
berg och fil, mag. Catharina Griinbaum. 
Lic. Nordberg är tjänstledig till utgången 
av 1974 med fil, kand. Birgitta Lindgren 
som vikarie. Som skrivhiträde på sekretaria-
tet tjänstgör fru Margot Nordgren; ytterli-
gare ett skrivbiträde skall senare anställas. 

Personalen på sekretariatet skall sköta 
nämndens dagliga arbete, där rådgivnings-
verksamheten är en av de viktigaste och 
mest tidskrävande arbetsuppgifterna. Bland 
andra huvuduppgifter kan nämnas dels forsk-
ning i modern svenska, f. n. framför allt den 
sedan länge pågående undersökningen av det 
svenska ordförrådets tillväxt sedan 1945, 
dels samarbete med språknärnnderna i de 
andra nordiska länderna. Föreståndaren för 
sekretariatet är redaktör för tidskriften 
Språkvård och för nämndens skriftserie, som 
fr. o. m. volym 51 bär namnet Skrifter ut-
givna av Svenska språknämnden. 



Skriftspråksnormer 
skolan 
Ett diskussionsinlägg 
av Margareta Westman 

När barn börjar skolan har de i regel ett 
talspråk. Men att ge dem eller snarare få 
dem att tillägna sig ett skriftspråk, det är 
skolans sak. Vad finns det då för utgångs-
punkter för undervisningen i läsning och 
skrivning? Den naturliga utgångspunkten är 
naturligtvis det talspråk barnen redan har. 

Vad är målet? Skall eleverna först och 
främst lära sig att ge uttryck åt sina person-
ligheter i skriftlig form? Eller skall de lära 
sig att använda skriftspråket som ett privat 
tankeutvecklingsmedel? Eller skall de lära 
sig att skriva ett sakprosans mönsterspråk? 

jag tror att eleverna bör få möjlighet att 
lära sig utnyttja skrift på många olika sätt. 
Som rent uttrycksmedel, som tankemedel och 
som kommunikationsmedel. Men om vi verk-
ligen vill få eleverna att lära sig använda 
skrift i olika funktioner, måste vi också vara 
noga med att bedöma deras prestationer ef-
ter syftet. 

De tre huvudfunktionerna 
Genom att renodla de tre huvudfunktionerna 
i skrivträningen skulle vi kanske kunna åstad-
komma att eleverna fick en mer nyanserad 
inställning både till sitt eget och till andras 
språkbruk. jag skall här försöka skissera 
vad jag menar. 

Språket som rent uttrycksmedel 
Eleverna borde någon gång då och då få 
skriva precis hur som helst om vad var och 
en vill, även på skolans högre stadier. Ut-
formningen av denna träning kan naturligt-
vis variera, men det vore kanske möjligt att 
låta den som vill det skriva t. ex. texter till 
melodier eller annan musik, skriva dikter 
eller utskällningar av personer som han inte 
gillar. Kort sagt, det skulle bli ett slags klot-
terplank eller diktarverkstad. 

För att det här skall fungera måste två 
ting iakttas. Det ena är att ingen elev skall 
tvingas att i skrift ge uttryck åt egna käns-
lor. Det andra är att det emotiva skrivandet 
kräver största varsamhet hos läraren, t. o. m. 
till den grad att ingen elev skall tvingas visa 
det han har skrivit om han inte vill. Syftet 
med den här typen av skrivande är ju egent- 

ligen att hjälpa individen att skaffa sig ett 
uttrycksmedel till. Det betyder att läraren 
inte heller kan bedöma de alster som han 
verkligen får se som om de vore rapporter 
eller protokoll. Strängt taget kan vi inte dö-
rna ut någonting. Men vi kan diskutera ut-
tryckens värde med författaren/eleven. Vi 
kan fråga honom om han verkligen vill stava 
"hässtar" med två s, om han menar "lurviga 
mopeder" och om han har någon avsikt med 
'felen' i meningsbyggnaden. 

jag inbillar mig att om man kunde få 
varje elev att etablera ett fritt och privat 
förhållande till språket, skulle detta kunna 
bli fruktbärande även för det språk som han 
använder i kommunikation med andra. Att 
leka med språket borde kunna ge nya im-
pulser även åt andra språkliga aktiviteter. 

Språket som tankemedel 
Den andra huvudtypen av skrivträning skul-
le gälla språket som tankemedel, som hjälp-
medel när man reder ut problem och fun-
derar på hur något är eller skall vara. Det 
kan gälla utkast av olika slag, t. ex. till ett 
grupparbete, till hur en kampanj skall läg-
gas upp eller till en utredning av förhål-
landen i något avseende. De här utkasten 
skall inte heller l,edömas efter formell kor-
rekthet. Konstiga stavningar, egendomliga 
böjningsforrner och avbrutna meningar be-
höver inte vara fel, funktionellt sett, i såda-
na sammanhang. 

