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Språkvård i Norden 
Av Lauri Posti 

Hälsningstal av unciervisningsministern, 
professor Lauri Posti vid det nordiska 
språkmötet på Hanaholmens kultur-
centrum den 3 oktober 1975. 

Ärade representanter för de nordiska språk-
nämnderna. På statsmaktens vägnar har jag 
den angenäma plikten att framföra en vörd-
sam hälsning till ert möte och samtidigt 
önska de nordiska gästerna hjärtligt väl-
komna till Finland. 

De nordiska språknämndernas samarbete 
har sina rötter långt tillbaka i tiden, och det 
har visat sig ge värdefulla resultat på många 
av språkbrukets områden. Finland har aktivt 
deltagit i detta samarbete, även om vårt hu-
vudspråk vad släktskapsförhållandena be-
träffar har sin anknytning åt annat håll. Det 
västerländska kulturarvet har dock under 
århundradenas lopp kommit till vårt land 
genom förmedling av vårt västra grann-
språk. Svenskan har därför i avsevärd grad 
påverkat finskans inre struktur och bidragit 
med ett stort antal lånord som vid det här 
laget är helt hemmastadda i finskan. Ännu i 
dag kan svenska uttryck ofta stå som möns-
ter för översättningslån i finskan, bl. a. då 
det gäller att skapa termer inom olika om-
råden. 

A andra sidan förankrar oss också vårt 
andra inhemska språk och den svenska kul-
turen i Finland stadigt vid det nordiska 
samarbetet på språkvårdens område. Den 
finlandssvenska språkvården har i avsevärd 
grad kunnat dra nytta av alla de mångsidiga 
forskningsresultat och rekommendationer 
som härstammar från Svenska språknämn-
den. En språklig minoritet och dess kultur 
har alltid en utsatt position, även om den 
såsom i Finland har ett starkt stöd i lagstift-
ningen. Det är därför viktigt att man fäster 
ständig uppmärksamhet vid finlandssvens-
kans ställning. På uppdrag av undervis-
ningsministeriet har man nyligen planerat 
en organisatorisk reform av forskningen och 
språkvården i fråga om de inhemska språ-
ken. Om denna reform förverkligas så kom-
mer den att märkbart förbättra också den 
finlandssvenska språkvårdens betydelse. 

1 det här sammanhanget anser jag det 
vara skäl att också ta upp svenskans ställ-
ning i de finskspråkiga skolorna. När vi nu  

övergår till grundskolan kommer nästan alla 
elever att läsa svenska som andra främ- 
mande språk, och svenskans timantal sjun- 
ker då i det närmaste till hälften jämfört 
med den gamla mellanskolan. Ifall svenskan 
helt skulle slopas som obligatoriskt språk, 
såsom på en del håll föreslagits, skulle dess 
ställning verkligen ge anledning till oro. En 
sådan utveckling skulle inte bara hota vårt 
lands tvåspråkighet utan dessutom klart stå i 
konflikt med de faktiska behoven. Under- 
sökningar av behovet av främmande språk i 
Finland, utförda vid Åbo finska universitets 
sociologiska institution, visar klart att just 
svenskan hos oss är det språk som behövs 
mest inom handeln, näringslivet och förvalt-
ningen samt i olika serviceyrken. Den fin-
landssvenska befolkningens i grundlagen ga-
ranterade rätt till betjäning på sitt moders-
mål, svenskans traditionella ställning i vårt 
kulturliv och inte minst vårt lands delta-
gande i det nordiska samarbetet kräver goda 
praktiska kunskaper i svenska i breda be-
folkningskretsar. Det kan inte vara förnuf-
tigt om dessa mänskor blir hänvisade till en 
kompletterande vuxenundervisning för att få 
den språkkunskap de behöver. 

De till Sverige flyttade finnarnas språk-
liga ställning är visserligen varken histo-
riskt eller juridiskt jämförbar med fin-
landssvenskarnas ställning, men det hindrar 
inte att man bör ägna all tänkbar uppmärk-
samhet åt de problem våra landsmän möter 
när de å ena sidan skall lära sig ett nytt 
språk och å andra sidan försöka bevara sitt 
modersmål. Det måste därför ses som syn-
nerligen glädjande att det helt nyligen har 
grundats en speciell sverigefinsk språk-
nämnd, med representanter inte bara för 
sverigefinnarnas egna organisationer och de 
finska institutionerna vid universiteten i 
Stockholm och Umeå, utan också för språk-
nämnderna i Sverige och Finland. För att 
kunna fungera effektivt behöver den nya 
nämnden stöd från de finska språkvårdande 
organen men samtidigt också hjälp och väl-
vilja från Svenska språknämnden och från 
svenska myndigheter. Vi har i Finland med 
tillfredsställelse noterat att Svenska språk-
nämnden genom sin sekreterare professor 
Bertil Molde aktivt har medverkat till 
grundandet av den Sverigefinska språk-
nämnden och att den är redo att stöda det 
förslag enligt vilket svenska staten skulle ta 
på sig huvudansvaret för finansieringen av 
den nya nämndens arbete. 
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Såsom jag redan tidigare konstaterade i 
samband med att jag talade om den fin-
landssvenska språkvårdens förutsättningar, 
har Finlands undervisningsministeriUm un-
der de senaste åren målmedvetet strävat till 
att förbättra de materiella förutsättningarna 
för att utforska och vårda de inhemska 
språken. Det har länge funnits planer på att 
sammanslå språkvårdsorganen, de veten-
skapliga ordboksprojekten och de språkve-
senskapliga arkiven till en särskild forsk-
ningscentral för de inhemska språken, som 
skulle fungera som ett statligt verk under-
ställt undervisningsministeriet. Om detta 
kulturpolitiskt betydelsefulla projekt för-
verkligas, kan också språkvården tilldelas 
ökade resurser. Den finska och den finlands-
svenska språkvården sammanförs enligt den 
planerade organisationen till samma byrå. 
På det sättet skulle vi i Finland få till stånd 
ett ännu närmare samarbete än tidigare 
mellan våra språknämnder, vilket i sin tur 
skulle gagna också hela det nordiska språk-
vårdssamarbetet. 

Det är verkligen allt skäl att betydligt 
förbättra språkvårdens och modersmåls-
forskningens möjligheter, om vi vill över-
vinna de nedbrytande krafter som i dagens 
värld hotar de små nationernas språk. 

Inom alla de nordiska länderna hör det 
till språkvårdens centrala uppgifter att ar-
beta på att förbättra det offentliga språk-
bruket. Det är i första hand fråga om ett av 
de primära krav man bör ställa på språk-
bruket: att allmänheten begriper vad en 
tjänsteman säger, att en lekman begriper 
vad specialisten säger, att en skolelev begri-
per vad läroboksförfattaren säger, att TV-
tittaren begriper vad redaktören säger. Men 
på längre sikt är det fråga om mer än så: 
det är fråga om vilka språkliga traditioner vi 
för vidare till kommande släktied och vilka 
språkliga mönster som våra barn och barn-
barn kommer att följa. Språkvårdens ar-
betsfält är i det här avseendet omfattande 
men samtidigt också givande. jag tror att 
språkvården har avsevärda möjligheter att 
nå resultat i dessa frågor, om den bara får 
de rätta kanalerna för att utöva sitt infly-
tande. 

En sådan kanal är utan tvivel massme-
dierna. jag vill bara nämna ett exempel. 1 
Finlands television får man höra slapp, 
ibland nästan vårdsiös helsingforsisk var-
dagsfinska till en grad som säkert överträffar 
den andel ett sådant språk skulle ha när  

man ser till hela befolkningens struktur. 
Lokala särdrag brukade med mätta och ur-
skillning kan visserligen liva upp ett fram-
förande, men om de hopar sig i alltför hög 
grad så börjar talet kännas både svårför-
ståeligt och främmande i andra delar av 
landet. Det är inte heller så säkert att alla 
de språkliga mönster som på detta sätt upp-
stått är enbart positiva med tanke på språ-
kets framtid. Det här gäller inte minst barn-
programmen. 1 en del länder, bland annat 
Sovjetunionen, har man ansett problemet 
vara av så stor betydelse att alla som upp-
träder i TV har fått direkta förhållningsreg-
ler att tala ett riksspråk som förenar alla 
språksamfundets medlemmar. 

En annan viktig kanal genom vilken man 
kan påverka framför allt tjänstemännens 
och olika slags specialisters språkbruk är 
modersmålsundervisningen i högskolorna: 
inom alla fakulteter och studielinjer borde 
man gå in för en effektiv undervisning i 
modersmålet. T. ex. i Sverige har man redan 
kommit en god bit på väg i det här avseen-
det. En viktig specialgrupp som man i detta 
sammanhang måste hålla i minnet är de som 
utbildar sig till ämneslärare i skolorna. En 
modersmålslärare kan i sitt arbete få oer-
sättligt stöd av lärarna i de övriga ämnena, 
ifall dessa är på det klara med språkvårdens 
betydelse - och omvänt känna att hans ar-
bete rinner ut i sanden om kollegerna strun-
tar i det som han försöker inpränta i sina 
elever. 

En tredje kanal för språkvården, där 
också de statliga myndigheterna enligt min 
uppfattning kan bidra, är granskning och 
vård av språket i läroböckerna. Särskilt 
Norge kan i detta avseende tjäna som före-
bild, men också i Finland har vi sedan gam-
malt exempel på skolböcker genom vilka 
bl. a. lyckade (ibland tyvärr också mindre 
lyckade) nyord har spritt sig och blivit en 
bestående egendom hos hela språkgemen-
skapen. 

En fjärde kanal slutligen, där i synnerhet 
de svenska språkvårdarna har stakat ut vä-
gar för oss andra, är att gripa sig an språket 
i lagar och författningar. Det är fråga om att 
göra språket begripligt för allmänheten, men 
samtidigt är det återigen fråga om mer än 
så: både goda och dåliga språkliga mönster 
kan förvånansvärt snabbt sprida sig till det 
allmänna språkbruket från lagar, författ-
ningar och förvaltningsspråk i allmänhet. 

