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Catharina 	Språknämndens enkät till svensk- Grunbaum 
lärare 

1 syfte att försöka kartlägga olika problem och svårigheter i 
den språkliga delen av svenskundervisningen på grundsko-
lans högstadium och i gymnasieskolan sände Svenska språk-
nämnden våren 1976 ut en enkät till huvudlärarna i svenska. 
Språknämndens avsikt med undersökningen var bland annat 
att skaffa sig underlag för att utarbeta olika nya hjälpmedel 
för lärarna. Svaren på enkäten har sammanställts och bearbe-
tats av Catharina Grunbaum, forskningsassistent vid Svenska 
språknämnden, och de presenterades av henne vid nämndens 
årsmöte den 24 september 1976. Denna artikel är en utvidgad 
version av föredraget vid årsmötet. 

Att svenskan i skolan alltid har varit av in-
tresse för ett språkvårdande organ som 
Svenska språknämnden behöver väl 
knappast sägas. Och att de som undervi-
sar i svenska har intresse av råd och syn-
punkter från språknämnden när det gäller 
svenskan i skolan har många av nämndens 
medlemmar och tjänstemännen på nämn-
dens sekretariat fått erfara, både under lä-
rardagar och andra sammankomster och 
genom enskilda kontakter med svensklä-
rare. 

Men förutom Skolordlistan, som gavs ut 
i samarbete med Svenska Akademien, har 
språknämnden inte publicerat någon 
handledning i språkliga frågor som varit 
direkt inriktad på svenskan i skolan. Att 
sådana hjälpmedel är önskade är det emel-
lertid inga tvivel om, och det var för att ta 
reda på hur behovet närmare gestaltar sig 
och för att få en översikt över vad som 
uppfattas som problem med språket i sko-
lan som språknämnden i våras sände ut en 
enkät till huvudlärarna i landets nästan 
1 600 högstadie- och gymnasieskolor. 
Svarsfrekvensen var följande (här och i 
fortsättningen förkortas grundskolans 

högstadium med gh och gymnasieskolan 
med gy): 

Antal skolor som enkäten sänts till 

gh 1033 
gy 554 

1 587 

Antal skolor som svarat 

gh 268 (26% av gh) 
gy 157(28%avgy) 

425 (27% av tot.) 

Antal enkätsvar 

gh 348 
gy 277 

625 

Svar kom alltså från drygt en fjärdedel av 
skolorna, och antalet svar var 625. Men 
det är åtskilligt mer än 625 lärares åsikter 
som är representerade, eftersom det i 
många fall ligger en samlad ämneskonfe-
rens på kanske sex, sju, åtta lärare bakom 
ett enda enkätsvar. 

Man kan naturligtvis fråga sig hur pass 
representativt ett material av den här stor-
leken är, och av vilka orsaker lärarna har 



svarat eller inte svarat. Naturligtvis har 
man till en stor del att göra med ett posi-
tivt urval, dvs, med lärare som är intresse-
rade av språkfrågor. Men det behöver inte 
innebära att alla de som inte svarat är lik-
giltiga eller negativa till enkäten. Många 
enkätbianketter tycks ha drunknat i de 
högar av papper som en svensklärare 
måste sysselsätta sig med - det omvittnas 
från flera håll. Ändå törs jag nog säga att 
somliga tendenser som kommer till synes 
är så starka och entydiga att det knappast 
skulle vara troligt att bilden på de punk-
terna skulle vara annorlunda om svaren 
hade varit flera. För övrigt får materialet 
tala för sig självt. 

1 frågorna skils det mellan grundskola och 
gymnasium, men inte mellan gymnasiets 
2- och 3-åriga linjer - fast vi vet att skill-
nanden mellan dessa linjer kan vara myc-
ket betydelsefull. Men det finns en mängd 
påpekanden om specialproblem på det 2-
åriga gymnasiet, och de påpekandena går 
att plocka fram vid behov. 

Lärarnas ålder, tid i yrket och ämneskom-
bination har inte efterfrågats, trots att 
dessa uppgifter naturligtvis vore oerhört 
intressanta. 

Själva frågorna gäller former och syntax, 
språkriktighet, stil, ordkunskap, uttal och 
dialekt. Vad som efterfrågas är inte i 
första hand faktiska företeelser i elever-
nas språk, utan lärarnas attityd till eller 
uppfattning om vissa språkliga företeel-
ser. Frågorna har i allmänhet utformats så 
att svaren kunnat formuleras mycket fritt, 
något som emellanåt gjort kategorisering-
en av dem problematisk - det förekom-
mer nämligen att lärare menar lite olika 
saker med samma term eller att de beto-
nar olika sidor av det som termen står för 
olika starkt, och det händer också tvärtom 
att de menar samma sak, fast de benäm-
ner den olika. Och många svar har en no-
tisform som gör dem svåra att tolka - nå- 

got som annars eleverna brukar klandras 
för. Hur de olika beräkningarna och kate-
goriseringarna har gjorts finns det emel-
lertid inte plats att gå in på här. 

Reaktionerna hos dem som har besvarat 
enkäten varierar, från dem som finner den 
"fullständigt idiotisk" (men det skall sä-
gas att de bara är 3-4 stycken) till dem 
som finner den mycket angelägen (och de 
är många) och som hoppas att den skall 
kunna leda till att svensklärarnas arbete 
underlättas. 

Vilket är då det allmänna intryck man får 
när man går igenom enkätsvaren? Det 
finns otaliga upplysningar om allt som det 
frågas efter, men att redovisa alla dessa är 
helt enkelt inte möjligt. Det får räcka med 
de viktigaste eller vanligaste synpunkter-
na, och då skall först nämnas några som 
uppträder som ständiga följeslagare (de är 
inte obekanta) nämligen: svenskämnet har 
för få timmar, ämnet är för splittrat, de 
stora och de sammanhållna klasserna gör 
det svårt att undervisa, eleverna har så 
knappa kunskaper i grammatik att det är 
svårt att diskutera språkfrågor, lärarna är 
osäkra om vilka språkliga normer de skall 
lära ut. 

1. Talspråksformer i skrift 

En av de frågor där många lärare säger sig 
vara villrådiga är nummer 1 i enkäten, 
bruket av talspråksformer i skrift. Frågan 
hade följande utformning i enkäten: 
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'Vad anser ni om olika talspråksformer i elevernas skriftliga uppgifter? 

Får användas i Får ej användas i 

1) åk 7 2) åk 8 3) åk 9 4) gymni) åk 7 2) åk 8 3) åk 9 4) gymn 
dom (för de) fl fl fl fl fl fl fl fl 

dom (för dem) fl fl fl fl fl fl fl fl 

c)mejetc. fl fl fl fl fl fl fl fl 

d)sija fl fl fl fl fl fl fl fl 

e)nån fl fl fl fl fl fl fl fl 

f)nåt fl fl fl fl fl fl fl fl 

g)någe fl fl fl fl fl fl fl fl 

h)ntigra' fl fl fl fl fl 0 fl 0 
i) 	sån, sånt, såna fl fl fl fl fl fl fl fl 

j)ska fl fl fl fl fl fl fl fl 

k) va (för var, 
imperf.) fl fl fl fl fl fl fl fl 

1) 	vart (för varit) fl El fl fl fl fl fl fl 

vart ("blev") fl fl fl fl fl fl fl [II 
blitt (för 
blivit) fl fl fl fl fl fl fl fl 

tatt (för tagit) fl fl fl fl fl fl fl fl 

gett (för givit) fl fl fl fl fl fl fl fl 

Eventuella kommentarer (t. ex. om  olika bedömning för berättelse, utredning etc.): 

Den här frågan har besvarats av samtliga. 
De många svarsalternativen och de många 
möjligheterna till modifikationer av dessa 
har emellertid gjort det mycket svårt att 
på kort tid bearbeta svaren mera ingåen-
de. Undersökningen har därför koncen-
trerats på den deifråga som uppfattas som 
den viktigaste, både av språknämnden 
och av lärarna, nämligen bruket av dom 

för de och dem. Det visar sig då att 20% 
av lärarna säger sig tillåta dom på grund-
skolan, utan några allvarligare restriktio-
ner; på gymnasiet är det 8% som säger sig 
tillåta dom. En del accepterar dom bara 
som objektsform, andra bara som sub-
jektsform, men de är få. 

En hastig genomgång av åsikterna om 
några av de andra talspråksformerna ger 
vid handen att ska accepteras av nästan 

Tryckfel i enkätblanketten för nåra  

alla, medan blitt, tatt, vart inte accepteras 
ens i åk 7, annat än i undantagsfall. Många 
säger sig inte acceptera gett - en del fast-
än de accepterar ska. Men förmodligen 
kan man räkna med att en del nej för gett 
kommit till av bara farten, efter blitt och 
tatt. 

Som skäl till att de accepterar dom - 
och en del andra talspråksformer - upp-
ger många att det är den enda naturliga 
talspråksformen och att det är omöjligt att 
kräva att eleverna skall välja en stramare 
språkform än den som de möter i sin dagli-
ga läsning, dvs. i tidningar och ungdoms-
böcker. En del godtar argumentet "så fick 
vi skriva för vår förra magister". 

De lärare som inte generellt tillåter dom 
visar en blandad inställning. En stor grupp 
säger sig ta hänsyn till stilen i sin bedöm-
ning av talspråksformerna. Men i den mån 
stilen och bruket inte preciseras är det 
svårt att avgöra var varje enskild lärare 
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sätter sina toleransgränser: somliga ac-
cepterar talspråksformer bara i mycket 
vardaglig eller i mycket personlig eller i 
kåserande stil, andra tillåter dem även i 
berättande och t. o. m. i beskrivande stil, 
men inte i utredande stil eller samman-
hang som har drag av facktext. Alla tycks 
dock tillåta talspråksformer vid återgivan-
de av talspråk. Somliga skiljer stadierna åt 
och kräver mer skriftspråkliga former ju 
högre upp eleverna kommer. De säger sig 
också försöka att efter hand göra eleverna 
medvetna om de olika formernas olika 
stilvärde - något som kan vara av nöden, 
eftersom många elever sägs använda de 
och dom, mig och mej om varandra, även 
i samma mening. 

Många säger sig bedöma svagare elever 
mindre strängt: huvudsaken är att de över 
huvud taget skriver, säger man. För 
många lärare tycks det vara en självklar 
sak att ta hänsyn till elevens förmåga, i 
den här frågan liksom i andra frågor som 
rör språkriktighet och stil. Men det finns 
också en och annan som framför åsikten 
att eftergivenhet på den här punkten inte 
befrämjar någon jämlikhet: de anser det 
inte rätt att låta de svagare hålla till godo 
med en språkform som kan klassa dem so-
cialt när de behöver uttrycka sig i allvarli-
gare sammanhang, som kan vara viktiga 
för dem. Och någon påpekar att många 
elever uppfattar det som ett knivhugg i 
ryggen när det i bedömningsmönstret för 
de centrala proven läggs vikt vid sådana 
formella saker som de-dem-dom. "Ojust" 
säger de eleverna - och inte utan skäl - 
"så har viju fått skriva tidigare". 