Däremot skall utkasten bedömas med hän-
syn till sådant som tankereda och idérike-
dom. Lärarna bör kunna kräva att ordvalet 
är korrekt och sammanhangen rimliga. jag 
tror nämligen att det är oerhört svårt att 
tänka tankarna rätt om man använder or-
den fel. Diskussionerna över dessa utkast bör 
då röra sig om dispositionen, om förhållandet 
mellan den ena och den andra framförda 
synpunkten, om de uttryckta tankerelatio-
nerna, om ordvalet, men också om det som 
inte står med. 

Den här sortens skrivande är ofta det som 
faktiskt äger rum i andra ämnen än svenska. 
Det kunde vi ta fasta på och utnyttja de 
möjligheter som finns. Då möter man antag-
ligen kravet att svensklärarna borde rätta 
till elevernas språk i alla avseenden alltid. 
Men jag tror att mer står att vinna på en 
viss renodling av funktionerna. Genom att 
eleverna får lov att använda språket på all-
var som ett tankemedel utan störande och 



ovidkommande påpekanden får de träna sig 
i ännu ett sätt att utnyttja språket. Också 
detta slags skrivande borde kunna få en be-
rikande inverkan på deras allmänna förhål-
lande till språket. 

Språket som kommunikations-
medel 
Den tredje huvudfunktionen är när man 
skriver för att tala om något för andra. För 
att kunna det måste man klargöra själva 
språksituationen vid varje enskilt tillfälle. 
Man måste bestämma vem man avser att ta-
la om vad för och varför. För att eleverna i 
skolan skall kunna utveckla ett användbart 
skriftspråk måste man se till att (de tänkta) 
läsarna inte alltid är bekanta individer med 
full kännedom om textens innehåll redan på 
förhand. 

Den viktigaste fördelen med skriftspråket 
som kommunikationsmedel framför talsprå-
ket är att det har långt större räckvidd. Inte 
så att vi inte kan göra oss förstådda muntligt 
med lika många som vi kan det skriftligt. 
Men vi a n v ä n d e r skrift i situationer 
där vi inte kan använda tal. Vi kanske vän-
der oss till ett stort antal personer på sam-
ma gång. Vi kanske inte känner dem. De 
kanske vistas på helt skilda platser, långt från 
oss och från varandra. De kanske inte ens 
finns i samma tid som vi. 

Det skriftspråk vi lär eleverna bör alltså 
kunna tjäna som ett kommunikationsmedel 
av annan art än deras talspråk. Det måste 
kunna fylla sin uppgift i en mängd olika 
situationer som de kan möta i sitt liv. Det 
finns då uppenbara risker för att vi siktar 
fel när vi skall bestämma oss för en skrift-
språksnorm för skolan. 

En risk är att vi sätter målet på ett alltför 
estetiskt plan. Vi söker få eleverna att ut-
veckla ett avancerat och elegant språk utan 
tillräcklig förankring i det skriftspråk de 
möter i verkliga situationer. Resultatet kan 
då bli att från skolan utgår en liten grupp 
fenomenala dribblare och en mycket stor 
grupp som försöker dribbla fenomenalt, men 
som inte klarar det utan bara skriver dåliga 
efterhärmningar av det avancerade mönster-
språket. Det är inget ovanligt fenomen att 
man i en given situation så att säga härmar 
ett språkmönster som man inte behärskar. 
Är då mönstret onödigt avancerat, blir det 
onödigt många personer som inte lär sig be-
härska det. 

Men det finns också en risk av helt annat 
slag. Den nämligen då eleverna får alldeles 
fria händer att utveckla ett helt personligt 
språkbruk, som visserligen har stora uttrycks-
värden för den enskilde, men som samtidigt 
inte har lika stor rumslig, tidslig och social 
räckvidd som ett mindre utpräglat personligt 
språk har. jag tror att varje individ har rätt 
att få lära sig en del om vilka drag i hans 
eget språk som delas bara av små grupper 
och vilka som är gemensamma för alla 
språkbrukarna, eller åtminstone för större 
delen av dem. 