Allt detta kräver att språkvårdarna visar 



vaksamhet och är beredda till snabba ingri-
panden om det visar sig att språkets begrip-
lighet och de goda språkliga mönstrens ställ-
ning är i fara. Det är visserligen så att de 
resultat som språkvårdarnas ingripanden le-
der till inte alltid märks särskilt lätt. Ett 
gott språk drar inte läsarens uppmärksamhet 
till textens formella sida på samma sätt som 
ett dåligt och svårförståeligt språk. Men det 
är belöning nog för språkvårdarna om den 
språkliga kommunikationen i samhället all-
mänt taget börjar fungera bättre och man 
kan komma ifrån de regionala och sociala 
skrankor som verkar hämmande på den 
språkliga begripligheten. Jag önskar lycka 
och framgång för det arbete som i alla de 
nordiska länderna utförs med dessa viktiga 
mål för ögonen. 

Språkvård 1976 

Tidskriften Språkvård kommer att utges 
med fyra nummer också under 1976 (tolfte 
årgången). Tidskriftens sidantal kommer att 
ökas, och den kommer att få en mera lättläst 
typografi. Samtidigt kommer prenumera-
tionspriset att höjas något. Det nya priset 
blir 18 kronor vid prenumeration direkt hos 
Svenska språknämnden, Box 2056, 103 12 
Stockholm (postgiro 197475-7). Vid pre-
numeration genom bokhandeln blir priset ca 
23 kronor. 

Prenumerationsavgiften för 1976 bör helst 
vara inbetald före utgången av januari 
1976. Första numret för 1976 beräknas 
kunna utsändas i februari. 

Alla de elva tidigare årgångarna av tidskrif-
ten kan fortfarande fås från Svenska språk-
nämnden. För årgångarna 1965-1972 är 
priset per årgång 10 kronor och för 1973—. 
1975 är det 14 kronor per årgång. 1 dessa 
priser ingår moms. 1 viss utsträckning kan 
också enstaka nummer av tidigare årgångar 
fås från Svenska språknämnden; priset är då 
4 kronor per exemplar (inkl. moms). 

Fackspråkskonferens 

Svenska språknämnden anordnade den 27 
och 28 oktober 1975 en konferens om fack-
språk och allmänspråk. Konferensen kunde 
hållas tack vare ett anslag från Folkuni-
versitetsföreningen. Föredragen och diskus-
sionerna samlades under två teman, "Fack-
språkens uppgift och tillstånd" och "Fack-
språken och allmänheten". 

Temat "Fackspråkens uppgift och tillstånd" 
belystes i följande föredrag: 

Teknikens språk (dir. Einar Selander, 
Tekniska Nomenklaturcentralen) 

Medicinens språk (prof. Lars Erik Bötti- 
ger, Karolinska institutet) 

Samhällsvetenskapernas språk (prof. Karl- 
Erik Wärneryd, Handelshögskolan) 

Ekonomins språk (prof. Göran Ohlin, 
Uppsala universitet) 

Juridiskt språk (rättschefen Per-Erik 
Nilsson, Statsrådsberedningen) 

Arbetsmarknadens språk (ombudsman 
Karl-Axel Nordström, LO) 

Temat "Fackspråken och allmänheten" be-
handlades under andra konfercnsdagen i 
följande föredrag: 

Att föra ut forskning (rektor 011e Alex-
andersson, Kursverksamheten vid Upp-
sala universitet) 

Att informera om teknik (red. Per Rag-
narsson, Sveriges Radio) 

Att informera om medicin (doc. Claes 
Wirsén, Sveriges Radio) 

Språket mellan läkare och patient (prof. 
Erik Allander, Huddinge sjukhus) 

Samhällsdebattens språk (red. Nils-Erik 
Sandberg, Dagens Nyheter) 

Myndigheternas språk (doc. Margareta 
Westman, Svenska språknämnden) 

Konferensen inleddes med att Språknämn-
dens ordförande, professor Carl Ivar Ståh-
le, gav en allmän orientering om fackspråk 
och allrnänspråk. Diskussionerna leddes av 
professorerna Bertil Molde och Sture Al-
lén. 

Tidskriftens utrymme medger inte något 
referat av föredrag och diskussioner. Före-
dragen kommer emellertid att samlas i en 
bok som kommer att utges i nämndens 
skriftserie i början av 1976. 



Leksand k:a — vägvisning 
och språkbruk 
Av Bertil Molde 

1 mars 1962 utsände dåvarande Väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsen en skrivelse till 
"samtliga vägförvaltningar och samtliga stä-
der som är väghållare". Skrivelsen inne-
höll anvisningar om vilka förkortningar som 
skulle få användas på "lokaliseringsmärken" 
vid våra vägar, t. ex. FLYGPL, JVSTN, 
IND.OMR, K:A. Den sista meningen i 
denna skrivelse lyder: 

"Före förkortning uteslutes 's' efter 
sista konsonanten, t. ex. HOLM K:A, 
LTD K:A, NYKÖPING IND.OMR." 

Denna mening ger förklaringen till de 
hundratals egendomliga ordformer på väg-
visare och orienteringstavlor som man kan se 
längs våra vägar. Samma bestämmelse gäller 
nämligen fortfarande även om ansvaret för 
föreskrifterna om vägvisning nu vilar på en 
annan myndighet, nämligen Statens trafik-
säkerhetsverk. 

Bestämmelsen är redan i sin formulering 
påfallande. Det sägs alltså att s efter sista 
konsonanten i ett namn uteslutes, vilket 
måste innebära att den som ursprungligen 
har formulerat regeln har varit klar över att 
det rätteligen borde finnas 	eller att det 
normalt finns - ett s i sådana här fall. 
Däremot ges ingen motivering till att detta s 
skall "uteslutas". Att det enbart skulle bero 
på sparsamhet, dvs, att man skulle vilja 
spara ett bokstavstecken på sådana här 
märken, förefaller ganska osannolikt - och 
är i varje fall orimligt. Möjligen kunde för-
klaringen vara den att man har tyckt att 
man ville ha namnet i grundform, så att 
ingen skulle kunna tveka om dess rätta ly-
delse, en förklaring som inte heller ter sig 
särskilt sannolik. En tredje och kanske troli-
gare förklaringsmöjlighet är att man har 
önskat använda samma principer för alla 
typer av namn, dvs. s-lös form överallt 
därför att s-lös form är den normala i vissa 
fall. 

Det är nämligen så att svenska ortnamn 
som slutar på vokal får s-lös genitivform när 
de kombineras med ett annat ord till ett fast 
uttryck som bildar ett nytt namn eller någon 
annan sorts stående benämning. Det heter 
alltså t. ex. Malmö stadsteater, Norrtälje  

kommun, Uppsala slott, Skara stift, örebro 
län, Umeå universitet. Om ortnamnet slutar 
på konsonant (eller rättare sagt: annan 
konsonant än s) sätts däremot genitiv-s ut 
också i sådana här fasta förbindelser, t. ex. 
Göteborgs stadsteater, Stockholms kommun, 
Borgholms slott, Härnösands stift, östergöt-
lands län, Lunds universitet. Några få un-
dantag finns. Stadsnamnet Kalmar är ett 
exempel. Det behandlas som om det slutade 
på vokal (vilket det gjorde i äldre tid, jfr 
skeppsnamnet Calmare Nyckel), varför det 
heter t. ex. Kalmar slott, Kalmar län. Ett 
annat fall är Falun som i geoitiv får formen 
Falu, t. ex. Falu gruva. Det bör f. ö. påpekas 
att även ortnamn som slutar på vokal får 
genitivändelsen -s när namnet förekommer i 
"vanlig" genitivställning, dvs, inte ingår i en 
fast förbindelse med efterföljande ord. Det 
heter sålunda t. ex. Malmös äldsta invånare, 
hioras vattenförsörjning, Nackas Lucia. 

1 enlighet med det språkbruk som här har 
nämnts heter det i normalt svenskt talat och 
skrivet språk t. ex. Böda kyrka men Lek-
sands kyrka, Motala kommun men Linkö-
pings kommun, Täby centrum men Skärhol-
mens centrum (och inte: Skärholmen cen-
trum utan s, som det alltför ofta skrivs 
tal låter det i regel likadant om man har s-
et med eller inte). 

De talrika vägvisarna av typen Leksand k:a, 
Gusum griftegård osv, står i strid med ett 
gammalt och väl etablerat svenskt språk-
bruk, ett språkbruk som f. ö. torde vara helt 
fast i talat språk. 

Det är verkligen på tiden att de språkvid-
riga formerna på våra vägmärken försvin-
ner. Ingen begär naturligtvis att alla märken 
med felaktiga former skall bytas ut, men så 
snart ett byte av andra skäl blir aktuellt el-
ler så snart nya märken skall sättas upp bör 
de gängse, korrekta formerna användas. 

Trafiksäkerhetsverket borde alltså med-
dela alla myndigheter som handhar väg- el-
ler gatuhållningen en föreskrift av förslagsvis 
följande lydelse: 

"Ortnamn på vokal skall ha s-lös form 
före ord som KYRKA, INDU-
STRIOMRÅDE etc, liksom före för-
kortningar som K:A, IND.OMR etc. 
Ortnamn på konsonant (utom KAL-
MAR) skall däremot ha genitiv-s utsatt 
i sådana fall. Ex.: MORA K:A, LEK-
SANDS K:A, ÖREBRO IND.OMR, 
NYKÖPINGS IND.OMR." 



Den svenska språk-
vårdens organisation 

,4s Sture Allén 

Föredrag vid Svenska språknämndens 
årsmöte den 19 september 1975. 

Naturligtvis skall jag i enlighet med rubri-
ken tala om språkvårdens organisation, men 
jag vill gärna slå fast, att det egentligen är 
språket soin står i centrum. jag vill alltså 
försöka se frågan från språkets synpunkt. 

Till belysning av en del av det jag tänker 
säga i fortsättningen kunde jag kanske helt 
konkret börja med några prov på mina 
språkliga upplevelser under den senaste ti-
den. jag grupperar dem kring de tre be-
greppen struktur, stringens och stil. 