Jag har litet närmare undersökt svaren från 
de lärare som accepterar dom och jämfört 
med vad samma lärare svarar på andra 
frågor. Det lustiga är att många här inte 
alls är särskilt liberala på andra punkter. 
Så t. ex. är åtskilliga ganska restriktiva i 
fråga om de vardagsord som nämns under 
punkt 2, tjej, kille, jobb, farsa m. fl. Vad 

som är mest iögonenfallande är dock att 
ytterst få av dem som godtar dom godtar 
konstruktionen "av de som". Det finns 
visserligen några enstaka som säger sig 
föredra ett talspråksenligt "av dom som" 
framför den som de anser felaktiga kon-
struktionen "av de som", men de fles-
ta gör ingen kommentar i frågan. Man 
undrar om de rättar till "av dem som" el-
ler till "av dom som". 

Punkt 1 i enkäten kompletterades med 
följande fråga: 

"Anser ni att det vore värdefullt om 
Svenska språknämnden utarbetade en re-
sonerande handledning för bedömning av 
sådana frågor som behandlas i punkt 1?" 

Antal svar 569 = 91% 
Ja 525=92%av 569 
Nej 33= 6% 
Övriga 11= 	2% 

Att 100% av de lärare som besvarat enkä-
ten säger sig följa vissa riktlinjer när de 
bedömer talspråksformer i skrift innebär 
emellertid inte att 100% anser dessa rikt-
linjer odiskutabla. På frågan om det är 
önskvärt att språknämnden utarbetar en 
handledning i de här frågorna har nämli-
gen en överväldigande majoritet av dem 
som besvarat frågan - och det är nästan 
alla - sagt ja, med eller utan förbehåll, till 
största delen utan, i åtskilliga fall däremot 
med tacksamhet. 

Den vanligaste motiveringen för en hand-
ledning är att man önskar ett enhetligt be-
dömningssätt bland lärarna. Som det nu är 
tycks förvirringen vara stor: många lärare 
är osäkra och tveksamma om hur de skall 
bedöma olika former, och eleverna kon-
fronteras med nya normer när de byter 
årskurs och lärare. Flera säger sig behöva 
ett stöd i diskussionen med eleverna och 
med kolleger - och meningsskiljaktighe-
tema får inte sämre grogrund av att en del 
av SO:s meddelanden innehåller dom och 
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andra talspråksformer. En del anser att 
enhetligheten bör gälla även låg- och 
mellanstadiet, och frågan om en skrift-
språksnorm redan på lågstadiet, när det 
gäller de här formerna, är något som verk-
ligen kan diskuteras. Det vore kanske inte 
orimligt att lägga liknande synpunkter på 
de här formerna som på stavningen och 
att eleverna bör lära sig stava från den 
stund då de lär sig skriva ärju något som 
inte ifrågasätts. Eleverna har ju inget 
skriftspråk när de börjar skolan, så skrift-
språksformerna i skrift skulle inte behöva 
stå i något motsatsförhållande till deras 
eget språk - inte mer än de många stav-
sätt som inte har någon motsvarighet i ut-
talet. En del lärare påpekar också att det 
ligger en trygghet i att veta att det finns 
former som man alltid kan hålla sig till; 
den osäkre slipper stilbiandning, medan 
den stilglade kan uttnyttja normen genom 
att experimentera och göra avvikelser 
från den. 

En del säger uttryckligen att de vill ha en 
normerande handledning i de här frågor-
na, och somliga anser att de normer som 
ställs upp skall gälla även för journalister 
och författare. Andra trycker på att hand-
ledningen bör vara resonerande. De är 
rädda för att osäkra lärare skulle kunna lå-
sa sig så hårt vid normen att utrymmet för 
stilvariationer skulle inskränkas. Egentli-
gen är väl inte åsikterna om en normeran-
de respektive resonerande handledning så 
oförenliga som det först kan tyckas: vad 
somliga kallar normer för olika stilarter 
kallar somliga andra frihet att välja form 
efter stilart. 1 alla händelser betraktas nå-
gon form av handledning för bruket av 
talspråksformer som den absolut viktigas-
te av de handledningar som föreslagits i 
enkäten. Även lärare som ställer sig tvek-
samma till ingripanden i andra frågor vill 
ha en handledning ljust denna. 

2. Vardagsord 1 skrift 

''Vad anser ni om olika rardagsord i ele-
vernas skriftliga uppgifter, t. ex. tj(j, kille, 

kotnpis, jobb, ,na(-ka, farsa, ,norsa, bror-

sa, syrra ? 

Får användas i 
1) åk 7 2) åk 8 3) åk 9 4) gymn 

El 	El 	El 	El 

Får ej användas i 
1) åk 7 2) åk 8 3) åk 9 4) gymn 

El 	El 	El 	El 

Eventuella kommentarer:" 

Den dominerande attityden till bruket av 
vardagsord i skrift är att det är en stilfrå-
ga. Men liksom när det gäller fråga 1, tal-
språksformerna, skiljer sig uppfattningar-
na om hur högt upp på stilskalan de här 
orden är gångbara - somliga godtar dem 
bara i dialog och i kåserande stil, andra 
även i berättande. De flesta anser också 
att de ord som anges som exempel inte al-
la ligger på samma stilnivå. Jag har med 
ledning av svaren gjort en gruppering av 
orden och av åsikterna om dem, vilket vi-
sas i följande diagram. (Nästan alla har 
besvarat denna fråga.) 

, — 1 /1Y 70 M,- 

vh,frAvAIvAVA 
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Det framgår här - inte oväntat - att var-
dagsorden accepteras i långt större ut-
sträckning i grundskolan än på gymnasiet. 
Det framgår vidare att ungefär hälften av 
dem som yttrat sig om bruket av tjej, kille, 
kompis i grundskolan anser att det är en 
stilfråga. En fjärdedel accepterar dem och 
en fjärdedel gör det inte. På gymnasiet är 
återhållsamheten större. Gruppen inacka, 
frirsa accepteras i mindre utsträckning än 
tjej, kille, både i grundskolan och på gym-
nasiet. Jobb däremot betraktas av många 
som rumsrent, och det ordet ärju också 
på väg att förlora sin utpräglat vardagli-
ga karaktär, det märks inte minst genom 
att man möter det i dagstidningarnas le-
darspalter. Även ordet kompis har av fle-
ra angetts som mindre slangartat och som 
det enda naturliga ordet för grundskole-
eleverna, som finner kamrat uppstyltat 
och konstlat. Farsa osv, betraktas där-
emot av de flesta som ren slang. 

Liksom i fråga om talspråksformerna sä-
ger många lärare att de tar hänsyn till sta-
dium, att de tar hänsyn till elevens förmå-
ga, att de försöker väcka stilkänslan hos 
eleverna allteftersom osv. 

Det är uppenbart att många lärare är osäk-
ra om vilken plats vardagsorden - och 
talspråk över huvud taget - får ta i elever-
nas skriftliga alster. Några påpekar att det 
inte är lätt att kräva en mindre vardaglig 
stil i elevernas produkter än den de möter 
i ungdomsböckerna. Det framförs också 
synpunkter på lärarkollegers - däribland 
svensklärares - "kompissnack" och den 
effekt det kan ha när det gäller utveckling-
en av elevernas stilkänsla. Många undrar 
hur de egentligen skall ställa sig till var-
dagsspråk och ungdomsspråk även i tal, 
hur de skall förhålla sig till svordomar, 
slang och förstärkningsord av typen jät-
te-, döds-, skit-, häftigt osv, och "joker-
ord" som grej, pryl i stället för precisa 
benämningar. Flera säger att de tycker att 
de befinner sig i en svår balanssituation, 

när det krävs att de dels skall acceptera 
elevens språk, dels utveckla detta språk 
till ett uttrycksmedel som är användbart i 
flera olika stilsituationer. 

Punkt 2 i enkäten kompletterades med 
följande fråga: 
"Anser ni att det vore värdefullt om 
Svenska språknämnden utarbetade en re-
sonerande handledning för bedömning av 
sådana ordvalsfrågor som berörs i punkt 
2?" 

Frågan har besvarats på följande sätt: 

Antal svar 558 = 89% 
Ja 470=84%av558 
Nej 66=12% 
Övriga 22= 4% 

3. Svåra ord hos eleverna 

"Förekommer det att ni måste säga till 
eleverna att använda enklare och mer all-
mänt begripliga ord (i stf. främmande 
ord, facktermer o.d.)? Om svaret är ja, 
kan ni ge något exempel?" 

Denna fråga har besvarats enligt följande: 

Antal svar 	589=94% 
Ja 68=12%av589 
Sällan 105=18% 
Nej, Aldrig 402=68% 
Ovriga 13= 2% 

Att en lärare får be en elev förklara ord 
som denna använt tycks oftast hända då 
eleven gjort ett muntligt referat av en 
facktext eller ställt samman uppgifter ur 
uppslagsverk o. d. Det visar sig då inte 
sällan att eleven inte själv riktigt vet vad 
de svåra ord som han har använt betyder. 
Flera rapporterar också att många "nyför-
värvade" ord används vagt eller felaktigt 
eller förväxlas med varandra - det gäller 
framför allt abstrakta ord av typen opi-
nion, opposition, passivera, pacificera 
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m. fl. Det är ju i och för sig inte märkligare 
att detta sker i skolan än att det sker på 
andra håll, vilket ju bl. a. den Frick-Malm-
strömska undersökningen, presenterad i 
boken "Språkklyftan", ger bevis för. 

Sedan finns det förstås elever, främst på 
gymnasiet, som gärna briljerar med främ-
mande ord. Men det har det ju alltid fun-
nits— det är bara ordförrådet som växlar. 

Men det finns också situationer då elever-
nas bruk av svåra ord speglar verklig kun-
skap i ett ämne. Det rör sig med andra ord 
om facktermer, och fackområdena kan 
vara av de mest skilda slag. Det kan gälla 
ämnen i skolan - särskilt redovisningen 
av uppgifter på gymnasieskolans tekniska 

Antal svar gh 267 
Förbättrats 25 = 9% 
Försämrats 136 = 51 Vc 
Varken bättre el. sämre. 
Annorlunda 106 = 40 51c 
Ovriga 0 

1 gruppen "Övriga" finns de som har sva-
rat att de anser en jämförelse omöjlig, ef-
tersom skolformerna ändrats (bl. a. har in-
tagningen till gymnasiet breddats), att det 
krävs undersökningar för att man skall vå-
ga uttala sig, att de duktigare kan mera nu 
men de svagare mindre m. m. 

Som den främsta orsaken till att ordkun-
skapen skulle ha försämrats anges att ele-
verna läser och även skriver mindre än ti-
digare. Svensktimmarna räcker inte till, 
och läsningen på fritiden trängs undan, 
framför allt av ett intensivt kamratliv. 