När vi bedömer språket som skriftlig kom-
munikation tror jag alltså att vi bör kräva 
formell korrekthet. Visserligen är det viktigt 
att man bedömer elevernas skriftspråk i den 
bär funktionen framför allt efter hur det fyl-
ler sin uppgift i den enskilda situationen. 
Men jag tror inte att vi kan strunta i om 
det stämmer med språksystemet i stort. För 
omsorgen om systemet är inte bara ett slags 
inventarievårcl för inventariernas skull. Det 
är tvärtom på delaktigheten i ett för många 
gemensamt språk som ens eget språks an-
väncibarhet och kraft beror. 

Så snart det handlar om kommunikation 
finns det ju också mottagare. Och eftersom 
man i skrift ofta vänder sig till läsare som 
man inte är bekant med måste man känna 
till en någorlunda allmän norm. 

Men det är inte det enda skälet till att 
språket i kommunikationsfunktionen måste 
fylla vissa krav på korrekthet. Många former 
av språklig aktivitet har som sidofunktion 
den så kallade symtomfunktionen. Det in-
nebär att lyssnarna/läsarna bedömer och 
reagerar på själva formen som symtom på 
tillstånd eller egenskaper hos den som talar 
eller skriver. Det är det fenomen som kan 
yttra sig t. ex. i att många vuxna klagar 
över ungdomars "klena ordförråd" eller "us-
la stavning" eller i att ungdomar skrattar åt 
medelåldringars "löjliga" ordval. 

Det korrekta språket 
Men vad menas med att språket är korrekt 
och följer den allmänna normen? Att det 
stämmer med beskrivningarna i språkläror-
mia? Att det stämmer med majoritetens språk-
bruk? Eller med majoritetens uppfattning 
om vad som är korrekt språkbruk? 

Låt oss ett ögonblick lämna frågan om 
korrekthet i modersmålet och se efter hur 



det förhåller sig vid inlärningen av främ-
mande språk. Där har vi hittills i skolorna 
haft rätt klara 	men kanske falska 	upp- 
fattningar om vad som är rätt och vad som 
är fel. För närvarande bedrivs en hel del 
forskning på området, prov och texter kon-
strueras och de studerandes resultat bedöms 
av infödda lärare och andra. Det visar sig 
att inföddas reaktioner på "språkfel" varie-
rar efter situationen. Och när språkproven 
bedöms efter hur de fungerar snarare än ef-
ter en allmän föreställning om korrekthet, 
så blir det andra drag i språkbruket som an-
ses mera felaktiga och stötande än de gam-
la "skolfelen". När språksituationen speci-
ficeras kan man bedöma felens grad av fel-
aktighet i just den situationen. (En samling 
uppsatser om detta i Errata, Papers in Error 
Analysis, ed. Jan Svartvik, Stockholm 1973.) 

Om vi då överför detta resonemang till 
att gälla svenskarnas svenska, skulle kraven 
på korrektion av elevernas skriftliga f ram-
ställning kunna inskränkas till att gälla en-
bart rena ohegripligheter och konstigheter. 
Men problemet är återigen att vi inte kan 
bortse från de sociala verkningarna av olika 
språkbruk. Det är en sak om t. ex. en svensk 
talar engelska med viss brytning, ovanligt 
ordval och stapplande meningsbyggnad. Den 
han talar med får genast klart för sig att 
svensken är utlänning. Och jag föreställer 
mig att vi inte bedömer utlänningars bruk 
av språket med samma måttstock som vi an-
vänder vid bedömningen av inhemska per-
soners språkbruk (men jag vill inte påstå 
att vi alltid bedömer utlänningars språkbruk 
mera välvilligt!). Med bedömning menar 
jag här inte någon medveten granskning 
utan snarare den snabbuppfattning som man 
inte kan undgå att få om en människa. 
Den grundar sig på olika glimtar man får 
av en människas beteende, där hans språk 
ofta intar en rätt viktig plats. 

jag vill alltså hävda att vi inte kan 
bedöma elevernas kommunikativa texter en-
bart efter hur begripliga de är. Om en elev 
får gå ut skolan med ett skriftspråk som in-
nehåller mängder av formella avvikelser kan 
detta göra livet rätt besvärligt för honom. 
Efter att några gånger ha mött t. ex. hån 
eller löje som reaktion på Sitt skriftspråk 
kommer han antagligen att dra sig för att 
skriva även mycket nödvändiga meddelan-
den. Vi kan beklaga att denna reaktion 
finns, men vi avskaffar den inte genom det. 
Hur det känns att inte kunna uttrycka sig  

i skrift framgår t. ex. av vissa avsnitt i poc-
kettidningen R:s nummer Maktspråket (nr 
6, 1973). 

