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Om att monopolisera ord 
av Catharina Griinbaum 

Språket är allas egendom. Det innebär emel-
lertid inte att var och en kan bruka det hur 
som helst i alla situationer - inte om han 
vill få något sagt åtminstone. Förutsättning-
en för att språklig kommunikation skall 
komma till stånd är att vi är någorlunda 
överens om vad orden står för. Man kan 
alltså kalla språket för ett slags konvention. 

Emellertid förekommer flera konventio-
ner vid sidan av varandra, konventioner som 
inte delas av alla. Somliga ord kan ha olika 
innebörd för olika grupper av människor. Så 
är t. ex. fallet i fråga om ord som finns dels 
i fackspråk, dels i allmänspråket - i fack-
språket med en klar, avgränsad betydelse, i 
allmänspråket med en mindre precis men 
mer allmängiltig betydelse. (För diskussio-
nen om de allmänna problemen kring fack-
språk och allmänspråk hänvisar jag till 
Språkvård nr 1/1975, och för diskussionen 
av problemen kring arbetet med fackspråk-
liga terminologier till två uppsatser av 
Einar Selander, TNC, i antologin Språk-
vårdsstudier, nr 53 i serien Skrifter utgivna 
av Svenska språknämnden.) 

Fackspråken och allmänspråken fyller skilda 
funktioner, och att fackspråken behöver väl 
definierade och exakta termer säger sig 
självt, men också att allmänspråket inte i 
samma utsträckning har råd att låta orden 
vara avgränsade till betydelsen. Ofta går det 
också mycket bra att låta ett ord ha en viss, 
mycket precis betydelse inom ett fackspråk 
(och kanske en annan inom ett annat) och 
en vidare betydelse inom allmänspråket. Det 
gäller t. ex. sådana ord som effekt, massa, 
energi, mörker. 

Fackspråket och allmänspråket har, kan 
man säga, till vissa delar olika slag av eko-
nomi. Om allmänspråket, som inrymmer så 
många fler begrepp än de enskilda fack-
terminologierna, skulle tvingas att ha en 
enda, snävt avgränsad betydelse för varje 
ord, skulle vi få ett ohanterligt stort ord-
förråd, men vi skulle dessutom få en upp-
splittring av vår begreppsvärld som skulle 
göra det svårt för oss att uppfatta samord-
ningen och kontinuiteten i den. Om vi 
t. ex. bara hade ett antal olika beteckningar 
för olika slag av spik, t. ex. dyckert, dym-
ung, nubb, stift, men inte något ord för det  

över ordnade begreppet "spik" skulle vi dels 
inte kunna tala allmänt om det som är ge-
mensamt för de olika slagen av spik, dels 
skulle vi förmodligen få svårare att uppfatta 
att de olika slagen av spik har något ge-
mensamt. Men vi skulle också i många si-
tuationer få en precision som antingen är 
onödig i sammanhanget eller också felaktig, 
nämligen då det är det överordnade be-
greppet vi behöver tala om, inte det spe-
ciella. Dessutom vore det inte möjligt för 
vanliga människor att behärska alla de olika 
fackspråkens ordförråd. 

Att många ord med tiden skiftar betydelse 
är också - även om det låter paradoxalt - 
nödvändigt för kontinuiteten i språket. 
Världen är inte statisk, och de begrepp som 
orden betecknar förändras: utvidgas, in-
skränks eller nyanseras på något annat Sätt. 
Nya begrepp kommer till och gamla för-
svinner. 

När ett begrepp förändras kan man gå 
tillväga på flera sätt med den språkliga be-
teckningen för det: man kan byta ut den-
na mot en helt ny, man kan låta beteck-
ningen för ett närbesläktat begrepp ta över 
den gamla beteckningens roll, och man kan 
låta den gamla beteckningen stå kvar och 
beteckna även det som är nytt hos begrep-
pet. Ett exempel på det sistnämnda är or-
det atom som fått sin innebörd omdefinierad 
under tidernas lopp; den är ju inte längre 
densamma som på Demokritos' tid. Man ha-
de naturligtvis kunnat skapa en ny term 
varje gång man upptäckt en ny egenskap 
hos atomen, men det är mer praktiskt att i 
stället låta beteckningen atom omfatta de 
nya betydelser man lägger till begreppet. 

Liknande gäller för sådana ord som pen-
na, gångjärn, nattlinne, tandborstglas, som 
ursprungligen betecknade föremål av ett 
visst material men som har övergått till att 
beteckna föremål med en viss funktion. 
Ingen gör nu anspråk på att en penna, för 
att få kallas penna, måste vara gjord av en 
fjäderpenna; den funktionsbetecknande 
egenskapen hos ordet har så trängt ut den 
materialbetecknande att man, om man vill 
använda ordet i dess ursprungliga betydelse, 
oftast får lov att skriva ut fjäderpenna, me-
dan det ensamma penna betecknar något 
man skriver med. Samma slags resonemang 
går att tillämpa på ordet gångjärn; att krä-
va att denna beteckning skulle få användas 
uteslutande om gångjärn av järn är att dri-
va kraven på ordens renhet in absurdum. 



(För övrigt används aldrig rent järn i in-
dustriella produkter, varför gångstål i så 
fall vore den adekvata benämningen.) 

Likaså har betydelsen hos -linne och -glas 
förbleknat i nattlinne och tandborst glas, 
som ju kan vara av t. ex. nylon respektive 
plast. 

Frågan om i vilken utsträckning man kan 
acceptera betydelseglidning och betydelse-
splittring hos orden är naturligtvis mycket 
mera komplicerad än vad som antyds här. 
Och problemen är både annorlunda och 
svårare för fackspråkens del. Men min av-
sikt är inte att här tala om termer som ska-
pats för fackspråken med dessas behov av 
exakthet (vilket kräver särskild omsorgs-
fullhet när nya termer skall definieras), utan 
om ord som sedan långliga tider - och 
oftast ursprungligen - har hemvist i all-
mänspråket. 

Att jag tar upp den här frågan beror på 
att Språknämnden inte sällan får propåer 
om att utfärda något slags dekret om att 
ord av det här slaget, som alltså förekom-
mer både i fackspråk och i allmänspråk, 
skulle få användas i en och endast en bety-
delse (den betydelse det har i förslagsstäl-
larens fackspråk) - och att all annan an-
vändning av ordet skulle stämplas som miss-
bruk som skulle förbjudas. Men Språknämn-
den blir också uppsökt av folk som undrar 
om man måste böja sig inför den här sortens 
krav. 

Frånsett det både praktiskt och formellt 
omöjliga med en språkligt polisiär verksam-
het (hur beivrar man t. ex. överträdelser 
mot bestämmelserna?) finns det skäl att 
inte ens i teorin acceptera en sådan. Ingen 
människa eller grupp av människor kan 
nämligen ha ensamrätt till vissa ord (från-
sett det särskilda skyddet för inregistrerade 
varumärken och vissa yrkestitlar, t. ex. ad-
vokat, och frånsett - men det är en annan 
sak - att ord inte får användas som falska 
beteckningar i vilseledande syfte). Men det 
har gjorts försök att t. ex. "monopolisera" 
ordet återbäring - ett ord som har funnits 
och brukats sedan åtminstone 1700-talet. 
Man kan föreställa sig vilka komplikationer 
som skulle bli följden om ordet plan skulle 
få användas endast i en viss, byggnadstek-
nisk betydelse (vilket har föreslagits), om 
orden kod och minne skulle få brukas en-
dast som datatekniska termer. Man kan la-
borera med tanken att språkmännen på  

motsvarande sätt skulle tillskansa sig en-
samrätten till objekt, sats, mening. 

Inte bara allmänspråket skulle bli lidan-
de, utan även andra fackspråk, om ord av 
det här slaget skulle begränsas till att stå 
för en enda, mycket snävt avgränsad bety-
delse. Det gäller för övrigt även sådana ord 
som är utpräglat fackspråkliga och som fö-
rekommer i flera olika fackspråk; grunddefi-
nitionen av dem är giltig för alla samman-
hang de förekommer i, men sedan har de 
speciella, beskrivande definitioner beroende 
på vad de refererar till inom respektive f ack-
område. Ett sådant ord är t. ex. morf ologi, 
som översätts med forrnlära: det avser form-
lära inom såväl språkvetenskap som natur-
vetenskap. 