Språkvård och ettstrukna a 

Följande tre språkprov berör strukturfrå-
gorna stavning, uttal och höjning: Göte-
borgs- och Bohuslän; modern; samtliga sö-
kanden. Det första uttrycket står på en stor 
skylt som mnarkerar länsgränsen vid vägen 
mellan Kungsbacka och Göteborg. Genom 
hindestrecket efter Göteborgs och hopskriv-
ningen av Bohus län sprider skylten miss-
visande information till rader av inhemska 
och utländska trafikanter. Ordet modern be-
tecknar en liten låda som omvandlar signa-
len vid datatransmission. Efterhand som så-
dan överföring blir vanligare i olika sam-
manhang, får ordet en mera framskjuten 
plats. Det rör sig i själva verket om en för-
kortning av ordparet modulator-dernodula-
tor. Bland tekniker uttalas det ofta med be-
toning på första stavelsen, medan det på 
andra håll inte sällan betonas på sista sta-
velsen efter mönster av övriga ord på -cm. 
Det senare uttalet är enligt min mening att 
föredra. Uttrycket samtliga sökanden är 
hämtat ur ett sakkunnigutlåtande. Flertals-
form på -n hör inte hemma här utan bland 
neutrala substantiv av typen rike. 

Här följer tre exempel på bristande 
stringens: Byte av slutbieck i fönster och 
fönstcrdörrar kommer att bytas den 15/9 kl 
8; Anledningen till att det är så beror Ijå att 

Sjukdom däremot beviljas av arbetsle-
daren. Att bytet skulle hytas meddelades av 
en byggnadsfirma ..Att det fanns en anled-
ning till anledningen nämndes i en radio- 

kommentar. Att semesteransökan endast får 
tillstyrkas av arbetsledaren, medan sjukdom 
däremot får beviljas, påpekades av en läns-
arbetsnämnd. 

Även om stringensen är oklanderlig och 
strukturkraven uppfyllda, kan störningar i 
kommunikationen uppkomma. De kan ligga 
på det stilistiska planet. Tre exempel: Pro-
d:onsavd.; Lag om ändring i lagen 
(1974: 359) om ändring i statstjänsternan-
nalagen (1965: 274); Vad som föreskrives 
ont företrädesrätt till ny anställning j 
11 Js och bestämmelser som avses där äger 
motsvarande tillänspn ing vid läroanstalt som 
avses i 1 § när läroanstalten tillsätter sådan 
tjänst som lärare med förordnande tills vi-
dare från och med den 1 juli 1975 som er-
sätter annan tjänst som lärare med tidsbe-
gränsat förordnande till och med den 30 
juni 1975. Förkortningen för Produktions-
avdelning är hämtad ur ett informationsblad 
från Televerket rörande extra text i telefon-
katalogen. jag har konstaterat att tankarna 
hos läsare rör sig i riktning mot Grönköping 
inför denna förkortning, och rörelserikt-
ningen förstärks för övrigt av förkortningen 
på nästa rad, där det står Tryck:i för Tryc-
keri. 1 samma cirkulär får man dessutom 
veta att det tillägg beträffande telefonnum-
mer till fritidsbostad som man kan göra i 
katalogen kallas främlingsuppgift. Blandade 
känslor har jag också märkt att titeln Lag 
om ändring i lagen om ändring i osv, väc-
ker. Den långa, skiljeteckenfria meningen 
slutligen är ett påfallande läsarovänligt prov 
på offentlig svenska. 

Kort sagt, det finns ett behov av språkvård i 
alla läger och på alla språkliga nivåer. jag 
tänker då på språkvård i vid mening, språk-
vård som i grunden tar sikte på att höja 
den språkliga beredskapen. Som det stora 
målet fransstår i det perspektivet att öka 
språkbrukarnas förmåga att genomskåda 
och därigenom behärska de språkliga ut-
trycken och förloppen. 

Vi skall också ha svårigheten i språkvår-
dens uppgift helt klar för oss. Man kan 
jämföra med stämningen av ettstrukna a. 
Under tidigare århundraden stämdes det i 
en tonhöjd som växlade från tid till annan 
och från plats till annan, vilket naturligtvis 
vållade svårigheter. På 1880-talet enades 
man om en s. k. normalton eller kammarton 
med frekvensen 435 perioder per sekund. 1 
1raktikcii stämde man emellertid högre, och 



1939 var det dags att ändra normaltonen 
till 440 perioder per sekund. Enligt vad jag 
nu hör stämmer man i själva verket ändå 
något högre, omkring 442 perioder per se-
kund. Det är med språket som med tonhöj-
den: ytterst är det de som använder instru-
mentet som har avgörandet i sin hand - 
och de är irrationella. 

Språktyper och organ 
Vad jag nu främst inriktar mig på är vår-
den av svenskan i Sverige. Detta innebär 
endast en precisering av ämnet. Vården av 
svenskan i Finland, vården av samiskan och 
finskan i Sverige och den gemensamma 
nordiska språkvården är självfallet också 
områden av stor betydelse. 

Vilka språktyper har man att räkna med i 
ett sådant här sammanhang? Viktigast för 
språkgemenskapen som helhet är vad vi kan 
kalla för allmiinspråket (jämför uttryck som 
tyska Umgangssprache och engelska every-
day English). Det är principiellt genom 
detta som vi kan kommunicera med var-
andra. Allmänspråket har en flytande gräns 
mot fackspråkeu. Dessa karakteriseras av 
terminologier som är skräddarsydda för spe-
ciella arbetsuppgifter. En tredje typ är litte-
raturspråket, som står relativt fritt i förhål-
lande till de båda andra typerna. Språkets 
resurser används i detta fall i konstnärligt 
syfte med de speciella effekter och avvikelser 
från normen som det kan föranleda. För 
fullständighetens skull nämner jag, att det 
inom språktyperna självfallet finns regional, 
social och stilistisk variation. De språktyper 
som språkvården normalt har att arbeta 
med är allmänspråk och fackspråk. 

En språklig kategori som kräver särskild 
uppmärksamhet är namnen: släktnamnen, 
förnamnen, ortnamnen (inklusive gatunam-
nen), firmanamnen, varunamnen etc. Det 
finns en rad organ som ansvarar för ärenden 
som gäller namnreglering: namnhyrån vid 
patentverket, myndigheten DOVA (dvs. 
dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt 
visarkiv), gatu namnsberedningarna osv. jag 
koncentrerar mig ytterligare genom att in-
skränka mig till detta omnämnande av spe-
cialområdet namn. 

Vilka är mot den bakgrund som jag har 
tecknat de viktigaste språkvårdsorganen? 
Vilka är deras uppgifter, verksamhetsformer 
och uppdragsgivare? 

Svenska Akademien har enligt § 22 i 
stadgarna som sitt angelägnaste göromål 
"att arbeta uppå Svenska Språkets renhet, 
styrka och höghet". Litteraturspråket är ett 
förstahandsintresse för akademien, men all-
rnänspråket tillhör också klart dess intres-
seområde. Som en kuriositet kan nämnas att 
akademien enligt § 46, om den finner det 
befogat, kan göra anmärkningar över "något 
i allmänhet utkommande arbete". Det sägs i 
paragrafen att sådana anmärkningar skall 
vara författade med foglighet och inte "med 
retande eller förolämpande ordasätt". Enligt 
Henrik Schiick i arbetet om Svenska Akade-
miens historia har paragrafen aldrig tilläm-
pats. Akademiens viktigaste insats på språk-
vårdens område är utgivningen av Svenska 
Akademiens ordlista (SAOL). Frågan om 
vem som är uppdragsgivare torde kunna be-
svaras så, att akademien är sin egen upp-
dragsgivare. En reflex härav är det faktum, 
att SAOL måste auktoriseras av myndighe-
terna för att bli stavningsnorm i skolorna. 
Detta har för övrigt ännu inte skett i fråga 
om tionde upplagan 1973. 

Svenska språknämn den liar som huvud-
uppgift "att följa det svenska språkets ut-
veckling i tal och skrift samt utöva en 
språkvårdande verksamhet" (§ 1 i stadgar-
na). Dess område är alltså svenskan som 
helhet, men tyngdpunkten måste anses ligga 
i allmänspråket. En stor del av verksamhe-
ten består naturligt nog i rådgivning. Nämn-
den utger en skriftserie och dessutom ordböc-
ker. En viss forskning bedrivs också vid sek-
retariatet. Nämndens främsta uppdragsgiva-
re är staten. Också institutioner och organi-
sationer av olika slag tillhör uppclragsgivar-
na, liksom i viss utsträckning företag. 

Tekniska nomenklaturcentralen, TNC, 
har enligt stadgarna till uppgift "att åstad-
komma en för svenska förhållanden lämpad 
teknisk nomenklatur" (§ 1). Dess område är 
alltså tekniskt fackspråk. \Terksamheten är i 
första hand av normerande art. Man utger 
ordlistor och andra skrifter. Man håller 
också på att bygga upp en termbank med 
datateknikens hjälp. TNC:s uppdragsgivare 
är staten, institutioner och organisationer av 
skilda slag samt en rad företag. 

Det fjärde viktiga organet är Sveriges 
Stan dardiseringskommissio n, SJS. Förkort-
ningen, som är inregistrerat märke, har sin 
förklaring i att namnet tidigare var Svenska 
industriens standardiseringskommission. Det 
skall understrykas, att SIS som centralorgan 



för den nationella standardiseringsverksam-
heten endast har språknormening som en 
deluppgift. 1 ändamålsparagrafen i stad-
garna nämns inte någon språklig arbetsupp-
gift över huvud taget. Det framgår emeller-
tid i annat sammanhang, att den typ av 
standard som kallas grundstandard bland 
annat innefattar terminologi (jämte mått-
enheter, matematiska symboler, toleranser, 
nitregler m. m.). Språktypen är för SIS:s 
vidkommande uppenbart fackspråk. Genom 
särskilda avtal är fyra s. k. fackorgan an 
slutna till STS, nämligen BST (Byggstan-
dardiseringen), MNC (Metallnormcentra-
len), SEK (Svenska Elektriska Kommissio-
nen) och SMS (Svensk Mekanstandardise-
ring). Dessa fackorgan är i övrigt organisa-
toriskt och finansiellt fristående. Utöver 
fackorganen finns en lång rad standardkom-
mittéer. Flera tusen experter är knutna till 
arbetet. Den språkliga delen av verksamhe-
ten resulterar i utgivning av ordlistor. Upp-
dragsgivare är i första hand näringslivet men 
också staten och olika organisationer och 
institutioner. 

Mellan TNC och STS slöts 1973 ett avtal 
enligt vilket en samarbetsgrupp bildades. 
Gruppen skall verka för informationsutbyte 
och vara ett organ för lösande av eventuella 
intressekonflikter och hindrande av dubbel-
arbete. 