Vi bör nog mer än vi gör nu inrikta oss 
på att förse eleverna med en grundläggande 
språklig repertoar som är gångbar i de flesta 
kommunikativa skrivsituationer. Det är möj-
ligt att detta kan ske genom en mer syste-
matisk träning i vad som kan kallas språk-
hg teknik. Men träningen kan inte bara 
vara rent teknisk. Varje text som är skriven 
för någon annan, bör 	hur kort den än är 
- bedömas efter hur mottagaren kan tänkas 
uppfatta den, både med hänsyn till begrip-
ligheten hos meddelandet och till själva for-
men. Särskild vikt bör man då lägga vid det 
som kan kallas formens distraktionseffekt, 
dvs. i vilken utsträckning som formella egen-
heter kan tänkas distrahera läsarens upp-
nsärksamhet från innehållet. 

Normerna 
Kraven på korrekthet i språket och på an-
passmng efter normerna kan leda till att vi 
aldrig ifrågasätter vår uppfattning om "hur 
man skall skriva". En del av problemen med 
att få eleverna att tillägna sig ett korrekt 
skriftspråk kan ligga just där. Det är ju fullt 
möjligt att vi av olika tillfälliga traditio-
nella skäl anser vissa språkdrag som fula el-
ler felaktiga utan att göra klart för oss var-
för vi anser det. Vår uppfattning kan alltför 
mycket vila på beskrivningar av språket i 
språkläror och handböcker eller på ärvda 
varningar mot felaktigt språkbruk. Vi kan 
alltså gå omkring med ett antal sekundära 
uppfattningar, som vi inte har lärt oss så 
som vi har lärt själva språksysternet. Vi har 
fått för oss att vissa drag är fel genom sär-
skilda skolexempel, och vi kanske inte ens 
reagerar på dem utanför dessa skolexempel. 
Då tillämpar vi vad Ebba Lindberg (1973) 
efter Poul Diderichsen kallar den artificiella 
normen. Detta är sådana fall då skolans 
normer skiljer sig från dem som faktiskt 
tillämpas i det s. k. verkliga livet, dvs. i böc-
ker och tidskrifter, i tidningar och trycksa-
ker. Detta kan gälla t. ex. sättet att indela 
text i meningar, tillåthigheten av satsflätor 
etc, etc. 

Om skolan tillämpar artificiella normer 
är det inte konstigt om endast en liten del 
av eleverna tillägnar sig dessa 	som de för 
övrigt ofta nog måste lägga av så snart de 
slutar skolan och börjar skriva på riktigt 
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Men det vore också oriktigt att tro att 
alla normer som nu tillämpas i skolan är 
artificiella i den meningen att de inte gäller 
för skrivande utanför skolan. Undersökning-
arna inom projektet Skrivsyntax visar tvärt-
om en påfallande stor överensstämmelse i 
många avseenden mellan skolans normer och 
dem som tillämpas utanför skolan. Man har 
undersökt dels skillnaderna mellan skriftliga 
centrala prov i olika betygsgrupper i gym-
nasieskolans sista årsklass, dels skillnaden 
mellan dessa genomsnittstexter och språket i 
enkel bruksprosa som den verkligen skrivs i 
tidningsartiklar, läroböcker, broschyrer och 
debattböcker. Det språk som premieras i 
skolan stämmer på många punkter med det 
som används i verkligt skrivande. Det kän-
netecknas bl. a. av relativt korta meningar, 
få bisatser, långa satser, många substantiv, 
få verb och få obestämda pronomen. 

Att just dessa drag premieras kan verka 
förbryllande. Men detta kan tolkas så, att 
när man verkligen vill säga något till någon, 
då skriver man inte lika långa och vaga me-
ningar som man gör när man skall försöka 
fundera ihop lite text över ett givet ämne. 
Jämförelserna i fråga om ordanvändningen 
har givit liknande resultat. Kännetecknande 
för uppsatser med högre betyg och än mer 
för de verkliga texterna är att ordförrådet 
är mer varierat; det finns mer både av 
sammanfattande och overgripande ord och 
av precisa och konkreta ord i de verkliga 
texterna. 

Det förefaller alltså som om de under-
liggande normerna i skolan och utanför sko-
lan på det planet stämmer rätt bra överens. 
Men det är därför inte säkert att sättet att 
bibringa dessa normer i skolan är det bästa. 

Det kan hända att det finns bättre sätt 
att lära eleverna detta språk som faktiskt an-
vänds omkring oss i skrift varje dag. För jag 
tror att det kan råda ett visst glapp mellan 
det som vi tror kännetecknar ett bra språk 
och de verkliga kännetecknen på det språk 
som vi faktiskt använder på allvar och ac-
cepterar i funktion. För att överbrygga det 
glappet måste vi mera systematiskt ta reda 
på vilka normer som verkligen gäller. Där-
efter kan vi självfallet bestämma oss för att 
inte följa dessa normer på enskilda punkter. 
Men jag tror att skolan i stort sett måste 
tillämpa samma normer för språket som man 
tillämpar i samhället i övrigt. 

