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Bengt Loman Språklig folkiore 

Uppfattningarna om hur man bör skriva och tala, om vad som 
är gott språk, skiftar starkt, både hos vanliga språkbrukare 
och hos språkforskarna. Åsikten att språket försämras, att 
folk uttryckte sig bättre förr, är inte ovanlig. Folklig mytbild-
ning om språket är utgångspunkten för denna artikel av Bengt 
Loman. Artikeln kan också ses som ett inlägg i debatten om 
svenskundervisningen i skolan. Den återger Bengt Lomans 
installationsföreläsning när han tillträdde professuren i svens-
ka språket och nordisk filologi vid Åbo Akademi. 

Språk och foiklore 

De människor som talar ett visst språk 
som sitt modersmål behärskar - mer eller 
mindre omedvetet - de regler med vilkas 
hjälp man kan bilda ett oändligt antal 
grammatikaliska satser på detta språk. De 
tillämpar också regler för hur man skall 
använda dessa satser i olika situationer 
och för olika syften. Varje individ besitter 
en outtömligt rik språklig potential. Men 
till språkkunskapen hör också en rad soci-
alt givna attityder till detta språk, till dess 
varianter och användningar. Man har 
t. ex. bestämda uppfattningar om vad som 
är rätt och fel, fult och vackert. 

Mycket av denna folklingvistik eller 
språkliga folklore kan vara sunt och riktigt 
- även i ljuset av resultaten från en objek-
tivt och systematiskt arbetande veten-
skap. Annat är det inte. Och somt kan 
t. o. m. förorsaka onödiga konflikter inom 
samhället eller komplex och oro hos en-
skilda individer. Särskilt beklagligt och 
allvarligt är det att språkvetenskapen själv 
på senare tid, delvis till följd av missrikta-
de sociala ambitioner, kommit att bidra 
till denna mytbildning. Hypoteser och 
preliminära förundersökningar utan till-
räcklig empirisk underbyggnad har fått ge 
material till slagord om språkliga barriärer 
och språkliga handikapp inom samhället 

och om riskerna för halvspråkighet bland 
tvåspråkiga. 

En av de vanligaste folklingvistiska före-
ställningarna är att skriften är språkets 
egentliga form och att talet är ett slags ur-
spårad eller fördärvad form av skriften. 
En viss form av skriftspråk görs på det här 
sättet till ett slags mått eller mönster för 
allt språkbruk, både skrivet och talat. Och 
följaktligen anses det tal vara bäst som 
närmast anknyter till skriftspråkets for-
mer. Ett exempel: Enligt sknftspråksnor-
men bör vi uttrycka oss i fullständiga me-
ningar. Ett vanligt önskemål i åtminstone 
den lägre undervisningen har också varit 
att en elev skall ge sitt svar i form av en 
fullständig mening - även om ett elliptiskt 
uttryck vore fullt tillräckligt ur begriplig-
hetens synpunkt. 

Uppfattningen om skriften som en norm 
för talet har bl. a. lett till att det svenska 
riksspråksuttalet allt mer närmat sig 
skriftbilden. För endast några generatio-
ner sedan var avståndet betydligt större 
mellan skrivna och talade ordformer. Nu 
tränger skriftspråksformer fram över allt. 
Språkvetenskapen bidrar på sitt sätt till 
denna utveckling genom att t. ex. 1 uttals-
ordböcker i första hand ange s. k. orto-
episka former, dvs. uttalsformer som kan 
uppfattas som ett läsuttal av ordens skrift- 
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bild. Det talade språket närmar sig alltså 
till den skriftspråksnorm som framstår 
som en idealform för medlemmar av den 
svenska språkgemenskapen. Ur den syn-
punkten kan man tycka att det talade 
språket har blivit bättre. 

Men samtidigt har många människor en 
obehaglig känsla av att språket försämras. 
Det tar sig bl. a. det uttrycket att man be-
dömer förändringar som försämringar, 
t. ex. förskjutningar i ords betydelse eller 
användning. Man tror gärna att ord har en 
egentlig betydelse, och man ser helst att 
denna inte rubbas. Man har också en 
känsla av att ungdomens språk har urartat 
- att ordförrådet är torftigt och uttalet 
slappt och sluddrigt. Denna syn på ungdo-
mens språk är tydligen ett internationellt 
fenomen. Frågan tas upp i bl. a. en nyut-
kommen statlig engelsk utredning om mo-
dersmålets ställning i skolundervisningen. 

1 dag får skolmyndigheterna i England - 
liksom förmodligen också i andra länder 
- höra klagomål från arbetsgivarna över 
att ungdomen som kommer från skolan 

inte kan skriva grammatikaliskt 
stavar dåligt 
och har allmänt svårt för att uttrycka 

sig. 

När man oroar sig över den närvarande si-
tuationen ligger det nära till hands att titta 
längtansfullt tillbaka, i den tron att allt var 
bättre förr. Men i en annan statlig engelsk 
utredning från 1921 anförs liknande klago-
mål: det var också då svårt att få tag på 
yngre kontorsanställda som kunde tala 
och skriva engelska klart och korrekt. 

Samma klagomål - och ändå har utbild-
ningsväsendet expanderat så kraftigt un-
der de senaste femtio åren. Situationen 
borde alltså egentligen vara bättre idag. 
Men å andra sidan har ju också samhället 
ändrats i stort, så att t. ex. näringslivet nu 
ställer förändrade krav på läs- och skriv- 

färdigheten. Det är därför svårt att besva-
ra en sådan fråga som om ungdomens 
språk har försämrats. Man kan inte jämfö-
ra dåtidens ungdom med nutidens - 
själva undervisningens mål och innehåll 
har också ändrats radikalt. 

1 oron för språkförsämringen finns det 
också farhågor för att det moderna språ-
ket blir för tekniskt och obegripligt för ge-
mene man. Reaktionen är kanske naturlig 
i en tid då man ser en fara i det tilltagande 
bruket av ett teknokratiskt-byråkratiskt 
språk som kan sprida sig även till områ-
den som tidigare varit reserverade för en 
enklare stil. Men bakom kan också ligga 
ett annat folklingvistiskt antagande, näm-
ligen att det alltid är möjligt att uttrycka 
sig på svenska på ett sådant sätt att vem 
som helst kan begripa - oberoende av 
ämnets art och läsarens förkunskaper. 

Det finns alltså i foiktron en dröm om ett 
enhetligt, standardiserat, oföränderligt 
språk. 

Språk och vetenskap 

Vilken syn har då den moderna språkve-
tenskapen på språket? De senaste årtion-
dena har gett en väsentligen ny och för-
djupad syn på språket - ur alla tänkbara 
synvinklar. Denna bild tränger nu in i de 
akademiska kursböckerna, men har väl 
kanske inte ännu nått den lägre undervis-
ningen, varken som lärostoff eller som bas 
för pedagogiska principer. När utveck-
lingen kommit så långt kommer troligen 
också en del av dagens sanningar att i sin 
tur vara mytförklarade. 

Beskrivningen av olika språk har ytterliga-
re bekräftat vad lingvister länge vetat men 
vad som haft så svårt att slå igenom i det 
allmänna medvetandet: det finns inga pri-
mitiva språk i motsättning till civiliserade 
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språk - alla språksystem är beundrans-
värt komplicerade och subtila instrument 
för mänskligt tal och tänkande. Detta gäl-
ler såväl för världens nu existerande språk 
som för deras föregångare så långt tillbaks 
som källorna kan föra oss. Språken är ty-
pologiskt olika men det finns inget sam-
band mellan språk och kultur eller mellan 
språk och ras - folk med olika kultur kan 
tala samma språk, och folk med samma 
kultur kan tala olika språk. Man kan inte 
heller längre vidhålla uppfattningen att 
vissa språk skulle bättre än andra lyckas 
uttrycka abstrakta begrepp. All språkan-
vändning baserar sig på ett slags förmåga 
till abstraktion, som kan tillämpas efter 
behov inom olika språkstrukturer. 

Varje språk är dessutom så komplicerat 
att det ännu inte finns någon uttömmande 
beskrivning av något enda språks gram-
matiska struktur. Man skall inte heller 
vänta sig att få en beskrivning av en en-
skild vuxens hela språkbruk. Liksom 
språket i sin helhet är också individens 
språk, hans idiolekt, statt i utveckling och 
förändring. Människan har en medfödd 
förmåga att lära sig språk och behåller i 
normala fall denna förmåga livet ut. På 
samma sätt kan språket som helhet stän-
digt expandera och anpassas efter nya be-
hov. 

Parallellt med försöken att beskriva en-
skilda språk har man ökat ansträngningar-
na för att finna s. k. language universals, 
dvs, sådana universella drag som utmär-
ker mänskligt språk över huvud taget. Un-
der detta anar språkpsykologerna ett slags 
medfödd språkförmåga, som skiljer män-
niskan från djuren. Och som kan förklara 
den lätthet och snabbhet varmed varje 
människobarn tillägnar sig sitt modersmål 
- på ett intuitivt spontant sätt. (Inom pa-
rentes: man kan tänka sig vad som skulle 
hända om det vore skolorna som skulle lä-
ra barnen att tala!) 

Samtidigt som språkforskningen riktar sig 
mot det generella 	det mänskliga språ- 
kets allmänna egenskaper - har man sär-
skilt kommit att uppmärksamma en kons-
tant egenskap: det levande språket är ald-
rig stabilt utan alltid varierat. heterogent. 
Man märker ibland ett slags folkmyt bland 
lingvister: innan de kom till platsen för si-
na undersökningar fanns där fortfarande 
en homogen grupp som talade ett genuint, 
oblandat språk. Men någon sådan grupp 
har man hittills aldrig lyckats påträffa. 
Språket är till sin grundnatur heterogent. 
Även små isolerade samhällen företer en 
intern variation it. ex. stilvarianter 	som 
en följd av t. ex. generationsskillnader, 
könsskillnader, skillnader i arbetsfördel-
ning och i externa kontakter. 

Inte heller den enskilde individen är stabil 
i sitt språkbruk. Varje talare ändrar sitt 
språk efter olika sociala situationer och 
olika ämnen. Men det finns tydligen också 
vissa mönster även i dessa skiftningar. 
Den amerikanske talspråksforskaren Wil-
liam Labov har visat hur en individ från 
ett slags ohämmat bottenläge kan rikta sitt 
språk upp emot sin idé om ett slags språk-
norm. Denna abstrakta norm kan vara ge-
mensam för alla inom språkgemenskapen, 
och man strävar efter att uttrycka den ju 
mer medveten man är om sitt eget tal i den 
pågående taiprocessen. 

Individen har ofta svårt att redogöra för 
sitt eget språkbruk. Som sin egen normal-
form uppger man ofta den form som har 
högre prestige inom språkgemenskapen - 
anses finare eller genuinare eller korrekta-
re. Detta behöver inte bero på någon med-
veten förfalskning - utan är snarare ett 
uttryck för styrkan hos den abstrakta 
språkliga gruppnormen. 

Människan har alltså en strävan efter att 
uttrycka sig enligt den egna gruppens 
språknormer eller enligt språknormen hos 
den grupp som man önskar identifiera sig 
med. 
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En vanlig föreställning är att det spontana 
talspråket är ogrammatikaliskt. Här har 
lingvister delat en populär folklig uppfatt-
ning. Denna uppfattning har nog delvis 
förorsakat att det dröjt så länge innan stu-
diet av talspräkets syntax kom i gång. 
Man har räknat med att det spontana tal-
språket skulle vimla av ofullbordade och 
felkonstruerade meningar och andra fel-
sägningar. Intrycket kan delvis ha för-
medlats av svårigheterna att läsa och tol-
ka transkriberad taltext. 1 skrift kan man 
ju inte med vanliga tecken återge alla de 
betoningar och gränsmarkeringar som 
spelar en så viktig roll i talet. 

Från min egen tid som talspråksforskare 
minns jag hur ett centralt ämbetsverk i 
Stockholm förbjöd vår forskargrupp att 
publicera en ordagrann transkription som 
vi gjort från ett av dess sammanträden. 
Dels ansåg man att texten inte var repre-
sentativ för den höga språkliga standard 
som man alltid strävade efter att hålla på 
sina möten. Dels misstänkte man att det 
var något fel på vår inspelningsapparatur. 
Och ändå visade denna text ungefär sam-
ma värden som andra talspråkstexter, 
från skilda språk och med skilda typer av 
talare: c. 75 ä 80% av alla syntaktiska hel-
hetstyper består av välformade, fullborda-
de meningar. 

Det spontana talfiödet karakteriseras av 
ett slags pågående korrigerings- eller redi-
geringsarbete. Man ändrar, lägger till, 
stryker, hejdar sig. Sådana redigeringar 
markerar vi ofta särskilt genom små för-
ändringar i röststyrka och taltempo. Om 
man på en transkriberad text tillämpar 
vissa generella redigeringsregler, skriver 
om texten så att säga efter talarens egna 
intentioner, då kan man nedbringa antalet 
direkta felkonstruktioner till en obetydlig 
del av hela textmassan. 

Även vårt spontana tal är alltså gramma-
tiskt regelbundet. Varje människa behärs- 

kar i praktiken sitt modersmåls gramma-
tik. 

Dialekt och högsprk 

Ingen språkgrupp är homogen. Men in-
ställningen till variationen kan växla mel-
lan t. ex. olika samhällstyper. Ett mer hie-
rarkiskt uppbyggt, stillastående samhälle 
kan kännetecknas av att gränsen mellan 
olika varianter och grupper av språkbru-
kare ligger fast - man förväntar sig att en 
talare ur en viss samhällsgrupp använder 
en viss språkform i en viss talsituation 
etc. Exempel på detta har vi idag i det in-
diska kastsamhället. Men i socialt rörliga 
samhällen, t. ex. i de industriellt utveckla-
de västländerna, har vi en större språklig 
rörlighet, en större strävan till språklig an-
passning efter ett prestigeuttal. Detta sker 
inte utan konflikter och oro som kanske 
djupast bottnar i missförstånd eller otill-
räckliga kunskaper om förhållandet mel-
lan det spontana talspråket, t. ex. dialek-
tema, och det normerade högspråket. 