Därefter anges som orsak TV, radio, 
dagstidningar och serietidningar. Riktigt 
hur massmedierna skulle inverka menligt 
på ordkunskapen meddelas sällan; det 
finns några påpekanden om att bilden er-
sätter orden, men det kan ju knappast gäl- 

linjer och på vårdlinjen ger svenskläraren 
anledning att ta upp problemet med fack-
språk och kommunikation. Det kan också 
gälla fritidsintressen: sport, mopeder, 
popmusik osv. Frågan om elevernas fack-
terminologiska ordförråd och deras ord-
förråd i övrigt ges det annars mer intres-
santa synpunkter på under punkt 4, den 
punkt som handlar om ordkunskap. 

4. Ordförråd och ordkunskap 

"En fråga om ordkunskap till den som har 
längre lärarerfarenhet (kanske 5 är eller 
mera): Anser ni att ordkunskapen och 
ordförrådet hos elever på samma skolsta-
dier har förbättrats eller försämrats? Ge 
om möjligt en motivering till svaret." 

gy 222 	tills. 489 = 78% 

	

16= 7% 	 41= 8%av489 

	

123=55% 	259=53% 

	

66=30% 	172=35% 

	

17= 8% 	 3% 

la radio och dagspress. Ungefär lika preci-
sa är de svar som uppger orsaker som ni-
vellering, demokratisering, allmän kun-
skapssänkning i samhället och tilltagande 
slapphet. 

Sedan följer på listan över orsaker till för-
sämring det förhållandet att många ungdo-
mar kommer från hem där det inte läses 
böcker eller där det inte samtalas mycket. 
Ringa kontakt med vuxna över huvud ta-
get, isoleringen i tonårsvärlden, gängnor-
merna, kompissnacket framhålls av åtskil-
liga. Invandrarbarnens språkliga hemmil-
jö är en speciell fråga i det här samman-
hanget. 

Torftigt språk i serietidningar, kiosklitte-
ratur, ungdomsböcker, står på nästa plats. 
Men även läroböckerna anklagas för ett 
förenklat och utslätat språk, som i sitt nit 
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att lägga sig på elevernas nivå inte bidrar 
till att utveckla deras språkkänsla. Det 
finns f. ö. också uppgifter om att läroböc-
ker som inte har mer än 5 är på nacken in-
te går att använda: eleverna förstår inte 
instruktioner o. d. i dem. 

Vidare nämns borttagandet av läxorna 
och ordplugget, minskad bibelläsning, 
bristande intresse hos lärare i andra äm-
nen att ägna sig åt ordkunskap, motvilja 
hos eleverna mot att anstränga sig med 
ordJistor för att lära sig ord som de tycker 
det är onödigt att kunna, och motvilja mot 
att läsa texter med flera obekanta ord i - 
det sista en attityd som egentligen inte gäl-
ler de svåra orden utan snarare hela skol-
situationen. Eleverna kan ju uppenbarli-
gen tillägna sig svåra ord så snart ämnet är 
av vitalt intresse för dem (jfr punkt 3). 

Men massmedierna, och särskilt TV, upp-
ges nu inte baia vara orsak till en utarm-
ning av ordförrådet. Faktum är att nästan 
dubbelt så många som de som anser att 
TV medfört en försämring anser att TV 
och andra massmedier är orsaken till att 
ordförrådet har förbättrats. Och bland 
dem som anser att ordkunskapen och ord-
förrådet blivit annorlunda är det många 
som just påpekar att det nya ordförrådet 
har ett stort inslag av ord från TV och 
press. 

Hur yttrar sig då försämringen, förbätt-
ringen eller förändringen? Ja, i fråga om 
beskrivningen av symtomen är man fak-
tiskt mer överens än i fråga om värdering-
en eller förklaringen av dem. Man säger 
att eleverna förstår många nya ord, men 
att bruket och förståelsen av äldre svens-
ka ord har minskat. Sedan klagas det över 
att elevernas aktiva ordförråd är dåligt: de 
visar sig i ordkunskapsprov känna till in-
nebörden hos åtskilliga ord, men de an-
vänder dem inte. Synonymfattigdomen i 
deras egna alster är besvärande. Den upp-
lysningen ger nog en fingervisning om vad 

många ordkunskapsprov och ordkun-
skapsövningar är värda: 'anyone can 
teach a parrot a word", säger en uppgifts-
lämnare, och det att en elev kan översätta 
ett inlärt ord med ett annat inlärt ord inne-
bär inte nödvändigtvis att han därmed 
också är förtrogen med begreppet bakom 
ordet. Och det ärju först då man är förtro-
gen med begreppet som man aktivt kan 
börja använda ordet i sin egen tankeverk-
samhet. 

De som hävdar att ordkunskapen ökat el-
ler förändrats motiverar ofta sin åsikt med 
att eleverna nu behärskar aktuella ord, 
samhällsdebattens och massmediernas 
ord, t. ex. ,nultinationell, integrera niass-
medium. Dessutom har många elever ett 
rikt ordförråd inom fackområden som in-
tresserar dem: de behärskar termer, namn 
på ting. Det här slaget av ordkunskap 
skulle gott och väl uppväga att eleverna 
inte förstår ord från den äldre litteraturen 
eller "bondesamhällets vokabulär". 

Den grupp som talar om en försämring har 
mer varierande åsikter än föregående 
grupp. Här finns de som anser att elever-
nas huvudsakliga ordförråd skulle bestå 
av svordomar och universalord som 
"grej". Men här finns också de som 
konstaterar att eleverna kan nya ord och 
facktermer, men att förhållandet inte är så 
enkelt som att nya ord för aktuella be-
grepp har fått ersätta gamla ord för döda 
begrepp, så att massan av ord i elevernas 
ordförråd när allt kommer omkring hålls 
konstant. De ägnar sig i allmänhet inte åt 
att harmas över att gemak och schatull in-
te förstås, men de ser allvarligt på att ele-
verna inte förstår sådana äldre, inhemska 
ord som i hög grad är levande i allmän-
språket, ord som föredömlig, erinra, syn-
nerligen, inhemsk. Och det allvarligaste 
återkommande påpekandet är att det finns 
stora brister i förståelsen, men framför allt 
i bruket av sådana ord som behövs för att 
man skall kunna uttrycka sammanhang, 
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föra resonemang, analysera, beskriva 
känslor, nyansera och precisera. De bris-
terna kan inte ersättas med ett rikt förråd 
av vad någon kallar "prylord". 

Punkt 4 i enkäten kompletterades med 
följande fråga: 

"Finns det behov av andra läromedel för 
ordkunskapen än de nu existerande (t. ex. 
nya ordlistor)?" 

Antal slar 	474 = 76 
Ja 	 225=4717(av474 
Nej 	 197=42% 

På denna fråga finns det alltså något fler 
ja- än nejsvar - men många av nejen gäl-
ler bara frågan om det behövs nya ordlis-
tor. Här skall inte ges exempel på de otali-
ga förslag till nya läromedel och ordilstor 
som givits, men det kan nämnas att en ge-
nomgående önskan är läromedel där or-
den sätts in i större sammanhang. 

Sedan finns det en grupp lärare som be-
tackar sig för alla slag av färdiga lärome- 

del och i förväg utformade övningar och 
som anser att textläsning, med eller utan 
hjälp av ordböcker, är det enda sätt som 
man kan skaffa sig äkta ordkunskap på, 
ordkunskap som grundar sig på kännedom 
om begreppen bakom orden. En vanlig 
suck bland både ja- och nejsägare är: det 
är inte läromedel som saknas mest - det 
är tid. 

5. Språkriktighetsfrågor 

Punkt 5 bestod av fem delfrågor, A—E. 
Den första var av mer allmänt slag, de öv-
riga behandlade fyra konkreta problem. 

Besvärligaste språkriktighetsfrågor 

"A. Vilka språkriktighetsfrågor är be-
svärligast i undervisningen? (Det räcker 
med några korta nyckelord, typ: varken - 
vare sig.)" 

Vad som anses vara de besvärligaste 
språkriktighetsfrågorna framgår av ne-
danstående uppställning: 

Antals'ar gh 234 gy 210 tills. 444=71% 

1 antal % 
av svaren nämns problem med: 
30-40% 	meningsbyggnad av alla slag 
10-20% 	"jag så han" (gh 20%, gy 11%) syftning (gh 4%, gy 25%) 

'innan—före" "var—vart" talspråksformer i skrift 
(dom, husena, stog, medans m. m.). 

5— 10% 	meningsindelning "större än mig" stavning satsradning 
"han sade att han kunde inte komma" (gh—, gy Il %) 

2— 5% 	fristående bisats ofullständig sats syntaktiska konstruktioner 
prepositioner kontamination böjning av starka verb ip-tecken 
stor och liten bokstav särskrivning dubbelt supinum tempusväxling 
oböjd predikatsfyllnad (Norrl.) "sin - hans" "därför att - för att' 
"till - tills" "tack vare - på grund av" "ju - ju" "dels - dels" 
Och och Men i menings början olika dialektala drag 

Formuleringen "Det räcker med några 
korta nyckelord, typ: varken - vare sig" 
har förmodligen styrt svaren därhän att 
många anger enskilda företeelser av just 
typen "varken - vare sig", "beryktad - 
berömd", "böt" för "bytte" eller "tack 

vare - på grund av". Man kunde kanske 
annars vänta att de största språkriktig-
hetsproblemen skulle vara frågor av både 
mer allvarlig och mer generell och mer 
frekvent natur, t. ex. sådana som rör me-
ningsbyggnaden. 



Nu tar emellertid ungefär en tredjedel av 
svaren upp just olika meningsbyggnads-
frågor bland de besvärligaste språkriktig-
hetsfrågorna. 1 grundskolan är det pro-
blem med meningsindelningen som domi-
nerar, medan det på gymnasiet tycks vara 
ordföljden "han sade att han kunde inte 
komma" som uppfattas som det största 
problemet - knappast väl för att den skul-
le vara vanligare på gymnasiet, utan för 
att lärarnas krav är strängare där. 

Oklar eller felaktig syftning ligger högt på 
listan. De vanligaste exemplen som anförs 
är "Sverige - de" (det klassas av lärarna 
som syftning) eller "i Sverige - de", och 
oprecist bruk av "man" - gärna med oli-
ka referent inom en och samma mening. 
Skillnaden mellan grundskolan och gym-
nasiet är stor i den här frågan - 4 7 och 
25 -, och det kan väl liksom i fråga om bi-
satsordföljden förklaras med att företeel-
sen uppfattas som ett problem först på 
gymnasiet. Men orsaken kan nog också 
sökas i att gymnasieeleverna behandlar 
mera abstrakta ämnen och anställer fler 
allmänna reflexioner än grundskoleelever-
na, som oftare berättar om faktiska, spe-
ciella händelser. 

Uttryckssättet "jag såg han" kommer på 
nästa plats, från Skånelänen även "jag såg 
hon", vilket ju är intressant eftersom det-
ta "hon" inte går tillbaka på någon gam-
mal ackusativform. Talspråksformer 1 
skrift följer sedan; vidare "större än dig", 
"före - innan", och otaliga andra exem-
pel på bruk av formord - flera exempel 
finns i sammanställningen. 