Förutom de fyra huvudorganen finns det 
en mängd organ som genom sin verksamhet 
i växlande utsträckning får betydelse för 
språkvården. Hit hör många verk och myn-
digheter, institutioner och branschorganisa-
tioner m. m. Hit hör det verksamma Språk. 
vårdssamfundet i Uppsala. Hit hör på ett 
annat plan skolorna och på ytterligare ett 
plan massmedierna. 

Uppgifter 

Frågan blir nu vilka en språkvårdsorganisa-
tions huvudfunktioner kan anses vara. jag 
urskiljer tre viktiga områden för verksamhe-
ten: språksystemet, språkbruket och språk-
vårdsteorin. 

Tre deluppgifter med avseende på språk-
systemet är att undersöka systemet, att utar-
heta normer och att registrera normerna. 
Undersökningen av språksystemet innebär, 
att man försöker ta reda på vilka de språk-
liga enheterna är och vilka de regler är 
som styr struktureringen av enheterna och 
deras kombinationer till sammanhängande  

språkyttringar. Den ojämförligt största delen 
av detta arbete utförs givetvis vid universi-
teten. 

Tre deluppgifter med avseende på språk-
bruket eller språkanvändningen, som man 
också kan säga, är: att undersöka bruket, att 
registrera bruket och att påverka bruket. 
Undersökningen av språkbruket tar sikte på 
vilka enheter och regler som i praktiken an-
vänds, hur ofta de uppträder m. m. Också 
denna uppgift utförs av naturliga skäl vä-
sentligen vid universiteten. Undersökningen 
av språkbruket och registreringen av bruk 
och normer kan idag utnyttja den automa-
tiska databehandlingens fördelar. 

Språkvårdsteorin har som jag ser det äg-
nats alltför liten uppmärksamhet hittills. 
Tre deluppgifter på området är att under-
söka principerna, att kodifiera dem och att 
vidareutveckla dem. Bland annat bör man 
här kunna utnyttja insikter inom allmän 
språkvetenskap och samhällsvetenskap. 

Det kan också vara på sin plats att i nå-
gon mån tänka efter, vilka egenskaper en 
god organisation bör ha. Från organisa-
tionsteorin har jag hämtat några begrepp 
som jag vill trycka på här. Man kan se dem 
omnämnda eller diskuterade också i vissa 
utredningar. De fem egenskaper jag nämner 
är flexibilitet, integration, funktionsuppdel-
ning, självförvaltning och projektinriktning. 
Kravet på flexibilitet innebär förmåga till 
smidig anpassning efter ändringar i arbets-
uppgifterna. Integrationen gäller behovet av 
en samlad planering av verksamheten. 
Funktionsuppdelningen är på sätt och vis 
dess motsats. Den betonar vikten av att ar-
betsuppgifterna utförs genom specialisters 
försorg. Principen om självförvaltning inne-
bär, att beslut som gäller verksamheten vid 
ett visst organ fattas inom organet. Projekt-
inriktning betyder, att man försöker lösa 
vissa arbetsuppgifter genom temporära ar-
betsgrupper. 

Språkvårdens nuvarande organisation är 
enligt mitt förmenande inte tillfredsställande 
när det gäller integration, funktionsuppdel-
ning och flexibilitet. Det förekommer en 
viss, begränsad samverkan. Den är huvud-
sakligen av mer eller mindre tillfällig na-
tur. En tydlig tendens till funktionsuppdel-
ning kan man konstatera, men det finns 
inga klara riktlinjer. Hur nya behov skall 
tillgodoses inom organisationens ram är ock-
så oklart. 



Organisation 

Övervägandena har lett mig fram till det 
organisationsförslag som figuren visar. 

De fyra boxarna i mitten representerar de 
fyra huvudorganen såsom sidoställda enhe-
ter. Från vänster räknat har vi alltså 
Svenska Akademien, Svenska språknämn-
den, Tekniska nomenklaturcentralen och 
Sveriges Standardiseringskommission. Den 
lilla pil som från varje box pekar snett upp 
åt höger 	om man så vill ut ur nätverket 

symboliserar organens sj älvförvaltning. 
Organen arbetar alltså vidare som självstän-
diga enheter med bevarad intern struktur 
och egen budget. De fortsätter naturligtvis 
också sin publiceringsverksamhet. 

De sammanbindande linjerna represente-
rar integrationen. Alla boxar hänger sam-
man med alla i två avseenden. De räta lin-
jerna upptill representerar samarbete i fråga 
om språknormering, våglinjerna nertill sam-
arbete i fråga om databehandling. jag åter-
kommer på den senare punkten. 

Det normativa samarbetet menar jag 
skulle fungera så, att språknämnden genom-
gående konsulterar fackspråksorganen i frå-
gor rörande terminologi på deras områden. 
Dessa i sin tur sänder obligatoriskt norm-
förslag och ordlistor till språknämnden för 
yttrande. Det är viktigt att dessa konsulta-
tioner tas in i själva arbetsrutinerna, inte 
minst därför att fackspråk är potentiellt all-
mänspråk. Ett för språkvården betydelsefullt 
önskemål som kan tillgodoses inom den 
föreslagna organisationen är, att den cen-
trala SAOL utarbetas på basis av ett brett 
samarbete. För akademien såsom utgivare 
kunde det också tänkas vara en fördel att på 
så sätt få ordlistan förankrad i de samver-
kande språkvårdsorganen. 

Funktionsuppdelningen ger sig ganska 
naturligt. Språknämnden är huvudansvarig  

för det praktiska språkvårdsarbete som gäl-
ler allmänspråket. Fackspråksorganen har 
huvudansvaret för den terminologiska for-
meringen inom respektive områden. Arbets-
fördelningen mellan TNC och SJS regleras 
genom särskilda överenskommelser. 

En viktig del av kravet på flexibilitet till-
godoses genom att nya organ smidigt kan 
inordnas om så önskas. Detta markeras av 
de avbrutna linjerna ytterst i figuren. Som 
exempel på oigan som kunde anslutas kan 
nämnas den finlandssvenska språknämnden 
och en eventuell medicinsk terminologicen-
tral. 

En samordnad databehandling bedömer 
jag också som mycket förmånlig. Det existe-
rar redan två enheter som på ett naturligt 
Sätt låter sig infogas i organisationen. De är 
systemet Termdok vid TNC och serviceor-
ganet Logoteket vid Göteborgs universitet. 
Dessa representeras i figuren av förkort-
ningarna TD respektive L. 

Avsikten med Termdok är att utforma 
rationella metoder för insamling, lagring, 
bearbetning och spridning av termer och in-
formation om termer. Under 1975 har man 
skaffat utrustning för inkodning. Man arbe-
tar nu på ett samlat alfabetiskt register över 
de svenska termerna i TNC:s ordlistor jämte 
motsvarigheter på engelska. Detta kan 
åstadkommas genom att man kodar in ma-
terialet i tidigare publicerade ordlistor och 
genom att man använder systemet i nypro-
duktionen. Utvecklingen av verksamheten 
kan följas i ett litet behändigt informations-
blad som kallas Termdokbulletinen. Organi-
satoriskt sett förefaller det mycket lämpligt, 
att Termdok blir den enhet som tar hand 
om registreringen av termer på fackspråks-
organens områden. 

Logoteket har till uppgift att samla in, 
lagra och tillhandahålla maskinläsbara tex-
ter och texthearbetningar och att bygga upp 
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en svensk ordbank. Det etablerades som re-
guljärt serviceorgan på nationell basis vid 
halvårsskiftet 1975. Verksamheten hade då 
pågått i mera begränsad skala i ett tiotal år 
inom den forskningsgrupp varur avdel-
ningen för språklig databehandling (Språk-
data), som är Logotekets moderorgan, växte 
fram. Logoteket fo••rfogar redan från början 
över en textmängd av ett par miljoner lö-
pande ord och ett lexikaliskt material av ett 
par hundra tusen ord. Datorkapacitet dis-
poneras vid Språkdatas anläggning, som är 
speciellt utrustad för textbehandling. Avsik-
ten är att årligen utöka textmängden med 
några miljoner löpord genom ett urval av 
årstrycket på svenska (texterna erhålls 
främst i form av hålremsor och magnetband 
från sätterier). Ordmaterialet i dessa texter 
skall infogas i ordbanken, som således kom-
mer att registrera en betydande del av den 
moderna svenskans ordförråd. Det bör 
kanske tilläggas, att det inte är fråga om 
någon principiell begränsning till skrivet 
språk. Tillgången på transkriberade och in-
kodade talspråkstexter är emellertid mycket 
mager (Isär krävs förvisso en insats). Logo-
teket kan i sin verksamhet främja språkvår-
den genom Sitt bidrag till undersökningen 
av bruket och registreringen av bruket samt 
genom registlering av normerna (senaste 
upplagan av SAOL ingår exempelvis i ord-
banken). Ett samarbete med fackspråksorga-
nen erbjuder bland annat möjligheten att 
undersöka i vilken utsträckning rekommen-
deiade termer slår igenom. 

Det är troligt att ytterligare en hox skulle 
vara av värde i det organisationsförslag som 
jag nu har kommenterat. Vad jag har i tan-
karna är en samarbetskommitté. En sådan 
bör enligt vad jag kan föreställa mig vara 
sidoställcl i förhållande till de fyra huvudor-
gancn. Den kan lätt infogas i figuren på det 
sätt som jag tidigare har beskrivit. 

Som ett första steg på vägen mot ökad 
samverkan föreslår jag, att vi tillsätter en 
arbetsgrupp med uppgift att behandla frå-
gan om den svenska språkvårdens organisa-
tion och lägga fram förslag till riktlinjer för 
utformningen av ett närmare samarbete 
mellan språkvårdsorganen. Gruppen bör in-
nefatta representanter för alla de fyra hu-
vudorganen. Man kan exempelvis tänka sig 
sex ledamöter, varav tre från fackspråksor-
ganen. Om det visar sig lämpligt, kan ar-
betsgruppen senare omkonstitueras som den  

fasta samarbetskommittén. 
Ett vidgat, reellt samarbete borde öka 

språkvårdsorganisationens styrka och där-
igenom vara till gagn för språket och språk-
brukarna. Det kommer naturligtvis ändå att 
vara långt till målet, även om man inte sät-
ter det så högt, att alla skall kunna kommu-
nicera friktionsfritt med alla om allting. 
Inom organisationsteorin betonas det, att 
mål är ett slags ideal och att den grad i vil-
ken man uppnår ett angivet mål kan vara 
ett felvisande mått på en organisations 
framgång. .Amitai Etzioni drar i sin bok 
Moderna organisationer en parallell med 
glödlampor. En lampa som omvandlar 5,5 
procent av tillförd energi i ljus kan sägas 
vara ineffektiv. Men den är hela 22 procent 
effektivare än en lampa som omvandlar 4,5 
procent av energin i ljus. Och den kan vara 
den mest effektiva som finns. 