Många tror att dialekter är ett slags urspå-
rad eller förvrängd form av högspråket. 

Många tror att dialekten är ett ofullstän-
digt språk i förhållande till högspråket - 
att dialekten saknar motsvarigheter till 
högspråkets uttrycksmedel. 

Många anlägger dessutom estetiska vär-
deringar och anser att dialekter är "fula", 
"grova", "gnälliga", "tillgjorda" etc. 
Det är naturligtvis svårt att säga vad som 
är skämt eller allvar bakom sådant. - Så-
dana värderingar brukar också ha en viss 
geografisk fördelning. Det är t. ex. vanligt 
att man avskyr stadsmål och dessutom en 
dialekt som talas i ens egen omgivning (av 
andra än en själv), men att man däremot 
säger sig uppskatta dialekter i mer avlägs-
na landsändar, som man gärna bedömer 
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som äkta och kärnfulla. En undersökning i 
Sverige visade t. ex. att målen i de norra 
och nordvästra landsändarna allmänt be-
dömdes som de mest populära medan 
man ogillar skånskan och stockhoimskan. 

Bakom sådana åsikter ligger naturligtvis 
språkpsykologiska attityder. Högspråks-
talande föräldrar intar en försvarsattityd 
gentemot den dialekt som eventuellt kan 
förstöra deras egna barns språk. Men man 
vågar vara generös mot de mer eller mind-
re avlägsna och därför ofarliga dialekter-
na. De estetiska värderingarna kan också 
vara uttryck för socio-ekonomiska eller 
kulturella motsättningar mellan landsän-
dar och även mellan socialgrupper. 

Alla dessa attityder medverkar till den 
åsikten att högspråket är den enda legiti-
ma språkformen i ett civiliserat samhälle. 
Denna tanke har fått ett kategoriskt och 
auktoritativt stöd i ett betänkande av är 
1970 och gällande den finlandssvenska 
grundskolan. Där heter det att i klass tre 
skall "tydligt och klart uttal övas" och 
"dialektala och personliga egenheter bort-
arbetas". Detta är bokstavligen allt som 
sägs om dialekter i den 25 sidor långa 
kursplanen för svenska som modersmål. 
årskurs 1 till 9. Detta är påfallande med 
tanke på att cirka hälften av svenska Fin-
lands skolbarn torde tala ett mer eller 
mindre dialektpräglat språk som sitt mo-
dersmål. 

Vad är då sanningen om dialekterna? Dia-
lekterna är inte förvrängningar av hög-
språket. Det är snarare så att dialekterna 
är det primära och att högspråket är en se-
kundär artefakt som framarbetats genom 
århundraden av språkvård, språkunder-
visning samt kulturell och administrativ 
centralisering. Dialekterna har historisk 
hävd. 

För dialekterna gäller detsamma som för 
språk över huvud taget: de kan expande- 

ras. Dialekterna kan liksom högspråket 
utvidga sitt ordförråd genom lån och ny-
bildningar. Man kan uttrycka sig logiskt 
och sammanhängande på en dialekt, lika-
väl som ologiskt och osammanhängande 
på högspråket. Skillnaderna mellan dia-
lekterna och högspråket ligger framför allt 
på ytan: i uttalet och ordböjningen. 

Men högspråkets sociala övertag gör att 
barn och föräldrar söker följa skolans rikt-
linjer. Resultatet blir som regel en bland-
form, ett slags högspråk på regional grund 
som vii brist på bättre term kan kalla "ac-
cent". De regionala accenterna har i stor 
utsträckning avlöst eller utträngt dialek-
terna och ersatt dem som regionalt och 
även socialt särspråk. Resultatet har blivit 
att retningströskeln har sjunkit - att de 
fördomar som man förut omfattat dialek-
terna med nu i stället kommit att riktas 
mot uttal med regional accent. 

Ett vanligt felslut är här följande: En från 
högspråket avvikande accent utmärker ett 
lågspråk. Ett lågspråk fungerar inte lika 
bra som ett högspråk. 

Alltså måste man först lägga bort sin re-
gionala accent för att sedan få ett språk 
som fungerar som ett fullgott kommunika-
tionsmedel. 

Ett nära till hands liggande exempel kan 
illustrera denna tankegång. 

För något år sedan framfördes i finsksprå-
kig press den åsikten att inte finlandssven-
skan utan rikssvenskan borde göras till 
undervisningsspråk i finska skolor. Som 
stöd anfördes bl. a. att finlandssvenskan 
är föråldrad och att finnar som lärt sig den 
finlandssvenska språkvarianten har svårt 
att göra sig förstådda i Sverige. Detta be-
lyser just svårigheterna för lekmän att 
skilja mellan en språkvariants yta, uttalet, 
och dess inre uttrycksmöjligheter. San-
ningen är den att även finlandssvenskan 
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har en högspråksnorm som utmärkt tjänar 
som bas för undervisningen i svenska i 
Finland. Den skiljer sig praktiskt taget en-
dast i fråga om uttalet, "accenten", från 
det rikssvenska högspråket. Och detta ut-
tal är dessutom jämförelsevis lätt för 
finskspråkiga att lära sig. Man kan alltså 
då lägga ner mer tid på det som är mer vä-
sentligt - ordförrådet och de grammatis-
ka strukturerna. 

Uppfattningen att högspråksuttalet är det 
rätta, det korrekta, sprids framför allt ge-
nom undervisning och massmedia. Ra-
dions och TV:s roll måste särskilt beak-
tas. På senare tid har man både i Sverige 
och Finland strävat efter att låta även re-
gionalt färgade röster göra sig hörda i pro-
grammen, framför allt i lokalsändningar-
na. Men däremot förbehålls vissa centrala 
program med vid spridning för röster med 
oklanderligt högspråksuttal - t. ex. ny-
hetsprogram, väderleksrapporter och pro-
gramläsning. Detta underhåller lätt den 
föreställningen, den myten, att ett norme-
rat högspråksuttal är en viktig förutsätt-
ning för mer kvalificerade uppgifter i sam-
hället. 

Exempel från olika håll visar att även tek-
niskt långt utvecklade länder kan fungera 
- och fungera bra - utan en genomförd 
enhetlig språknorm. Det bästa och i varje 
fall närmaste exemplet är Norge. Man har 
ibland beklagat den norska språkutveck-
lingen som lett till att man har två huvud-
normer för norskt riksspråk, bokmål och 
nynorsk, och dessutom en rad varianter 
där emellan. Detta kan leda till extra kost-
nader för staten - men har å andra sidan 
den fördelen att de flesta norrmän tämli-
gen lätt och enkelt kan uttrycka sig skrift-
ligt på en språkform som ligger nära deras 
eget vardagliga talspråk, deras dialekt. 
Och detta gäller utan att det uppstår några 
svårigheter i kommunikationen på rikspla-
net, i detta långsträckta och språkligt rikt 
varierade land. Vad som krävs är endast 

att lyssnare ackommoderar sig till talarens 
accent 	och accepterar den som ett full- 
gott uttrycksmedel i ett språkligt pluralis-
tiskt samhälle. 

En nackdel med det starka hävdandet av 
det normerade uttalet är att det skapar 
osäkerhet inom stora lager av befolkning-
en, framför allt hos dem som inte är upp-
födda med ett språk som ligger nära hög-
språksnormen. 

En särskilt känslig och utsatt ställning har 
skolbarnen: avvikelser i språkform kan 
vara ett socialt handikapp i en klass - lik-
som de flesta drag som majoriteten inte 
hunnit vänja sig vid. Det finns också en 
risk för att lärare mäter elevers möjlighet 
till skolframgång efter deras förmåga att 
lägga sig till med ett accentfritt högspråks-
uttal. Men en större socialpedagogisk 
räckvidd har den insikten att ett alltför 
starkt betonande av högspråket kan skapa 
en social osäkerhetskänsla hos elever med 
accent eller dialekt. Deras språkform är 
en del av deras ursprungsmiljö - något 
som markerar samhörigheten, samman-
hållningen inom en grupp. En attack på 
denna språkform kan samtidigt uppfattas 
som en kritik av barnets sociala identitet. 

Genom denna syn på dialekter och accen-
ter kan den socialt inriktade lingvistiken 
bidra till att skingra en fördom som måste 
ha inneburit en svår belastning för genera-
tioner av svenskspråkiga skolbarn. Men 
nu synes det i stället som om sociolingvis-
tiken vore på väg att skapa en ny myt, 
som kan ge modersmålsundervisningen en 
ny olycklig inriktning. Trots det vällovliga 
syftet. 

Det språkliga handikappet 

Sociolingvistiken studerar förhållandet 
mellan språk och samhälle, eller närmare 



bestämt förhållandet mellan å ena sidan 
språkbruk eller språkliga beteenden och å 
andra sidan samhällsstrukturen och dess 
kultu rmönster. Vetenskapsgrenen är ju 
jämförelsevis ung och i realiteten har man 
hittills mest ägnat sig åt vissa mindre, av-
gränsade fält inom detta vidsträckta forsk-
ningsområde. Särskilt stort intresse har 
man ägnat åt frågor rörande språkets so-
ciala stratifikation, speciellt åt frågan om 
förhållandet mellan språkbruk och social-
grupp. 

Denna forskning har mötts av ett livligt in-
tresse som har vittnat om högt uppskruva-
de förväntningar på sociolingvistiken. Det 
är lätt att se orsakerna till detta: sedan 
40-talet har det i olika länder skett en 
enorm utbyggnad av uthildningssektorn - 
vilket dock inte gett så imponerande re-
sultat. Till besvikelserna hör det fortsatta 
stora behovet av hjälpklasser och special-
undervisning och kanske inte minst den 
fortsatt socialt sneda rekryteringen till 
högre studier. Språksociologin erbjöd här 
en möjlighet att komma med lösningar: 
man ville visa i vad mån utbildningspro-
blemen bottnade i språkliga klasskillna-
der, man ville lokalisera svårigheterna 
och föreslå kompensatoriska åtgärder för 
barn ur språkligt torftiga miljöer för att 
på detta sätt bidra till genomförandet av 
jämlikhet i samhället, i första hand enligt 
principen "lika möjligheter åt alla". 

De första resultaten ingav också förhopp-
ningar. Men läget ser annorlunda ut i dag, 
cirka tio år senare. 

En orsak till detta kan vara att de skolpoli-
tiska målen i många länder formulerats 
skarpare. Men en annan sak är att kritiken 
mot de första undersökningarna nu satt in 
och pekat på ofrånkomliga brister i fråga 
om både teoretisk grund och empiriskt ut-
förande. 

Först och främst måste man framhålla att 

de empiriska undersökningarna länge slä-
pat långt efter teorierna och hypoteserna. 
Teorierna har haft en stark genomslags-
kraft: de har gett efterlängtade förklaring-
ar på språksocialajämlikhetsproblem, och 
detta har i sin tur lett till att man villigt för-
växlat teorier med fakta, att man accepte-
rat arbetshypoteser som resultat från em-
piriska undersökningar med ett represen-
tativt material. 

Centralfiguren i denna teoribildning är Ba-
sil Bernstein, en engelsk språksociolog, 
som särskilt sökt analysera hur barn från 
olika familjetyper och samhällsklasser 
möter skolan och hur detta påverkar deras 
språk, tänkande och anpassning i samhäl-
let. Mot sin vilja har Bernstein fått finna 
sig i att hans forskningar anförs som bevis 
för att det råder en markant språklig skill-
nad mellan medelklass och arbetarklass. 
Man tror sig t. o. m. veta vari dessa skill-
nader består och vad de beror på, och på 
basen av dessa antaganden har man i olika 
länders skolsystem sökt införa ett slags 
kompensatorisk undervisning för socialt 
och språkligt handikappade barn. 

Dessa antaganden har emellertid än så 
länge knappast funnit något övertygande 
stöd i empiriska undersökningar. Dessa 
har som regel gått ut på att mäta eventuel-
la skillnader i fråga om syntax och ordför-
råd - t. ex. meningslängd, antal bisatser, 
antal olika adjektiv - och att därifrån dra 
slutsatser om den talandes språkliga kapa-
citet. Mätningar av detta slag har mött 
stark kritik från olika håll - på grund av 
ytligheten i valet av insamlingsmetoder, i 
valet av språkliga kriterier samt på grund 
av den godtyckliga utvärderingen av sif-
ferresultaten (t. ex. att långa meningar 
skulle vara "bättre" än korta meningar). 

Sådana undersökningar har dessutom ge-
nomgående varit av blygsamt omfång, och 
deras resultat kan under inga omständig-
heter sägas bekräfta antagandet om mar- 
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kanta skillnader i språkförmågan mellan 
barn ur olika samhällsklasser. Desto farli-
gare och onödigare är det då att man t. ex. 
i de anglosaxiska länderna sökt införa en 
s. k. kompensatorisk undervisning som 
skulle bota från de påstådda men inte be-
visade bristerna. Detta förfarande är sna-
rast ägnat att ytterligare inpränta i folk-
medvetandet myten om de språkliga 
klasskillnaderna, myten om en språkbar-
när som ett hinder till uppnåendet av jäm-
likhet i samhället. 