Vidare: sammansättningar av typen sven-
skalärare, föräldrarmöte; särskrivning av 
ord: skol bänk, motor väg; osäkerhet i 
bruket av stor och liten bokstav. Särsknv-
ningen anser några bero på inflytande från 
reklamspråk och engelska. Detta inflytan-
de och det att eleverna textar anges också 
som orsak till osäkerheten i fråga om stor 

och liten bokstav. Stor bokstav efter kom-
ma och liten efter punkt är nog emellertid 
ofta en kompromisslösning när man är 
osäker om hur meningen skall delas in. 

Några tar upp stilfrågor, framför allt över-
drivet bruk av "banalord" och schablon-
artade fraser i skrift: ju, så, väl, direkt, det 
gör att m. m. 

Sedan finns det de som anser att problem 
som "varken - vare sig" är alltför obe-
tydliga i jämförelse med andra problem 
som svensklärarna brottas med - och allt-
för subtila för att eleverna alls skall förstå 
dem. Och man blir emellanåt lite funder-
sam över att mycket som tillhör det all-
männa språkbruket och som inte ifråga-
sätts på språkvårdshåll betraktas som de 
besvärligaste språkriktighetsfrågorna i 
skolan. 

Vi kommer här in på något som med en 
Diderichsensk term kallas "den artificiel-
la normen", dvs, en norm som hävdas på 
grund av att den en gång av något skäl for-
mulerats som norm, men som inte tilläm-
pas av andra än dem som en gång fått den-
na norm itutad i sig - och ibland inte ens 
av dem heller. Brott mot en sådan norm 
behöver alltså inte innebära brott mot va-
re sig språksystemet eller det allmänna 
språkbruket. Som exempel på sådana mer 
eller mindre artificiella normer som 
nämns med en viss frekvens i enkätsvaren 
kan anföras att det anses felaktigt att börja 
meningar med Och eller Men eller För, att 
det skulle vara fel att användaför ellerför 
att i stället för därför att eller ty,ju —ju i 
stället förju - desto, innan i stället förfö-
re i "innan onsdag", ifall i stället för om 
eller huruvida, så i stället för (så) att 
("han blev så rädd så han skrek"), bruk 
av vad som uppfattas som överflödigt så 

("om man trycker på knappen så tänds en 
lampa"), neka i stället för vägra, ur i stäl-
let förfrån en synpunkt, vars i stället för 
vilkas i pluralis, verbformer som böt och 
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lös för bytte och lyste (de står inte i 
SAOL), åka som allmänt verb för resa, 
fara ("åka till Stockholm"), konstruktio-
ner som "jag var in till stan" och många 
andra liknande fall. Hit hör också det ka-
tegoriska avvisandet av satsflätor, av fri-
stående bisatser och satsdelar och av sam-
manställning av huvudsatser med bara 
komma som skiljetecken. 

Flera av de här problemen finns ju be-
handlade i språkvårdslitteraturen, men 
det skulle vara intressant att närmare un-
dersöka vilka olika normer av det här 
slaget som förekommer och vilka attityder 
det finns till dem hos olika grupper av 
språkbrukare. En sådan undersökning 
skulle kunna ge underlag till en handbok 

som ingen har frågat efter, men som kan-
ske inte vore så onödig, nämligen en 
handbok i språklig tolerans - även för 
svensk lärare. 

"Större än dig" 
En norm som upprätthålls av många men 
som av många andra betraktas som artifi-
ciell är den som säger att uttrycket "stör-
re än dig" är oriktigt. Det uttryckssättet 
nämns också under 5 A som en av de be-
svärligaste språkfrågorna. Punkt 5 B i en-
käten bestod av tre delfrågor, som citeras 
soma, h, och(- nedan. 

Hur lärarna i allmänhet ställer sig till de 
tre frågorna framgår av följande uppställ-
ning: 

"Accepterar ni typen 'han är större än 
dig' i elevernas skriftliga uppgifter?" 

Antal svar gh 330 gy 274 tills. 604 = 97% 
Accepterar 37=11% 53=19% 90= 15% av 604 
Accepterar ej 252 = 76% 183 = 67% 435 = 72% 
Berorpå 6= 	1,8% 4= 	1,5% 10= 	1,7% 
Övriga 35=11% 34=12% 69=11,4% 

"Om ni inte gör det, korrigerar ni ock-
så elevernas muntliga språk i detta fall?" 

Antal svar gh 226 
Korrigerar 149=66% 
Korrigerarej 41 = 18% 
Berorpå 19= 8% 
Övriga 17= 8% 

c) "Gör ni någon skillnad i bedömningen 
av denna företeelse mellan lägre och hög-
re stadier?" 

Antaisvar gh+gy 200=32% 
Skiljer 	 52 = 26% 	av 200 
Skiljer inte 	146 = 73% 
Beror på, Övriga 	2 = 1 % 

gy 170 tills. 396=63% 
79=46% 22858%av396 
73=43% 114=29% 
9= 5% 28= 7% 
9= 5% 26= 7% 
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Tre fjärdedelar av grundskollärarna säger 
alltså att de inte accepterar konstruktio-
nen i skrift. På gymnasiet är toleransen 
något större. 

En del lärare säger att de numera accepte-
rar konstruktionen, nu sedan den genera-
tiva grammatiken har bevisat att den är 
riktig, som man uttrycker det. Det ärju in-
tressant, men för all del inte uppseende-
väckande, att det finns lärare lika väl som 
elever som är fast i ett rätt-och-fel-tänkan-
de (och tror att den generativa grammati-
ken också är det) och inte lägger andra 
aspekter på språkbruket, t. ex. sociala el-
ler stilistiska eller kommunikativa. 

Korrigerar elevernas tal i det här fallet gör 
majoriteten av lärarna på grundskolan. På 
gymnasiet väger det ganska jämnt mellan 
dem som korrigerar och dem som inte gör 
det. Många framhåller dock att de aldrig 

"Accepterar ni typen 'jag såg han' i 
elevernas skriftliga uppgifter?" 

Antal svar 	 gh 336 
Accepterar 
Accepterar ej 	 332 = 96% 

Beror på. Övriga 	 13 = 4% 

"Om ni inte gör det, korrigerar ni ock-
så elevernas muntliga språk i detta fall?" 

avbryter eller ens dyker ner på en enskild 
elev - däremot tar man upp frågan gene-
rellt till diskussion och analys. Men det 
tycks inte alltid vara lätt att få eleverna att 
förstå varför det skulle vara bättre med 
"större än du", åtminstone inte på lägre 
stadier. Och om argumentet är det "artifi-
ciella" att "än du" är en förkortning av 
"än du är" kan man kanske förstå att ele-
verna inte tar det till sig. 

Spännvidden mellan lärarnas attityder är 
för övrigt stor i den här frågan, även bland 
dem som rättar, från "jag rättar så mycket 
jag orkar" till "jag vill inte hämma elever-
na". "jag blir alltmer tveksam" eller "frå-
gan är inte så viktig". 

"Jag såg han" 
Punkt 5 C i enkäten bestod av tre delfrå-
gor, här betecknade a, b och c. 

gy 272 	tills. 60897% 
4 	 5= 1%av608 

272=96% 	584=96% 

6= 2% 	19= 3% 

Antal svar gh 261 gy 213 tills. 474 = 76% 

Korrigerar 972% 13162% 320=68%av474 
Korrigerarej 5019% 49=23% 99=21% 

Berorpå 12= 5% 19= 9% 31= 7% 

Övriga 10= 4% 14= 7% 24= 5% 

c) "Gör ni någon skillnad i bedömningen 
av denna företeelse mellan lägre och hög-

re stadier?" 

Antaisvar gh+gy 209=33% 

Skiljer 	 24=11% 

Skiljerej 	 184=88% 

Övriga 
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Bland de grundskollärare som besvarat 
fråga 5 A var det drygt 20% som nämnde 
typen "jag såg han" bland de besvärligas-
te spräkriktighetsfrågorna. Av alla svaren 
på frågan 5C från grundskolan är det som 
synes bara ett enda som accepterar ut-
trycket i skrift. På gymnasiet är det 4 som 
gör det. 

Bland dem som inte korrigerar uttrycket i 
tal säger sig åtskilliga ta hänsyn till om ut- 

tryckssättet har hävd i områdets dialekt. 
Det gäller t. ex. Norrland, Gotland och 
Sydsverige. Från Stockholmsområdet 
däremot finns det anmärkningsvärt nog 
flera som säger sig inte ha mött uttrycket. 
Några säger sig bedöma uttrycket mildare 
av språkhistoriska skäl. 

"Av de som" 
Punkt 5 D i enkäten bestod av två delfrå-
gor, här betecknade a och b. 

"Accepterar ni typen 'ingen av de som 
var sjuka' i elevernas skriftliga uppgif-
ter?" 

Antal svar gh 315 gy 266 tills. 581 = 93% 
Accepterar 17= 5% 13= 5% 30= 5% av 581 

Accepterar ej 295 =94% 250=94% 54594% 
Övriga 3= 1% 3= 	1% 6= 1% 

"Gör ni någon skillnad i bedömningen 
mellan lägre och högre stadier?" 

Antalsvar gh+gy 231=37% 
Skiljer 	 63 = 27% av 231 
Skiljer ej 	 162=70% 
Övriga 	 6= 3% 

Svaren på denna fråga ger intressanta 
upplysningar. Av de 93% som har besva-
rat frågan är det alltså bara knappa 5% 
som accepterar typen i skrift. De som inte 
gör det är emellertid inte alla rigorösa, 
utan säger sig skilja på lägre och högre 
stadier, somliga också på elever. 

Att somliga säger att det är svårt att hävda 
objektsformen dem i den här konstruktio-
nen när "av de som" är så vanligt, inte 
minst i tidningsspråket, är ju inte att för-
våna sig över. (F.ö. ärju typen inte ny, 
som många tycks tro.) Märkligare är det 
att flera påpekar att konstruktionen inte 
förekommer alls i elevernas alster, eller 
åtminstone mycket sällan. Påpekandena 
kommer framför allt från grundskollärare, 
och de har kanske rätt. Men man kan nog 
ställa sig frågan om de flesta alls lägger 

märke till typen när den uppträder. Man 
frågar sig också vad som ligger bak-
om många av de ibland rungande nej som 
förekommer. 1 ett par fall är det uppenbart 
att man har uppfattat frågan fel, som om 
den gällde konstruktionen "av de" utan 
ett efterföljande "som". Men de andra? 
Är det så att man ställd inför själva frågan 
svarar nej, eftersom man vet att konstruk-
tionen enligt den traditionella normen är 
felaktig, men att man i verkligheten inte 
uppfattar konstruktionen som störande 
och därför inte heller som något problem? 

"Större än dig" är ett uttryckssätt som 
uppmärksammas, och många diskuterar 
här normen kontra bruket, men de är lätt 
räknade som säger att de alls tar upp "av 
de som" till diskussion. Är det kanske så 
att den av många hävdade regeln att det 
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måste heta "av dem som" i själva verket 
är en artificiell norm? 