Det här resonemanget står ingalunda i op-
position till kravet på att ord som brukas i 
allmänspråket emellanåt skulle behöva de-
finieras - om inte för tid och evighet så 
åtminstone i den enskilda språksituationen; 
man kan ofta behöva kräva av en person 
att han i en diskussion förklarar vad han 
avser med t. ex. demokrati, jämlikhet osv. - 
för att undvika att man talar förbi varandra 
eller att man uppnår ett falskt samförstånd. 
Men en sådan hyfsning av ordanvändningen 
är inte detsamma som en insnävring av bru-
ket av varje enskilt ord till en enda betydel-
se. Språket kräver en viss flexibilitet - och 
inte ens de som vill kasta ett standardise-
ringens rutnät över det skulle gå i land med 
att bruka det efter rutmönstret. Standardi-
sering av terminologi är rationellt, men all-
mänspråket består inte av en uppsättning 
termer. Det är ett instrument för att ut-
trycka oerhört mångskiftande behov hos 
människan, och det låter sig dessutom inte 
standardiseras, gudskelov. 



Svenskundervisning för 
juridikstuderande - 
erfarenheter och 
attityder 
Av Bengt Nordberg 

Önskemålen om undervisning i svenska för 
alla studerande i eftergymnasial utbildning 
har på senare tid hörts allt oftare och med 
tilltagande styrka. (Se t. ex. artiklar av 
Bertil Molde i Språkvård 1975: 1 och i 
Språk i Norden 1974.) Det skulle därför 
kunna vara av intresse att något få belyst 
hur en sådan undervisning i ett konkret fall 
kan vara upplagd och vilken inställning per-
soner inom det närmast berörda yrkesområ-
det har till en praktiskt inriktad svenskun-
dervisning. 

På initiativ av lärare i civilrätt vid Upp-
sala universitet anordnas sedan vårterminen 
1974 i samarbete mellan institutionen för 
nordiska språk och juridiska institutionen en 
försöksverksamhet med undervisning i svensk 
skrivning för juridikstuderande inom ämnet 
civilrätt 1 (läses under tredje terminens Stu-
dier). Undervisningen bekostas under läs-
året 1974-75 med medel som anslagits till 
pedagogiskt utvecklingsarbete vid universi-
tetet. För att inför en eventuell fortsatt 
svenskundervisning få reda på inställningen 
till och det upplevda behovet av en yrkesin-
riktad svenskundervisning för jurister ge-
nomförde jag hösten 1974 en enkätundersök-
ning bland olika kategorier av jurister. Uni-
versitetskanslersämbetet beviljade anslag till 
undersökningen, vars resultat i någon mån 
skulle kunna tjäna som underlag för det ar-
bete på en vidgning av svenskämnet till 
andra utbildningslinjer än de nuvarande 
som utförs av Svenskgruppen, universitets-
kanslersämbetets arbetsgrupp för översyn av 
svensklärarutbildningen. Det största utrym-
met kommer här att ägnas enkäten, eftersom 
svaren på denna - hur begränsad under-
sökningen än är - måste tillmätas visst 
värde för bedömningen av hur en komman-
de svenskundervisning för jurister skall lyc-
kas. Det är också såvitt jag vet den första 
svenska undersökningen som gjorts rörande 
attityder till planerade eller vidtagna åtgär-
der på språkvårdens område. Några ord skall 
emellertid först sägas om den pågående för-
söksundervisningen. 

Försöksundervisning i svenska 

juridikstuderande får naturligtvis en viss 
språkfärdighetsträning som led i den ordi-
narie undervisningen i form av referat och 
PM-skrivande vid lektioner och seminarie-
övningar och en eller annan kortare upp-
sats. Rätt få författar emellertid någon läng-
re uppsats under sin studietid. 1 Uppsala 
har under de senaste 10 åren en frivillig 
kurs i skriftlig framställning om 12 timmar 
ingått i sista terminens studier. Antalet del-
tagare har hållit sig kring 25 studenter varje 
termin. Men därutöver har tills nyligen 
ingen annan undervisning förekommit som 
varit direkt inriktad på språkliga moment 
och som omhänderhafts av svensklärare. 

Den påbörjade försöksundervisningen om-
fattar dels en dubbelföreläsning om språkbe-
handling, dels språklig granskning och indi-
viduell genomgång av den obligatoriska se-
minarieuppsatsen i civilrätt (C 1), som bru-
kar vara 5-8 A4-sidor lång. För varje elev 
har anslagits 20 minuters genomgång, och 
närvaro vid denna genomgång har gjorts 
obligatorisk. Det sätts emellertid inget betyg 
på språket i uppsatsen, och den språkliga 
utformningen påverkar inte betyget i tenta-
men. Uppsatserna består i regel av en dis-
kussion av fingerade eller verkliga rättsfall, 
där de studerande har att ta ställning till 
rättsläge, domskäl och domar. 

Det finns ingen anledning att anta att 
juridikstuderande i allmänhet skulle ha svå-
rare att uttrycka sig i skrift än andra stu-
derande. Deras studentbetyg (eller motsva-
rande) i svenska är också genomsnittligen 
ungefär detsamma som för universitetsstude-
rande i ämnet svenska. Däremot är den 
språkform som juris studerande möter för de 
flesta helt ny, främmande och svår att be-
härska ens passivt med sina högt uppdrivna 
krav på precision och förmåga till begrepps-
och argumentationsanalys, sin inte sällan 
från allmänspråket starkt avvikande syntax 
och sina inslag av formalism. Det fordras 
stor språklig erfarenhet och säkerhet för att 
kunna tränga in i sakfrågan och för sig 
själv och andra, särskilt icke fackmän, på 
ett klart, enkelt och tydligt sätt klargöra 
innehållet och kärnfrågorna i ett juridiskt 
resonemang och inte fastna i fraseologiskt 
utanverk. Det är vidare ett starkt samhälle-
ligt och medborgerligt krav att jurister in-
om förvaltning och rättsväsende såväl som 
privat arbetande förmår kommunicera med 



allmänheten i en för denna begriplig form. 
En undervisning i skriftlig framställning 

för jurister bör lämpligen ha två huvudmål. 
Det primära målet måste som vid all skriv-
träning vara att uppöva förmågan att skriva 
sammanhängande, förståeligt, klart och kor-
rekt. Ett andra mål, som är särskilt uttalat 
när det gäller jurister, är stilistiskt: att söka 
rensa ut alltför påfallande och för förstå-
elsen försvårande inslag av förlagornas 
kanslistil i ordval, ordformer och syntax och 
i stället förmå studenterna att uttrycka sig 
på ledig (men inte slarvig), enkel och tyd-
lig sakprosa. Några av de bästa skribenterna 
kan detta, men flera är dock de som före-
faller vara helt försvars- och hjälplösa inför 
de texter de möter, både på så sätt att de 
bara delvis förstår innehållet och på så sätt 
att de okritiskt övertar formuleringar från 
förlagorna och stuvar ihop dem till ett ofta 
rätt osammanhängande helt. Inte sällan 
blir framställningen missvisande därför att 
de inte behärskar de uttrycksmedel de över-
tagit. Vad man efterlyser hos många stude-
rande är en språklig grundsäkerhet, en be-
redskap att möta och ge sig i kast med 
språkliga uppgifter som ställer andra krav 
än de man normalt stöter på. Man kan då 
behärska och kontrollera det juridiska språ-
ket och blir inte fånge i det. Det är nämli-
gen påfallande hur lätt kansli- och jurist-
språkets mer särpräglade, ålderdomliga och 
läsarovänliga stildrag infiltrerar studenter-
nas prosa. Jag har i uppsatserna funnit det 
vara mycket vanligare med överdriven 
kanslispråklig stelhet än med nertramp i det 
slarvigt vardagliga. Även för yngre genera-
tioner jurister och juridikstuderande är det 
således viktigt att framhålla att stringens, 
klarhet och precision inte alls är oupplösligt 
förbundna med kanslistil utan kan uppnås 
också med andra stilmedel. 