En särskild fara ligger däri att teorin på 
sätt och vis ger hemmen, och särskilt mo-
dern, ansvaret för barnets misslyckanden. 
Barn som växer upp i en s. k. språkligt 
torftig miljö kan inte hävda sig intellektu-
ellt - genom ett sådant resonemang kan 
skolan mer eller mindre avsäga sig ansva-
ret för dem. Detta kan skapa oro och kom-
plex hos många mödrar. Vad teorin förbi-
ser är att hemmet och modern bara är ett 
par av de många faktorer som bidrar till 
barnets utveckling och anpassning i sam-
hället, och att det ändå trots allt är skolan 
som har huvudansvaret för denna utveck-
ling och som måste utforma sin verksam-
het så att den möter barnets behov och 
möjligheter. Barnen behöver undervis-
ning, inte kompensatorisk undervisning. 

Bakom detta resonemang ligger kravet på 
ett erkännande av det språkligt och kultu-
rellt pluralistiska samhället. Språket är i 
alla samhällen heterogent, differentierat, 
varierat. Det gäller även för skolan och 
undervisningen att inse detta, att komma 
bort från det alltför starka kravet på ett 
normerat språkligt uppträdande i alla si-
tuationer. 

Vad skolan i första hand kan och bör göra 
är att mer anpassa sin undervisning efter 
barnens förutsättningar. Det är viktigt för 
läraren, särskilt i de lägre stadierna, att 
känna till och förstå barnens kultur - bå-
de i dess egenskap av specifik barnkultur 
och som en socialt differentierad kultur. 
Nästa steg blir att integrera barnens egen 
värld i undervisningen. Däri innefattas re-
spekt för barnets yttre språkform: dess 
dialekt eller accent eller stil. Men däri in-
nefattas också hänsyn till den bild av 
verkligheten, speciellt av samhällsförhäl-
landena, som barnet för med sig från sin 
hemmiljö, inklusive de semantiska möns-
ter som denna verklighetsbild är lagrad i. 

En vidgad undervisning om språkets va-
rierade former kan också bidra till att 
skingra de myter om språket som folktro, 
undervisning och språkforskning tillsam-
mans skapar och underhåller. 
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Margareta 	Att kunna sitt språk 
Westman 	- basfärdigheterna 

Basfärdigheter i svenska heter en skrift som en arbetsgrupp 
från Skolöverstyrelsen har utarbetat. Den publicerades i slu-
tet av februari 1976 och väckte en hel del uppmärksamhet i 
pressen. Skriften presenteras som ett diskussionsunderlag. 
Den kommenteras här av docent Margareta Westman vid 
språknämndens sekretariat. 

Den grundläggande idén i Basfärdigheter i 
svenska är att skolans arbete med att 
hjälpa eleverna att utveckla sitt språk 
skall ta sin utgångspunkt i det språk och 
de erfarenheter eleverna har då de börjar 
skolan. Elevernas språkliga förmåga skall 
därefter utvecklas framför allt genom att 
de använder språket "i för dem själva me-
ningsfulla sammanhang i samspel med 
kamrater, lärare och andra i och utanför 
skolan" (s. 14). 

Vad detta innebär diskuteras i tre kapitel. 
Under rubrikerna Tala och lyssna fram-
hålls två särskilt viktiga arbetsformer: 
samtal och dramatisk verksamhet. Just 
samtalet får stort utrymme i förslaget; att 
kunna samtala, dvs, att lära sig att växla 
mellan att själv tala och att lyssna på and-
ra, att lära sig att utnyttja språket på olika 
sätt i direkt kontakt med andra människor 
och att våga göra sin röst hörd. Samtalet 
ses också som en grund för andra språkli-
ga aktiviteter såsom läsning och skriv-
ning. 

Nästa kapitel kallas Läsa, och här fram-
hålls hur viktigt det är att eleverna inte ba-
ra lär sig att läsa utan också får lust att lä-
sa och märker hur användbart det är att 
kunna läsa, att de får vanan att läsa. Det 
betonas att eleverna också bör få tillfälle 
att samtala om vad de har läst. 

Det tredje kapitlet heter Skriva. Där talas 
om talet som grunden för utvecklingen av 

skrivförmågan. Man vill inte i detalj be-
stämma vilka skrivuppgifter som skall 
förekomma utan menar att det är en gene-
rell förmåga att skriva som är det viktigas-
te. Eleverna skall lära sig utnyttja skriv-
ning dels som ett kontakt- och kommuni-
kationsmedel, dels som ett verktyg för 
tänkande och minne. Tanken är att skri-
vande skall komma in som ett funktionellt 
led i olika sammanhang. Men det talas 
också om nödvändigheten att driva viss 
formell träning. Av praktiska och sociala 
skäl behöver eleverna kunna stava, och 
för att deras texter skall gå att läsa behö-
ver de lära sig dela upp texten i meningar. 
Denna formella träning skall dock inte dri-
vas så hårt att elever med svårigheter blir 
avskräckta från att försöka skriva. 

Det är inte några egentligen revolutione-
rande idéer som förs fram i Basfärdigheter 
i svenska. Många lärare arbetar i stort sett 
efter de här linjerna. Därför är det också 
ganska svårt att förstå varför åtskilliga 
människor har blivit så upprörda av för-
slaget. Det kan delvis bero på den vinkling 
som gjordes i en del dagstidningar av for-
muleringen "Vad nytta har man av att 
kunna stava, om man inte vågar eller 
förstår att vid behov använda sin skrivför-
måga?" Detta i kombination med kravet 
att skolan skall utgå från elevernas eget 
språk tolkades som att ingen skulle behö-
va lära sig stava, men använda outvecklat 
barnspråk eller svära skulle alla elever få 
göra utan att skolan lägger sig i den saken. 



(Lite påfallande är det faktiskt att just 
svordomarna dök upp i debatten - åt-
minstone i min bekantskapskrets svär de 
vuxna mer än sjuåringarna.) 

Skriften Basfärdigheter i svenska innehål-
ler mer än de tre kapitel som har antytts 
ovan. Där finns fyra uppsatser av olika 
forskare som stöder, motiverar och nyan-
serar huvudframställningen. Det är en 
uppsats av utvecklingspsykologen Birgitta 
Qvarsell: Att utveckla sitt språk med sko-
lans hjälp. Det är en av lingvisten Jan An-
ward: Vad kan man när man kan ett 
språk? Det är en av pedagogikprofessorn 
Ebbe Lindell Vad menas med ett bra 
språk? Det är en av adjunkten i ämnesteo-
ri i svenska Kerstin Rimsten-Nilsson: Fri 
läsning. 

Skriften avslutas med en rad beskrivning-
ar av hur man på olika håll i praktisk 
handling har försökt tillämpa de idéer om 
språkutveckling som framförs i diskus-
sionsunderlaget. Flera intressanta uppslag 
ges för träning av språket i funktion. 1 Kil 
prövade man t. ex. att låta högstadieele-
ver läsa sagor högt för lågstadiebarn, i 
Bureå skrev hjälpklasselever tillsammans 
en spännande berättelse. 

Personligen delar jag den grundläggande 
uppfattningen att bästa sättet att utveckla 
sitt språk är att använda det. Med instäm-
mande läser jag arbetsgruppens avsnitt 
om ordförrådet, om vikten av att kunna 
ord - fast jag tror att Lars Forssell har 
skrivit brigantin och inte bngatin i sin 
dikt. 

Att denna skrift ändå kan ha mött en del 
besvikelse hos svensklärare kan bero på 
att läraren rätt mycket lämnas i sticket när 
det gäller att avgöra vad som kan betrak-
tas som ett utvecklat språk. 1 inledningen 
talas om att varje enskild elev bör "få 
möjlighet och stimulans att utveckla sitt 
språk så långt som möjligt". Man kan här 

ställa sig två frågor. Ar språkutveckling 
något som bara sker så att säga längs en 
linje. Har man antingen ett outvecklat 
språk eller ett ganska utvecklat språk eller 
ett väl utvecklat språk? 

Hur skall jag som lärare veta om jag har 
lyckats få mina elever att utveckla sitt 
språk "så långt som möjligt". Vad är möj-
ligt? Kan alla elever i årskurs 8 lära sig att 
uttrycka t. ex. sammanhang i en text med 
hjälp av jämförelsefraser och uttryck för 
orsak och verkan? Skall jag försöka ge 
den ständigt fabulerande eleven uppgifter 
som tvingar honom att skriva mer "lo-
giskt"? Skall jag försöka provocera den 
mer ängsligt korrekte och fantasilöse att 
komma loss, även språkligt? 

Anward talar i sin uppsats om det mång-
skiftande språket och om behovet att kän-
na trygghet i sitt språk och tillit till sin för-
måga. Han säger också att vi talar i yttran-
den och att man innan man yttrar sig gör 
ett antal val på olika nivåer: att tala eller 
inte tala; vem skall jag vända mig till; vad 
skall jag tala om; hur mycket skall jag väl-
ja att säga om ämnet; vilka ord och vilka 
konstruktioner skall jag använda? 

Det är inte så lätt för en enskild lärare att 
se till att eleverna får träning i att själva 
träffa sina val på alla de här nivåerna, 
trots att sådan träning väl måste sägas in-
gå i utvecklingen av den språkliga förmå-
gan. Skolan kan naturligtvis se till att de 
ämnen som inte får talas om blir så få som 
möjligt - men då kanske eleverna blir så 
vana att tala fritt och oförblommerat att 
de råkar i svårigheter när de lämnar sko-
lan, eller när de berättar hemma vad de ta-
lar om i skolan. Hur man väljer vad man 
skall säga om saken och de rent språkliga 
uttrycken är däremot något som kan trä-
nas i skolan. Här dyker då lärarens pro-
blem upp, åtminstone då det gäller elever-
nas skrivna texter. Vilka regler gäller för 
svenskan? Vilka är de syntaktiska och sti- 
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listiska reglerna, som Anward talar om? 

De få konkreta anvisningarna om språket 

är lite strödda. Jag skall bara ta ett par ex-

empel. Anward säger att språkligt beteen-

de är regelstyrt beteende, t. ex. kan "dis-

ka byggas ut till diskare men inte till are-
diska" och "han vill äta mat är en möjlig 

svensk mening, vill äta mat han är det in-

te" (s. 45). Men för läraren är de här båda 

fallen av helt olika typ. En elev som råkar 

skriva arediska går nog omedelbart med 

på att han har gjort en ren omkastning 

som bör rättas till. Den elev däremot som 

har skrivit Vill äta mat, han.7  till exempel i 

en dialog kan nog tvingas att skriva om 

meningen, men kan ändå tycka att just så 

säger man ibland. Och då är det en spets-

fundighet att säga att detta inte är en me-

ning utan ett yttrande, för det finns väl 

regler för yttranden också. Jag tror till ex-

empel att vill äta han mat inte är någon 

möjlig mening i något sammanhang. 

Detta om de rena språkreglerna. Men man 

kan också tala om regler för vad som är 

bra i texter. Ebbe Lindell ger i sin uppsats 

en del upplysningar om hur elevuppsatser 

i fri skrivning har värderats. Men de nor-

mer som där skymtar fram speglar något 

slags idé om att texter skall vara "trevliga 

att läsa". Detta yttrar sig i ganska fyrkan-

tiga uttalanden som: "En mening som 
'Barnen leker' är korrekt, men den är inte 

särskilt stimulerande att läsa." eller 

en viss bisatstyp, som ibland gör ett 

mindre gott intryck, nämligen relativsat-

ser" (s. 56). 

Jag inser att vad Lindell beskriver är vissa 

drag i mellanstadieelevers fria skrivning 

som man har funnit samvariera med bety-

gen på dessa skrivningar. Jag tror också 

att om barnen lär sig variera mellan t. ex. 

uttrycket de glada barnen och barnen 
som är glada, då blir deras texter "bätt-

re". Men man kan inte säga att relativsat-

ser, som ju utgör den vanligaste bisatsty- 

pen i svenskan, gör ett mindre gott in-

tryck. Vilket språkligt drag som helst som 

används för mycket kan bli störande. Det 

är inte självklart att skillnader som har 

konstaterats ligga bakom en viss bedöm-

ning kan upphöjas till allmän norm utan 

diskussion. 

Men det här är kanske gnälligt. Jag tror 

dock att lärarna känner behov av att 

själva veta någorlunda hur t. ex. ett funk-

tionellt skriftspråk ser ut i olika situatio-

ner, eftersom de måste ta ansvar för att få 

fram eleverna till det dubbla målet: tillit 

till och förtröstan på sin egen förmåga i 

kombination med en hygglig förmåga att 

tala och läsa och skriva, dvs, att göra sig 

förstådda med språket. 

Förslaget vänder sig mot överdriven me-

kanisk drill, och det med rätta. Att låta 

språket framstå som något slags sällskaps-

spel med invecklade regler som de flesta 

vet med sig att de inte riktigt behärskar, 

det leder till både osäkerhet och intole-

rans. Också mot 60-talets många ifyll-

nadsövningar vänder man sig, de gav för 

lite utrymme för aktivt tänkande och ska-

pande för eleverna. 

Man skulle nog ha velat se förslaget ut-

byggt med hur man kan göra språkbygg-

nadsövningar (nämns både på s. 31 och s. 

56). Det står att sådana övningar aldrig 

skall gälla "bara den språkliga formen 

utan hur innehåll och form svarar mot vad 

man i bestämda ögonblick vill säga" (s. 

31). Men övningarna eller bearbetningar-

na bör väl egentligen gå ut på att man strä-

var efter att uttrycka sig så tydligt som 

möjligt, bl. a. genom att man söker före-

ställa sig vem man vänder sig till. Detta är 

ju särskilt viktigt i skrift, eftersom man in-

te har möjligheter att omedelbart upptäc-

ka och rätta till missförstånd. 