Mot hela det här resonemanget kan na-
turligtvis invändas att de rådande språk- 

normerna - även de verkliga 	kanske in- 
te är de bästa. Och rent teoretiskt kan en 
sådan tanke vara rimlig. Men om skolan 
skulle följa och tillämpa andra normer än 
de som gäller runt om i samhället, måste de 
normerna först förankras någonstans. Det 
naturliga sättet att söka en grund för dessa 
normer vore antagligen i elevernas eget 
språk. Emellertid tror jag att begreppet ele-
vernas språk egentligen är ett lömskt be-
grepp. Skolans elever tillhör alla samhälls-
klasser och dialektgrupper som finns i lan-
det. Det enda som kan sägas vara specifikt 
för dem är vissa "kronolektiska" språkdrag. 
Men frågan är då om det verkligen existerar 
sådana åldersgränser i språkbruket som neu-
traliserar sociala och dialektala skillnader. 

Om varje generation, eller varje ålders-
grupp, skulle skapa sitt eget skriftspråk, skul-
le detta skriftspråk sakna den viktigaste 
egenskapen - allmängiltigheten. jag menar 
inte allmängiltighet i betydelsen att alla be-
härskar det (ännu så länge), utan i bety-
delsen att praktiskt taget alla erkänner det 

och läser det (i dagstidningar, veckotid-
ningar, på teves textremsor etc.). 

1 stället för att sopa rent och ställa upp 
helt nya normer tror jag alltså att vi bör 
gå en annan väg. Vi bör försöka ge alla ele-
ver tillgång till ett skriftspråk som kanske 
inte är så avancerat men som någorlunda 
stämmer med faktiskt och gängse bruk. Ett 
språk som de verkligen behärskar och som 
duger i de flesta situationer de kommer att 
möta. 

Genom den inledningsvis skisserade trede-
lade skrivträningen skulle vi dessutom kan-
ske lyckas påverka elevernas inställning till 
sitt eget och andras språkbruk. Det vore myc-
ket vunnet om vi lyckades rucka på inställ-
ningen att vissa språkdrag a 11 t i d är rätt 
och att andra a il t i d är fel. Så kanske vi 
kunde lägga grunden till ett mer aktivt för-
hållande till språket och en större tolerans 
i språkfrågor. Men jag vill än en gång be-
tona att vi i skolan inte kan utöva den to-
leransen i alla situationer gentemot elever-
nas språk. De måste få en någorlunda säker 
plattform att stå på. Då har de sedan en ut-
gångspunkt varifrån de kan påverka det er-
kända språket så att säga inifrån. jag tror 
att man som välutbildad lärare kanske har 
lätt att underskatta den trygghet som ligger 
i att veta med sig att man behärskar ett ac-
ceptabelt språkbruk, att man har ett hygg-
ligt skriftspråk till sitt förfogande. 

II 
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39:— (inkl. moms). 

Läsbarhet är ett ämne som har sysselsatt 
folk från ganska många olika områden rätt 
lång tid nu. Detta är första gången som 
en svensk språkman på vetenskaplig grund 
har försökt ta reda på vad det är som gör 
en text svårläst eller lättläst. Tidigare ar-
beten på svenska över läsbarhet har uteslu-
tande sysslat med symtom på svårlästhet, 
men man har inte fo•rsökt förklara vad 
svårlästheten egentligen beror på. 

Platzack har arbetat med experiment med 
olika grupper av försökspersoner som har 
fått läsa olika versioner av samma texter. 
På så vis har han kunnat hålla kontroll 
över de språkliga skillnaderna mellan tex-
ter som visat sig lättare och sådana som vi-
sat sig svårare att läsa. 

Platzack diskuterar läsprocessen och har 
som utgångspunkt valt vad han kallar ana-
lys-genom-syntes-modellen. Populärt talat in-
nebär den att man vid läsning först delar 
in meddelandet i tolkningsenheter, läser av 
orden snabbt, gör sig en föreställning om  

meddelandets byggnad, jämför denna före-
ställning med det nyss avlästa som lagrats 
i korttidsminnet och kontrollerar jämförel-
sen. Om alltihop stämmer överförs medde-
landet till långtidsminrset, och man läser vi-
dare. Den föreställning som man gör sig 
om meddelandets byggnad, den gör man 
med hjälp av sin inbyggda grammatik. Den-
na inbyggda grammatik beskrivs i enlighet 
med den generativa transformationsgram-
matikens utvidgade standardteori. 