Det är givetvis verklighetsfrämmande att 
tro att rättning av en 5-8 sidors uppsats 
och 20 minuters språklig genomgång av den 
i någon nämnvärd grad skall höja författa-
rens allmänna skrivfärdighet. För att uppnå 
detta krävs ett mycket omfattande och syste-
matiskt upplagt skrivträningsprogram. Ett 
sådant skulle kunna erbjuda varierade öv-
rnngsuppgifter, där man dels söker göra 
skrivsituationerna mer lika yrkeslivets, dels 
lägger huvudvikten på det språkliga i form 
av formuleringsövningar, stiltransponeringar 
och textanalys. Vad man med den nuvaran-
de omfattningen i bästa fall kan uppnå är  

att skapa en medvetenhet hos studenterna 
om språkliga problem och en insikt om att 
skriftlig framställning innebär fortlöpande 
val mellan olika alternativ och att valen har 
avgörande kommunikativ betydelse. Det 
skulle i varje fall minska den ibland häp-
nadsväckande aningslösheten i språkliga 
ting. 

Hur har då svenskundervisningen motta-
gits av studenterna? Eftersom det är frågan 
om en försöksundervisning, gjordes vid slu-
tet av höstterminen 1974 en i förhållande 
till undervisningens blygsamma omfång rätt 
detaljerad kursvärdering. Frågorna anknöt i 
vissa fall till den tidigare gjorda enkäten. 
Nästan hälften av de 112 studenter som 
deltagit i bedömningen anser att undervis-
ningen varit av stort värde och bara unge-
fär en sjättedel att den varit av föga värde. 
En stor majoritet (80 %) föredrar indivi-
duell genomgång av uppsatsen framför 
gruppgenomgång, och man vill i allmänhet 
ha mer tid för genomgång, om nödvändigt 
på bekostnad av föreläsningen. Många skulle 
sätta värde på om svenskundervisningen fick 
större utrymme i juristutbildningen, närma-
re 30 % t. o. m. stort värde, och bara 18 % 
motsätter sig en utökning. Många tror vi-
dare att de som jurister skulle ha nytta av 
övningar i andra språkliga moment än skriv-
färdighet. Vad som då oftast nämns är 
muntlig framställning, argumentationsanalys 
och betydelselära samt övningar i stilistik. 
Det är bara 8 % som avvisar tanken att 
något annat språkligt moment skulle kunna 
ge någon behållning. 

Slutintrycket är att undervisningen rönt 
ett relativt välvilligt mottagande och att 
flertalet studenter gärna skulle se en ut-
vidgning av svenskundervisningen både tids-
och ämnesmässigt. Hur längre komna juri-
rikstuderande och yrkesverksamma jurister 
ställer sig framgår av den följande redovis-
ningen av enkätresultaten. 

Attityder till svenskundervisning 
för jurister 
Rundfrågan gick ut till sammanlagt 205 
personer som fördelar sig på olika kategorier 
enligt följande: 



74 sjundetemiinsstuderande i juridik i 
Uppsala 

52 lärare vid juridiska institutionen i 
Uppsala 

53 tingsnotarier vid 11 tingsrätter i olika 
delar av landet 

26 lagmän vid tingsrätter i olika delar av 
landet. 

Det var från början tänkt att enkäten skulle 
omfatta 400 personer och då också inbegri-
pa andra grupper av yrkesverksamma juris-
ter, främst i den centrala statsförvaltningen. 
Av brist på medel kunde denna plan inte 
genomföras, men då svarsfrekvensen blev så 
hög som 79 %, bör enkäten även i sin slut-
liga omfattning kunna tillerkännas värde 
som mätare av spontana attityder till svensk-
undervisning för jurister. 

Formulären till de fyra grupperna är inte 
identiska men upptar på det stora hela 
samma frågor, som till formuleringen va-
rierats något alltefter svarandegruppen. För-
utom av några bakgrundsfrågor består for-
muläret av två avdelningar: dels sådana frå-
gor som tar sikte på studenternas och no-
tariernas språkfärdighet i förhållande till 
nuvarande och kommande behov, dels så-
dana som tar upp inställningen till svensk-
undervisning för jurister och dennas organi-
satoriska utformning. Formulären till nota-
rierna och lagmännen upptar också några 
frågor om språkliga problem i notariernas 
arbete. 

För att man skulle få en någorlunda pre-
ciserad uppfattning om språkfärdigheten hos 
de berörda grupperna hade frågorna röran-
de denna spaltats upp på 12 olika delfär-
digheter eller kunskapsområden, vilka skulle 
bedömas separat. Dessa var: 

Förmåga att muntligt argumentera för 
egna åsikter, t. ex. i en formell debatt 
Förmåga att muntligt ge en klar och 
koncis redogörelse, t. ex. föredra ett 
ärende 
Förmåga att inför publik läsa upp 
(recitera) en förelagd text 
Förmåga att skriva sakprosa av olika 
slag 
Förmåga att skriva referat 
Förmåga att skriva protokoll 
Förmåga att klart disponera en fram-
ställning 
Förmåga att skriva språkriktigt 

1. Förmåga att anpassa framställningen 

efter mottagaren, t. ex. popularisera 
Ordkunskap och förmåga till be-
greppsanalys 
Förmåga att kritiskt granska en ar-
gumenterande framställning och att 
genomskåda argumentationstekniken 
Kunskap om språklig variation och 
om kommunikationssvårigheter i sam-
hället 

Dessa delfärdigheter skulle bedömas ur fle-
ra aspekter: med avseende på studenternas 
behov under studietiden och notariernas un-
der tingstjänstgöringen, med avseende på 
färdigheternas eventuella förändring under 
studie- och/eller notarietiden, med avseende 
på behoven under den kommande yrkesverk-
samheten och, för lärarnas och lagmännens 
del, i relation till standarden för 10 år se-
dan (eller det senare år man tidigast kunde 
jämföra med). Man måste vid bedömningen 
av svaren ha klart för sig att tingsnotarierna 
är mognare och längre utbildade än stu-
denterna, att de utgör ett positivt urval och 
att det också krävs högre betyg i jur. kand. 
nu  än tidigare för en notarietjänst. 

Generellt sett menar både lärarna och 
studenterna att den språkfärdighet skolan 
givit som underbyggnad för högre studier 
är klart otillfredsställande. Lärarna har inte 
oväntat en strängare bedömning av studen-
ternas språkförmåga än studenterna själva. 
Det är för de 12 delfärdigheterna i genom-
snitt 42 % av lärarna som anser underbygg-
naden otillräcklig och bara 14 % som anser 
den vara fullt tillräcklig. (Man kunde också 
välja ett mellanliggande alternativ, "med 
tvekan tillräcklig".) Motsvarande siffror för 
studenterna är 34 % och 26 %. Tingsnota-
rierna och lagmännen bedömde de färdig-
heter notarierna förvärvat under sin sam-
manlagda utbildningstid i förhållande till 
tingstjänstgöringens behov. Även här är bil-
den rätt nedslående, även om lagmännen 
har en väsentligt positivare värdering av 
notariernas språkfärdigheter än lärarna av 
studenternas. Tingsnotarierna har däremot 
ungefär samma uppfattning om sina språk-
liga färdigheter i förhållande till arbetets 
krav som studenterna om sina i förhållande 
till juridikstudiernas krav. Anmärkningsvärt 
är att notarierna anser sig vara genomsnitt-
ligt sett mindre språkligt förfarna än vad 
lagmännen gör. Det bottnar förmodligen i 
en trots allt rätt stor språklig osäkerhet in-
för arbetsuppgifterna men kanske också i 



högre anspråk på vissa delfärdigheter. 
1 fråga om det kvarstående behovet av 

språkträning vid studiernas respektive tings-
tjänstgöringens slut i förhållande till de krav 
som ställs på den yrkesverksamme juristen 
är bilden mer splittrad. Det är i genomsnitt 
för de 12 delfärdigheterna 45 % av lärarna 
som anser att det föreligger stort behov och 
bara 12 % att inget behov finns, medan 
däremot hela 47 % av lagmännen menar 
att den språkliga träning notarierna fått un-
der sin sammanlagda utbildnings- och prak-
tiktid är fullt tillräcklig mot bara 2 % som 
anser den otillräcklig. Studenterna och nota-
rierna ligger ungefär mitt emellan. 