"Han sade att han kunde inte komma" 
Punkt 5 E i enkäten bestod av två delfrå-
gor, här betecknade a och b. 

"Accepterar ni ordföljdstypen 'Han 
sade att han kunde inte komma' i elever-
nas skriftliga uppgifter?" 

Anta/svar gh+gy 617=99% 
Accepterar 	 38= 6%av617 
Accepterar ej 	543 = 88% 
Övriga 	 36 = 6% 

"Gör ni någon skillnad i bedömningen 
mellan lägre och högre stadier?" 

Antal svar 	gh+gy 216 = 35% 
Skiljer 41 = 19% 
Skiljerej 168=78% 
Övriga 7= 3% 

Så gott som alla har besvarat den här frå-
gan, och i 6% av svaren godtar man denna 
ordföljd. i 88% gör man dei itite. Typen 
tas också upp som en av de besvärligaste 
språkriktighetsfrågorna (under 5 A). Någ-
ra anser dock att typen måste bedömas 
med hänsyn till stilen. De som godtar den 

gör det för att de anser att den är så vanlig 
överallt, både i tal och skrift, inte minst i 
radio, TV och tidningar - en lärare säger 
sig också använda den själv - och för att 
det ändå är omöjligt att förklara skillnaden 
mellan huvudsats och bisats så att elever-
na förstår det. Det finns å andra sidan fle-
ra som säger att de inte har mött den här 
gamla och välkända typen - och då und-
rar man förstås om det verkligen beror på 
att den inte skulle förekomma i de lärar-
nas klasser. 

De som inte accepterar denna ordföljd 
motiverar det bl. a. med att om man inte 
skiljer mellan huvudsats och bisats så fal-
ler den regel med vilken man skiljer hu-
vudsats och bisats - dvs, regeln om nega-
tionens placering. Och det är ju bra att 
kunna skilja på huvudsats och bisats, i alla 
fall när man läser främmande språk. Åt-
skilliga av dem som inte accepterar typen 
säger sig emellertid vara på väg att ge vika 
i en hopplös kamp. Några hävdar dock att 
det går att få många elever att höra vad 
som är rätt. 

6. Intresset för språkriktighet 

'Ar det svårt att intressera eleverna för 
språkriktighetsresonemang?" 

Antal svar gh 337 
Ja 132=39% 
Nej 134=40% 
Beror på 57=17% 
Övriga 14 = 4% 

1 grundskolan väger det jämnt mellan dem 
som anser att det är svårt och dem som 
anser att det inte är det. På gymnasiet är 
de som anser att det inte är svårt mer än 
dubbelt så många som de som anser att 
det är det. Återstoden säger att det varie-
rar från klass till klass och från elev till 
elev men att intresset är större på de teo-
retiska linjerna. 

gy266 tills. 603=97/ 
67=25% 199=33%av603 

147=55% 281=47% 
39=15% 96=16% 
13= 5% 27= 5% 

Bland kommentarerna: 

Det är svårt. Eleverna anser att deras 
språk över huvud taget inte skall ifråga-
sättas: "Som jag talar talar ju alla." 
"Ingen talar väl bättre än någon annan." 
"Svenska kan man väl." "Alla förstår ju 
vad man menar." Rättningar uppfattas 
som kränkande. Kamratgruppens språk är 
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det enda som accepteras. Eleverna vill in-
te skilja talspråk och skriftspråk. Elever-
na är facitfixerade och vill veta vad som är 
rätt och fel - utan diskussion. Bristande 
grammatikkunskaper gör det svårt att dis-
kutera språkfrågor. De svagpresterande 
är ointresserade. - De flesta av de här 
kommentarerna kommer från grundsko-
lan. 

Det är inte svårt. Kanske är den viktigaste 
iakttagelsen här den att eleverna är sär-
skilt intresserade när man diskuterar de-
ras egna uppsatser (det sägs i många 
svar). Det är inget fel på intresset när skri-
vandet har ett verkligt syfte. Konstruera-
de exempel lämnar däremot eleverna obe-
rörda. Vidare: Intresset ökar under skolti-
den. Särskilt i 9:an blir många intressera-
de av att uttrycka sig riktigt. Många elever 
är strängare i språkriktighetsfrågor än sina 
lärare. Eleverna verkar utsvultna när de 
kommer till gymnasiet. Språkriktighetsre-
sonemang i anknytning till frågor om den 
egna dialekten är alltid intresseväckande. 
Nyttosynpunkter är effektiva. Eleverna 
tycks upptäcka en ny värld i språkets 
makt och möjligheter. 

De här synpunkterna är naturligtvis av 
stor vikt för den nya undervisningsmeto-
dik som nu står i centrum för debatten om 
svenskämnet. 

7. Meningsbyggnad 

"Är det några speciella meningsbygg-
nadsproblem som vållar svårigheter för er 
och eleverna? 1 så fall vilka? Interpunk-
tion?" 

För den här punkten har inga bestämda 
svarsalternativ getts, och det har gjort att 
kategoriseringen av svaren inte varit helt 
oproblematisk. Med "interpunktion" 
t. ex. avser somliga bruket av tecken som 
komma, frågetecken, utropstecken, kolon 

och anföringstecken. Andra avser - det 
framgår av deras exemplifiering - framför 
allt bruket av punkt, dvs, själva indelning-
en i meningar. Vad somliga anser vara 
meningsbyggnadsfel betraktar andra som 
interpunktionsfel, och vilketdera man väl-
jer kan ofta vara en aspektfråga. Men för 
man samman alla svar som innehåller 
uppgifter om interpunktion och menings-
indelning så visar det sig att dessa me-
ningsbyggnadsproblem nämns av inte 
mindre än 80% av uppgiftslämnarna. Och 
det allt överskuggande problemet inom 
meningsindelningen är satsradningen, 
dvs, det att huvudsats fogas till huvudsats 
utan konjunktion, ofta inte ens med kom-
ma emellan. Det blir meningar av typen: 
Jag har en hund, häromdagen sprang han 
bort. " Satsradning" är det ord som möter 
i svar efter svar, när man ser igenom en-
käten. Därnäst anges bruket av fristående 
bisatser och satsdelar och ofullständiga 
satser, dvs, utan subjekt eller ibland pre-
dikat, s. k. telegramstil. Frekvensen av de 
här symtomen på osäkerhet i meningsin-
delningen tenderar faktiskt att ställa de 
andra meningsbyggnadsproblemen i skug-
gan. Att problemen med satsradning och 
ofullständiga meningar anges som större 
på gymnasiet kan dock inte rimligtvis bero 
på att eleverna blivit osäkrare där utan på 
att lärarnas krav där är strängare. 

Nu måste man ju också vid behandlingen 
av de här enkätsvaren ta hänsyn till att 
vad som presenteras är lärarnas uppfatt-
ning om vad som är språknorm och vad 
som avviker från den, och man måste räk-
na med möjligheten att en viss del av sva-
ren utgår från ganska privata normer i me-
ningsbyggnadsfrågor. Många av dem som 
besvarat fråga 7 påpekar spontant tid-
ningsspråkets, reklamens och ungdoms-
böckernas mönsterbildande effekt på ele-
vernas meningsbyggnad. Men är det så att 
eleverna följer de mönster som ges i tid-
ningar o. dyl. kan man knappast 'tala om 
dålig behärskning av meningsbyggnaden. 
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däremot om dålig behärskning av - eller 
åsidosättande av - den norm som ges i 
skolan. Skönlitteraturen, men även da-
gens "bruksprosa", tillämpar mindre 
stränga regler än de som ges i den språk-
normerande litteraturen, och det gör för 
övrigt även många lärare i utformningen 
av sina svar. 

Med den här invändningen vill jag nu inte 
försöka skyla att många av de exempel på 
meningsbildning som har givits i enkät-
svaren ligger utanför vad språkbrukaren i 
gemen förmodligen tolererar - och säkert 
eleverna också, om de skulle möta sådana 
meningar hos andra. 

Nasta stora fråga är allt som har med di-
rekt och indirekt anföring att göra (svaren 
är emellanåt ganska oprecist utformade). 
Här antyds oriktig bisatsordföljd, svårig-
het att skilja på direkt och indirekt anfö-
ring med oriktig citering eller felaktig syft-
ning som följd ("han sade att min mamma 
ville inte det" - dvs, hans mamma), fel-
aktig användning av tidsuttryck ("i dag" 
stället för "följande dag"), meningar av 
typen "hon frågade, kunde jag komma" 
m. m. 

Därefter följer osäkerhet i bruket av andra 
interpunktionstecken än punkt. Lärarna 
själva säger sig vara osäkra om hur strängt 
kommateringsreglerna skall tillämpas. 
Tidsbristen drabbar också särskilt kom-
materingsövningarna. och några säger att 

de tar ytterst lätt på hela kommaterings-
frågan. Bruket av frågetecken sägs många 
elever vara mycket osäkra i: frågetecken 
utelämnas ofta, både efter retoriska och 
frågande frågor, men sätts ut efter indirekt 
fråga. 

Andra problem av lägre frekvens är sats-
fläta, brott mot subjektsregeln, tempus-
växling, talspråklig syntax, dålig styckein-
delning. Sedan finns det ett inte oväsent-
ligt antal påpekanden om enformighet och 
låg komplexitet i meningarnas uppbygg-
nad. Monotonin uppstår genom bruket av 
korta huvudsatser som antingen bildar eg-
na meningar, vilket ger texten en stacka-
torytm, eller staplas på varandra i långa - 
ibland mycket långa - meningar. Det kla-
gas på att eleverna är osäkra på hypotak-
tisk satsfogning, och det påpekas av 
många att de över huvud taget behärskar 
bruket av olika slag av bindeord och sam-
manhangsord dåligt. 

Bruket av bindeord tas ju upp också under 
punkt 5, språkriktighetsfrågor, och 4, ord-
förrådet, där det i svaren påpekas att ele-
verna saknar ord för att uttrycka samman-
hang. Dessa återkommande påpekanden, 
liksom uttryckliga önskemål om någon 
sorts handledning i undervisning i text-
bindning, förtjänar nog att uppmärksam-
mas. 

Har följer en uppställning över problemen 
med meningsbyggnad: 

Antal svar gh 312 gy 249 tills. 561 = 90% 

1 antal % 
av svaren nämns problem med 
ca 80 	meningsindelning 
ca 60Y 	satsradning (gh 55%, gy 65%) 
ca 4017, 	fristående bisats, ofullständig sats (gh 30%, gy 50%) 
ca 107( 	direkt och indirekt anföring bruket av ip-tecken 
2-10% 	atsfogning (övrigt) bruket av konjunktioner och andra bindeord 

sammanhang satsfläta subjektsregeln stor och liten bokstav 
talspråklig syntax Och och Men i menings början styckeindelning 
tempusväxling monotoni dåligt inflytande från reklamspråk o. 1. 
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Punkt 7 i enkäten kompletterades med 8. Uttalsfrågor 
följande fråga: 

'Finns det enligt er mening behov av nå-
got särskilt nytt hjälpmedel (i första hand 
för lärarna) beträffande meningsbygg-
nadsfrågor?" 