Ett sätt att lära sig att uttrycka sig tydligt 

- här avses inte alls enbart artikulationen 
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- kan vara att eleverna får träna t. ex. att 

formulera problem som kamraterna skall 

lösa, kanske inom något annat skolämne. 

Med detta vill jag bara ange ett exempel. 

Ty jag tror att just detta med tydligheten 

kan ge möjligheter att något förlika de 

grundläggande principerna i förslaget med 

de idéer om språkträning som har fram-

förts av bland andra Åke Pettersson i Da-

gens Nyheter 14/3 1976. 

Han talar där om vissa sociala och könsli-

ga språkmarkörer som man funnit i under-

sökningar av talspråk och skolelevers 

skriftspråk, framför allt i projekten Tal-

syntax och Skrivsyntax (för övrigt delvis 

bekostade av Skolöverstyrelsen). En så-

dan markör skulle förhållandet mellan 

substantiv och pronomen vara, med stör-

re övervikt för pronomen i kvinnors och 

lägre socialgruppers språk. Att stor över-

vikt för pronomen kan göra tal och text 

svårförståeliga för andra än den som re-

dan vet vad man vill säga är självklart. 

Det kan vara så - men måste hög prono-

menanvändning innebära detta? Det vet vi 

inte. Nu menar Åke Pettersson att vi i 

skolan måste hjälpa även de svagare ele-

verna att tillägna sig ett rikare språk, och 

han förespråkar rätt tekniska språkträ-

ningsövningar. På detta svarade Karin 

Dahl för arbetsgruppen bakom Basfärdig-

heter: "Vi önskar att varje barn och ton-

åring skall utvecklas till en handlingskraf-

tig, tänkande människa med ett språk till 

sitt förfogande. Då räcker inte den formel-

la träningen och inte heller den språkliga 

medvetenhet man kan skaffa sig utan att 

tänka och utan att relatera språket till den 

yttre och inre verklighet som det speg-

lar." (Dagens Nyheter 21/3 1976). 

Karin Dahls resonemang tangerar den 

gamla diskussionen om språkets makt 

över tanken. Hennes uttalande tyder på 

att hon anser att tanken alltid kommer 

först, inte att språk och tanke påverkar 

varandra växelvis. Hon tycks också avvi-

sa idén om att det skulle kunna förhålla sig 

så att man kan bygga upp ett slags förråd 

av språkliga tillgångar, ord och vändning-

ar t. ex., som man sedan kan ta till när 

man behöver dem. Åke Pettersson å sin 

sida förefaller övertygad om att man ge-

nom mera formell och teknisk träning kan 

skapa en språklig beredskap, färdig att ta i 

bruk när det behövs. Han tycks inte anse 

att den funktionella träningen skulle ha 

något större värde. 

De här åsikterna går väl inte att förena. 

Nej, men kanske ändå att kombinera. Om 
man i arbetet i skolan lyckas göra språk-

träningen så funktionell som det föreslås i 

skriften, då borde det också uppstå just si-

tuationer då framför allt skrivna alster 

måste bearbetas. Dessutom talas, som 

sagt, också om språkbyggnadsövningar, 

vilka väl delvis bör bestå i att man inven-

terar olika möjligheter att formulera ett 

visst innehåll, som olika sätt att lägga upp 

framställningen, vilka likbetydande kon-

struktioner som finns, och vilka olika ord 

som kunde väljas. 

Men att värdera olika språkliga drag, att 

kunna bedöma vilket uttryck som tydli-

gast säger vad man menar, det kan man 

bara göra i en verklig språksituation, där 

man har klart för sig vad det är man vill 

säga, till vem och i vilket syfte. 

Vad jag menar är: det är inte lätt att lära 

sig simma utan tillgång till vatten, men när 

man väl ligger i vattnet kan man kanske ha 

glädje av att man lärde sig torrsim. 
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Sigurd 	 Universitetsämnena svenska 
Fries 

och nordiska språk just nu 
- några erfarenheter och 
synpunkter 

Inom universitetsinstitutionerna för nordiska språk och 
svenska utbildas svensklärare i den språkliga delen av ämnet 
svenska. Universitetsundervisningen i dessa ämnen har för-
ändrats mycket under det senaste decenniet: nya moment har 
kommit till, andra har trängts undan. Dessa förändringar be-
lyses här av Sigurd Fries, sedan 1969 professor i svenska 
språket, särskilt nusvenska, vid Umeå universitet. 

Vid sammankomsten i Göteborg för 
svenskans beskrivning i oktober 1975 dis-
kuterades under den första dagen utbild-
ning och forskning i svenska språket. Man 
hade bett mig lägga fram några aktuella 
synpunkter på universitetsämnet svenska 
- jag råkar inneha landets första profes-
sur med benämningen svenska språket. 
särskilt nusvenska. 1 min tjänst ingår 
emellertid att svara för hela ämnet nordis-
ka språk - vilket jag är mycket glad över 

och eftersom det är både svårt och 
olämpligt att dra en snäv gräns mellan de 
båda nuvarande universitetsämnena 
svenska och nordiska språk, kom mitt in-
lägg, som här följer i förkortat skick, att 
beröra inte bara svenska språket, särskilt 
nusvenska. 

Nya inslag i undervisningen 

Först en situationsbild från detta läsårs 
början i Umeå. Under de första dagarna i 
september hade vi registrering av de nya 
studenterna. Det infann sig vid registre-
ringstillfällena för blocksvenska (lärarut-
bildningslinjen) en 10-12 studerande, för 
nusvenska kanske 5-6, för praktisk 
svenska omkr. IS osv. Det var inte så ly- 

sande. Sedan hade vi en samling för dem 
som ville läsa den helt nya 20-poängskur-
sen "Svenska för utländska studerande". 
Det satt ett 70-tal personer i rummet, och 
vi har under höstterminen givit 76 stude-
rande med annat modersmål än svenska - 
de allra flesta finsktalande - universitets-
undervisning i svenska språket. 

Det här belyser det viktigaste som har 
hänt inom vårt ämne under 70-talet. 
Svenskan har plötsligt blivit ett språk som 
många människor måste lära sig, av skäl 
som jag inte behöver gå in på här. Möjli-
gen bör jag förklara, att den väldiga loc-
kelse som just denna nya studiekurs har 
utövat i Umeå hänger samman med att 
omkring 20% av de nyinskrivna vid Umeå 
universitet brukar ha finska som moders-
mål. 

Svenskan har alltså blivit ett målspråk 
igen - det var det väl senast på 1600-talet. 
Det är en stor händelse detta, och en hän-
delse som ställer stora krav på vårt ämne, 
både vad gäller undervisning och forsk-
ning. 

De universitetslärare som undervisar 
inom denna nya sektor av vårt ämne mås-
te verkligen vidareutbilda sig, och möjlig- 
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heter till denna speciella form av vuxenut-

bildning har givits. Mest har det varit frå-

ga om sammankomster för utbyte av erfa-

renheter och genomgång av olika kursmo-

ment. En erfarenhet tycks man ha gjort på 

flera håll: teoretisk underbyggnad behövs 

förvisso för alla slags studier, men då det 

gäller undervisning antingen av utländska 

studerande eller av svenskar som i sin 

dagliga gärning har att göra med männi-

skor med ett annat modersmål än svens-

ka, främst då lärare, bör de praktiska mo-

menten ha ett mycket stort utrymme. Jag 

tror därför att den nya studiekursen 

Svenska för utländska studerande kom-

mer att bli till nytta även ur universitets-

pedagogisk synpunkt. Den kommer att ge 

konkreta erfarenheter av svenskundervis-

ning för utlänningar och på det viset gagna 

undervisningen inom andra hithörande 

kurser. Svenska för invandrarundervis-

ning och Svenska som främmande språk. 

Forskningen inom denna nya sektor kan 

väl i huvudsak bedrivas efter två linjer. 

dels mera målinriktat på kontrastiva un-

dersökningar mellan svenskan och de ak-

tuellaste språken, och dels närmast som 

sociolingvistisk tvåspråkighetsforskning. 

Den förra typen av forskning pågår här 

och var, men här behövs stora insatser. 

Att den andra bedrivs energiskt ärju lika-

ledes av stor vikt för samhället: det har 

med våra invandrares sociala anpassning 

att göra. Men härmed har vi kommit över 

till en annan sektor av vårt ämne där det 

verkligen har rört på sig under senare är, 

sociolingvistiken eller, som det åtminsto-

ne ännu så länge heter i våra studieplaner, 

språksociologin. 

Språksociologin är den andra nyheten i 

vårt ämne för oss som började vår verk-

samhet under 50-talet. Den har med all 

rätt fått ett allt större utrymme i undervis-

ning och forskning. 1 undervisningen an-

knyts den lämpligen och vanligen till dia-

lektologin. 1 ett land som vårt, som är 

lyckligt nog att fram till sen tid ha saknat 

utpräglade storstäder och där alltså lands-

bygden länge har varit tätorternas upp-

land, ligger de varianter som en språkso-

ciolog arbetar med för det mesta någon-

stans i fältet mellan den genuina dialekten 

och riksspråket. Men språksociologin kan 

också i undervisningen med fördel föras in 

i stilistiken. Det ärju fråga om olika talsti-

lar som används av olika personer eller av 

samma personer i olika situationer - ett 

förhållande som man kanske inte har be-

aktat tillräckligt i studieplanerna. 

Men det som språksociologin alltmer rik-

tar sitt intresse mot är vad man brukar 

kalla språket som social barriär. alltså 

skillnaden mellan högutbildades och låg-

utbildades förmåga att utnyttja språket. 

Här finns ett utomordentligt viktigt forsk-

ningsområde, och här finns det anledning 

att satsa mera i undervisningen. Här är 

det inte bara språksociologin som kom-

mer in utan också språkpsykologin. Studi-

et av barnets språkutveckling och vad 

som kan göras för att underbygga den 

måste få ett rejält utrymme åtminstone på 

lärarutbildningslinjen. 

Nya behov av grammatik och 
språkhistoria 

Men det är inte bara nytillkomna moment 

som har inneburit förändringar i vårt äm-

ne. Sedan länge existerande kurser i 

grundutbildningen har förändrats, inte ba-

ra därför att nytt stoff har kommit till, 

utan också - och faktiskt till mycket stor 

del - på grund av att de studerande har 

andra förkunskaper nu än tidigare. 

Alltför många måste ägna alltför mycket 

av den dyrbara studietiden åt övningar i 

skriftlig framställning. Utgångsläget för 

vissa av de studerande är så dåligt, att det 

knappast är möjligt för dem att nå upp till 
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en godtagbar nivå under den tid som står 
till förfogande. Skolans försummelser på 
detta område är vid det här laget så väl 
omvittnade, att de inte behöver beröras 
här. 

Det har alltid förundrat mig att det skall 
anses vara viktigare att veta, hur en växt 
är uppbyggd och tar upp näring eller vad 
en atom består av, än att känna till hur 
språket är uppbyggt och fungerar. Utan 
språket skulle vi inte kunna få något fast 
grepp om vare sig växternas eller atomer-
nas byggnad. Att grammatikstudiet länge 
har seglat i bakvatten i vårt land kan inte 
bara förklaras som en reaktion mot "det 
själlösa grammatikplugget" i äldre tid, 
utan måste, tror jag, också på något sätt 
ställas i samband med svensk bildnings-
tradition. Hursomhelst fordras det nume-
ra rejäla insatser för att bibringa normal-
studeranden den nödvändigaste kännedo-
men om svenska språkets byggnad. Hur 
går det till? Ja, man kan ge de nya en läs-
kurs att klara av innan de börjar, en kurs 
som är lika med den som de borde ha in-
hämtat i skolan, och sedan kan man varva 
lektioner och gruppövningar. Grammatik 
lämpar sig bra för gruppövningar. Det gör 
också ljudlära, som har visat sig vara ett 
mycket tacksamt moment att arbeta med 
- det väcker intresse, det är konkret, och 
alla har erfarenheter att bidra med. 

Språkhistorien har väl alltid varit en stö-
testen i grundutbildningen men är det me-
ra nu än någonsin. Vi måste komma ihåg 
att dagens student har helt andra förut-
sättningar att få ett grepp om böjningsrika 
språk av typen fornsvenska än vad stu-
denter för 10-15 år sedan hade. Man bör-
jar läsa vårt ämne utan att ha latin i baga-
get, som man skulle ha tidigare, och med 
ofta mycket spröda kunskaper i tyska, 
ibland rentav inga alls. Vi skall dessutom 
komma ihåg att man normalt inte längre 
läser isländska inom grundutbildningen. 
Det är faktiskt bara de få studenter som 

kommer från en dialekttalande miljö - så-
dana finns i Norrland - som har en djupa-
rc erfarenhet av tregenussystemet. Ett 
språk med kasusböjning är någonting 
mycket främmande för dagens student. 
Kursen i svensk språkhistoria inom 
grundutbildningen är inte stor, och den 
ger den studerande - främst på grund av 
de nämnda initialsvårigheterna - inte ens 
en någorlunda klar bild av fornsvenskans 
ljud- och formsystem och av de viktigaste 
förändringarna fram till vår tid. Visst äg-
nade man tidigare ett oproportionerligt 
stort utrymme åt språkhistorien - på nu-
svenskans bekostnad - men nu har pen-
deln slagit över mycket kraftigt åt det and-
ra hållet. 

Man må ha vilken uppfattning som helst 
om språkhistoriens ställning i grundutbild-
ningen, men en sak är fullt klar: med bibe-
hållen ringa utbildning i språkhistoria får 
vi få om ens några som vill forska inom 
detta område. Det man inte vet mycket 
om, törs man sig inte på eller känner man 
ingen lust att arbeta med. Ännu kommer 
till forskarutbildningen en och annan som 
har läst efter det gamla systemet och som 
har tre betyg i nordiska språk. Men när 
inga sådana längre finns, då kommer, om 
ingenting görs, svensk språkhistorisk 
forskning småningom praktiskt taget att 
dö ut. 