När man påtalar brister, lägger de olika 
svarandegrupperna i stor utsträckning ton-
vikten på olika färdigheter. Lärare och lag-
män menar att behovet av ökad träning är 
störst i fråga om formell skrivfärdighet 
(punkterna D, G, H ovan) samt ordkun-
skap och begreppsanalys. Studenter och no-
tarier lägger större vikt vid intensifierad 
övning av olika muntliga färdigheter. Sär-
skilt slående är den olika bedömningen av 
färdigheterna A och II ovan. Så t. ex. me-
nar 62 % av lärarna att studenternas för-
måga att skriva språkriktigt är otillräcklig, 
medan detta är en av de fyra färdigheter 
där över 40 % av studenterna bedömer sin 
underbyggnad som fullt tillräcklig. Nästan 
lika stor skillnad finner man mellan lagmän 
och notarier. Till en viss del kan nog den 
skiljaktiga bedömningen av språkriktigheten 
bero på generationsskillnader, och lärarnas 
relativt positiva värdering av den muntliga 
argumentationsförmågan bottnar förmodli-
gen i en jämförelse med tidigare årskullar, 
som gått i skolan under en tid då denna 
inte lade samma vikt vid muntlig framställ-
ning som nu. 

Vad beträffar den inbördes graderingen 
av det kvarstående övningsbehovet mellan 
delfärdigheterna är det påfallande att de 
två svarandegrupper som har erfarenhet av 
praktiskt juristarbete - lagmännen och no-
tarierna - placerat de två moment som 
framför allt har samband med juristernas 
samhällsroll och det juridiska språkets kom-
munikationsduglighet mycket högre i an-
gelägenhetsgrad än lärarna och studenterna. 
De två åsyftade momenten är förmågan att 
anpassa framställningen efter mottagaren, 
t. ex. popularisera, samt kunskapen om 
språklig variation och om kommunikations-
svårigheter i samhället. Däremot är det no- 

tarierna och lärarna som går samman i 
fråga om det absoluta behovet av övning i 
dessa moment (stort behov) och studenterna 
och lagmännen (mindre behov). 

Man kan kanske sammanfatta svaren på 
frågan om kvarstående behov av språklig 
träning inför inträdet i yrkeslivet på följan-
de sätt. Efter tingstjänstgöringen kan den 
elit av juris kandidater som genomgått den-
na med någon tvekan betraktas som i språk.. 
ligt hänseende goda traditionella jurister. 
Önskar man emellertid att jurister skall till-
ägna sig ett godtagbart mått också av språk-
lig böjlighet och behärska stilarter utanför 
den konventionellt juridiska, så är behovet 
inte täckt av tingstjänstgöringen. (Några 
notarier har anmärkt att det vid skrivar-
betet inte så mycket blir fråga om att sj älv-
ständigt finna lämpliga formuleringar som 
att hitta de rätta mallarna.) Enbart univer-
sitetsutbildning i dess nuvarande utformning 
är inte tillräckligt för att tillfredsställa ens 
det förstnämnda kravet. 

Vid jämförelse med juridikstuderandes 
och tingsnotariers språkfärdigheter för ca 10 
år sedan (i vissa fall kortare tid) finner lä-
rare och lagmän att en viss genomsnittlig 
försämring ägt rum. Lagmännen anser att 
denna för tingsnotariernas del är mycket li-
ten, medan lärarna för vissa färdigheter 
iakttagit rätt kraftig försämring hos studen-
terna. Denna tycks i tiden ligga före 1970. 
Men det skall framhållas att det med undan-
tag för språkriktigheten är omkring eller 
drygt hälften som anser att studenternas 
färdigheter har förblivit oförändrade. Det 
rätt gynnsamma resultatet för notariernas 
del kan delvis bero på en under perioden 
hårdnad konkurrens. De färdigheter man 
anser har försämrats mest är de olika skriv-
färdigheterna, främst förmågan att skriva 
språkriktigt, samt ordkunskap och förmåga 
till begreppsanalys. Förmågan att muntligt 
argumentera i en formell debatt anses av 
båda grupperna ha förbättrats en aning. 

Ungefär hälften av studenterna och nota-
rierna anser att deras språkfärdigheter för-
blivit oförändrade under studietiden; de 
flesta övriga att de genomsnittligt förbättrats 
något. De färdigheter som förbättrats mest 
uppges vara ordkunskap och begreppsanalys, 
argumentationsanalys och förmågan att 
muntligt argumentera. De faktorer som man 
oftast nämner som mest bidragande till för-
bättringen är större livserfarenhet och per-
sonlig mognad, läsning av kurslitteratur och 



författande av seminarieuppsatser, PM o. d. 
i nu nämnd ordning. 

Som redan indirekt framgått menar sig 
lagmännen kunna iaktta en rätt kraftig för-
bättring av notariernas färdigheter under 
tingstjänstgöringen, främst ifråga om munt-
hg föredragning och protokolls- och refe-
ratsskrivning. Det är naturligtvis främst för 
arbete inom domstols- och åklagarväsendet 
och som advokat som tingstjänstgöringen 
förbereder. Man måste komma ihåg att det 
finns flera för yrkesverksamma jurister vik-
tiga områden och delfärdigheter som man 
inte i samma grad får övning i under nota-
rietiden och framför allt att många juris 
kandidater aldrig fullgör tingstjänstgöring. 

Rätt många studenter tycks i någon mån 
ha rent språkliga svårigheter att tillägna sig 
innehållet i läroböcker och övriga juridiska 
texter. Det är över 40 % av studenterna 
som menar att de juridiska texterna är gans- 
ka eller mycket svåra och drygt hälften av 
dessa att svårighetsgraden väsentligen beror 
på språket. Av lärarna är det över 70 % 
som anser att studenterna har språkliga svå-
righeter i det här avseendet. Enligt lagmän-
nens bedömning förekommer liknande svå-
righeter också bland notarierna men i be-
tydligt mindre utsträckning. 

Däremot tycks notarierna ha rätt bety-
dande svårigheter med vissa skriftliga arbets- 
uppgifter, främst avfattande av domar och 
beslut samt protokollsskrivning. Dessa stäl-
ler givetvis höga krav på formuleringsför- 
måga och språklig säkerhet, och det är be- 
tecknande - och i viss mån naturligt - 
att notarierna uppskattar den andel av sitt 
arbete som upptas av kvalificerade språkliga 
uppgifter som väsentligt större än vad lag-
männen gör. Men båda grupperna bedö- 
mer denna andel som rätt betydande. Bägge 
resultaten pekar på att det ur effektivitets-
synpunkt inte skulle vara bortkastad tid med 
en intensifierad praktisk språkträning under 
studietiden. Då skulle förmodligen inte hel-
ler lagmännen och andra överordnade be- 
höva lägga ner någon större tid på att rätta 
språket i de handlingar notarierna sätter 
upp. Som det nu är sker detta enligt 35 % 
av lagmännen ofta, enligt 60 % inte så säl- 
lan. Notarierna tillstår också att de blir 
språkrättade men i betydligt mindre ut- 
sträckning, och en del av ändringarna måste 
nog tillskrivas skilda generationsbetingade 
stilideal snarare än rena språkfel. 

Mycket vore säkerligen vunnet om nota- 

ner och andra jurister i större utsträckning 
tillägnade sig vanan att regelbundet använ-
da språkliga hjälpmedel. Det är visserligen 
drygt en fjärdedel av lagmännen som säger 
sig ofta eller alltid rekommendera notarier-
na att använda sådana, men nästan lika 
många uppger att de aldrig gör det, och 
mer än en tredjedel av notarierna använder 
heller aldrig några språkliga hjälpredor. 
Den handbok som förmodligen skulle vara 
de flesta till störst hjälp, Svensk handord-
bok, är lika sorgligt okänd för jurister som 
för övriga svenskar. De hjälpmedel som of-
tast nämns är SAOL och andra mindre ord-
listor samt Wellanders Riktig svenska. 

Så till de frågor som direkt har att göra 
med inställningen till svenskundervisning för 
jurister och organiserandet av denna under-
visning. Jag vill förutskicka att bakom frå-
gornas formulering och förmodligen också 
bakom de flesta svaren ligger antagandet att 
skolans svenskundervisning inte kommer att 
förändras nämnvärt under de närmaste åren. 

En stor majoritet (89 %) är positivt in-
ställd till att ett moment praktisk svenska 
införs i grundutbildningen i juridik, två 
tredjedelar t. o. m. mycket positiva, och ba-
ra 6 % ställer sig avvisande. Lagmännen är, 
något förvånande, den grupp som är mest 
angelägen om svenskundervisning, studenter-
na minst, men skillnaderna mellan grupper-
na är små. Undervisningen beskrevs i frågan 
så, att den huvudsakligen var tänkt att bestå 
av övningar i skriftlig framställning och att 
dessa i största möjliga utsträckning skulle 
anslutas till moment som redan nu ingår i 
juridikstudierna. Det är alltså en så utfor-
mad undervisning man sagt ja till. 