På grundval av denna modell prövar 
Platzack ett antal hypoteser om olika syn-
taktiska strukturers läsbarhet. Hans huvud-
antagande är att av två synonyma me-
ningar är den lättast att läsa som snabbast 
ger läsaren nsöjlighet att göra sig en riktig 
föreställning om meningens funktionella be-
tydelse, dvs, om vilka grundläggande rela-
tioner som uttrycks i meningen. 

1 experimenten prövas olika antaganden 
som har att göra med huvudantagandet. 
Platzack prövar hur läsare delar in texter 
i tolkningsenheter. 1 flera fyndiga tester prö-
var han också sådana språkliga drag som 
ger läsaren en fingervisning om meningens 
underliggande struktur. Han prövar tydlig-
hetskommatering, bruket av sammanfattan-
de så efter inledande adverbialsats och han 
prövar bibehållande mot utelämnande av 
relativpronomen i nödvändiga relativsatser. 
Vidare prövar han hur inskjutna adverbial-
satser och andra ordföljdsfrågor, såsom den 
s. k. viktprincipen, inverkar på läsbarheten. 
Dessutom prövas huruvida läsaren värderar 
information som står i huvudsats och sådan 
som står i bisats olika. 

Meningslängden är en faktor som ofta 
diskuteras i samband med läsbarhet. Att 
långa meningar är svåra att läsa är välkänt. 
Men Platzack har tagit fasta på vissa psy-
kologiska fynd som tyder på att långtids-
minnet arbetar i intervaller, vilket skulle 
kunna tänkas leda till att meningar kan 
vara för korta, därför att man måste in-
vänta långtidsminnet vid meningens slut. 
Resultaten från experimenten visar också 
att det är något svårare att läsa en text med 
en medelmeningslängd på mindre än 9 ord 
än en text där medelmeningslängden är ca 
13 ord. Det är detta som brukar beskrivas 
som att texten gör ett uppstyckat intryck. 

Slutligen diskuteras i vilken mån resulta-
ten från experimenten kan vara tillämp-
liga för andra svenska läsare än de som del-
tog. Därvid påpekar Platzack att det finns 
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många prov 	både i Sverige och utlan- 
det - som visar att det är samma språk-
liga drag som erbjuder svårigheter, vare sig 
läsarna har god eller dålig läsförmåga. 

Boken innehåller utom de noggranna re-
dogörelserna för experimenten och de in-
tressanta diskussionerna av resultaten också 
en utmärkt översikt över tidigare läsbar-
hetsforskning. Där kan man urskilja två ty-
per: en mer traditionell som syftar till att 
konstruera mekaniskt tillämpliga läsbarhets-
formler och en mera modern som baserar 
sig på psykologi och språkvetenskap (psyko-
lingvistik). Det är denna senare riktning 
som genom Christer Platzacks arbete på all-
var introduceras i Sverige. 

Margareta Westman 

Frågor och svar 

Under denna rubrik behandlas frågor av 
allmänt intresse till språknämnden eller till 
tidskriften. Om inget annat anges har frå-
gorna besvarats av tidskriftens redaktör. 
Förkortningar: SAOB = Svenska Akademiens 
ordbok; SAOL = Svenska Akademiens ordlis-
ta (10 upplagan). 

Formen bestämmes stavas ju med två m, 
men hur många mo skall det vara om man 
stryker e-et i ändelsen? 

Frågor som dessa har språknämnden fått 
mycket ofta under de senaste åren. Många 
som tidigare har använt passiva presens-
former som sändes, väljes, sättes har gått 
över till e-lösa former: sänds, väljs, sätts. 
Då tycks man ofta vara osäker på behand-
lingen av verb som slutar med -nna och 
-mma. Skall man skriva godkänns eller 
godkäns, spänns eller späns, bestämms el-
ler bestäms, öuerenskomms eller överens-
koms? Eller är det möjligen så att presens 
passivum av ett verb som överenskomma 
heter överenskoinms och imperfektum 
överenskoms? (Även den frågan har ställts 
till språknämnden några gånger.) 