Danska, norska, isländska 

Danskan och norskan har med åren fått 
allt mindre utrymme i grundutbildningen 
och har nog också kommit lite i skymun-
dan inom forskningen i Sverige. Att den 
lärarutbildande linjen måste innehålla 
danska och norska är alla överens om. 
Frågan gäller väl bara hur mycket, och det 
är ingen oviktig fråga. Men de som inte 
siktar mot lärarbanan, bör de skära ned 
studiet av svenska språket för att läsa 
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danska och norska? Det finns åtminstone 
två skäl för detta. Det ena är det - kan 
man tycka - självklara faktum att de fles-
ta svenskar har direkt nytta av att känna 
till lite om vara grannspråk. Känslan för 
Norden och för den nordiska samhörighe-
ten växlar visserligen i styrka från tid till 
tid - man behöver bara vara i medelål-
dern för att ha varit med om både hög- och 
Iågkonjunkturer - men en sak är oförän-
derlig: vi har danskarna och norrmännen 
alldeles inpå oss, och vi kan inte hoppa 
över dem och bara sikta in oss på konti-
nenten och på världen i stort. Danska och 
norska måste av det skälet ingå i bagaget 
för väldigt många svenskar med olika yr-
kesinriktning. Det andra skälet är att det 
kan vara givande att i undervisningen stäl-
la vårt språk i relation till grannspråken. 
När man diskuterar temaformerna kasta, 

kasta, kasta som ju förekommer i svenskt 
talspråk på många håll vid sidan av kasta, 

kastade, kastat, kan man dra in förhållan-
dena i norskan, och svenska e-mål kan 
ställas i relation till danskan. Man kan på 
så sätt visa, att det som i svenskan är tal-
språkliga eller dialektala varianter kan va-
ra normalformer i våra grannspråk. Den 
spännande frågan om hur ägandeförhål-
landet - "genitiven" - uttrycks i olika 
typer av svenska, den frågan kan belysas 
av förhållandena i norskan, särskilt ny-
norskan. 

Danskan och norskan har alltså sin givna 
plats i olika slags grundkurser i svenska 
språket, och jag vill framhålla vikten av 
att man mera än hittills försöker integrera 
studiet av grannspråken med svenskstudi-
et. Vad gäller forskningen inom denna 
sektor, bör det sägas, att vi här i Norden 
har ett ganska unikt forskningsobjekt: tre 
språk som står varandra så nära, att vi kan 
använda vårt eget språk, när vi talar med 
varandra och åtminstone i stort sett bli 
förstådda. Det finns mycket att undersö-
ka: det kan bl. a. bli tvåspråkighetsforsk-
ning av alldeles speciellt slag. 

På studiet av isländska vill jag lägga två 
synpunkter, som båda bygger på erfaren-
heter och upplevelser från arbetet i Umeå. 

Den första isländska sats som en något 
äldre generation av nordister lärde känna, 
var va••l" at er upphaf bessa mäls", dvs. 
början av Tors färd till Utgårdaloke av 
Snorre Sturluson. Och det var ju en fin 
start. Men jag tror att det är avgjort lyckli-
gare, om man låter nyisländskan bli in-
körsporten till studiet av isländska språ-
ket. Dagens studenter är inte vana vid dö-
da språk, och för dem känns det därför sä-
kert mycket naturligare och mera stimule-
rande att ta itu med nutida isländska. Is-
land är för de flesta svenskar ett spännan-
de land, och det är inte svårt att lägga upp 
undervisningen så att språkstudiet ger en 
inblick i de ovanliga naturförhållandena 
och livsvillkoren på Island. Dessutom är 
ju nyisländskan ur språkvårdssynpunkt av 
stort intresse på grund av sin starka pu-
nsm. När man så har fått grepp om nyis-
ländskans ljud- och formsystem och ett 
måttligt ordförråd, kan man börja läsa så 
mycket fornisländsk text som man tycker 
sig behöva. Svårigheterna ligger då hu-
vudsakligen i ordförrådet. Förr brukade 
man säga att fornisländskan var ett gott 
stöd för studiet av fornsvenska. Och det 
var nog alldeles riktigt. Men nyisländskan 
kan vara ett precis lika gott stöd för da-
gens studenter som fornisländskan var för 
oss. 

Min andra synpunkt är av utbildningsor-
ganisatorisk art och hänger ihop med att 
vi lär oss isländska på ett annat sätt än vi 
lär oss danska och norska. Målet - om 
ock avlägset - för många av oss är att 
kunna tala isländska med en islänning, 
men få av oss läser danska för att kunna 
tala språket. Isländskan är alltså ett främ-
mande språk för oss i vanlig mening på 
samma sätt som t. ex. polska eller bulga-
riska, även om ordförrådet ju till största 
delen är gemensamt. Varför finns det då 
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inte en 20-poängskurs i isländska på sam-
ma sätt som det finns 20-poängskurser i 
polska och bulgariska? T. o. m. vid vårt 
lilla universitet har man frågat efter en så-
dan studiekurs. 

Nya utbildningar - nya kontak-
ter 

Jag började med några nya inslag - om vi 
ser det decennievis - i undervisning och 
forskning inom vårt ämne: svenskan som 
målspråk, språksociologi, barnens språk-
utveckling. Jag vill sluta med att ta upp 
två förändringar i ämnets ställning som 
också tillhör det senaste decenniet eller 
kanske rentav lustret. 

Nordiska språk var ett ämne som man läs-
te för att bli lärare, och det nya lärarutbil-
dande blockämnet svenska var väl till att 
börja med det centrala i vår verksamhet. 
Men det är det knappast längre. Och detta 
har inte bara en negativ orsak: bristen på 
lärartjänster, utan också en mycket posi-
tiv sådan: det har skapats nya utbildningar 
inom vårt ämne med olika mål, som har 
lockat många. Den stora och glädjande 
nyheten är alltså, att det börjar bli klart 
för allt fler människor - och också för vå- 

ra myndigheter 	att svenska språket är 
någonting som man behöver studera näs-
tan oavsett yrkesinriktning. Så ingår t. ex. 
påförvaltningslinjen, utbildningslinje 21. i 
Umeå 20 poäng svenska och i dataeko-
nomutbildningen, utbildningslinje 22, 10 
poäng. Det är givet att det inom detta nya 
utbud i regel inte blir fråga om några lång-
variga studier, oftast inte längre är en ter-
min. Men en och annan får mersmak - 
det är en rolig iakttagelse man gör - och 
det gäller därför för oss att hålla vägarna 
öppna för dem som vill gå vidare till två 
eller tre terminers studier och kanske 
rentav gå in i forskarutbildningen. 

Den andra nyheten är att vi numera har - 
åtminstone på de flesta håll - vid sidan av 
oss allmän språkvetenskap och fonetik. 
De båda ämnena utgör ett ovärderligt stöd 
för oss, och samarbetet med dem har visat 
sig vara utomordentligt impulsgivande för 
oss. 

Den nya synen på vårt ämne, som innebär 
att det har fått mycket mera av egenvärde 
och inte längre bara är en ancilla schol, 
en skolans tjänsteflicka, och vidare sam-
arbetet med allmän språkvetenskap och 
fonetik är i mina ögon det viktigaste och 
mest glädjande som har hänt oss på senare 
tid. 
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Cari-Eru 	Finlandssvenskan femtio år 
Thors 

efter Bergroth 

Ända sedan tidig medeltid har det funnits en svenskspråkig 
folkgrupp i Finland. Den svenska som talas och skrivs i Fin-

land har under seklernas lopp alltid haft förbindelse med 

svenskan i Sverige, men ändå finns det en rad skillnader mel-

lan rikssvenskt och finlandssvenskt språkbruk. Några karak-

teristiska drag i nutida finlandssvenska skildras här av Carl-

Eric Thors, professor vid Helsingfors universitet, ordförande 

i Svenska språkvärdsnämnden i Finland och denna nämnds 

representant i Svenska språknämnden. 

Rubriken på denna artikel anknyter till 
den mest kände finlandssvenske språk-
vårdaren, universitetslektorn och titulär-
professorn Hugo Bergroth (1866-1937). 
Han gav 1917 ut "Finlandssvenska" med 
den karakteristiska undertiteln "Handled-
ning till undvikande av provinsialismer i 
tal och skrift" (2 uppl. 1928). En starkt 
förkortad version av boken. "Högsvens-
ka", publicerades på 1920-talet och har 
getts ut i många upplagor, de senare revi-
derade av prof. Björn Pettersson i Tam-
merfors. 

Det kan ha ett visst intresse att se vilket 
mål Bergroth ställde upp. Den vanliga 
föreställningen i senare tid har väl varit, 
att han ville utrota alla finlandismer, i tal 
såväl som i skrift - med vissa ofrånkomli-
ga undantag. Han medgav t. ex. att det är 
omöjligt för en finlandssvensk att tillägna 
sig den rikssvenska tonala accentkontras-
ten. 

Läser man företalet till 'Finlandssvens-
ka", finner man för det första att Bergroth 
inte helt ville klavbinda skönlitterära för-
fattare ("Tycker en författare sig inte 
kunna undvara ett visst ord, ... så frågar 
han nog inte efter om uttrycket är fin-
ländskt eller högsvenskt") och för det 
andra att han inte ställer samma krav på 

ledigt talspråk som på skriftspråket eller 
"på vårdad muntlig framställning inför ett 
lyssnande auditorium". Han vill inte for-
mera det spontana vardagstalet, men hy-
ser en stilla förhoppning: "1 den mån be-
gagnandet av högsvenska uttryck övergår 
till vana i vår skrift och i vårt muntliga 
föredrag, skola dessa uttryck intränga 
också i vardagstalet." 

Nu. nästan femtio år efter den andra upp-
lagan av "Finlandssvenska", kan man 
fråga sig: Har hans strävanden haft någon 
framgång? För att göra problemet något 
enklare skall jag väsentligen uppehålla 
mig vid skriftspråket. På talspråket gerjag 
bara vissa allmänna synpunkter. 

Svenskans ställning 

Språksituationen i Finland är en helt an-
nan i dag än den var 1917 och 1928. För 
det första: sedan Finland blivit självstän-
digt 1917, kom det likaberättigande mellan 
språken som är lagffist i regeringsformen 
1919, att i praktiken innebära att finskan 
har blivit dominerande i administrationen; 
det kan rimligtvis inte vara annorlunda, 
eftersom språket är modersmål för 92% 
av landets invånare. Visserligen publice- 
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"den kläms mellan sköldarna", mellan 

finskan och rikssvenskan. 

ras lagar och författningar på båda språ-

ken, men originalet brukar vara finskt. 

Den svenska, översatta texten är ofta 

tungrodd, med osvenska participkon-

struktioner, talrika verbalsuhstantiv osv. 

Något om talspråket 
På 1920-talet var de finlandssvenska kust-

bygderna språkligt mer homogena än nu. 1 

vår tid är alla finlandssvenska städer 

tvåspråkiga (Mariehamn undantaget), och 

de tre viktigaste. Helsingfors. Åbo och 

Vasa, har finsk majoritet. Situationer som 

dessa skapar gynnsamma förutsättningar 

för tvåspråkighet i vardags!ivet, en två-

språkighet som i synnerhet i Helsingfors 

och Åbo betyder att svenskspråkiga kan 

finska mer eller mindre bra (fullständig 

tvåspråkighet är givetvis sällsynt). Det rå-

der diglossi, för att bruka en sociolingvis-

tisk term: man talar svenska hemma och i 

umgänget med bekanta, men ofta nog fins-

ka i arbetet. På landsbygden träffar man 

däremot ofta folk med klena eller inga 

kunskaper i finska. 

Läget har också förändrats på ett annat 

sätt. Bergroth skrev 1917: "Men om också 

trafiken mellan Finland och Sverige nu är 

vida livligare än förr, så äro de våras be-

sök i moderlandet dock merendels av till-

fällig natur och kort varaktighet." Han 

upplevde givetvis inte den situation som 

är karakteristisk för tiden efter andra 

världskriget, med dels täta besök i Sveri-

ge, dels emigration och remigration. Att 

åka till Stockholm har blivit så vanligt att 

det kan kallas alldagligt. Dessutom spelar 

Sveriges TV en viktig roll i vissa trakter. 

Den är sebar på Åland och dessutom i Ös-

terbotten, särskilt i en vid sektor kring 

Vasa, där Vännässändaren ses utmärkt. 

Tidningspressen torde - även om det är 

svårt att verifiera - stå i närmare kontakt 

med de rikssvenska tidningarna än på 

Bergroths tid. 

Finlandssvenskans situation har nyligen 

beskrivits så här av en ung journalist: 

Det finlandssvenska talspråket är inte nå-

gon enhetlig språkform: detta stämmer 

även om man bortser från dialekterna. 

Dessa spelar i stora delar av området en li-

ten roll: man kan säga att dialekterna i 

klassisk mening är nästan utplånade i söd-

ra Finland. Vad som finns kvar är lokala 

blandformer mellan dialekt och finlands-

svenskt riksspråk. 1 Österbotten är läget 

ett annat. Där är dialekten ett levande 

språk. På landsbygden råder "diglossi", 

med dialekten som vanligt umgängesspråk 

och lokalt färgad högsvenska t. ex. i sam-

tal med främlingar. 

Det finns otvivelaktigt lokala skillnader i 

den vanliga "stadsfinlandssvenskan", 

t. ex. mellan helsingforssvenska och va-

sasvenska, ofta lätt igenkännliga för vanli-

ga språkbrukare, men i själva verket inte 

av någon större betydelse Q. ex. konso-

nantlängd i köpa, visa i högre socialgrup-

per i Helsingfors mot vokallängd i Vasa). 