Av enkätsvaren att döma är det lämpli-
gast att ge momentet praktisk svenska ett 
omfång av sammanlagt 5-7 arbetsveckor. 
Undervisningen behöver givetvis inte kon-
centreras till en termin; det förefaller tvärt-
om fördelaktigast att sprida ut den på flera 
perioder och ansluta den till olika ämnen i 
studiegången. Det vore onekligen ur orga-
nisatorisk synpunkt lättast att göra svensk-
inslagen obligatoriska, och det föredrar ock-
så närmare hälften av de tillfrågade, medan 
en mindre del förordar att vissa moment 
blir obligatoriska, andra valfnia. Av den 
dryga fjärdedel som önskar en helt frivillig 
svenskundervisning dominerar, som man 
kunde misstänka, studenterna kraftigt. 

Ett eventuellt införande av svenskunder-
visning i juristutbildningen behöver enligt 



majoritetens åsikt inte medföra särskilt ra-
dikala förändringar av den nu gällande 
studieplanen vare sig i form av förlängd 
studietid eller nedskärningar av nu ingåen-
de ämnen. Drygt en fjärdedel anser att 
praktisk svenska får plats om man i något 
eller några ämnen skär ned kravet på min-
neskunskaper genom att t. ex. göra lagboken 
till tillåtet hjälpmedel vid tentamen och 
låter metodfrågor och praktiska övningar få 
större plats. Lika många anser, med något 
skiftande formuleringar, att 5-7 veckors 
praktisk svenska kan inrymmas i den nuva-
rande studietiden utan några andra föränd-
ringar, särskilt om den sprids ut och på 
lämpligt sätt ansluts till de olika ämnena. 
Flera, både bland lärare och studenter, sä-
ger uttryckligen att juridikstudierna f. n. 
inte är heltidsarbete. 1 synnerhet upptar den 
schemalagda undervisningen mycket liten 
tid. Vad man i allmänhet tänker sig är ett 
större antal skriftliga övningar i de olika 
ämnena - förutom uppsatser och PM, 
praktiska skrivelser om äktenskapsförord, 
stämningsansökan, gärningsbeskrivning - 
vilka också skulle gås igenom från språklig 
synpunkt, språklig analys av lagtext, domar 
och domskäl och övningar i föredragnings-
och debatteknik. Även med en språklig in-
troduktionskurs om 1-1 1 / 2  vecka, bestå-
ende av en allmän orientering i förslagsvis 
språkfunktioner, 	kommunikationsproblem, 
stilanalys, semantik och handbokskunskap, 
och några icke direkt ämnesanknutna skriv-
övningar av tidigare föreslagen art torde 
man inte behöva vidta några nedskärningar 
av det ämnesteoretiska innehållet. 

Över hälften av de tillfrågade menar slut-
ligen att praktisk svenska förutom som led i 
grundutbildningen vid universiteten bör ges 
som fortbildningskurs, antingen vid univer-
siteten eller inom ramen för statlig, kom-
munal eller facklig fortbildningsverksamhet. 
Men så många som 40 % anser att en så-
dan kurs bör förekomma bara inom grund-
utbildningen. 

Förslag till ändrad 
j uristutbi Idn ing 
Resultatet av enkäten är som vi sett gynn-
samt för ett införande av svenskundervis-
ning i juridikstudierna. Detsamma kan på 
det stora hela sägas om U 68:s förslag till 
ändrad juristutbildning. Man lägger där 

större vikt vid metodträning och mindre vid 
det rena kunskapsinhämtandet och ger stör-
re plats åt mer självständiga arbetsformer 
och individuella uppgifter som påkallar ak-
tivare insatser av de studerande. Man tän-
ker sig att de studerande under studietiden 
skall författa flera kortare uppsatser och en 
längre, och man framhåller på flera ställen 
vikten av att det under hela utbildningsti-
den ges tillfälle till träning i muntlig och 
skriftlig framställning. 1 vilken utsträckning 
de skriftliga och muntliga övningsuppgifter-
na skall granskas ur språklig-stilistisk syn-
vinkel eller om språkfolk skall engageras som 
lärare i något språkfärdighetsmoment f ram-
går dock inte. Bland kurser i den valfria 
delen föreslås en fempoängskurs i juridisk 
språkbehandling, som avser att ge ett (i för-
hållande till den praktiska språkträningen?) 
"fördjupat studium av juridisk språkbe-
handling mot språkvetenskaplig bakgrund 
och med beaktande av språkets roll i sam-
hället och härvid uppkommande kommuni-
kationsproblem" (SOU 1973: 59, s. 169). 
Det är tacknämligt, men man måste nog 
uttrycka farhågor för att de övriga valfria 
språkkurserna, juridisk engelska, juridisk tys-
ka och juridisk franska, kommer att visa sig 
konkurrenskraftigare. När juristutbildning-
en nu skall reformeras, är tillfället synnerli-
gen lägligt att införa moment som syftar till 
att under sakkunnig ledning förbättra alla 
blivande juristers kommunikationsfärdighet. 
Jurister och språkmän måste samarbeta i 
denna sak och bör då bygga vidare på 
U 68 :s löftesrika förslag. Ett förverkligande 
av denna tanke skulle innebära ett steg på 
vägen mot språknämndens gamla önskemål: 
svenskundervisning vid all högre utbildning. 

Artikeln är en sammanfattning av en 
rapport till universitetskanslersämbe-
tets arbetsgrupp för översyn av 
svensklärarutbildningen, Svenskgrup-
pen. Rapporten har i sin helhet ock-
så publicerats i Språkvårdssamfun-
dets meddelanden nr 12, 1975. 
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Maximera och minimera 
Av Margareta Westman 

Två ord som är ganska vanliga i den all-
männa debatten är maximera och minimera. 
Det är inga nya ord i svenskan, men proble-
met är att vart och ett av orden används 
nära nog lika ofta i två motsatta betydelser. 

En mening som vi skall försöka maximera 
antalet deltagare på kurserna kan tolkas an-
tingen som att man vill sätta en övre gräns 
för deltagarantalet eller som att man vill 
öka antalet deltagare så mycket som möjligt. 

Enligt Svenska Akademiens ordbok (arti-
keln tryckt 1943) betyder maximera "be-
stämma 1. ansätta 1. fastställa en högsta 
gräns för (ngt)". Men i ordboken anges 
också som utdöd betydelsen "driva till sin 
högsta höjd". 

Det är just den senare betydelsen som åt-
minstone sedan början av 1950-talet varit 
gängse i ekonomiskt fackspråk. Ett centralt 
begrepp inom företagsekonomin kallas vinst-
maximering, och det innebär att man söker 
uppnå så stor vinst som möjligt. Den bety-
delsen av maximera, "göra så stor som möj-
ligt", beror antagligen på inflytande från det 
motsvarande engelska ordet maximize som 
enligt The American Heritage Dictionary 
betyder "to make as great as possible; in-
crease to a maximum". 

1 Svensk handordbok, utgiven 1966, an-
ges betydelsen av maximera som "bestämma 
högsta gränsen för". 1 ett tillägg varnar 
man: "Ordet bör ej användas i bet. 'göra så 
stor som möjligt'." 1 Svenska Akademiens 
ordlista, 10 upplagan från 1973, anges en-
dast betydelsen "bestämma högsta gränsen 
för". 

Men trots olika varningar har ekonomer-
nas sätt att använda maximera blivit allt 
vanligare i det allmänna språket och den 
betydelsen har för många blivit den enda 
som de känner till. 

1 norskan finns både formen maksimali-
scre och formen maksimere och båda bety-
der "göra så stor som möjligt" enligt Gyl-
dendals Fremmedordbok, utgiven 1974. 1 
danskan används enligt uppgift från Dansk 
Sprognvn både formen maksimalisere och 
formen inaksimere, dels i betydelsen "göra 
så stor som möjligt", dels i betydelsen "be-
stämma övre gräns för".  

vänds i de två skilda betydelserna "be-
stämma nedre gräns för" och "göra så liten 
som möjligt". 1 Svenska Akademiens ord-
bok och i Svensk handordbok finns ordet 
inte med; i SAOL anges endast betydelsen 
"bestämma lägsta gränsen för". Men den 
andra användningen förekommer inte bara 
i ekonomiskt fackspråk. 1 språknämndens 
ordsamlingar finns bland annat följande be-
lägg från Dagens Nyheter 1970: 

För medborgarna okontrollerbara faktorer 
måste alltså minimeras. 
Och detta exempel ur en version av God 

bostad från 1960-talet: 
Köksutrustningen bör minimeras utan att 
dess funktionsduglighet äventyras. 