Tillägg: Den av Sture Allén föreslagna or-
hetsgruppen har på Svenska språknämndens 
initiativ l,jldats i november 1975. Den har 
fyra medlemmar, en från vardera Svenska 
Akademien, Svenska språknämnden, Sve-
riges Standardiseringskomsuission och Tek-
niska nomenklaturcentralen. 
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Material och materiel 
Ac Bertil Molde 

Ordparet material och materiel har länge 
vållat språkbrukarna huvudbry och bekym-
mer. Språknämndens sekretariat får ständigt 
frågor om dessa ord och om det är det ena 
eller andra av dem som skall användas i ett 
visst fall. Ibland är sådana frågor lätta att 
besvara med den allmänna förklaringen att 
material är det riktiga ordet om man avser 
(rå)ämne, stoff o. d. (som något består av 
eller tillverkas av), och att materiel är det 
riktiga när man avser yttre hjälpmedel, 
redskap, tillbehör o. d. (som behövs för en 
viss verksamhet). Vi brukar också på nämn-
dens sekretariat hänvisa till Gösta Bergmans 
bok Rätt och fel i språket (Språknämndens 
skriftserie nr 26), där just den här skillna-
den mellan de båda orden diskuteras. 

Men det är inte ovanligt att det är svårt 
att i det konkreta fallet avgöra om det ord 
som skall användas skall ha betydelsen 
"(rå)ämne, stoff" eller innebära "hjälpme-
del, tillbehör". Ett sådant fall är t. ex. bild-
material/-el i en lärobok. Ur en synpunkt är 
material här riktigt 	det kan röra sig om 
bilder som kan anses vara en del av "stof-
fet" i läroboken. Men ur en annan synpunkt 
kan materiel vara lika rimligt - det kan ju 
också röra sig om bilder som är ett "hjälp-
medel" i undervisningen. Troligen kan i ett 
fall som detta - liksom i åtskilliga andra - 
bägge de här betydelseföreställningarna 
spela med, och det kan därför vara svårt 
och kanske t. o. m. olämpligt att nödgas 
träffa ett val mellan dem. 

Låt oss emellertid se på de här båda 
ordens historia, vilket lätt låter sig göra med 
ledning av Svenska Akademiens ordbok 
(SAOB). 

Etymologi och former 

Material har använts i svenskan sedan 
1500-talet, materiel sedan början av 1800-
talet (jfr nedan). Material är ytterst ett lån 
från latinets materiale, substantivbildning 
till adjektivet materialis "som hör till mate-
rien, materiell". (Tyskans Material "mate-
rial; materiel" tycks vara en bildning från 
1700-talet till lat. materiale; se Der Grosse 
Duden 7, 1963.) Materiel har lånats från 
franskans matériel, tidigast i betydelsen 
"krigsmateriel" - talrika svenska militär-
termer har just franskt ursprung. Franskans 

tnatériel är en substantivering av adjektivet 
niatériel, som i sin tur går tillbaka på lati-
nets materialis. Orden material och materiel 
har alltså ett gemensamt ursprung och kan 
betraktas som språkhistoriskt samma ord. 

1 svenskan har vid sidan av materiel 
(med lång vokal i slutstavelsen) också an-
vänts substantivformen materiell. Denna 
form upptas som likvärdig med materiel i 
SAOB (artikeln tryckt 1943) och t. ex. i 
Elias Wesséns Våra ord, men den används 
knappast längre. 

Material är numera neutrum (liksom tys-
kans Material) i huvudanvändningen (älds-
ta exempel på neutrum i SAOB är från 
1822). 1 äldre tid var realgenus vanligt 
(äldsta säkra realebelägg i SAOB är från 
1649), men detta genus förekommer "nu-
mera nästan bl." (SAOB) i betydelsen "till-
behör, materiel" (jfr nedan). Material kan 
höjas i pluralis och har då pluralen material 
(äldsta belägg 1880) eller materialier (älds-
ta belägg 1549). Pluralen materialier upp-
tas (efter "äv.") i tionde upplagan av 
SAOL - den torde vara en försvenskning 
av den latinska pluralen materialia (en form 
som är styrkt från svensk text 1566-1729 
enligt SAOB). En numera försvunnen plu-
ralform materialer är i SAOB belagd från 
tiden 1654-1885. 

Materiel har ända sedan ordet kom i bruk 
i svenskan varit realgenus i huvudanvänd-
ningen, men i betydelsen "material" har det 
"nästan alltid" (SAOB) varit neutrum (be-
lagt i SAOB 1853-1938). Ordet är till be-
tvdelsen kollektivt, och någon pluralform är 
icke belagd. 

Betydelser och användning 

Ordet material är betydligt äldre i svenskan 
än materiel; det äldsta belägget i SAOB är 
från 1549 - då i pluralform materialier i 
betydelsen 	"materiel"! 	1 	betydelsen 
"(rå)ämne, stoff" o. d. är ordet styrkt sedan 
första hälften av 1600-talet (om byggnads-
ämne, 1640). Om "ohearbetat stoff för and-
lig verksamhet, i sht samlingar (av skrifter 
1. föremål), anteckningar, excerpt, hjälpkäl-
lor o. d. som användas för en (vetenskaplig) 
undersökning 1. ett litterärt arbete 1. bevis-
föring o. d." (SAOB) har material använts 
sedan mitten av 1700-talet. Till denna be-
tydelse hör många sammansättningar, t. ex. 
bevis-, bild-, jämförelse-, kart-, käll- och 
siffermaterial. Betydelsen "materiel, tillbe- 
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hör" är som nyss nämnts styrkt hos material 
sedan 1549; i fråga om krigsmateriel har 
ordet använts sedan början av 1700-talet 
och i fråga om järnvägens "rullande mate-
riel" sporadiskt under 1900-talet. Om ma-
terial använt i betydelsen "materiel" säger 
SAOB (M 487) i en anmärkning: "1 denna 
bet. föredrages numera i vårdat spr. (utom 
ss. förled i ssgr) MATERIEL". 

Ordet materiel tycks ha börjat användas i 
svenskan först ett stycke in på 1800-talet 
(äldsta belägg i SAOB, i fråga om militär 
materiel, från 1818). Ordets huvudbetydelse 
är "yttre hjälpmedel, redskap (som behövs 
för en viss verksamhet), tillbehör" och i den 
betydelsen används ordet kollektivt. Till 
denna betydelse hör t. ex. "elektrisk mate-
riel", järnvägens "rullande materiel", krigs-
materiel. Hit hör också en speciell använd-
ning som i SAOB definieras på följande 
sätt: "vad som hör till inredningen av en 
skollokal, läroanstalt, bibliotek o. d. (bänkar, 
stolar, tavlor o. d.) jämte olika hjälpmedel 
vid undervisningen" (med sammansätt-
ningar som gymnastik-, nt-, skol-, skriv-, 
undervisnings-, åskådningsmateriel). Ordet 
materiel används också stundom i betydelsen 
"material" (äldsta belägg i SAOB 1853). 
Om denna användning av materiel har 
SAOB motsvarande anmärkning som i fråga 
om material: "1 denna bet. föredrages nu-
mera i vårdat spr. MATERIAL". 

Som framgår av SAOB, särskilt av den 
ovan citerade anmärkningen till ordet mate-
rial, används material- inte sällan som för-
led i sammansättningar i betydelsen "mate-
riel". Det kanske kan vara rättare att ut-
trycka saken så, att många sammansätt-
ningar är sådana att de omfattar både bety-
delsen "material" och betydelsen "materiel", 
även om i vissa fall den ena betydelsen kan 
överväga. Sammansättningar som betydelse-
mässigt kan hänföras både till "material" 
och "materiel" men som i varje fall i nutida 
svenska har förleden material- är t. ex. (en-
ligt SAOB) materialanskaffning, materialbod 
(SAOB: "bod 1. skjul för förvaring av ma-
terial o. materiel"), materialförbrukning, 
materialförråd, materialförvaltare (SAOB: 
"tjänsteman som har uppsikt över o. ansva-
rar för ... material, redskap, persedlar 
o. d."), materialkostnad (SAOB: "kostnad 
för inköp, lagning, förvaring o. d. av råäm-
nen 1. redskap vid en institution 1. ett före-
tag"), materialtåg (SAOB: "järnvägståg 
varmed råmaterial, redskap o. d. fraktas"). 1  

en del i SAOB upptagna sammansättningar 
med material- har denna förled enbart be-
tydelsen "materiel"; det gäller t. ex. mate-
rialdepå (SAOB: "i sht mil."), materialknig 
(SAOB: "krig varunder mycken krigsmate-
riel förbrukas .....), materialvagn (SAOB: 
"för transport av arbets- 1. krigsmateriel"). 

Vissa sammansättningar har enligt SAOB 
förleden materiel- (och då också betydelsen 
"materiel"), t. ex. niaterielanslag, materiel-
brist, mat,erielrurn. Vid sidan av dessa ord 
finns i SAOB entydiga "materialord" som 
materialanslag, materialbrist, men också ett 
ord som materialrum som enligt SAOB är 
"rum där material o. materiel förvaras". 

1 tionde upplagan av SAOL (1973) finns 
följande sammansättningar med material-: 
material/anskaffning, -anslag, -behandling, 
-bod, -brist, -fel, -förråd, -förvaltare, -för-
valta ing, -insamling, -kunskap, -kännedom, 
-känsla, -lära, -prov, -provning, -prov- 
ningsanstalt, 	-redovisning, 	-samlande, 
-samling, -styrning, -utveckling, -åtgång, 
och följande med förleden materiel-: mate-
riell anskaffning, -anslag, -fel, -kassa, -rum, 
-vård. 

1 SAOL finns alltså dubbletterna mate-
rmal/nsaterielansl:affning, material/materiel-
anslag och material / materiell el. (SAOB 
upptar enbart materialanskaffning men 
hänför det till både "material" och "mate-
riel" och också enbart materialfel - ordet 
"mnaterielfel" torde vara ovanligt och borde 
nog aldrig ha tagits med i SAOL.) 