Viktigare är de sociala skillnaderna. Dem 

skall jag dröja vid litet grand. Ett exempel 

är kortstavigheten. Den är ett viktigt 

språkdrag i finlandssvenska folkmål, men 

är ett rudimentärt inslag i högspråket. Jfr 

t. ex. gätu, lädu i dialekt; högspråket har 

aldrig kort stavelse i dessa ord: gåta, låda. 

Vissa "restord" finns i finlandssvenskt 

riksspråk, t. ex. fara, våra. Dessutom ut-

talas en hel del latinska lånord kortstavigt, 

t. ex. kämera. 1 vissa ord är kortstavighe-

ten vanligare i lägre socialgrupper (kort-

stavigtfara, medan våra med kortstavigt 

uttal är frekvent i alla socialgrupper). 

Jämte det kortstaviga kämera hör man 

också kämera, kanske beroende på skol-

undervisning. - 1 Helsingfors föreligger 

vid de, dem intressanta olikheter: dom do- 
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minerar i lägre socialgrupper och kan 
förekomma i socialgrupp 1 - dess fre-
kvens i lägre socialgrupper är av dialektalt 
ursprung, medan dom i socialgrupp 1 kan 
tyda på inflytande från Sverige. (Om detta 
handlar en helt färsk licentiatavhandling 
av Leif Nyholm.) 

ga om en förstärkning av tendenser i 
svensk kansliprosa under inflytande av 
liknande förhållanden i stelbent finsksprå-
kig text. (Å andra sidan ser man inte säl-
lan att översättare med finskt modersmål 
undviker genitiv där sådan är naturlig 
svenska och skriver t. ex. "strukturen av 
befolkningen".) 

Syntaktiska egenheter 

Säregenheterna i fin land ssvenskt skrift-
språk rör så gott som uteslutande syntax 
och ordförråd. Det är sällan man påträffar 
finlandismer i morfologin SAOL:s upp-
gifter gäller även i Finland. Till undanta-
gen hör skavade. Den vanliga infinitiven 
måsta ses ytterst sällan i skrift, och det 
mer lågspråkliga horda ("sku borda" för 
borde) aldrig. 

Till de mest frekventa finlandismerna i 
syntaxen hör det utsträckta bruket av 
skulle, t. ex. i irreala bisatser ("Om jag 
skulle ha vetat det, så skulle jag aldrig ha 
lånat honom pengar"). Bergroth varnar 
för sådana skulle-satser, och det händer 
att folk frågar språkvårdare i våra dagar 
när skulle skall anses vara fel använt - 
men konstruktionen är fortfarande myc-
ket vanlig. Rent finländskt är väl inte före 
som konjunktion ("Jag visste ingenting 
före han kom"), men i skrift är sådant 
bruk närmast att uppfatta som finlandism. 

Detta sagt om syntaxen i allmänhet. Be-
traktar man den officiella översättnings-
prosan, så påträffar man ymnigt med ver-
balsubstantiv, konstruktioner med man 
och genitivkonstruktioner, t. ex.: för sys-
selsättningens förbättrande; i föregående 
ekonomiska planer har man också under-
strukit att man inte kan upprätthålla en 
tillräcklig byggnadsverksamhet, om man 
inte försöker reservera en tillräckligt stor 
andel av kapitalutgifterna; arbetslöshe-
tens motarbetning. Det är i många fall frå- 

Ordförrådet 

Bergroth upptar en mängd ord som utan 
tvivel är finlandismer, särskilt i den större 
boken "Finlandssvenska". Vad som slår 
en är den lågspråkliga karaktären hos 
många av dem, som gör att de sällan före-
kommer i skrift. Detta är typiskt. 1 skrift 
förekommer mycket få: askar "affärer", 
haska "slösa", kokko "midsommarbra-
sa", det egendomliga supplik "målföre" 
("ha god supplik", kanske en kontamina-
tion av supplik och betydelsen hos rep-
lik?). Detta ringa fåtal står i bjärt kontrast 
till frekvensen av finska ord speciellt i 
tvåspråkigas tal. Det händer att man hör 
långa finska citat i ett samtal mellan två 
svensktalande. Dessutom förekommer 
vissa finska ord i allmännare bruk: paikka 
"plats, spec. på tåg eller i buss ", keikka 

"sak, grej", kiiru "brådska" ,jutta (fi.ju-

tella) "snacka", kiva "kul" - men de 
förekommer mycket sällan i skrift, med 
undantag för romaner som återger tal-
språk. Det är som funnes det en omedve-
ten men effektiv spärr för dem i skrift, och 
det sammanhänger till en del med deras 
utpräglade vardaglighet. 

Av större betydelse är vissa översätt-
ningslån (ord och fraser) och nya ordbety-
delser som har uppstått under finskt infly-
tande. Ett allbekant fall är slippa "få göra 
något" - allbekant på grund av Bergroth, 
t. ex. "Jag hoppas slippa resa på söndag". 
Också slippa i högsvensk betydelse är 
fullt brukligt ("slippa att göra nå- 
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got" = icke behöva). Ett annat fall som 
slagit mig är söka "hämta": "Jag skall gå 
och söka mitt intyg" vilket inte betyder 
"leta" som man kunde tro Jr fl. hakea 
"söka, hämta"). Oversättningsfraser av 
typen rund ftrmulering med rund i bety-
delsen "vagt' och senaste måndag är van-
liga (uppfattas månntro i måndags som 
mera vardagligt?). Den finska bakgrunden 
till ord som i'åningshus "hyreshus". 
skyddsväg (officiell term för "övergångs-
ställe") och det likaså officiellaförskotis-
skatt "källskatt" är uppenbar. Allmänt ta-
get kan det sägas att det finska inflytandet 
på den officiella terminologin är påfallan-
de. 

Ett inslag som nästan helt försvunnit är 
det ryska, som kan exemplifieras med det 
vulgära och kraftigt bekämpade rem ont 
"reparation", en rysk bildning till fr. re-
monter, vilken tycks följa det ryska infly-
tandet åt - det tycks ha spritt sig till Öst-
tyskland efter andra världskriget - vidare 
med baktermen piråg och med sekundo-
meter "stoppur", vilket som Björn Pet-
tersson visat är en russicism, trots sitt 
västerländska utseende. Andra russicis-
mer är nu döda eller döende, t. ex. isvos-

chik "hyrkusk" och laffka "liten butik". 

Jag har vågat påståendet att en mycket 
stor del av de speciellt finlandssvenska or-
den är lågspråkliga och har liten frekvens i 
skrift. Ett studium av Bergroths "Hög-
svenska" visar detta. De finlandismer 
som faktiskt är frekventa i ordförrådet är 
få: vid en undersökning enligt Alléns mo-
dell av tidningsspråk var det inte många 
som hade några belägg alls. Utom officiel-
la termer. Till det officiella ordförrådet 
hör ett par termer i postverket (brevlucka) 
och televerket (fjårrsamtal "rikssamtal") 
samt vissa titlar, särskilt de bekanta på 
-råd (Finland torde vara det titelrikaste 
landet i Europa). Speciella personbeteck-
ningar är t. ex. disponent "vicevärd", 
gårdskarl, kaplan "komminister" och 

frutitlar - numera på väg att bli föråldra-
de, men ännu brukliga, t. ex. direktörska, 
kyrkoherdska. Ur ordförrådet i övrigt kan 
nämnas barm ficka "bröstficka". hyke 
"hyk, tvätt". hågsa "komma ihåg", idas 
i uttrycket "ids inte'' för ''låt bli", in-
trampning "blunder", men öre "dåligt 
väglag vid tjällossning", skrftskola "kon- 
firmationsundervisning". 	s,nåkusin 
''syssling. tremänning". trafikant ''ägare 
av busslinje". 

Allmänt kan det sägas att åtskilligt av det 
som Bergroth tog upp i det större arbetet 
"Finlandssvenska" nu är försvunnet - 
han var som nämnt född 1866 och bör ha 
känt till åtskilligt som var på väg att för-
svinna vid böijan av 1900-talet. 1 "Hög-
svenska" är ordförrådet mera aktuellt. 
Det är typiskt att en helt ny ordlista "Fin-
landssvenska ord och uttryck" av Harry 
Stenmark (1975) tar upp många av de ord 
som jag har nämnt; han har dem tydligen 
från Bergroth. Dessutom tar Stenmark i 
stor utsträckning upp officiella termer, 
som Bergroth av princip inte nämner. 

Det finns inte möjlighet att gå närmare in 
på specialanvändningar av välkända 
svenska ord. Jag nämner bara lokal "lä-
genhet", vakans "tjänst" ("ledigförklara 
en vakans") och örfil "kanelsnäcka", en 
arkai sm. 

En snabbredogörelse för det aktuella läget 
i finlandssvenskan skulle bli ofullständig, 
om jag inte berörde det rikssvenska infly-
tandet. En sådan jämförelse kan börja 
med en blick på nyheter i SAOL'°. När-
mast slangbetonade ord som är välkända 
även i Finland är t. ex. jippo, sniffa, dep-
pa, frissa. Sådana ord kan ha införts av 
resande eller av återvändande emigranter. 
De nya orden i SAOL tillhör givetvis ett 
annat språkskikt - ämbetsmannamässigt, 
vetenskapligt, kontorspräglat. En genom-
gång av finlandssvenskt tidningsmaterial 
ger belägg på bl. a.fritidsmiljö (och många 
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andra med lederna fritid och ,niljö), in-
komsrutjämning, ridningsdöd, elevunder-
lag, oljeutslapp, bilburen och många så-
dana ord. Ture Johannisson talade i sitt 
direktörstal vid Svenska Akademiens års-
högtid häromåret om nyheter i ordlistan: 
han nämnde alienation, m)nlandning, 
statussymbol, frustrerad, allesammans 
välkända också i Finland, även i tal. 

Slutord 

Har Bergroths språkvårdsarbete haft nå-
gon betydelse? Det har betytt en dcli sko-
lorna. Som jag nämnde lästes hans "Hög-
svenska" som lärobok - hur lämpad som 
sådan den kan vara, må vara osagt. Ett re-
sultat av lite tvivelaktig art har varit att 
vissa ord kommit att te sig misstänkta 
över huvud. Det gäller slippa 	en inte 
ovanlig fråga är, om det går att använda 
över huvud taget. 1 det stora hela vill jag 
snarast tro att Bergroths främsta betydelse 

är att han har väckt intresse för språkliga 
frågor. (Hans arbete förs vidare av Svens-
ka språkvårdsnämnden i Finland.) De för-
ändringar som har inträffat sedan Berg-
roths tid har väl oftast kommit så att säga 
av sig själva. 1 något fall har de skapats 
självständigt, t. ex. den förträffliga termen 
handelslag "konsumaffär". Mest är ny-
heterna å ena sidan översättningslån, i 
synnerhet i det offentliga språket, å andra 
sidan import från Sverige, särskilt via tid-
ningsspråket. Detta inflytande kan bedö-
mas som mycket stort. När det gäller ord-
förrådet är finlandssvenska tidningar i 
stort sett lika de rikssvenska. 

De som borde utredas är om det föreligger 
risk för att skillnaden blir för stor mellan å 
ena sidan tidningsspråk jämte annat skrift-
språk samt bildat talspråk och å andra si-
dan andra socialgruppers språk. Det pro-
blemet är ju inte unikt för finlandssvens-
kan, men har givetvis speciella aspekter 

där. 
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Catharina 	Fackspråk 
Grän ba uin 

1 språknämndens skriftserie har som nr 57 utgivits en bok 

med namnet Fackspråk. Den innehåller föredragen vid en 

konferens om fackspråk och allmänspråk som Svenska 
språknämnden kunde anordna hösten 1975 tack vare ett an-

slag från Folkuniversitetsföreningen. Boken Fackspråk an- 

mäls här av fil, mag. Catharina Griinbaum på Svenska Språk-
nämndens sekretariat. 

Kommunikation mellan fackfoik, besluts-
fattare och allmänhet är något som allt of-
tare framställs som en av förutsättningar-
na för en demokrati. Mer än någonsin tidi-
gare kräver man olika slags informatörer 
som är insatta i vad experterna sysslar 
med och vad de har att säga, och som kan 
förmedla det både till experter inom andra 
fack och till en bredare allmänhet. Själva 
fackspråkens roll i det här sammanhanget 
har också kommit att uppmärksammas 
alltmer - så t. ex. anordnade Sällskapet 
Riksdagsmän och forskare (RIFO) i no-
vember 1974 en diskussion över ämnet 
"Våra fackspråk - ett växande informa-
tionsproblem". Inledningsanförandena 
från denna sammankomst återgavs i 
Språkvård nr 1/1975, och för mera princi-
piella synpunkter på förhållandet mellan 
fackspråk och allmänspråk hänvisas till 
Bertil Moldes inlägg där. 

Denna diskussion och publiceringen av 
anförandena väckte en hel del uppmärk-
samhet, och Svenska språknämnden be-
slöt att i oktober 1975 hålla en konferens 
för en mer djupgående inventering och be-
lysning av problemen kring fackspråk och 
allmänspråk (se Språkvård 4/1975). Kon-
ferensen lades upp kring två teman, 

Fackspråkens uppgift och tillstånd" och 
"Fackspråken och allmänheten". Som ta-
lare inbjöds dels fackmän inom olika om-
råden med förtrogenhet med sina fack-
språks behov och villkor, dels personer 
som mer eller mindre yrkesmässigt syss- 

lar med information om och popularise-
ring av experternas arbete. Det är inte 
alltid som fackmännens och informatörer-
nas språkliga problem är desamma. Före-
dragen från denna konferens föreligger nu 
i en volym med titeln Fackspråk (Skrifter 
utgivna av Svenska språknämnden nr 57, 
ca pris 26:—). 