Det förefaller knappast längre möjligt att 
motarbeta användningen av maximera i be-
tydelsen "göra så stor som möjligt" eller 
minimera i betydelsen "göra så liten som 
möjligt". Men samtidigt är betydelserna 
"sätta maximigräns" och "sätta minimi-
gräns" också fullt levande. Den som vill an-
vända maximera och minimera måste därför 
tänka sig för och antingen närmare ange 
vad han menar eller också välja helt andra 
uttryckssätt. Det är omöjligt att säkert tolka 
sådana uttryck som valmöjligheternas maxi-
mering. Den som vill uttrycka sig klart mås-
te därför skriva t. ex. så stor ökning som 
möjligt av valmöjligheterna eller om han 
menar detta begränsning av valmöjligheter- 
110. 

Även det motsatta ordet, minimera, an- 



Svenska som målspråk 
Av Björn Hammarberg 

Turkisk kaffe så got som svenska filickor 
hade en anonym klottrare skrivit på en järn-
vägsstation i Stockholm. Satsen tål att tänka 
på, inte minst rent språkligt. 

Med invandrarströmmen har språkmän-
nen fått nya frågor att ställa. Hur ser svens-
kan egentligen ut för personer med andra 
modersmål? Vad är särpräglat i svenskan? 
Vilka drag i dess uppbyggnad skapar in-
lärningsproblem? 

Läraren i ämnet svenska som främmande 
språk kan göra rikliga iakttagelser hos sina 
elever. Men han skulle behöva vara bättre 
rustad än han i regel är för att se de språk-
problem som ligger bakom och anpassa sin 
undervisning efter elevernas behov. Här är 
några spridda exempel från invandrare: 
Det tog mycket tid att hitta jag lektions-
rummet (yttrat av en grek); skriva om pri-
vat andra människa (= skriva om en an-
nan människas privatliv, ur en elevuppsats 
om kändisjournalistik av en arab); fen år 
(sagt av en spanskspråkig flicka, som me-
nade fem år). Det leder inte långt att bara 
rätta elevens fel. Viktigare är frågor som 
hur vi skall generalisera de problem vi ser 
symtom på, hos vilka andra kategorier av 
elever vi bör vara beredda på jämförbara 
sätt att behandla svenskan, och hur det lö-
nar sig att lägga upp lärostoffet. 

För invandrarna själva är det vitalt att 
språkundervisningen lär sig rå på dessa upp-
gifter. För dem gäller det att få ett språk-
umgänge med svenskar som når någon vart, 
på något som liknar jämställda villkor. De 
som skrivit följande har tydligen saker att 
tala om; de skulle ha användning för den 
adekvata språkliga formen. 

Finns det många utlänska barn i Sverige. 
De känner mycket snabbare än sina föräld-
rar i sverige. Det är lättar att barn känna 
vänner snabbt. Om barn har sina kamerater 
är det bästa sätt tror jag kanske de tycker 
att gå till skolan. (Modersmål japanska.) 

Det inte samhälets problemen som ska 
kvinnorna lösa. De får lösa först och fremst 
sina egna familjsproblemen. Men det syns 
inte, hur de ska vissa att de finns och arbe-
tar och sitter inte hemma och väntar på att 
männen ska klara allting. (Modersmål gre-
kiska.) 

Jämfört med de vanliga skolspråken kom- 

pliceras läget för ämnet svenska som främ-
mande språk av elevernas mycket heteroge-
na språkliga bakgrund. En grek har andra 
inlärningsproblem i svenskan än en finne, 
en spanjor, en turk etc. Lärarutbildning och 
läromedel som verkligen tar fasta på elever-
nas svårigheter i språket måste bygga på en 
språkbeskrivning som kan sätta in fakta i 
svenskan i deras tvärspråkliga sammanhang. 
Det gäller också att veta vilka de viktigaste 
problemen är. 

Två slags målspråksbeskrivning 
Uppgiften att utforska detta kan ställas på 
två sätt. 

För det första: Det är välkänt att inlär-
ningsproblem i främmande språk delvis be-
tingas av det utgångsläge modersmålet ger 
eleven. Det har man sedan gammalt utnytt-
jat i den vanliga skolspråksundervisningen 
runtom i världen, och beskrivningen av det 
studerade språket - målspråket - har ock-
så präglats av att man, uttryckligt eller un-
derförstått, relaterat det till ett elevinoders. 
mål, som varit det dominerande bakgrunds-
språket i undervisningssituationen. Bilden av 
ett målspråks struktur har tecknats i ett 
elevrnodersmåls perspektiv. Kontrastiv ana-
lys har blivit en forskningsdisciplin: elevers 
språkbehandling har studerats systematiskt i 
ljuset av en tvåspråkig jämförelse. Metoden 
har också använts på invandrarmålspråk. På 
så sätt kan man inventera och beskriva språk-
problem i svenskan som typiskt uppträder 
hos elever med visst modersmål. Att få fram 
sådana inventeringar av "problem i svenskan 
för X-språkiga" för en rad viktigare invand-
rarspråk är naturligtvis önskvärt. Det är ett 
mycket omfattande forskningsområde, men 
det kan genomarbetas i valda delar. Det 
finns också en livlig internationell debatt 
om dessa ting (på basis av andra målspråk 
än svenskan, främst engelskan) som är av 
principiellt intresse, men som samtidigt ger 
en nyttig föreställning om att uppgiften inte 
är så lättvindigt avklarad som den kanske 
ytligt sett verkar. 

Det finns emellertid ett par hakar. Dels 
blir det i längden ohanterligt att basera un-
dervisning på ett antal parallella grammati-
kor som bygger på sinsemellan fristående 
analyser av svenskan i olika modersmålsper- 
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spektiv. Det är att överdriva alternativrike-
domen. Dels - och detta är värre - kom-
mer alltför många invandrarspråk att läm-
nas utanför. En språkligt mångskiftande 
skara elever kommer alltid att utgöra en 
restgrupp vars inlärningsproblem inte ana-
lyserats. Detta förstärks av att det ibland 
inte heller är så lätt att bilda sig en upp-
fattning om en persons språkliga hemvist. 
Ofta nog får läraren otillräckliga eller fel-
aktiga uppgifter om vad som är elevens 
språk. Det är t. ex. vanligt att ange invand-
rares härkomst efter land och inte efter 
språkområde. Många elever är två- eller 
flerspråkiga, och det är i regel svårt att be-
döma den relativa vikt och inverkan som 
alternativspråken har. Som situationen i 
ämnet är, behöver lärarna utbildas för att 
systematiskt kunna pröva sig fram till hur 
inlärningsproblemet ligger till för en elev i 
ett givet läge. 

För det andra: 1 en situation där ett ge-
mensamt målspråk studeras av elever med 
flera olika modersmål lönar det sig att an-
gripa uppgiften mer generellt. Vid en jäm-
förelse med flera modersmål finner man, 
att olika elevgruppers språkliga utgångsläge 
till vissa delar överlappar. På liknande Sätt 
finner man vid en undersökning av elevers 
språkbehandling att vissa punkter i svens-
kans struktur tenderar att vålla flertalet 
elever samma problem, medan på andra 
punkter problemen varierar eller bara vissa 
elever överhuvudtaget har svårighet. Det 
finns ett mönster i mångfalden, som låter 
sig beskrivas. Detta är ju inte något över-
raskande förhållande, eftersom språk alltid 
uppvisar strukturella likheter och olikheter 
sinsemellan, och det finns allmänna drag 
och tendenser för hur språkens grammatiska 
uppbyggnad kan variera. Svenskan har lik-
som varje annat språk sin typologiska profil. 
Även bortsett från den pedagogiska tillämp-
ningen kan man anse det höra till beskriv-
ningen av ett språks struktur att försöka re-
dovisa dess typologiska särprägel. Det förut-
sätter att man tar hänsyn till alternativa 
struktureringsmöjligheter som förekommer i 
språken. Det är en rimlig arbetshypotes att 
även inlärningsproblemen har en "typologi", 
vars systematik till en del hänger samman 
med språkens strukturvariation. En praktisk 
uppgift kan alltså vara att på punkt efter 
punkt av språkets struktur studera hur in-
lärningsproblemen tenderar att variera tvärs 
över ett antal invandrarspråk. 