Antal svar 507 = 81 

Ja 323=64%av507 

Nej 135=27% 
Ovriga 49=10% 

Att någon form av hjälpmedel i menings-
byggnadsfrågor vore bra tycker 6417-,  av 
dem som besvarat frågan. Det behövs 
större enhetlighet i lärarnas bedömning 
och rättning. Man vill veta hur långt de 
mönster som ges i tidningar och ungdoms-
böcker får accepteras. Man önskar någon 
sorts normal, åtminstone för olika stilar-
ter. Liksom i fråga om talspråksformerna 
trycker somliga på att handledningen mås-
te vara resonerande, medan andra kräver 
att den skall vara normerande. Flera efter-
lyser också en handledning i hur man un-
dervisar i meningsbyggnadsfrågor. En 
stor del av svaren innehåller dock i första 
hand önskningar om läromedel för elever-

na. 

Nya läromedel behövs inte säger 271/c - 
men här gäller svaren främst läromedel 
för eleverna. De som säger nej är de läro-
medelströtta, de som i stället för konstru-
erade övningar vill ha meningsfulla skriv-
situationer, där det som eleverna själva 
åstadkommer får bilda underlag för dis-
kussion i meningsbyggnadsfrågor. Den 
åsikten kommer ju egentligen inte alls i 
konflikt med förslaget om en handledning 
för lärarna. Andra som avvisar nya läro-
medel vill satsa på träning av elevernas 
läs- och talförmåga: då skulle bättre skriv-
förmåga följa automatiskt. Slutligen finns 
det några som anser att lärare inte behö-
ver handledas i meningsbyggnadsfrågor. 

"Vilka är de största svårigheterna med 
elevernas uttal och med uttalsundervis-
ningen? (Markera gärna med 1 för största 
svårighet, 2 för näst största osv.) 

otydlig artikulation 
frasering 
uttal av enskilda ljud (t. ex. "funster" 

för "fönster") 
uttal av enskilda ord (t. ex. "accepte-

ra" med ss, "ungefär" med ng-ljud, 
"chaufför" med ((-ljud) 

annat 
Kommentar:" 

Antal svar 595 = 95 
Största svårighet 

a (artikulation) 
- 
- 

2:a största svårighet 
b (frasering) 
d (enskilda ord) 
c (enskilda ljud) 

3:e största svårighet 

d (enskilda ord) 
c (enskilda ljud) 
b (frasering) 

Bland problemen med uttal placerar sig a, 
otydlig artikulation. i första rummet utan 
någon som helst konkurrens. Långt däref-
ter kommer b, frasering, tätt följt av d, ut-
tal av enskilda ord, och c, uttal av enskil-
da ljud. 

Kommentarerna ger nog bättre upplys-
ning om specifika lokala problem än vad 
rangordningslistan gör. Gemensamt för al-
la landsändar tycks dock vara att den 
otydliga artikulationen också är förbun-
den med lågmäldhet, vilket i sin tur enligt 
många lärare beror på blyghet. (1 andra 
sammanhang har också nämnts den ona-
turliga klassrumssituationen, där eleverna 
svarar, inte för att ge en upplysning, utan 
för att visa läraren att han känner till sva-
ret.) Några lärare påpekar att de på grund 
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av livlig dramatisk verksamhet inte har 
några sådana problem. Sedan har ju varje 
landsända sina uttalsegenheter, men den 
faktiska förekomsten av sådana ger en-
kätsvaren bara till en del upplysning om: 
vad man får veta är vad läraren uppfattar 
som problem med uttalet. För Stock-
holmsområdet kunde man t. ex. vänta att 
lärarna tryckte på sammanfallet mellan ä 
och e, men på den punkten finns det bara 
tre påpekanden (bland 135 enkätsvar). 
Vad som däremot uppenbarligen stör en 
del lärare i Mellansverige (inklusive 
Stockholms län) är ett öppet ö-ljud när ö 
inte står framför r, it. ex. ''skön''. 

För många lärare är frågan om dialektalt 
uttal svår, vilket också påpekas under 
punkt 9. Eleverna uppfattar försök till 
ändringar av deras språk som påhopp på 
deras personlighet eller på deras social-
grupp, och elever som redan tidigare är 
tysta blir inte mera meddelsamma om man 
försöker ändra deras uttal de gånger då de 
vågar yttra sig. 

Vad som är bekymmersamt med den 
otydliga artikulationen och med det felak-
tiga - eller ibland även det dialektala - 
uttalet av enskilda ljud är att det återver-
kar på stavningen. Från Småland t. ex. på-
pekas bortfall och hyperkorrekt insättan-
de av r: han böja, att börjar. Den dåliga 
fraseringen, som ligger högt på listan, för-
klaras av många med att högläsning nume-
ra har kommit på undantag. 

Naturligtvis har den enskilde läraren ett 
ansvar som språkligt föredöme. Man kan 
inte begära av eleverna att de skall lägga 
sig mera vinn om språket än vad deras 
svensklärare gör. En lärare frågar hur han 
skall kunna kräva att hans elever säger 
"fönster" när han själv säger "funster", 
och den typen av uttal hos svensklärare 
hör till sådant som verkligen måste upp-
märksammas i utbildningen vid universi-
tet och lärarhögskola. 

Punkt 8 i enkäten kompletterades med 
följande fråga: 

"Anser ni att det vore värdefullt om 
Svenska språknämnden utarbetade en re-
sonerande handledning rörande uttal och 
uttalsundervisning?" 

Antal star 	510=82 
Ja 	 324=649 
Nej 	 l2O=24 

Många vill ha en handledning i talpedago-
gik, anvisningar för upplösning av häm-
ningar, anvisningar i talteknik och röst-
vård, ljudbandsövningar o. d. Flera un-
derstryker att en handledning i uttalsfrå-
gor vore bra men inte överhängande viktig 
- talspråksformerna och meningsbyggna-
den går före. En varnar uttryckligen för 
fonetisk skrift: sådan är för svår för ele-
verna. Några påpekar att en uttaisnorme-
ring måste ta hänsyn till lokala variatio-
ner. 

Nejsägarna motiverar sin åsikt med att det 
redan finns litteratur i ämnet, att uttalsun-
dervisning inte är angeläget, att tiden inte 
racker till, att högläsning och särskilt dra-
matik är tillräckligt effektivt, att uttalsun-
dervisning är talpedagogers och kliniklä-
rares sak och att svensklärarnas utbild-
ning på det här området är otillräcklig. En 
lärare framhåller att artikulationsövningar 
med den vanliga läraren lätt blir pinsam-
ma, både för lärare och elever. 

9. Riksspråk - provinsiellt 
språk (dialekt) 

'A. Är det svårt att skilja mellan sådana 
språkdrag som tillhör det allmänna språ-
ket på orten och sådana drag som tillhör 
den enskilde elevens personliga språk-
bruk (eller tillhör 'ungdomsspråk' över 
huvud taget)?" 

20 



Antal svar 	559 = 89 Y( 

Ja 	 72=13%av559 
Nej 	 420=75% 
Förstårejfrågan 15= 2,7% 
Övriga 	52= 9% 

'B. Är det svårt att bestämma sig för vi!-
ka olika lokala språkdrag som kan anses 
acceptabla?" 

Antal svar 	554 = 89% 
Ja 100= 18% av 554 
Nej 375=68% 

Ibland 37= 7% 
Övriga 42= 8% 

"C. Om det uppstår sådana svårigheter, 
gäller de främst 

uttal 
stavning 
ordformer 
syntaktiska konstruktioner 
meningsbyggnad 
något annat 

Markera den största svårigheten med 1, 
den näst största med 2 osv." 

Svar i rangordning: 
Största svårighet 

c (ordformer) 
a (uttal) 
b (stavning) 

2:a största svårighet 

c (ordformer) 
a (uttal) 
d (syntaktiska konstruktioner) 

3:e största svårighet 
d (syntaktiska konstruktioner) 
a (uttal) 
c (ordformer) 

En återkommande kommentar till de här 
frågorna är att det finns problem med bru-
ket av dialekt, men att dessa problem inte 
är allvarliga. På frågan om det är svårt att 
skilja ungdomsspråk och dialekt svaras 
det i många fall från Norrlandslänen och 
Värmland att de två språkformerna sam-
manfaller. 

På frågan om det är svårt att bestämma sig 
för vilka språkdrag som bör accepteras 
svarar många att de i princip vill uppmunt-
ra bruket av dialekt. Man vill acceptera 
och respektera elevernas rätt till ett eget 
språk, och man vill slå vakt om en hotad 
språkform. Men många påpekar också att 
de är verkligt besvärade av den konflikt 
som det innebär att dels uppmuntra dia-
lektbruket, dels göra eleverna förtrogna 
med riksspråket. Somliga accepterar ett 
rätt långt drivet dialektbruk i tal, men krä-
ver riksspråk i skrift. Men det finns åtskil-
liga uppgifter om att det är svårt att få ele-
verna inte bara att ifrågasätta vissa dialek-
tala egenheter - här kommer man ju in på 
ömtåliga språksociala frågor - utan även 
att lägga stilaspekter på dialektbruket och 
t. o. m. att inse att det språk de använder 
inte är riksspråk. "Som jag talar talar ju 
alla" är en inte ovanlig elevreaktion. En 
del säger sig acceptera dialektbruk till den 
punkt där avvikelserna från riksspråket 
kan innebära ett hinder för förståelsen - 
där emellertid lärarnas och elevernas åsik-
ter kan gå isär. Särskilt från Värmland 
finns det uppgifter om utpräglad och svår-
förståelig dialekt och om stark motvilja 
mot påpekanden från läraren. De duktiga 
blir tvåspråkiga, de svagare håller fast vid 
sin dialekt. 

En del lärare säger sig försöka lösa pro-
blemet genom att göra eleverna uppmärk-
samma på de dialektala dragen och sedan 
låta dem välja själva i vilken mån de vill 
använda dialekt eller riksspråk. 

Sedan ges det ett otal exempel på olika 
dialektala drag som lärarna accepterar, 
fördömer eller är osäkra om. Flera lärare 
efterlyser också en översikt över olika lo-
kala språkdrag och en handledning som 
diskuterar i vilken utsträckning dessa kan 
brukas. 

Bland de svårigheter som är betingade av 
dialektbruket (9 c) anges främst sådana 
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som rör ordformerna. Därefter följer utta-
let. De uppgifterna gäller för hela landet i 
genomsnitt. Materialet tillåter inte detalj-
undersökningar, men så mycket kan sägas 
att för Norrlandslänen dominerar svårig-
heter med ordformerna kraftigt, medan 
det i Stockholmsområdet är uttalet som 
sägs vålla de största problemen. 