Flera uppfattningar och erfarenheter kom-
mer igen i de olika konferensdeltagarnas 
bidrag - låt vara i olika former och med 
vissa skiftningar. Fackmännen visar med 
olika exempel och argument att facksprå-
ken är nödvändiga för ett effektivt tanke-
utbyte kolleger emellan. Informatörerna 
återkommer i olika vändningar till hur 
svårt det är att göra översättningar för all-
mänheten på allmänspråket både korrekt 
och enkelt. Fackmannen vet vilken verk-
lighet som ligger bakom termerna, hans 
kunskap inom ett område utgör en helhet. 
Plockar man ut enskilda delar av denna 
helhet skär man av alla de föreställningar 
som är förknippade med den enskilda de-
len och utan vilka denna är svår att förstå. 
Både experter och informatörer brottas 
med de svårigheter som inställer sig när 
man på en och samma gång måste vända 
sig till olika målgrupper på olika kun-
skapsnivå. Det är t. ex. inte alltid så att 
fackmannen uppfattar en populariserad 
och förenklad text lättare eller lika lätt 
som en text på hans eget fackspråk: i fack-
texten möter han termer som hos honom 
utlöser hela föreställningar, ofta väl av- 
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gränsade och klara, men översätts termer-
na finns det nsk för att fackmannen inte 
känner igen sig, att han inte leds in på de 
rätta föreställningarna. 

efter vilka man arbetar, där inte minst in-
ternationella hänsynstaganden gör sig gäi-
lande. 

Ett annat problem som de flesta tar upp, 
var och en med exempel från sitt fackom-
råde, är att somliga ord, både av fackmän 
och av allmänhet och av olika fackmän 
sinsemellan, används med skiftningar i 
betydelse eller värde (där den fackspråkli-
ga betydelsen ofta är klarare och snävare 
definierad), med störningar eller i värsta 
fall missuppfattningar som följd. 

Ytterligare en fråga som berörs av några 
av författarna är den att somliga termer 
under skenet av vetenskaplig objektivitet 
kan uttrycka värderingar eller på något 
annat sätt vara förknippade med värde- 
ringar 	ett område som är utomordent- 
ligt svårt att analysera. 

Boken inleds med en artikel om teknikens 
språk, skriven av Einar Selander, direktör 
för Tekniska Nomenklaturcentralen. 
Framställningen kommer naturligt nog att 
uppehålla sig vid de tekniska terminologi-
ernas betydelse för teknik och naturveten-
skap. Att fackterminologi innebär en form 
av ekonomi för fackfolk torde alltså vid 
det här laget vara ganska självklart. Men 
Selander spetsar till resonemanget för tek-
nikens och naturvetenskapens del: dels 
har många av de begrepp som facktermer-
na står för inga andra språkligt adekvata 
uttryck, dels ingår facktermerna i förut-
sättningarna för att olika tekniska och na-
turvetenskapliga fack skall kunna byggas 
upp och beskrivas systematiskt och otve-
tydigt. Teknikens och naturvetenskapens 
olika fackspråk har inte till syfte att tjäna 
som hemliga koder för slutna kretsar, 
tvärtom drivs de fram av behovet av kun-
skapsutbyte över de fackspråkliga grän-
serna. Författaren berör också de pro-
blem som anmäler sig vid arbetet med att 
skapa teknisk terminologi och de riktlinjer 

1 artikeln Att informera om teknik antyder 
Per Ragnarsson vid Sveriges Radio, att 
av Tekniska nomenklaturcentralen och 
liknande organ omsorgsfullt utarbetade 
och väl definierade termer dock inte utgör 
någon garanti för spridande av verklig 
kunskap. Så snart en fråga blir kontrover-
siell blir facktermerna laddade, deras tek-
niska definition må sedan vara aldrig så 
entydig. Och facktermer av främmande 
ursprung blir inte med nödvändighet be-
gripligare bara genom att göras om till 
facktermer med svenska beståndsdelar: 
begripliga blir de först när man vet vad de 
betecknar i sinnevärlden. Vad författaren 
efterlyser är därför ett framställningssätt 
som är åskådligt och emotionellt engage-
rande - och även värderande. De som 
skulle kunna tänkas använda ett sådant 
framställningssätt vore journalister och 
andra informatörer med kunskaper inom 
teknik och naturvetenskap och med med-
vetenhet om att även det till synes objekti-
va och vetenskapliga språket kan innehål-
la värderingar. 

Medicinens språk behandlas av medicin-
professor Lars-Erik Bättiger, Claes 
Wirsén, redaktör för TV:s medicinska 
program, och Erik Allander, professor i 
socialmedicin. Böttiger anlägger ett bild-
ligt betraktelsesätt på det medicinska 
språkets tillstånd: det medicinska språket 
är sjukt, dess sjukhistoria kan skrivas och 
förslag till behandling kan ges. Till sjuk-
historien skulle höra dels det ärftliga infly-
tandet från latin och grekiska, som bildar 
grunden i den medicinska terminologin, 
dels ett senare inflytande från tyskan och 
särskilt från engelskan, som ju är det in-
ternationella medicinska forskarspråket. 
Det akuta tillståndet kännetecknas bl. a. 
av det starka engelska inslaget - som för-
fattaren betraktar som smitta - och av lä- 
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karjargong. Som vårdåtgärder föreslår 
Böttiger bl. a. inrättandet av en medicinsk 
språknämnd (en sådan har också föresla-
gits i en riksdagsmotion 1975 och till-
styrkts av Svenska språknämnden). en 
försvenskning av åtskilliga latinska och 
engelska uttryck samt att journaler, intyg 
och dödsattester i första hand skrivs på 

svenska. 

För den som gör TV-program är ju även 
bilden ett sorts språkligt uttryck, och även 
bilden har, säger Claes Wirsén, sitt fack-
språk. Det är inte givet att en popularise-
ring per bild alltid innebär en förenkling. 

Erik Allander uppehåller sig vid läkarens 
och patientens svårigheter att rätt förstå 
varandra. Tyngdpunkten i uppsatsen är 
dock inte lagd på att läkaren då han ställer 
diagnos ofta använder främmande ord 
som patienten inte förstår på grund av att 
de är främmande, utan på det faktum att 
läkare och patient ofta betraktar patien-
tens tillstånd på olika sätt: där patienten 
talar om sjukdom talar läkaren om sym-
tom. Redan på det stadiet finns det alltså 
risk för att läkare och patient skall tala 
förbi varandra. Att många läkare sedan 
översätter patienternas ofta lite vaga be-
skrivningar av sitt tillstånd till diagnoser 
på latiniserat medicinskt språk gör inte 
förståelsen bättre, men dessutom finns 
det risk för att diagnosen får en falsk pre-
cision genom att facktermerna är väl defi-
nierade - vilket kanske inte är fallet med 
de uttryck patienten använde. Men även 
patienterna har en nomenklatur, om än in- 
te enhetlig, och det är viktigt, framhåller 
Allander, att läkarna verkligen får veta 
vilken skillnad deras patienter gör mellan 
t. ex. värk, ömhet och smärta. Sådana ord 
finns definierade i medicinens språk, men 
erfarenheten tyder på att allmänheten inte 
alltid delar läkarnas uppfattning om vad 
de innebär. 

Om samhällsvetenskapernas språk skri-
ver professor Kar/-Erik Wärneryd. Dit hör 
även ekonomins språk, som behandlas av 

professor Göran Ohlin. Både beteendeve-
tenskaperna, t. ex. psykologi, sociologi, 
och företagsekonomin är förhållandevis 
unga ämnen vilkas utveckling framför allt 
äger rum i sammanhang där engelska är 
det självskrivna språket, något som natur-
ligtvis sätter sina spår. Gemensamt för 
fackspråken för de här områdena är också 
att de i stor utsträckning är en sorts bland-
språk med termer dels från de olika speci-
alområdena, dels från andra vetenskaper, 
t. ex. matematik, datateknik, statistik, lo-
gik osv. Den vanlige läsaren känner vis-
serligen ofta igen åtskilliga termer, men 
när han kommer till den springande punk-
ten i en framställning räcker hans kunska-
per kanske inte till. Speciellt för beteende-
vetenskaperna är att många problem som 
vanliga människor känner igen som var-
dagliga ingredienser i tillvaron ringas in 
och höjs upp till vetenskaplig nivå och får 
en vetenskaplig beteckning, vilket på 
många håll anses som en medveten mysti-
fiering från experternas sida. Ekonomins 
språk för sin del innehåller många ord som 
skapats närmast för att tjäna ett politiskt 
syfte, ibland vaga men uttrycksfulla, t. ex. 
satsning, strukturstöd, ibland bara vaga, 
för att inte vålla kontroverser. 

Juridiskt språk presenteras av rättschef 

Per-Erik Nilsson. Fackspråket i lagar och 
författningar, kanslispråket, har sedan 
länge kritiserats för svårbegriplighet. Till 
svårbegripligheten bidrar också att be-
stämmelserna ofta är vagt och abstrakt 
formulerade för att kunna täcka många 
tänkbara fall. Men i och med att lagarna 
nu mer än tidigare griper in i vår vardag - 
det gäller t. ex. konsumentlagstiftningen 
- kommer nya former för lagtexter, even-
tuellt av mer resonerande slag, att drivas 
fram tror författaren. Språkgranskning av 
nyskrivna lagtexter har krävts i riksdagen 
och har också förekommit i åtskilliga fall. 
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För myndigheternas fackspråk och myn-
digheternas kontakt med allmänheten re-
dogör docent Margareta Westman, 
Svenska språknämnden. Myndigheterna 
rör sig med två slags fackspråk, ett som 
rör själva myndighetsutövandet och som 
används i hänvändelser till allmänheten, 
och ett som används i utredningar o. d. 
och som ofta är ett sådant blandspråk som 
det talas om ovan. 

Ledarskribenten i Dagens Nyheter Nils-
Eric Sandberg ägnar en artikel åt sam-
hällsdehattens språk. Den som för en stor 
och mångskiftande läsekrets behandlar 
problem från de mest skilda områden ur 
samhällelig synpunkt står ständigt öga 
mot öga med svårigheterna att skriva en-
kelt utan att precisionen går förlorad. Till 
svårigheterna att föra en saklig debatt hör 
också att samhällsdebattens språk är be-
mangt med ord som används både i be-
skrivande och värderande syfte. Att såda-
na ideologiska klichéer nyttjas som sakar-
gument verkar i längden försämrande på 
debattklimatet. 

Hur fackföreningsrörelsen format sig ett 
eget språk visar ombudsman Karl-Axel 
Nordström, LO, under rubriken Arbets-
marknadens språk. Till en början var det-
ta språk ett talat språk, som för sitt agita-
toriska syfte hämtade åtskilligt från väc-
kelse- och nykterhetsrörelsernas bild-
språk. Med fackföreningsrörelsens fram-
växt har dess språk kommit att bli en spe-
gel för politiska och samhälleliga föränd-
ringar på arbetsmarknadens område. 

Att föra ut forskning - varför och hur? 

kallar 011e Alexandersson, rektor för 
Kursverksamheten vid Uppsala universi-
tet, sitt inlägg som ligger litet vid sidan om 
de övriga genom att det inte handlar om 
fackspråk. Alexanderssons långa och syn-
punktsrika artikel går ut på att människor 
i allmänhet skall få en levande uppfattning 
om vad forskning är för något, vad den 
sysslar med och vilken roll den spelar för 
vårt samhälle. Författaren framför en 
mängd förslag till hur man skulle kunna 
öka kontakten mellan forskare och all-
mänhet. 

Att fackspråken inte uteslutande är fack-
männens ensak kom till uttryck gång på 
gång under konferensen. Men det är inte 
bara frågan om att utanförstående kräver 
att det som uträttas inom fackområdena 
skall kunna redovisas på ett språk som de 
flesta människor begriper. Fackmännen 
själva behöver ett gott och effektivt 
språkbruk, och där efterlyser de hjälp av 
språkmännen. Språkmännens arbetsupp-
gifter inom det här området är för närva-
rande närmast oändliga, det samarbete 
som faktiskt förekommer räcker inte på 
långt när. De ekonomiska resurserna är 
dock ännu små. Genom den här konferen-
sen har emellertid språkvårdens roll i allt 
som rör fackspråk och fackspråksproblem 
ytterligare betonats, och det vore glädjan-
de om det samarbete som både språkmän 
och fackfoik anser vara viktigt verkligen 
kunde komma till stånd. 
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Frågor och svar 

Under denna rubrik behandlas frågor av allmänt intresse till 

språknämnden eller till tidskriften. Om inget annat anges har 

frågorna besvarats av tidskriftens redaktör. Förkortningar: 

SAOB = Svenska Akademiens ordbok; SAOL = Svenska 
Akademiens ordlista, tionde upplagan, om inget annat an-

ges). 

Dubblett och duplett 
När är dubblett den riktiga jörmen och när 

skall man använda duplett? 

Både dubblett och duplett upptas t. ex. i 
SAOL. Där förklaras dubblett med "två 
sammanhängande rum; dubbelexemplar, 
dubbelform, duplett", och duplett med 
'dubbelexemplar, dubbelform" och det 

finns också en hänvisning "jfr dubblett — . 
Till dubblett ger SAOL sammansättning-
arna dubblett/exemplar, -nyckel, -växel 
och till duplett sammansättningarna dup-
lett/exemplar, -nyckel. -samling, -växel. 
Av detta skulle man kunna dra slutsatsen 
att man normalt inte kan använda ett ord 
dubblettsamling, men det är en helt orik-
tig slutsats. Det får närmast betraktas som 
ett misstag av SAOL-redaktionen att inte 
denna sammansättning har tagits med 
också under dubblett. 