SSM-projektet 
De båda sätten att angripa problemet ute-
sluter givetvis inte varandra. Tvärtom är 
det naturligt att förena dem. Detta har va-
rit en utgångspunkt för projektet Svenska 
som målspråk (i dagligt tal SSM), som med 
stöd av Skolöverstyrelsen satts igång vid 
Stockholms universitets institution för ling-
vistik (adress: Fack, 10405 Stockholm). 
Som vetenskaplig ledare för projektet fun-
gerar professor Bengt Sigurd, som projekt-
ledare fil, lic. Björn Hammarberg. Anställ-
da inom projektet är Björn Hammarberg 
och fil, kand. Åke Viberg. Efter planerings-
och igångsättningsarbete i begränsad skala 
under läsåret 1973-74 pågår projektet i 
full omfattning sedan den 1juli1974. 

Syftet för SSM är alltså att inom valda 
problemområden belysa strukturella drag 
som är karakteristiska för svenskan som mål-
språk för en blandad invandrarbefolkning. 
Det gäller då dels att undersöka invandrares 
behandling av svenska, dels att företa språk-
beskrivande studier tvärs över språken. För 
detta senare är vi naturligtvis delvis beroen-
de av kontakter med experter på olika in-
vandrarspråk. 

En del av uppgiften består i att avgränsa 
och precisera intressanta delproblem, för 
hela det väldiga undersökningsområdet kan 
ju inte bearbetas i detalj. Det urvalet bör 
enligt vår mening ske successivt hellre än i 
förväg. Meningen är att ta upp problem 
både inom det fonetisk-fonologiska området 
("uttalssektorn") och inom det semantisk-
syntaktisk-morfologiska ("grammatiken" i 
trängre mening). Inom det fonologiska om-
rådet fanns redan i starten en del underlag, 
och vi har till en början låtit den sidan vila 
för att i stället inventera det grammatiska 
området. 

Felbank 
En väg att gå är att studera de språkfel man 
kan iaktta hos elever, sådana som vi såg 
exempel på här ovanför. Felen illustrerar 
var eleven står och ger fingervisningar om 
var de bakomliggande språkproblemen är att 
söka. En systematiserad felsamling kan allt-
så både tjäna till ledning för den i ämnet 
förfarne läraren, som ett "fältmaterial", och 
ge utgångspunkter för att avgränsa lämpli-
ga delproblem för mer ingående undersök-
ning. 1 det här sammanhanget är det felens 
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art snarare än deras frekvensfördelning som 
är intressant. 

Genom samarbete dels med Stockholms 
universitets Institute for English-Speaking 
Students (lES), dels med studieförbund och 
AMU-center har vi fått tillgång till elev-
uppsatser från personer med olika moders-
mål; vi har tills vidare koncentrerat oss på 
arabiska, engelska, finska, grekiska, japans-
ka, persiska, polska, spanska, turkiska och 
ungerska. Ur detta material, som indelas 
efter modersmål, sorteras felen fram, och i 
begränsad utsträckning också rättexemplen. 
1 detta arbete deltar studenter från bl. a. 
Institutionen för nordiska språk i Stockholm. 
Ulla Anderson, Hans Furuby, Shintarou 
Ishii, Ilona Janczak Bello, Ewa Järperud, 
Anja Lapio, Lars Wäremark, Jan Åslund 
(Göteborg) och Kerstin Åslund har hittills 
lämnat bidrag till undersökningen; fler är på 
väg. 

Materialet redigeras till en "felbank", 
som beräknas komma att omfatta 6 000 it 

10 000 tolkade felexempel med översiktlig 
och i vissa fall mer detaljerad kommentar. 
(Detta inklusive alla dubbletter och snar-
lika fall.) Huvuddelen av arbetet med fel-
undersökningen beräknas vara slutfört som-
maren 1975. Något senare kommer den slut-
liga redigeringen och presentationen av ma-
terialet att ske. 

Hur språken varierar 
Egentligen "vet man" ju en hel del om hur 
olika språk ser ut och hur de liknar och 
skiljer sig från varandra. Men de uppgifter 
som finns spridda i språklitteraturen är inte 
alltid så lätt tillgängliga. Det saknas en an-
vändbar sammanställning av typologiska 
fakta för målspråksbeskrivningens syften. En 
uppgift i starten har därför varit att inven-
tera lingvistisk litteratur och punkt för punkt 
jämföra svenskans grammatik med vad man 
finner i andra språk. Källor för detta är dels 
handboksöversikter över typologi och uni-
versalier, dels tvärspråkliga studier av olika 
grammatiska delproblem, dels beskrivningar 
av enskilda språk, som i sig inte är inrikta-
de på typologiska jämförelser. Det gäller att 
få en överblick över olika slags "princip-
lösningar" som språken använder för att ut-
trycka grundläggande språkliga funktioner 
och begreppsrelationer som fråga, given/ny 
information, tidsförhållanden, satsunderord-
ning osv. Likaså att visa hur språk kan skil- 

ja sig i sin användning av grammatiska ut-
trycksmedel som vcrbböjning, kongruens-
markering, artiklar, ordföljd, betoning och 
intonation etc. Med vilka medel skiljer man 
till exempel betydelsevarianter som Hugo 
har köpt bil, Hugo har köpt en bil, Hugo 
har köpt bilen i olika språk som inte använ-
der artiklar? Bör vi vara beredda på väsent-
liga variationer även mellan språk som har 
artiklar? 

Ett kompendium över svenskan i typolo-
gisk jämförelse med olika språk är när detta 
skrivs under slutredigering (av Åke Viberg; 
se litteraturlistan). Det vänder sig till bli-
vande och verksamma invandrarlärare och 
till lingvistikstuderande. 

Och sedan 
1 det fortsatta arbetet skall olika detaljom-
råden tas upp, i form av språkbeskrivande 
studier och undersökningar av hur invand-
rare behandlar svenskan. Här kan felmate-
rialet och typologiöversikten ge många upp-
slag om hur problemen skall formuleras och 
vad som är intressant att gå närmare in på. 

Hur det flerspråkiga perspektivet kan bil-
da utgångspunkt och påverka beskrivningen 
kan antydas med ett exempel. En ofta upp-
trädande stötesten i svenskan för invandra-
re är det s. k. subjektstvånget, nödvändighe-
ten att i varje sats med ett finit verb sätta ut 
ett subjekt. (Undantag gäller i några be-
gränsade fall, främst imperativsatser och 
vissa slags samordnade satser.) Ur felmate-
rialet kan vi hämta belägg för att subjekts-
tvånget är en svårighet för elever: Han lä-
ser en bok som köpte på eftermiddag på bok-
handlen (korrekt: som han köpte). Efter 
trettio minuter, gick in i rummet (gick jag). 
Det var för länge sedan träffades (vi träffa-
des). Men spelar ingen roll (det spelar). 
Just dessa exempel härstammar från japa-
ner, men feltypen är vanlig hos elever från 
många språkområden: spanska, grekiska, 
arabiska, ungerska, turkiska m. fl. 1 svenska 
modersmålsgrammatikor brukar inte sub-
jektstvånget tas upp som ett problem. 1 in-
vandrarundervisningen har det ibland sagts, 
vanligtvis på tal om personliga pronomen, 
att man måste sätta ut ett subjektsord där-
för att subjektet inte som i spanska, grekiska 
etc, identifieras genom ändelser på verbet. 
(Så bl. a. i E. Nylund-Brodda och B. Holm, 
Deskriptiv svensk grammatik, Stockholm 
1972, s. 55.) Här har säkert skoigramma- 
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tiktraditionen från latin och spanska spelat 
en roll. Emellertid räcker inte detta som 
förklaring. 1 japanskan - exemplen var ju 
från japaner - utvisar verbens former inte 
numerus eller person. Ändå är principen där 
att utelämna subjektet i satsen närhelst det 
framgår ur sammanhanget och inte skall 
särskilt framhävas. De citerade exemplen är 
just sådana fall, där det inte heller i svens-
kan uppstår någon tvekan om vilket subjekt 
eleven tänkt sig, givet textsammanhanget. 
Söker vi en annan förklaring, kan vi i svens-
kan skönja sambandet med reglerna för 
"rak" och "omvänd" ordföljd, dels för att 
uttrycka distinktionen påstående/fråga (Han 
kommer/Kommer han?), dels för att mar-
kera skillnaden mellan huvudsats och bisats. 
Fel av typen När jag kom hit klockan var 
åtta är oerhört vanliga hos invandrare från 
olika språkområden. 1 det senare fallet in-
nebär svenskans struktur att ordningsföljden 
mellan subjekt och finit verb regleras på ett 
sätt i huvudsatser ("verbet alltid på plats 
nummer två") och på ett annat sätt i bi-
satser ("subjektet alltid före verbet"). Det 
är uppenbart att reglerna för rak och om-
vänd ordföljd förutsätter att ett subjekt 
sätts ut på någon plats i satsen utanför det 
finita verbet. 1 de berörda invandrarspråken 
finner vi också mycket riktigt att ordfölj den 
följer andra principer. 1 japanskan känne-
tecknas bisatser bl. a. genom att de 
motsats till vad som är fallet i svenskan - 
har en fast reglerad placering inom me-
ningen, men deras inre ordföljd skiljer sig 
inte från huvudsatsens. Inte heller används 
ordföljden för att markera påstående/fråga. 
1 ett språk som spanskan förekommer både 
rak och omvänd ordföljd, men inte med 
samma satsskilj ande funktion som i svens- 
kan. Subjektsordet gör alltså i dessa språk 
inte samma syntaktiska nytta. Konstateran-
(let av grammatiska samband får återverk- 
ningar i det pedagogiska ledet. Vi får tips 
om hur de olika inlärningsproblemen är be-
roende av varandra, hur det lönar sig att 
planera en lärogång, och vilka förklaringar 
som är giltiga. Vårt exempel tyder sålunda 
på att placeringen av subjektet och finitet 
gott kan tränas in tidigt, eftersom den ut-
trycker grundläggande drag i meningsbygg-
naden och ger en utgångspunkt för att förstå 
subjektstvånget och pronomenbruket. 