Utöver SAOB och SAOL kan också Da-
uns svenska ordbok från 1850-talet förtjäna 
att nämnas 	Dalin gjorde sin ordbok vid 
en tidpunkt då ordet materiel var relativt 
nytt i svenskan (jfr ovan). Dalin behandlar 
båda orden i en och samma artikel och an-
ger neutralt genus för båda. Som första be-
tydelse tar han "Ämne, hvaraf något förfär-
digas eller sammansättes", som andra "Allt 
hvad som erfordras för något visst företag" 
och som tredje (men enbart i formen mate-
riel) "alla de pjeser med tillbehör, som till-
höra ett artilleri". Alla sammansättningar 
har hos Dalin förleden material-. 

Många sammansättningar med material 
och materiel som slutled uppvisar samma 
betydelser och användningar som de enkla 
orden. T. ex. skrivmaterial och ritmaterial 
har enligt SAOB ända sedan slutet av 
1700-talet använts om "materiel, tillbehör 
vid skrivning resp. ritning" - mot slutet av 
1800-talet tycks för denna betydelse skriv- 
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materiel, ritinateriel ha blivit de vanligaste 
orden. 
Bruket av de båda orden material och ma-
teriel kan i korthet sammanfattas på föl-
jande sätt: Ordet material var ensamrådan-
de i svenskan fram till början av 1800-talet 
i de två huvudbetydelserna "(rå)änsne, 
stoff" och "tillbehör, redskap". 1 början av 
1800-talet tillkom ordet materiel med hu-
vudbetydelsen "tillbehör, redskap" men ock-
så i betydelsen "(rå)ämne, stoff". Under en 
stor del (kanske större delen) av 1800-talet 
kunde material och materiel användas om 
varandra (jfr uppgifterna i Dalins ordbok). 
Mot slutet av 1800-talet börjar man åt-
minstone i ordböckerna iaktta den skillnad 
mellan orden som innebär var sin huvudbe-
tydelse och huvudanvändning för dem (det 
gäller D. A. Sundéns Ordbok öfver svenska 
språket 1892 och senare ordböcker). Men 
språkbruket utanför ordböckerna är fortfa-
rande vacklande, och osäkerheten om ordens 
"rätta" användning är fortfarande stor. 
Detta kan knappast överraska. 

Svårigheter för språkbrukarna 
Det äldre ordet material och det yngre ma-
teriel har bägge använts i två huvudbetydel-
ser särskilt gäller detta ordet material som 
under ett par århundraden var ensamrå-
dande och som fortfarande tycks tendera att 
vara det ord som språkbrukarna lättast tar 
till vid tvekan. Materiel används mera säl-
lan i betydelsen "material". Ordet tycks i 
viss mån ha karaktär av fackord (militärt, 
järnvägstekniskt, tekniskt m. m.); jfr också 
TNC:s Ord och uttryck 26: 16. 

De båda orden är av gemensamt ur-
sprung. De är på grund av sin likhet svåra 
att hålla isär. De har olika genus, och det 
innebär ytterligare en svårighet för språk-
brukarna: det gäller att välja rätt genus till 
det ord man använder eller till den bety-
delse man använder ordet i. 1 vissa sam-
mansättningar används material- också i 
betydelsen "materiel". Det är vidare så att 
det i många fall kan vara svårt att avgöra 
om man skall använda ett ord med betydel-
sen "(rå)ämne, stoff" eller ett med betydel-
sen "tillbehör, utrustning, redskap". Detta 
gäller kanske särskilt en rad sammansätt-
ningar: byggnadsmaterial/el, undervisnings-
material/el, åskådningsmaterial/el osv. 

Virke som skall användas till ett husbygge 
kan betraktas som byggnadsmaterial. Men 
om detta virke ligger tillsammans med t. ex,  

färdiga fönster och dörrar, vissa verktyg för 
uppsättning av huset osv., så bildar denna 
helhet tillsammans ett kollektiv, och det hela 
kan då kallas för byggnadsnzateriel. Eller 
skall man fortfarande kunna använda bygg-
nadsmaterial? Avgörandet är inte lätt, och 
fall av detta slag torde vara ganska vanliga. 
Är det någon mening i att i det allmänna 
språkbruket kräva en klar distinktion mellan 
material och materiel, en distinktion som 
ofta är så ytterligt svår att göra? 

Material också för materiel 
Det finns ett enkelt sätt att komma förbi 
alla svårigheter med orden material och 
materiel. Det är att använda (och tillåta 
användning av) material i alla betydelser, 
dvs, att återgå till det språkbruk som rådde 
innan ordet materiel lånades in. (Man 
skulle då också få samma språkbruk som 
finns i tyskan, där Material används för 
både "material" och "materiel".) Detta 
skulle uppenbarligen innebära en stor lätt-
nad för språkbrukarna, sedan de väl vant sig 
vid att inte behöva grubbla på valet mellan 
två mycket snarlika ord. Man skulle t. ex. 
slippa välja mellan materialanskaffning och 
materielanskaffning, byggnadsmaterial och 
byggnadsnmateriel 	formerna med material 
skulle alltid vara riktiga. Om man ändå i 
vissa fackspråk skulle vilja hålla fast vid dis-
tinktionen mellan material och materiel, gör 
det ingenting, även om det kan te sig ganska 
onödigt. 

Är det då inga nackdelar med att gene-
rellt använda ordet material? Knappast. 1 
det konkreta fallet blir ordet rimligtvis lätt 
att tolka. Om det någon gång skulle kunna 
råda ovisshet om innebörden 	vilket inte 
verkar särskilt sannolikt 	så är denna 
ovisshet i varje fall långt mindre generande 
för språkbrukarna än den osäkerhet som hit-
tills har vidlått och sannolikt för framtiden 
skulle komma att vidlåda valet mellan ma-
terial och materiel. 

Vi har på språknämndens sekretariat inte 
sällan rått personer som har sökt hjälp hos 
oss att vid tveksamhet välja material. Jag 
anser alltså att man bo••r kunna gå ett steg 
längre och klart säga att material alltid är 
rätt att använda, och om man inte vill 
bruka ordet materiel så behöver man aldrig 
göra det. Därigenom skulle vårt språk åt-
minstone på en punkt bli lite lättare att 
umgås med för språkbrukarna 	och det är 
en viktig språkvårdsåtgärd. 
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Litteratur 

Språk i Norden 1975. Årsskrift för de nor-
diska språknämnderna (Skrifter utg. av 
Svenska språknämnden 56), 140 s., ca-pris 
17: 65 jnkl. moms. (Boken kan köpas direkt 
från Svenska språknänsnden.) 

Huvudinnehållet i språknämndernas års-
skrift 1975 är tre artiklar om tre mindre 
språk i Norden: färöiskan, samiskan och 
grönländskan. Dessutom behandlas frågan 
om finnars svårigheter att förstå danska. 
Som vanligt innehåller årsskriften redogö-
relser för de olika nordiska språknämnder-
nas verksamhet och för det nordiska språk-
liga samarbetet, däribland frågan om ett 
gemensamt nordiskt språksekretariat, samt 
resonerande bibliografier över ny nordisk 
litteratur osv, av intresse för språkvården 
och listor över nya ordböcker i Norden. 
Dessutom finns ett register till de tidigare 
årgångarna av Språk i Norden. 

Det centrala temat i årsskriften är alltså 
tre mindre språk i Norden, språk som inte 
har lång tradition som allmänt erkända 
skriftspråk, som först sent har börjat använ-
das inom undervisning och förvaltning och 
som länge har brottats med svårigheten att 
utvecklas till språk som motsvarar de krav 
som samhället och samtiden ställer. Att ett 
språk för att tjäna som kommunikationsme-
del på alla plan i dagens samhälle måste 
kunna kodifieras i skrift är självklart. De tre 
artiklarna visar var och en på sitt sätt hur 
grundläggande en enhetlig ortografi är för 
ett språks ställning som förvaltnings-, un-
dervisnings-, vetenskaps-, affärs- och litte-
raturspråk. 

Kaj T. Larsen ger en tillbakablick över fär-
öiskans väg från underordnat språk till hu-
vudspråk; dess ställning som sådant erkän-
des i lag först år 1948. Han ger en kortfat-
tad översikt över arbetet med ortografi, ny-
bildning av ord, översättningar, framställ-
ning av läroböcker, liksom över institutioner 
och organ som arbetat för att utveckla och 
konsolidera färöiskan. 

Om det samiska språket och den samiska 
språknämndens arbete skriver Ole Henrik 
Magga. För samiskan har svårigheterna att 
hävda sin ställning legat inte minst i att 
språket är splittrat i ett flertal dialekter och 

att den samiska befolkningen är spridd över 
flera olika länder. Denna splittring har re-
sulterat i inte mindre än 13 olika rättskriv-
ningssätt för de olika dialekterna, och bara 
för nordsamiskan, den dialekt som talas av 
flertalet, finns det tre olika skrivsätt. 

Emellertid har bland samerna själva ett 
starkt intresse för det egna språket och den 
egna kulturen kommit till synes. Sedan 1953 
hålls det regelbundet återkommande same-
konferenser, och resultatet av 1971 års kon-
ferens blev inrättandet av en samisk språk-
nämnd. År 1974 inrättades sedan ett verk-
ställande organ, det nordiska samiska 
språkinstitutet, med avdelningar för språk 
och kultur, utbildning, skolfrågor och infor-
mation, rättigheter, näringsliv och miljö. 
Samisk språknämnds och Samiska institutets 
uppgifter är bl. a. att försöka skapa en mer 
enhetlig ortografi för huvuddialekten nord-
samiskan. Vidare arbetar man med termino- 
logi 	samiskan behöver för att kunna fun- 
gera som ett självständigt och fullvärdigt 
språk i ett modernt samhälle naturligtvis 
mängder med nya ord inom skilda områden. 
Man planerar också en fraseologisk ordbok 
och läroböcker i syntax och man arbetar 
med att få fram läroböcker för skolbruk, 
både i samiska och i andra ämnen. Behovet 
av tolkar är stort, och tolkutbildning faller 
också inom språkorganens verksamhet. 