Det som skiljer de båda orden enligt upp-
gifterna i SAOL - och i gängse språkbruk 
- är att dubblett kan användas om "två 
sammanhängande rum", vilket duplett 
normalt inte kan. Detta sägs också i Ös-
tergrens Nusvensk ordbok: "Formen 
'duplett' brukas icke om rum o. är i aIIm. 
mindre vani. än huvudformen". 

Dubblett och duplett kan sägas vara ord-
dubbletter. Formen dubblett är något äld-
re (äldsta belägg 1620 enligt SAOB; for-
men medp är tidigast belagd 1628). Dubb-
lett har motsvarigheter (dock med ett h) i 

danskan, norskan och tyskan, och det är i 
alla språken fråga om ett lån från frans-
kans douhlet, en bildning till adjektivet 
double (= dubbel), som i sin tur stammar 
från latinets diip/us. (Tyskans ord Duplel 
"lupp med två linser" är av senare datum 
än svenskans duplett.) 

Formen duplett är - som också påpekas i 
Östergrens ordbok - mindre vanlig än 
formen dubblett. 1 själva verket är duplett 
ett helt onödigt ord. Dubblett kan använ-
das och används också i den betydelse 
som är den enda gängse hos duplett, alltså 
'dubbelexemplar, dubbelform". Det 

finns ingen anledning att grubbla över när 
man skall använda dubblett och när man 
skall använda duplett. Det är betydligt 
enklare att låta ordet duplett falla i glöms-
ka och alltid använda enbart dubblett. 

Målskjuts 

1 tidningarna har det på tal om utförsåk-
ning använts ett ord målschuss. Vad är 
det för ett besynnerligt ord? 

Målschuss är en "tidningsstavning" av 
ordet målskjuts - och denna besynnerliga 
stavning beror antagligen på ren okunnig-
het. Målskjuts är naturligtvis sammansatt 
av mål och skjuts, och ordet betyder 
"(back)sträcka närmast målet" eller 
"sluttning närmast före målet". Ordet 
skjuts kan betyda "åkning, färd" (t. ex. 
med skidor), och det har åtminstone se- 
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dan 1920-talet också kunnat användas 
konkret om en backe eller sluttning där 
man åker skidor e. d. Det är alltså fråga 
om det vanliga ordet skjuts i en speciell 
betydelse. 

Haivnionde 
1 en äldre text förekom utt,ycket halvnion-
de är. Vad betyder det? 

Haivnionde år betyder "åtta och ett halvt 
år". Haivnionde är ett ord som numera är 
mycket sällsynt. Hela denna ordtyp är 
ovanlig, med undantag för ordet halvan-
nan (en och en halv) som dock också tor-
de vara på väg att bli ganska ovanligt. Ord 
som halvannan, halvtredje, haivnionde 
kan översättas med "en halv in på den 
andra, tredje, nionde", dvs. 11/2, 2 1/2, 
8 1/2. 

Ordtypen är något vanligare i danskan, 
där den utom i halvanden förekommer i 

orden för 50. 70 och 90, dvs. halvtreds 
(halvtredsindstyve), halvfjerds (halvfjerd-

sindstyve) och halij'ems (halvfemsindsty-

ve), egentligen "halvtredje, halvfjärde 
och halvfemte gånger tjugo". Ledet sinds 
är s-form av sind, samma ord som det sin 
med betydelsen "gång" som förekommer 
i ord som sinom ("tusen sinom tusen") 
och någonsin. 

Manschauvinism 

1 tidningarna talas det nu ibland om 
manschauvinism och manliga chauvinis-
ter. Vad menas med det? Betyder inte 
chauvinism "överdriven patriotism"? 

Chauvinism betyder "överdriven foster-
ländskhet el. patriotism". En chauvinist 
är en person som visar eller präglas av 
chauvinism. Dessa ord har använts i 
svenskan i drygt hundra är, och de har 
motsvarigheter i många språk. Bakom hg- 

ger franskans chauvinisme och chauvinis-
te. Dessa ord började användas på 1840-
talet i franskan. De är bildade till namnet 
Nicolas Chauvin. Denne Chauvin var en 
av huvudpersonerna i ett lustspel från 
1831 med namnet "La cocarde tricolore" 
av bröderna Coignard. Chauvin är där en 
veteran från Napoleonkrigen, genomsy-
rad av militärpatriotism och nationalfå-
fänga. Efter denna person kom den över-
drivna, överspända och ofta löjeväckande 
nationalfåfängan och skrytsamma patrio-
tismen att kallas chauvinism. 

Under senare är har chauvinism, chauvi-
nist och chauvinistisk kommit att få ett 
vidgat användningsområde, ofta då med 
prefixet mans- eller attributet manlig. 
Med manschauvinism eller manlig chau-
vinism menas då en - verklig eller för-
ment - inställning hos män att de är över-
lägsna kvinnorna. Denna nya användning 
av orden, som nu förekommer i många 
språk, har tidigast uppträtt i amerikansk 
engelska. Orden har särskilt använts inom 
den amerikanska "nyfeministiska" kvm-
norörelsen (Women's Lib). Chauvinism 
etc. i denna nya betydelse används i regel 
som (nedsättande) slagord eller skällsord. 
Orden har i denna användning också en 
viss karaktär av modeord. 

Följetänger och fotnötter 
Inte sällan ser och hör man pluralformen 
följetänger. Kan den formen verkligen an-
ses korrekt? 

Ord et följetong har använts i svenskan åt-
minstone sedan början av 1840-talet (eni. 
SAOB). Det är ett lån från franskansfeuil-
leton. Franskans feuilleton är bildat till 
feuillet "litet blad", som i sin tur är en 
bildning tillfeuille "blad" (av lat. folium). 
Det franska ordet fick snabbt försvenskad 
stavning hos oss. 1 detta fall kanske för-
svenskningen underlättades av att ordet 
kunde anknytas till svenskans följa och 
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följe- (t. ex. i följesven, följeslagare). En 
följetong kan ju anses vara något som 
"följer med" en tidning eller tidskrift. Or-
det tycks också mycket tidigt ha fått helt 
svensk betoning, alltså med huvudtrycket 
på första stavelsen (till skillnad från andra 
franska lånord på -ong, t. ex. ballong, sa-
long, bussarong). Det har då kunnat upp-
fattas som en sammansättning av följe-
och ett ord -tong. Då har denna senare 
sammansättningsled kunnat anknytas till 
svenskans tång med pluralen tänger. Plu-
ralformenföljetänger är känd ända sedan 
1843 (enl. SAOB), men den användes re-
dan då skämtsamt. Och denna fortfarande 
ganska ofta nyttjade pluralform bör hu-
vudsakligen betraktas som en vardagligt 
skämtsam form. Men det är antagligen så 
att många tror att det är en helt korrekt 
form. Den enda korrekta pluralformen är 
emellertidföljetonger. 

Fallet följetän ger är inte unikt. En väl-
känd parallell är pluralformen fotnötter, 
som ofta används mer eller mindre skämt-
samt till ordetfotnot. Fotnot skall givetvis 
ha pluralen fotnoter (jfr not:noter). For-
men fotnötter är väl från början en skämt-
sam eller ordlekande form efter mönster 
av fot.fötter, rot:rötter, och säkert har 
också pluralen nötter (till flöt) spelat in. 

Boklådor eller bokhandlar? 

1 Svenska Akademiens ordlista står det 
att ordet bokhandel skall heta boklådor i 
pluralis. Ardet verkligenfel att säga flera 
bokhandlar? 

Den helt regelrätt bildade pluralformen 
bokhandlar kan aldrig betraktas som fel-
aktig. Den är däremot ovanlig och har all-
tid varit det. SAOL anger alltså boklådor 
som pluralform till bokhandel. SAOB och 
Östergrens Nusvensk ordbok ger ingen 
pluralform alls. Att SAOL inte upptar for-
men bokhandlar beror på att den formen 
anses kunna leda tankarna till bokhandla- 

re. Detta gäller emellertid bara den be-
stämda formen bokhandlarna, som kan 
hänföras både till bokhandlar och bok-
handlare. Men i de flesta fall torde detta 
inte innebära någon nämnvärd olägenhet. 
Det finns flera liknande, teoretiskt sett 
dubbeltydiga former, t. ex. fiskarna (till 
fisk och fiskare), domarna (till dom och 
domare), murarna (till mur och murare). 1 
fall som de senare var det förr inte ovan-
ligt att man till -are-orden använde former 
med ett inskjutet (eller bevarat) e, t. ex. 
fiskarena, domarena. Sådana former är 
nu föråldrade, och de är också obehövli-
ga, därför att sammanhanget nästan alltid 
ger klart besked om vilket av två möjliga 
ord det är fråga om. På liknande sätt bör 
pluralen bokhandlar (med den bestämda 
formen bokhandlarna) kunna användas. 
Det är alltid opraktiskt att behöva tillgripa 
ett helt annat ord för att kunna använda en 
böjningsform, t. ex. att gå över till andra 
hoklådor när man inte finner en bok i en 
viss bokhandel. 

Hemvistet eller hemvisten? 

Heter det inget känt hemvist eller ingen 
känd hemvist? 

Ordet hemvist, använt i svenskan ända se-
dan medeltiden, var ursprungligen femini-
num. Den äldsta formen är alltså en hem-
vist, hemvisten. Men ordet har ända sedan 
1500-talet också kunnat behandlas som 
neutrum, ett hemvist, hemvistet. Detta 
byte av genus kan förklaras på olika sätt. 
Det kan bero på att det ovanliga ordet vist 
har anslutits till det besläktade neutrala 
ordet viste (en alternativ form hem viste är 
känd sedan 1700-talet och förekommer 
ännu dialektalt). Också en anslutning till 
det neutrala ordet hem kan ha skett. Nu-
mera har hemvist dubbel böjning - det 
kan heta både hemvistet och hemvisten. 
Den neutrala höjningen sätts i första rum-
met i SAOL, och den torde vara den van-
ligaste. 
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Aktuell debatt 

Mera om han och hon 

Med detta vill jag anmäla en avvikande 
mening mot professor Moldes artikel 
"Han, hon, den - eller vad?" i Språkvård 
1/76. Framförallt hoppas jag - som gam-
mal lagskrivare - att den i artikeln refere-
rade, delvis nya lagskrivningsteknik, som 
introducerats av Tystnadspliktskom-
mittén, inte kommer att bilda skola. 

Jag har alltid tyckt det vara en fördel att 
slippa sådana i tyskan inte ovanliga, om-
ständliga formuleringar som "Sehr geehr-
te Hörer und Hörerinnen", och jag anser 
fortfarande att en utveckling i den rikt-
ningen i vårt språk skulle vara olycklig. 
Om man, för att taga ett av Moldes exem-
pel. skriver: "Part förlorar sin rätt att 
övertaga hyres- eller bostadsrätten. om  
han icke framställt anspråk därpå senast 
- - -", så vill jag påstå att det för nor-
malt läskunniga är omöjligt att inte förstå 
vad "han" syftar på. Jag vill också bestri-
da, att det här skulle vara fråga om "lag-
språkets speciella bruk av han" det är en 
helt allmängiltig språkfråga, även om lag-
skrivare nog oftare än andra ställs inför 
problemet. 

Låt mig f. ö. citera':" Dessa uttryck av ty-
pen han respektive hon äro emellertid i re-
gel onödiga och göra ett pedantiskt in-
tryck: den om personer låter ovårdat eller 
avsiktligt nedsättande" (Wellander. Riktig 
svenska. 1 uppl., s. 226). 

Än en sak: Artikelns motto, ett citat från 
professor Dahlstedt, illustrerar - rätt läst 
- ganska väl min inställning. Det sägs, att 
man bör säga lärare även om kvinnliga lä-
rare, inte "lärarinna". Just så. inga "Hö-
rerinnen" och liknande, men lärare eller 

direktör är inga könslösa ord, de är mas-
kulina, liksom arbetare och åhörare, och 
trots detta bör de användas genomgående. 
Härom är väl de flesta skribenter eniga 
numera, men varför inte anse detsamma 
om han och denne? 

Dahlstedt nämner även "riksdagsleda-
mot". Varför kan inte en kvinna vara riks-
dagsman? Hon kan sedan länge vara 
nämndeman, godeman, boutredningsman, 
skiftesman, skiljeman, löftesman och an-
nat i samma stil. 

Erik Hedfeldt 
f. d. justitieråd 

Kommentar: Ord som lärare och arbetare 
är språkhistoriskt sett maskulina, men de 
används sedan länge och numera allt ofta-
re som könsneutrala, dvs, de har det ge-
nus som den individ har som de syftar på. 
Detsamma gäller och kanske än mer titlar 
och yrkesbeteckningar av latinskt och ro-
manskt ursprung som adjunkt, lektor, in-
genjör, professor, intendent, ord som ald-
rig har haft betydelsemässigt likvärdiga 
feminina motsvarigheter. Ord som arbeta-
re, lektor, direktör etc. kan därför inte an-
vändas som stöd för ett generellt bruk av 
han som personligt pronomen. Han (och 
denne) är könsmarkerande, liksom hon, 
och könsmarkeringen tycks ha blivit mera 
tydlig under senare tid. Det är det som gör 
att det förr eller senare - snarast förr - 
kan bli nödvändigt att ändra bruket av det 
generella han i lagspråk och andra sam-
manhang. Det bör också påpekas att Erik 
Wellander i fjärde uppi. av Riktig svenska 
(1973) helt har ändrat vad han tidigare har 
sagt om han, hon, den. F. ö. hänvisar jag 
till min artikel i Språkvård 1/76. 

Bertil Molde 
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