Frågor av det här slaget behöver utredas, 
och det behöver göras lite mer ingående än 
exemplet visar. En tanke med projektet är  

naturligtvis att ge underlag för lärarutbild-
ning. Den kår av lärare och studiecirkelle-
dare som vuxit fram i ämnet arbetar i en 
mycket svår situation, eftersom en kvalifice-
rad grundutbildning i svenska som främ-
mande språk hittills inte kommit till stånd. 
Vi är härmed inne på en utbildningspolitisk 
fråga som är väl värd en diskussion för sig. 

Kort litteraturlista för målspråksstudier 
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rarbok. Stockholm 1975. 

IRAL, International Review of Applied 
Linguistics in Language Teaching. Hei-
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Johansson, Faith Ann, Immigrant Swedish 
Phonology. A Study in Multiple Contact 
Analysis. Lund 1973. 

Language Learning. A Journal of Applied 
Linguistics. Ann Arbor, Michigan. (Tid-
skrift.) 

Richards, Jack C. (utg.), Error Analysis. 
Perspectives on Second Language Acquisi-
tion. London 1974. 

Svartvik, Jan (utg.), Errata. Papers in Er-
ror Analysis. Lund 1973. 

Weinreich, Uriel, Languages in Contact. 
Findings and Problems. The Hague 1953. 

Wiberg, Börje, Hulthén, Christer och Grön-
lund, Mats, Svenska för invandrare. 
Handledning för cir/celledare. Stockholm 
1974. 

Viberg, Åke, Typologisk språkjämförelse. 
SSM Report 1, Institutionen för lingvis-
tik, Stockholms universitet. (Planeras ut-
komma våren 1975.) 
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Frågor och svar 

Under denna rubrik behandlas frågor av all-
mänt intresse till språknämnden eller till 
tidskriften. Om inget annat anges har frå-
gorna besvarats av tidskriftens redaktör. 
Förkortningar: SAOB = Svenska Akade-
miens ordbok; SAOL = Svenska Akade-
miens ordlista (10 upplagan). 

Kan man använda en singularform kemi-
kalie till det plurala kemikalier? 

Det finns flera svenska ord på -alier som 
saknar singularform (som är vad språk-
männen kallar "pluralia tantum"), t. ex. 
arkivalier, musikalier, personalier, viktua-
her. Substantiv på -alier kan uppfattas 
som försvenskningar av latinska pluraler 
på -alia till adjektiv på -alis. 

Till en del pluraler på -alier finns det 
också allmänt använda singularformer, 
t. ex. alkali till alkalier, material till det 
nu föråldrade materiahier, mineral till mi-
nerahier (jfr Språkvård 1974: 4, s. 17), 
pekoral till det föråldrade pekoralier. 

Till vissa andra ord på -alier förekom-
mer ibland singularformer på -alie, bilda-
de genom att -r i -alier har uppfattats 
som en pluraländelse som kan tas bort, 
varefter en singularform återstår. Sålun-
da används t. ex. ibland singularen re-
galie till regahier (äldsta belägg i SAOB 
1559), repressalie till repressalier (äldsta 
belägg i SAOB 1718), kemikahie till ke-
mikalier (i SAOB:s artikel, tryckt 1935, 
upptas enbart pluralformen kemikalier) 
och vegetabilie till vegetabihier ("Nästan 
blott i plur.", Östergren, Nusvensk ord-
bok). 

Till sådana ord som de nämnda kan 
det ibland behövas singularformer. Re-
pressahie är en form som kan vara prak-
tisk och som synes ha blivit vanligare un-
der de senaste decennierna, även om or-
det repressalieåtgärd är långt vanligare i 
singularis. 

En singularform till kemikalier tycks 
ofta behövas - ända sedan 1950 har 
språknämnden då och då fått förfrågning-
ar om denna sak. Den naturliga och 
lämpliga singularformen är kemikahie, en 
form som språknämnden länge har re-
kommenderat (och som f. ö. finns i dans-
kan sedan länge, dock som neutrum). 
Tyvärr har singularen kemikalie inte ta- 

gits in i tionde upplagan av SAOL, men 
den finns som uppslagsord (med böjning-
en: -n -r) i Akademiens och språknämn-
dens Skolordlista (1973). 

Vad betyder verbet suboptimera? 
Suboptimera är ett verb som lånats från 
engelskan för ganska få år sedan och 
som nu har blivit rätt vanligt i olika ve-
tenskapliga eller halvvetenskapliga språk-
former. Verbet optimera har funnits läng-
re i svenskan, och det betyder "bringa 
(ngt) till optimum, göra så bra el. gynn-
sam som möjligt". Förleden sub- används 
numera (huvudsakligen efter engelskt 
mönster) i en rad sammansättningar med 
betydelsen "under-, del-", t. ex. subkultur 
"underkultur inom en större kulturkrets", 
subgrupp "grupp som ingår som en del i 
el. är underordnad en större grupp". Hela 
ordet suboptimera kan då översättas med 
"under- el. deloptimera", dvs, det betyder 
"söka uppnå bästa möjliga resultat (e. d.) 
för en del av en större helhet". 

Ordet suboptimera torde vara svårför-
ståeligt eller helt obegripligt för flertalet 
svenskar, också för många språkligt sko-
lade. Ordet bör användas med största 
varsamhet - eller inte alls. Det kan vara 
svårt att ersätta det med ett enda annat 
ord, men det kan ersättas med en visser-
ligen längre men tydligare omskrivning. 

Är pluralformen gröpper till grop använd-
bar i normalt skriftspråk? 

Formen gröpper till grop är dialektal, 
men den är vida spridd i svenska och 
finlandssvenska dialekter (en variant 
grö per förekommer också). En annan dia-
lektal men mindre utbredd form är 
gröppa, p1. gröppor, om grop, hålighet i 
väg o. d. Pluralen gröpper är enligt SAOB 
belagd sedan början av 1700-talet, och 
pluralen gröper sedan mitten av 1600-
talet. Dessa former är alltså ganska unga, 
eftersom grop är ett gammalt inhemskt 
svenskt (och nordiskt) ord med den forn-
svenska pluraländelsen -a(r) (en ändelse 
-er/-jr är också känd sedan medeltiden). 
Formen gröpper har bildats efter mönster 
av ord som fot:fötter, rot:rötter. 

1 skriftspråk är gröpper numera en 
ganska sällsynt form. Den måste anses som 
dialektal, dvs, den kan inte anses tillhöra 
normalt riksgiltigt skriftspråk. Formen har 
aldrig varit upptagen i SAOL. 
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