Samiskans ställning är inte riktigt den-
samma i de olika nordiska länderna. Förfat-
taren redogör för de olika nationella förhål-
landena i fråga om skol- och universitetsun-
dervisning, radio- och tv-verksamhet, bok-
och tidningsutgivning m. m. Ett mål för den 
samiska språknämndens politik är att skaffa 
samiskan samma legala status som den 
svenskan har i Finland. Vägen dit kan vara 
lång, men redan inrättandet av de här två 
organen innebär åtminstone ett gemensamt 
nordiskt erkännande av samiskans existens-
berättigande. 

Robert Petersen behandlar grönländskan 
och grönländsk rättskrivning. Svårigheten 
att finna en västerländsk skriftlig form för 
detta från de indoeuropeiska språken så 
skilda språk har varit betydande. Petersen 
redogör för några av grönländskans karak-
teristiska drag och för de komplikationer 
som uppstår när man försökt att systema-
tiskt överföra dessa drag till skrift. Nor-
merna för skriftlig återgivning av grön-
ländskan har också fått revideras ett flertal 
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gånger alltsedan de första verken på skriven 
grönländska kom ut, på 1720-talet. 

Ett av problemen med transkriberingen 
av grönländska har varit att de danska 
språkmän som varit sysselsatta med uppgif-
ten haft svårt att se vilka språkliga element 
som verkligen är de betydelseskiljande och 
att låta just dessa komma till uttryck i rätt-
stavningen. Med sin västerländska språksyn 
tog de i sin beskrivning och normering av 
grönländskan alltför stor hänsyn till ljudför-
hållandena och till ordelementens ursprung. 
Resultatet blev en onödigt precis rättstav-
ningslära - onödig för att den motsvarade 
krav på precision som de grönländska 
språkbrukarna inte ställde. Tvärtom blev 
denna precision en belastning då den mot-
svarade en analys av språket som grönlän-
darna inte behöver göra för att kunna förstå 
och tala sitt språk - och i många fall inte 
kan göra. Reglerna blev helt enkelt omöjliga 
att behärska för det stora flertalet. 

Ett annat problem var att bruket av de 
alfabetiska tecknen skilde sig från det van-
liga västerländska bruket. Grönländskans 
kvantitetsförhållanden uttrycktes t. ex. med 
olika accenttecken. Detta innebar praktiska 
problem när språket skulle brukas i mera 
internationella sammanhang. 

Sedan 1973 föreligger nu emellertid en av 
Grönlands landsråd stadfäst rättskrivnings-
lära som direkt bygger på grönländskans ut-
tryckselement och som enligt erfarenheter 
från skolundervisningen tycks vara lätt att 
lära. Dessutom går den inte utanför det la-
tinska alfabetet. 

Som talspråk på Grönland är grönländs-
kan helt dominerande, medan danskan är 
huvudspråket i många andra sammanhang. 
Men genom att t. ex. alla lagar nu finns på 
grönländska, att radion sänder grönländsk-
språkiga program under drygt hälften av sin 
sändningstid, att det finns en viss bok- och 
tidskriftsutgivning på grönländska, att det 
förekommer försök med grönländskt termi-
nologiarbete och att förbindelserna med 
andra eskimågrupper har blivit intensivare 
finns det utsikter för att grönländskans 
ställning som kultur- och administrations-
språk kan stärkas. 

"Bro over dansk-finsk sprogkløft" kallar 
dansken Poul Lindegård Hjorth sin artikel 
om finnars svårigheter att förstå danska. 
Han ger inga färdiga lösningar, men pekar 
på vissa möjligheter att förbättra kommuni- 

kationen. För att finnar med finska som 
modersmål och danskar skall kunna tala 
med varandra behövs ett hjälpspråk. Ett 
tänkbart sådant vore engelska. Men engels-
kan är i en del avseenden mindre lämplig 
som hjälpspråk. Förutom att bruket av eng-
elska ogillas i kretsar som förespråkar sam-
nordiska idéer behärskas den rent allmänt så 
tiass otillfredsställande av såväl danskar som 
finnar, att tankeutbytet dem emellan hänvi-
sas till ett ganska elementärt plan. Vill man 
få till stånd ett utbyte som grundar sig på 
de nordiska ländernas kultur yppar sig 
därtill den olägenheten med engelskan att 
den inte omedelbart täcker nordiska kultu-
rella förhållanden. Hjälpspråket måste vara 
ett nordiskt språk, och då kan det bara bli 
tal om svenskan, anser Lindegård Hjorth. 
Svenskan är Finlands andra officiella språk, 
och den är Finlands nyckel till det övriga 
Norden. 

Emellertid medför inte behärskning av 
svenskan omedelbar förståelse av danskan. 
Och förutsättningen för kommunikation är 
att hjälpspråket något så när behärskas av 
samtaisparterna. Följaktligen måste dans-
kania lära sig att till en viss grad kunna ut-
trycka sig på svenska. Problemet är bara att 
det i den danska skolundervisningen inte 
finns utrymme för en sådan undervisning i 
svenska, som alltså skulle motsvara under-
visningen i främmande språk. 

Ett sätt att lösa åtminstone en del av pro-
blemet vore dock att svenskundervisningen 
intensiverades och inriktades på att dans-
karna finge lära sig att i någon mån behärska 
det svenska uttalet, så att de helt enkelt 
kunde ge sin danska ett mera nordiskt uttal, 
liknande det som praktiseras av islänningar 
och färingar. Dessutom skulle undervis-
ningen ta fasta på de delar inom ordförrå-
det som visat sig vålla svårigheter. 

Att svenskan skulle kunna tjäna som nyc-
kel för umgänget mellan danskar och finnar 
är också, säger Lindegård Hjorth, ett nytt 
argument för ett förstärkande av svenskun-
dervisningen i Danmark. Det nordiska sam-
arbetet är en politisk fråga, och frågan om 
svenskundervisningen blir då också i sin tur 
politisk. 

Men så länge det inte finns något funge-
rande hjälpspråk att tillgå måste det vara 
legitimt att använda tolk, åtminstone i vissa 
formella situationer, där det viktiga är ut-
byte av information, menar Lindegård 
Hjorth. Och det lättaste sättet att övervinna 
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komrnunikationssvårigheterna är enligt hans 
mening att umgänget mellan danskar och 
finnar blir tätare. 

Tove Skutnabb-Kangas behandlar i sin ar-
tikel ''Om finnarnas svårigheter i att förstå 
danska" frågan från finländsk synpunkt. 
Hon ställer sig inte lika optimistisk som sin 
danska kollega. För det första är problemet 
grovt underskattat, anser hon, för det andra 
är svenskans framtid i Finland mörk. Anta-
let undervisningstimmar i skolan har dras-
tiskt skurits ned - trots att man från avnä-
marhåll, särskilt inom näringslivet, har sagt 
sig ha ett stort behov av svenskkunnig ar-
betskraft. Det har visat sig att studenter i 
praktisk svenska har svårigheter redan att 
förstå talad rikssvenska. Norska ställer sig 
ännu svårare - och hur det är med dans-
kan överlåter författaren åt läsaren att själv 
föreställa sig. (Och inte torde danskan vara 
lättare för finnar som mer eller mindre väl 
behärskar svenska än för många rikssvenskar 
som - det vore hyckleri att säga annat - 
finner talad danska svårförståelig). 

Det finns två grupper av finnar, säger 
Tove Skutnabb-Kangas, som har förutsätt-
ningar att lära sig förstå danska. Det är dels 
svensklärare, dels studenter som studerar 
svenska. Dessa skulle genom vistelse i Dan-
mark och genom intensiva danska kontakter 
kunna övervinna sina svårigheter inför 
danskan. Men med den nuvarande språkpo-
litiken kommer de flesta finska studenter att 
inte ens hjälpligt klara kommunikationen 
med svenskar, och ännu mindre med dans-
kar, även om dessa talar "skandinaviska". 
Engelska, tolkhjälp och icke-verbal kommu-
nikation är de lösningar författaren ser på 
problemet - och ingen av dem finner hon 
odelat lycklig. 

Catharina Griinbaum 

Språket i bruk, utg. av Ulf Teleman och 
Tor G. Hultman. 296 s. Liber Läromedel, 
Lund 1974. Ca-pris 49 kr. (inkl. moms). 

Titeln på den här antologin om tolv upp-
satser är betecknande för språkvetenskapens 
inriktning under det senaste årtiondet. Ti-
digare låg tyngdpunkten på vad man kunde 
kalla ren lingvistik, där huvudsyftet var att 
beskriva språket som företeelse, som ett sy-
stem av enheter och regler, oftast utan hän-
synstagande till den sociala och psykiska 

verklighet i vilken språket uppträder. Det 
framstod emellertid som alltmer nödvändigt 
att beakta hur språk används i konkreta tal-
situationer, att vidga ramen för språkana-
lysen och inleda samarbete med andra ve-
tenskaper som neurologi, psykologi, pedago-
gik, sociologi osv, och över huvud taget göra 
forskningens resultat mer praktiskt använd-
bara. 1 Språket i bruk rapporterar ett antal 
forskare, som står mitt uppe i denna utveck-
ling, om egna och andras forskningar, och 
de gör det med särskild adress till nu verk-
samma och blivande modersmålslärare. 

Samlingen är tänkt som en fri fortsättning 
på den 1969 utgivna Språket i blickpunk-
ten. som tog upp delar av det stoff som 
skulle behandlas i gymnasiets svenskunder-
visning och också i vissa fall föreslog meto-
der för dess utlärande. Språket i bruk tar 
inte lika klart sikte på ett speciellt stoff eller 
en konkret undervisningssituation utan vill i 
stället ge lärare bakgrundskunskaper om 
människan som språkbrukare ur olika aspek-
ter. Det hindrar inte att flera av uppsat-
serna, främst de som behandlar språksocio-
logiska och textanalytiska frågor, är direkt 
användbara i undervisningen. Dessa måste 
också sägas vara de ur språkvårdens syn-
punkt mest givande. Varje uppsats föregås 
av en inledning, som ger den ämnesteore-
tiska bakgrunden och sammanfattar de vik-
tigaste tankarna i uppsatsen. 

Boken inleds med två uppsatser om fone-
tiska problem. Björn Lindbiom skildrar hur 
det instrumentella studiet av talprocessens 
olika faser kan belysa hur hjärnan arbetar 
och i samarbete med andra vetenskapsgre-
nar öka vår kunskap om människan som 
tänkande och kännande varelse. Eva Går-
ding visar i sitt bidrag hur djupt inpräglade 
och svårutrotliga talets prosodiska drag är 
och demonstrerar de tydliga skillnader i 
fråga om längd, betoning och intonation 
som föreligger mellan sydsvenskt och cen-
tralsvenskt standardspråk. Sydsvensk prosodi 
visar stora likheter med danskans och nord-
tvskans. 