10. Ovriga frågor 

Den sista punkten i enkäten, nr lO, lämna-
des öppen för sådana frågor som de sva-
rande särskilt ville ta upp eller ha hjälp 
med. Det är i allmänhet inget nytt som tas 
upp här, men det som sägs sägs med ef-
tertryck. Vad som nämns här är både så-
dant som rör själva svenskämnet och un-
dervisningen, och sådant som rör språket 
och språknormerna. Först är det sådant 
som nämndes i inledningen, nämligen kla-
gan över det låga antalet undervisnings-
timmar, inte minst på det 2-åriga gymnasi-
et, det ökade antal moment som svenskan 
kommit att innehålla, osäkerheten om hur 
de olika momenten skall värderas, svårig-
heter att undervisa i sammanhållna klas-
ser, svårigheten att diskutera språkfrågor 
när elevernas kunskaper i grammatik är så 
knappa som de sägs vara, problemet att 
svenskan betraktas som ett isolerat ämne 
som tränas bara på svensktimmarna men 
förbigås av lärare i andra ämnen, och sist 
att det saknas samverkan mellan stadier-
na. Några kräver grundligare språklig ut-
bildning av svensklärarna, utbildning bå-
de på universitet och på lärarhögskolor, 
och dessutom kontroll av deras undervis-
ning - ett krav som inte tycks helt obefo-
gat att döma av den språkliga formen hos 
flera svar. (Och även bland svensklärare 
finns det de som skriver "situationstec-
ken".) 

När det gäller språket och språknormerna 
återkommer prosan i tidningar, radio, TV, 
reklam, ungdomsböcker osv, ständigt i 

enkätsvaren. Många framför krav som 
"sätt åt språket i TV, reklam och ung-
domsböcker", andra föreslår en omvärde-
ring av språknormerna på grundval av det 
rådande språkbruket. 

Det harju framgått att man anser att beho-
vet av handledningar i olika frågor är 
stort, framför allt sådana som rör tal-
språksformer, meningsbyggnad och kom-
matering. 1 kommentarerna under punkt 
10 framförs återigen att man önskar enhet-
liga anvisningar för uppsatsrättning, med 
en värdering av olika språkliga företeel-
ser. Som det nu är råder stor villrådighet, 
och ett alltför tillfälligt tyckande, säger 
man. Flera önskar en enklare variant av 
Språknämndens skrivregler att sätta i hän-
derna på eleverna; någon påpekar att det 
stöd som svagare elever skulle få genom 
enkla, hållbara regler i fråga om ordfor-
mer, avstavning, förkortningar osv, skulle 
innebära ett steg framåt för den språkliga 
jämlikheten. Några önskar en resoneran-
de framställning i språkriktighetsfrågor, 
som kan användas av eleverna. 

Olika slag av nya läromedel efterlyses 
också, mer eller mindre fantasifulla, mer 
eller mindre mekaniska. Viktigast bland 
synpunkterna i fråga om läromedlen synes 
mig kritiken mot alla slag av ifyllnadsöv-
ningar eller på andra sätt facitbundna öv-
ningar. Eleven lär sig att skriva det som 
står i facit, men om han sedan verkligen 
har förstått och behärskar det han tränat 
är en annan sak. Detta gäller både ordkun-
skap och formuleringsförmåga. Några 
skyller elevernas bristande förmåga att ut-
trycka sig sammanhängande just på ifyll-
nadsövningarna. En del lärare säger sig 
till sin förskräckelse ha upptäckt att de 
bundna övningarna föredras av många 
elever som sysselsättningsterapi - unge-
fär som korsord. När man däremot skall 
åstadkomma något på egen hand tycks det 
oöverstigligt svårt. Dessa lärare efterlyser 
idéer som kan sätta igång eget skapande, 
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för skapandet tränar både tal och skrift 
och ökar intresset för de språkliga ut-
trycksmedlen. 

De som vänder sig mot handledningar i 
språkfrågor är få. Av dem som vänder sig 
mot normering är somliga rädda att en så-
dan skall hämma eleverna i deras språk, få 
dem att inte våga uttrycka sig. Men andra 
hävdar alltså att klara normer på en del 
punkter är ett stöd för den språkligt osäk-
re. Den rädsla för ett "syntetiskt enhets-
språk" som har framförts på annat håll än 
i den här enkäten behöver inte heller vara 
en invändning mot en värdering och en 
normering av vissa språkliga företeelser. 
Och den personliga stil, fantasi, flykt, ord-
glädje och svikt i meningsbyggnaden som 
flera lärare efterlyser, åstadkoms inte ge-
nom talspråksformer i skrift, dålig be-
handling av vissa syntaktiska konstruktio-
ner och osäkerhet vid meningsbildningen. 

Det finns sedan en hel del detaljsynpunk-
ter som säkert kan komma till användning 
om det blir aktuellt att utarbeta handled-
ningar. Den här enkäten kan också utgöra 
en utgångspunkt för vidare kontakter med 

svensklärarna när det gäller frågor som 
skall behandlas i handledningar. Vidare 
krävs då förstås också undersökningar av 
elevernas språk - och sådana pågår ju - 
men kanske dessutom av elevernas åsik-
ter och attityder i fråga om den språkliga 
sidan av svenskämnet. 

Slutord 

Den här enkäten till svensklärarna visar 
nu inte bara att många önskar råd och led-
ning i en mängd språkfrågor. Den visar 
också att det finns åtskilliga förväntningar 
och förhoppningar ffistade vid Svenska 
språknämnden. Många önskar uttryckli-
gen att få just nämndens syn på en mängd 
problem - inte skolkonsulenters eller an-
nat folks och många önskar ett närmare 
samarbete mellan svensklärare och språk-
nämnden och dessutom stöd från nämn-
den, inte bara i språkfrågor, utan även i 
frågor som rör svenskämnets status över 
huvud taget. Den här enkäten skulle kun-
na bli en startpunkt för ett mer aktivt sam-
arbete mellan svensklärarna och nämn-
den. 
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Kari-Hampus Akademisk språkpuls 
Dahl stedt 

"Spania opprettet sitt akademi i 1713. Sverige i 1786. Ungarn 
11830. - Det ville vre forgjeves å vente et vitenskapelig sik-
tepunkt fra institusjoner som representerer sine lands sosiale, 
littenere og akademiske elite." (Einar Haugen, Riksspråk og 
folkemål, 1969, s. 8 f.) 

Svenska Akademien har beslutat sig för 
att känna svenska språket på pulsen och 
genom litteraturprofessorn Inge Jonsson 
givit ut en debattbok "Vad händer med 
svenska språket?" (Pan-Norstedts, ISBN 
9 1-1-7641 1 1-X. 36 kr.). Med nyfikenhet 
öppnar jag den för att undersöka om den 
motsvarar de förväntningar (eller fördo-
mar?) om akademisk ovetenskaplighet 
och konservatism, som en framåtsträvan-
de språkplanerare bör hysa i sådana sam-
manhang. 

"Att ha det allmänna språkbruket till rät-
tesnöre är att segla med en kompass som 
snurrar efter vind och våg", skriver Gie-
row. Det finns en språkelit, "språkbru-
kets dikterande utövare och spridare 
- - - som med pennan i hand eller ordet 
på sina läppar ständigt prövar vad det 
(språket) duger till". Det är dessa som av 
Svenska Akademien har utvalts till att 
granska vad som händer med svenska 
språket. 

Av bokens sexton medarbetare räknas ba- 
Akademiens 	ständige 	sekreterare 	Karl ra fyra till De Aderton (exklusive Gie- 
Ragnar Gierow kommer i sitt företal mig row). Deras fördelning mellan intellektu- 
till mötes med kluven tunga. Med ut- ella skrån är - med reservation för över- 
gångspunkt i ett gammalt protokollsutdrag lappningar 	den följande: 
efter Erik Axel Karlfeldt konstaterar han 4 nordister och/eller språkvårdare 
Akademiens ofta upprepade "invändning- 2 litteraturvetare 
ar mot det pågående språkfördärvet" och 5 kulturskribenter och/eller samhällsde- 
påtalar bl. a. den "fabrikatprosa som pro- battörer 
duceras ... i press, radio och TV, ofta un- 3 skönlitterära författare 
der en tidsnöd som förlåter mycket, för- 2 tidningsmän 
bättrar intet", på samma gång som han 
slår fast att "språkets omisskännligaste Kategorier som saknas är naturvetare, 
livstecken är dess förändringar" och att samhällsvetare, 	jurister 	och 	tekniker. 
dess "oumbärligaste funktion är vida tri- "Far from seeking to provide technical 
vialare och långt väsenligare än alla litte- nomenclatures for industrial, commercial, 
rära experiment: att vi förstår och blir and other applied pursuits, the Academy 
förstådda". steadfastly refused to be concerned with 

such 	'uncultured' 	and 	'unrefined' 	con- 
Redan Horatius - alla språkvårdares och cerns," skriver Joshua A. Fishman om 
språkriktighetsivrares föregångare - an- den Franska Akademien (i Rubin & Jern- 
befallde "usus" som "arbitrium et jus et udd, Can Language Be Planned?, 1971,s. 
forma loquendi" (språkbruket som skilje- 10). Men parallellen håller inte helt, för 
domare och lag och norm för talet). Vilkas Tekniska nomenklaturcentralens direktör 
språkbruk? 1 varje fall inte plebejernas. Einar Selander hör till den nya bokens 
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medarbetare (ovan räknad som språkvår- framträdde redan på 1950-talet som språk- 
dare). 	 antropolog för svenskan när han påvisade 

tabueringar och noaord inom social- och 
Urvalet av de enskilda medarbetarna 
inom de medtagna kategorierna kan tyc-
kas tillfälligt, men har väl sina rimliga or-
saker. Jag saknar Lars Gyllensten och 
Harry Martinson. 

Så till vida har utgivaren lyckats med sitt 
val som "Vad händer med svenska språ-
ket?" är en välskriven bok, författad av 
en rad skönskrivande personer. En ling-
vist som tagit intryck av den moderna ve-
tenskapens ofta torra och träaktiga fram-
ställningssätt blir lätt misstänksam inför 
en så vackert flytande essäistik. Men det 
är naturligtvis orättvist. Det vackra och 
välformade är inte i sig det sannas fiende. 

Huvudparten av medarbetarna har hållit 
sig till det ämne som bokens titel anger, 
dvs, de skildrar någonting som händer 
med vårt språk i dag, antingen rent beskri-
vande eller värderande och rekommende-
rande. Bara tre faller helt utanför, tycker 
jag. Knut Ahnlunds essä om språkbyte i 
vuxen ålder mellan svenska och danska är 
en fin och läsvärd självrannsakan om 
inomnordisk schizoglossi, om kluven 
tunga med en annan innebörd än den jag 
nyss lade in i den metaforen. Som en tänk-
värd självrannsakan vill jag också karak-
tärisera Johannes Edfeldts essä om att tol-
ka lyrik från främmande språk (tidigare 
tryckt i festskriften till Gustav Korlén). 
Den kan man läsa som ren poesi, inbegri-
pet metapoesi. För att förstå Greta Hof-
stens artikel om trons språk saknar jag 
däremot de rätta antennerna. 