Reglerna för enkel- och dubbelteck- 

ning av n och m är inte alltid så enkla. 
Men i de fall som det är fråga om här 
finns det klara regler, nämligen att n 
dubbelskrivs före -s i presens passivum, 
medan m däremot enkelskrivs. De rätta 
formerna är alltså: finns, känns, spänns 
osv., resp. bestäms, ryms, skyms, överens-
koms, åstadkoms osv. Det bör dock an-
märkas att formerna som överenskoms och 
åstadkoms är dubbeltydiga - de kan va-
ra både presens och imperfektum - och 
att de därför bör användas med en viss 
försiktighet. Det kan ofta vara lämpligare 
att skriva ävereoskommes, åstadkommes 
även om man annars använder e-lösa for-
mer i presens passivum. 

Vet man inte om det skall vara ett eller 
två n eller in, kan man ju i stället använda 
formerna med e, som inte vållar några 
stavningsproblem (spännes, bestämmes 
osv.). 

Det finns olika medel som används när 
man lägger håret. Måste man kalla sådana 
medel för läggningsmedel, eller kan man 
korta det ordet till läggmedel? 

Ord som läggmedel och läggvätska är ut-
märkta och helt korrekta alternativ till 
de längre läggningsmedel, läggningsväts-
ka. 1 nutida svensk ordbildning är det 
mycket vanligt att man använder verb-
stammen som förled i st. f. ett substantiv 
på -(n)ing, t. ex. barkmaskin, liggtid (vid 
ruvning), slipmetod, slirskydd (vid sidan 
av barkningsmaskin, liggningstid, slip-
ningsmetod, slirningsskydd). 

Finns det ett svenskt ord tentativ, och vad 
betyder det i så fall? 

Adjektivet tentativ förekommer ibland i 
svenskan, särskilt i vetenskapligt eller halv-
vetenskapligt språkbruk. Det används ock-
så i danskan och norskan. Tentativ bety-
der "utförd el. gjord som ett försök el. 
på försök, försöksvis; preliminär". Ordet 
är ett ganska överflödigt lån från engel-
skan. Det har inte tagits upp i tionde 
upplagan av SAOL. 

Inom danskonsten finns ett uttryck "gå ner 
i spagat". Kan ordet spagat böjas, så att 
man kan tala om t. ex. "en vacker spagat", 
"misslyckade spagater"? Vad har ordet för 
ursprung? 
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Ordet spagat (tidigare ibland också spa-
kat) används för den ställning då en 
dansare eller gymnast sitter på golvet eller 
marken med ena benet helt sträckt framåt 
och det andra rakt bakåt. Uttrycket för att 
inta denna ställning är gå ner i spagat, 
vilket är den förbindelse där ordet vanli-
gen används. Men det möter inget som 
helst hinder att behandla ordet som ett 
vanligt substantiv, dvs, att tala om en 
spagat, spagaten, flera spagater. Det kan 
uppenbarligen finnas situationer där en 
sådan användning av ordet är motiverad. 
Ordet spagat upptas icke i SAOL, men 
det står givetvis i gängse uppslagsböcker. 

Spagat torde ha lånats in i svenskan 
från tyskan (Spagat, m. el. n.). Grundor-
det är emellertid italienskans spaccata, 
som egentligen betyder "skrevande med 
benen, klyvning" (till verbet spaccare, 
klyva). 

Ibland förekommer i tidningar ett ord sjaog-
sera. Det ordet tycks emellertid inte stå i 
några ordböcker. Varför? 

"Sjangsera" är en ganska vanlig uttals-
form av det verb som skrivs changera (och 
som i den formen upptas t. ex. i SAOL). 
Detta verb betyder "ändra färg, bli ur 
blekt, förlora i utseende" o. d. Uttalet 
"sjangsera" är relativt gammalt, det nämns 
redan i den 1904 tryckta artikeln change-
ra i SAOB, men det upptas inte i moder- 
na ordböcker eller ordlistor 	det har 
alltså inte ansetts tillhöra normalt, vårdat 
uttal. Uttalet "sjangsera" är ett exempel 
på den språkliga företeelse som kallas dis-
similation, dvs, en förändring av ett språk-
ljud i närheten av ett likartat eller iden-
tiskt ljud. Sj-ljudet i början av change-
ra har gjort att det andra sj-ljudet i or-
det har ändrats till s-ljud. Ett likartat 
exempel är ordet schottis, som tidigast 
hade formen schottisch (lån från tyskan), 
en form som visserligen fortfarande upp-
tas som sidoform i SAOL men torde vara 
mycket ovanlig. Formen sjan gsera upptas 
f. ö. som exempel på dissimilation i C. C. 
Elert, Allmän och svensk fonetik (1966), 
s. 110. 

1 vardagligt språk eller slang används ett 
ord för "bada naken", vars stavning jag är 
osäker om. Skall det skrivas necka eller näc-
ka? Vad har ordet för ursprung? 