Två uppsatser behandlar grammatik. Ulf 
Teleman ger svenskläraren många goda ar-
gument när det gäller att motivera gram-
matikstudiet. Han redogör för egna och 
andras psykolingvistiska experiment och kan 
visa hur grammatiska kategorier på olika ni-
våer inte bara är någonting som språkvetare 
hittat på utan faktiskt är psykiska realiteter. 
Grammatiken ger uppenbarligen en god bild 
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av hur vi organiserar vår erfarenhet. Ragn-
hud Söderbergh går i sin uppsats igenom 
problem, metoder och resultat inom barn-
språksforskningen under 1960-talet. Denna 
forskningsgren företer samma utveckling 
som lingvistiken i stort, från ett formellt 
studium av struktur till en funktionell ana-
lys utgående från talsituationen. Under-
sökningar i olika länder visar på stora över-
ensstämmelser i utvecklingen av barnets 
grammatiska och kommunikativa kunnande. 

De språksociologiska bidragen består av 
en redogörelse av Bengt Loman för ett ex-
periment kring språket som klassmärke och 
ett redigerat samtal mellan Karl-Hainpus 
Dahlstedt och Ulf Teleman om dialekt ur 
språksociologisk synvinkel. Lomans under-
sökning visar hur relativt säkert och sam-
stämmigt man kan placera människor socialt 
bara på grundval av ett kort taiprov. Det 
vill synas som om s. k. paralingvistiska drag, 
dvs. röstbehandling, modulation, rytm, 
tempo osv., spelar en mycket stor roll vid en 
sådan identifiering. Dahlstedt och Teleman 
tar i sitt samtal upp dialekternas sociala 
funktion och användningsområde, behandlar 
pedagogiska frågor som aktualiseras i dia-
lekttalande områden och betonar vikten av 
att skilja på dialekt och s. k. restricted code. 
Här lämnas också en mängd förslag till fort-
satta undersökningar inom ämnesområdet, 
av vilka en del säkert kan lämpa sig som 
specialarbeten för begåvade gymnasister. 

De återstående bidragen handlar alla om 
olika aspekter av textanalys, två är teore-
tiska och fyra är tillämpningar på konkreta 
texter. Christer Platzack ger en förebildligt 
klar presentation av den språkliga läsbar-
hetsforskningen. Det är här av vikt att sär-
hålla de olika syften och metoder med vilka 
läsbarhetsforskning bedrivs, av Platzack kal-
lade symptom- och orsaksmetoden. Den förs-
ta syftar till att konstruera ett lätthanterligt 
mått på textens svårighetsgrad men säger 
ingenting om vilka språkliga faktorer det 
egentligen är som gör en text svår- eller 
lättläst. Denna forskning har givit oss läs-
barhetsformlerna LIX och den mindre 
kända LOM (långa ord per mening). Den 
andra metoden är psykolingvistiskt inriktad 
och vill med hjälp av kunskaper om män-
niskans minne och perception och om språk-
liga strukturer nå fram till exakt vilka 
språkdrag det är som påverkar läsbarheten. 

Lingvistikens expansion de senaste åren 
innebär också att man gått utöver den tidi- 

gare största beskrivningsenheten, meningen, 
och huggit in på närmast högre storhet, tex-
ten. Textlingvistiken, som här presenteras av 
Nils Erik Enkvist, vill ge svar på frågan vad 
det är som skiljer en logiskt och psykologiskt 
sammanhängande text från en samling var 
för sig välformade men inbördes osamman-
hängande meningar. Vid studiet av de 
medel en författare använder för att "få 
flyt" på sin framställning är det tre huvud-
frågor man koncentrerat sig kring: att ut-
reda vilka led inom meningarna som sam-
bandet uttrycks genom, s. k. sambandsled, 
att se hur dessa led arrangerats inom de en-
skilda meningarna (meningens tematiska 
uppbyggnad) och att se hur det logiska för-
hållandet mellan satser och meningar ut-
trycks. Både läsbarhetsforskningen och text-
lingvistiken har omedelbar pedagogisk till-
lämplighet vid träning av textförståelse och 
skriftlig framställning, och särskilt Enkvists 
uppsats ger en mängd uppslag till konkreta 
skrivövningar. 

Den första av de fyra avslutande textana-
lyserna, Margareta Westmans genomgång av 
en informativ tidningstext, är delvis en ex-
emplifiering av hur textlingvistikens metoder 
kan användas vid stilanalys. De övriga tre 
analyserna av språk i bruk rör skönlitterära 
texter; en Lagerkvistnovell undersöks av Pe-
ter Cassirer, och Göran Sonnevis Vietnam-
dikt och genren kiosklitteratur behandlas av 
Tor Hultman. 

"För ut forskningen!" manade en boktitel 
för ett par år sedan. Det är det Teleman, 
Hultman och deras medarbetare gör genom 
den här volymen. Författarna har uppenbar-
ligen bemödat sig om att lägga fram sina 
ofta rätt invecklade problem så lättfattligt 
som möjligt. Det är inte många gånger man 
träffar på mer ovanliga facktermer som inte 
blir förklarade. Tack vare böcker av den här 
typen minskas tidsavståndet mellan vad som 
lite klichéartat brukar kallas "forskningens 
senaste rön" och deras omsättande i praktisk 
undervisning till 5-10 år från att tidigare 
ha varit betydligt större. Det tar sig. 

Bengt Nordberg 

Högskoleutbildning i svenska. Slutrapport 
från UKÄ:s arbetsgrupp för studieplans-
översyn i svenska. UKÄ-rapport 1975: 22. 
86 + 32 sidor. 

1 januari 1972 tillsatte Universitetskanslers-
ämbetet, efter samråd med Skolöverstyrel- 
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sen, en arbetsgrupp med uppgift att bl. a. 
göra en översyn av universitetens studiepla-
ner i svenska. Denna arbetsgrupp, Svensk-
gruppen, har i oktober 1975 lagt fram sin 
slutrapport. Det är ett omfattande doku-
ment - 86 sidor plus en 32-sidig bilaga 
(om "problemorienterade studier i svens-
ka"). 

Svensklärarutbildningen vid våra univer-
sitet är naturligtvis av avgörande betydelse 
för både kvaliteten på och innehållet i 
svenskundervisningen i grundskolan (särskilt 
dess högstadium) och gysnnasieskolan. 

Svenskgruppen påpekar i sin rapport (s. 
Il) att det av internationella jämförelser 
framgår att "svenska elever efter låg- och 
mellanstadiet har betydligt mindre under-
visningstid för sitt modermål än elever i de 
flesta andra länder har". Och rapporten 
fortsätter: "Vid övergången till högstadiet 
återstår för svenska elever bara 15 % av de 
svensktimmar de har under hela grundsko-
letiden. Under högstadieåren svarar moders-
målsundervisningen för knappt 10 % av he-
la undervisningstiden, en siffra som skall 
jämföras med 15-17 	i Danmark, 17 % i 
England, 12-25 	i Frankrike, 18 % i 
Italien och 16 	i Västtyskland. Även på 
gymnasiestadiet utnyttjas en mindre del av 
undervisningstiden för modersmålsstudier än 
i dessa länder, men skillnaderna här är inte 
fullt så stora." Nu låg visserligen frågor om 
skolornas läroplaner och tinsfördclning utan-
för det område som Svenskgruppen skulle 
ägna sig åt, men gruppen påpekar att uni-
versiteten bör ta del i diskussionen av dessa 
frågor. Och ett av förslagen i gruppens 
rapport är att det skall inrättas en samar-
betsgrupp mellan Skolöverstyrelsen och Uni-
versitetskanslersämbetet, bl. a. med uppgift 
att diskutera de viktiga problemen rörande 
svenskämnets ställning i grundskolan och 
gymnasieskolan. 

Det viktigaste förslaget i Svenskgruppens 
rapport är att den ämnesteoretiska grund-
utbildningen för högstadie- och gymnasielä-
rare i svenska skall omfatta 80 poäng, dvs. 
4 terminers studier (mot f. n. 60 poäng, 3 
terminers studier). Om detta förslag för-
verkligas bör vi i framtiden kunna få svensk-
lärare som är betydligt bättre rustade för sitt 
yrke än de lärare som utbildats under de 
senaste åren. Vidare föreslås att tal- och 
skrivträning skall bilda ett ständigt återkom-
mande inslag i hela utbildningen. Gruppen 
ger också detaljerade förslag till kursutforin- 

ning under de två studieåren 	förslag som 
säkert kommer att diskuteras och kritiseras 
mycket inom universitetens institutioner för 
nordiska språk (svenska) och litteraturve-
tenskap men som inte kan behandlas här. 

Svenskgruppen har inte nöjt sig med att 
diskutera enbart svensklärarutbildningen, 
utan den har också behandlat möjligheterna 
att ordna särskilda kurser för andra än bli-
vande svensklärare. Man har tänkt sig att 
sådana kurser skulle kunna ges som inslag 
i olika utbildningslinjer vid den nya "hög-
skolan" - man tar då upp ett krav som 
redan för länge sedan har framförts av 
språknämnden och ofta upprepats. Svensk-
gruppen har också tänkt sig särskilda svensk-
kurser för olika kategorier yrkesverksamma 
och dessutom "för en intresserad allmän-
het". 

Bland övriga förslag i den innehållsrika 
rapporten kan särskilt nämnas att Svensk-
gruppen vill att det skall inrättas ett 
"svenskpedagogiskt centrum" under ledning 
av en professor eller biträdande professor. 
Detta centrum skulle bl. a. ha till uppgift 
att fortlöpande följa och rapportera erfaren-
heter från lärarutbildningen i svenska, att 
vara kontaktorgan mellan skola, lärarhög-
skola, universitet och myndigheter rörande 
bl. a. läroplansarbete och forskning inom 
ämnet svenska och att vara centrum för 
dels universitetspedagogisk forskning i svens-
ka, dels kulturpedagogisk forskning ("språk 
och litteratur i samhället"). Ett svenskpe-
dagogiskt centrum som det föreslagna skul-
le kunna få mycket stor betydelse för svensk-
undervisningen på alla nivåer och därmed 
också för den allmänna språkvården. 

Bertil Molde 
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