Den korrekta stavningen är näcka. Detta 
verb är bildat till det äldre uttrycket bada 
näck med samma betydelse. 1 detta uttryck 
torde ordet näck ingå 	näcken avbildas 
ju inte sällan naken. Men samtidigt kan 
det i detta ursprungligen slangspråkiga 
uttryck ligga en vitsig anknytning till or-
det naken. 

Vilken av formerna högskolutbildning och 
högskoleutbildning är lämpligast? 

När man skall göra en sammansättning 
av det redan sammansatta ordet högskola 
och t. ex. utbildning har man teoretiskt 
två möjligheter. Man kan antingen låta 
slutvokalen -a i högskola falla och då få 
formen högskolutbildning, eller förändra 
slutvokalen -a till en "sammansättnings-
vokal" -e- och då få högskoleutbildning. 
Den första metoden har den allvarliga 
nackdelen att på så sätt bildade sam-
mansättningar kan bli till betydelsen okla-
ra; de kan bli dubbeltydiga. Ett ord hög-
skolutbildning kan tolkas inte bara som 
en sammansättning av högskola och ut-
bildning utan också som en sammansätt-
ning av hög och skolutbildning. Även om 
den verkliga risken för den senare tolk-
ningen i just detta fall är ringa, bör den 
inte negligeras. Det är också viktigt att 
nämna att typen högskolutbildning strider 
mot den huvudregel för bildandet av fler-
ledade svenska sammansättningar som sä-
ger att den flerledade sammansättningens 
huvudfog bör markeras, där detta kan ske 
utan fonetiska eller andra hinder. Det är 
den regeln som gör att man säger t. ex. 
ångbåtsbrygga, sparbanksbok, läroboksför-
lag, men båtbrygga, bankbok, bokförlag. 
På samma sätt är det lämpligt att skilja 
mellan t. ex. högskoleutbildning och skol-
utbildning. Det kan nämnas att Svenska 
Akademiens ordlistas tionde upplaga en-
dast upptar sammansättningsformen hög-
skole- (icke: högskol-), nämligen i följan-
de fall: högskoleelev, -ingenjör, -sekretera-
re, -utbildad, -utbildning. Formen hög-
skoleutbildning är alltså den lämpligaste. 

Ordet grimas uttalas av många med sj-ljud 
på slutet, alltså rimmande med t. ex. gara-
ge. Är detta uttal korrekt? 

Uttalet "gri'ma:f" har länge varit van-
ligt, inte minst bland barn och ung- 
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dom. Egendomligt nog nämns det var-
ken i SAOB eller i Östergrens Nusvensk 
ordbok. Men ordet grimas (med samma 
uttal av slutstavelsen som i t. ex. kalas) 
upptas i språknämndens Uttalsordlista, 
som omfattar "drygt 2 000 ord, vilka ofta 
uttalas felaktigt eller om vilkas uttal man 
kan vara oviss", och uttalsordlistans re-
daktörer har säkerligen tagit med ordet 
för att varna för uttal med sj-ljud. 

Detta uttal med sj-ljud torde bero på 
att typen grimas med s-ljud är så relativt 
ovanligt i svenskan (kalas är väl det enda 
riktigt vanliga ordet med samma struktur). 
Däremot är tvåstaviga ord med slutbeto-
nat "-'a:f" talrikaochockså högfrekventa, 
t. ex. bagage, bandage, buskage, ekipage, 
garage, passage, reportage, mustasch. Or-
det grimas har kommit att anslutas till 
denna stora och viktiga grupp lånord på 
-age (-asch), och ett uttal "grima:.f" har 
börjat användas. Hur gammalt detta ut-
tal är, är svårt att säga, eftersom de  

historiska ordböckerna inte lämnar någon 
ledning, men åtskilliga decennier gammalt 
är det säkerligen. 

1 vårdat språk bör både grimas och 
grimasera uttalas med s-ljud, inte med sj-
ljud. 

1 affärsbrev ser man ibland en förkortning 
cc. eller cc. framför ett personnamn, och 
dessa uppgifter står då på en särskild rad, 
överst eller underst i brevet. Vad betyder 
denna förkortning? 

C.C. eller cc. är en engelsk och ameri-
kansk förkortning som betyder "carbon 
copy", dvs. karbonkopia. Förkortningen 
anger att en kopia av skrivelsen har Sänts 
till den vars namn anges. 1 svensk kor-
respondens har denna engelsk—amerikans-
ka förkortning ingen hemortsrätt. Det är 
rationellare att i svenska brev skriva t. ex. 
"kopia till N.N.". 
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