Till skillnad från dessa tre står följande sju 
medförfattare mitt i titelämnets centrum. 
Ture Johannissons direktörstal från 1973 
om Svenska Akademiens ordlista som en 
spegel över språkets förändring och där-
med också över sociala värdringar har 
många av oss läst förut. Johannisson 

sjukvård. Nu följer könsrollsorden i sam-
ma spår. 

Den som är nykomling i språket eller den 
som efter lång frånvaro itervänder till 
vårt språk ser med andra ögon - friskare 
och bjärtare - på dess förändring än vi 
som lever med i det långsamma skeendet. 
Jean Paillard förmedlar fina iakttagelser 
om hur det känns för en fransman att upp-
täcka svenskan, om skeninternationalism 
och om språklig relativitet. Sven Åhman 
vänder efter 25 år hem från New York och 
avslöjar svenskans nya ansikte, rynka för 
rynka. Eller står den metaforen här på fel 
plats? Borde jag ha använt ett gladare och 
ungdomligare ord? 

Frågan om värderingen av språkets för-
ändring, av själva rörelsen och av nova-
tionerna i svenskan, ligger under och gna-
ger på sinnesron i de bägge sistnämnda ar-
tiklarna. 1 Carl Ivar Ståhles artikel "Om 
nyttan av ett skriftspråk" utgör den det 
fullt synliga huvudtemat. För Ståhle är 
språket ett medel för social gemenskap 
och samverkan inte bara i rummet utan 
också i tiden, mellan generationer som 
gått och generationer som kommer. Detta 
gäller redan om talspråket, som också 
utan stöd av skrift gör det möjligt för män-
niskosläktet att kumulera erfarenhet från 
släktled till släktled, att bygga upp det 
arvminne som existerar också i skriftlösa 
s. k. primitiva kulturer. Men ändå mer gäl-
ler det förstås om skriftspråket, civilisa-
tionens förutsättning och kännemärke. 
Med den insikten som bakgrund lockas vi 
lätt att inta en utpräglat traditionalistisk 
och konservativ ståndpunkt i språkvårds-
och språkriktighetsfrågor. Men samtidigt 
måste vi - liksom Karl Ragnar Gierow i 
företalet - inse att bara döda språk står 
still. Och inte ens de, om vi till de "döda" 
språken räknar sådana som fortfarande 
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används i vissa sammanhang. t. ex. latin. 
Ord faller bort, kommer till eller byter be-
tydelse. Mindre rörlig än ordförrådet är 
ortografin, men till sist måste också stav-
ningen ändras om inte klyftan mellan 
skriftspråk och talspråk skall bli till skada 
för den demokratiska språkgemenskapen. 

Stilen, ordens och ordfogningarnas emoti-
va och sociala konnotationer, är också 
den underkastad förändringens lag och 
mycket svårare än språkets kognitiva sida 
och dess ortografi att i efterhand genomly-
sa och överflytta till modernt språk. 1 sin 
strävan att hålla tillbaka farten i språkför-
ändringen slår Ståhle vakt om stilen, sär-
skilt om de s. k. talspråksmarkörerna, 
dvs. ordformer och uttryck som i skrift-
språk markerar tal. Om vi normaliserar 
sådana former som ska och dom i skrift 
tappar de sin prägel av specifikt talspråk 
och stilvalörerna i skrift förskjuts." Det är 
den förödande ivern att under alla förhål-
landen vara alltigenom talspråklig som är 
så nedstämmande för dem som vill behålla 
ett levande och nyansrikt skriftspråk." 

Ståhle är en mycket framstående stilhisto-
riker, vilket han belägger med små fina 
historiska stilanalyser i den här omtalade 
artikeln. 1 princip håller jag fullständigt 
med om att skriftspråk och talspråk bör 
bedömas och värderas var för sig med 
hänsyn till sina skilda funktioner. Men 
samtidigt beror spänsten i svenska språ-
ket på om de står i ständig livgivande kon-
takt med varandra. Klyftan mellan dem 
får inte bli för stor. Tyvärr kan vi inte för-
hindra att känslan för talspråksdrag i 
skriftspråket i det långa loppet förskjuts. 
Den svåra frågan gäller hur fort eller sakta 
det bör ske. 

Sportens språk är en gammal kär tum-
melplats för den akademiska svenskun-
dervisningen i stilistik, inte minst som äm-
ne för trebetygsuppsatser. Idéhistorikern 
och förre tidningsmannen Henrik Sand- 

blad överraskar med att i en ovanlig för-
ening av inlevelse och kringsyn friskt och 
ingående skildra svenskans öden på detta 
för den allmänna språkutvecklingen så be-
tydelsefulla område. 

Den förre huvudredaktören för Göteborgs 
Handels- och Sjöfartstidning Harald Wig-
forss dokumenterar i en artikel om 
svenskt tidnings- och debattspråk både 
sin kunnighet i ämnet och sitt engagemang 
i språket som samhälisfaktor. Han disku-
terar bl. a. kärnfrågan om språkvärdering 
och demokrati. "Språkets klasskillnader 
är välkända men kan inte avlägsnas med 
klasskamp." 1 ett välorganiserat samhälle 
kan vi med andra ord aldrig komma ifrån 
att somliga människor i kraft av sina äm-
beten eller fria yrken är språkspecialister 
och behärskar en mer utvecklad språkkod 
än det stora flertalet. Bland de modeord i 
samhällsdebatten som Wigforss håller 
fram till kritisk granskning finns struktur. 
Men han stannar till skillnad från flertalet 
av samtidsspråkets kritiker inte vid den 
yttre uttrycksformen utan skärskådar 
också innehållet, främst i den nya väns-
terns språk: "Det politiska och ideologis-
ka språket vid 70-talets mitt är av bety-
dande intresse, bland annat på grund av 
det ymniga bruket av grova strukturer och 
ännu grövre analogier. Tonläget är högt 
och tonen frän." 

Samtidigt som jag håller med Wigforss om 
det mesta i hans framställning känns Gö-
rans Palms rapport om språkförbistringen 
vid L. M. Ericsson (tidigare publicerad i 
"Bokslut från LM" 1974) som en tänkvärd 
motinstans. Även den som menar att 
språklig jämlikhet är ogenomförbar i ett 
samhälle med differentierad yrkesstruktur 
(där kom det modeordet åter tillbaka) 
måste inse att det finns en verklighet bak-
om vänstertermen maktsprik. Palm visar 
det och ger dessutom en målande och 
uppfriskande bild av telefonarbetarnas re-
spektlösa och levande talspråk. 
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Om maktspråket handlar också Nils-Erik 
Landells välskrivna skärskådan av den of-
fentliga informationen, i vilken han bl. .a 
påtalar informationsöverflödet i utred-
ningssvenskan och framhåller att dess se-
mantiska luddighet ofta är avsiktlig, en fl-

ness som den delar med flera andra under-
arter av det politiska språket. Landell var-
nar också med fog för "professionella in-
formatörer" som träder in "mellan utred-
ningarna och allmänheten med rikliga 
möjligheter att manipulera diskussionen 
enligt eget gottfinnande". 

På Wigforss linje (eller omvänt) går där-
emot akademiledamoten Artur Lundkvist 
i sitt försvar för det svåra språket, där han 
vältaligt argumenterar mot dem som i 
missriktat demokratiskt nit vill förflacka 
svenskan och där han dessutom - liksom 
Ståhle - försvarar skriftspråket mot tal-
språkets övervälde. Utgivaren Inge Jons-
son kämpar i sitt eget bidrag tappert för en 
bättre svenskutbildning i skolan, fastän 
han enligt min tanke överbetonar den 
skönlitterära svenskans möjligheter att på 
en bred front påverka språkutvecklingen. 

1 det föregående har jag berört två av den 
moderna språkvårdens dilemman: konflik-
ten mellan kontinuitet och förnyelse och 
svårigheten att genomföra språkjämlikhet 
i ett specialiserat samhälle. Bertil Molde 
anför i sitt bidrag ett tredje som måste 
kännas betryckande för den som har till 

yrke att dagligen lämna rådsökande be-
sked i språkfrågor: språkriktighetsivrar-
nas eller med ett fulare ord språkrättsha-
veristernas krav "att av två språkliga ut-
trycksmöjligheter måste en vara fel". Här 
vill Molde med rätta vidga toleransen och 
framhåller att till sist bör varje individ väl-
ja sin egen kombination bland språkets 
talrika uppsättning av alternativ, kort sagt 
sin egen idiolekt. 

Inledningsvis antydde jag att akademisk 
språkvård enligt en utbredd uppfattning 
ofta utmärks av elittänkande och konser-
vatism, och dessutom beskylls för oveten-
skaplighet. Den volym som här presente-
rats ger inte skäl för en sådan dom. Från-
sett en mindre del är den visserligen ove-
tenskaplig om man tar ordet i dess stränga 
mening, men på goda grunder. Ensidigt 
elitär och nyhetsfientlig är den däremot 
inte. Landells och Palms djärva språkpoli-
tiska bidrag följer i bokens början tätt ef-
ter Gierows akademiska företal, föregång-
na bara av Sandro Key-Åbergs språkso-
cialistiska dikt "Vem äger språket", vars 
utgångsstrof lyder: 

Språket är ett samordbruk, 
där finns inga orddrottar eller godsägare, 
inga fogdar eller befallningsmän. 
Vi är alla delägare i språket, 
vi är alla dagakarlar som gör våra 
korta dagsverken på språkets jord. 
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Bertil 	 Närvara, övervara, undvara och 
Molde 

avvara 

"Vigningsakten som närvarades av kung Carl Gustaf och 
drottning Silvia föregicks av högmässa med predikan av Sven 

Ingebrands företrädare i Karlstad, biskop Gert Borgenstier-

na." Svenska Dagbladet, 4/10 1976, s. 36. 

Hjälpverbet vara ingår i sex sammansatta 
nusvenska verb, avvara, förevara, närva-
ra, sarnvara, undvara ochövervara. Inget 
av dessa verb har fullständig, normal böj-
ning. Framför allt är det regelbundna pre-
sensformer som saknas ("avär". "sam-
är" etc., jfr dock nedan). Men även i and-
ra avseenden vållar dessa verb besvär för 
språkbrukarna. 

För verben avvara och samvara uppger 
Svenska Akademiens ordlista (SAOL) att 
de bara förekommer i infinitiv; för avvara 
ger t. ex. Dalins ordbok från 1850-talet, 
Svenska Akademiens ordbok (SAOB) och 
Östergrens Nusvensk ordbok samma upp-
gift. Man kan dock ibland stöta på en pre-
sensform avvarar (i språknämndens sam-
lingar finns ett belägg från 1953). Det nor-
mala vid detta verb är dock att de böj-
ningsformer man eventuellt skulle behöva 
ersätts med andra uttryck (former av va-
ra utan, vara av med o. d.). Verbet sam-
vara är så ovanligt i nutida svenska att det 
inte finns någon anledning att diskutera 
det här. 

Ett speciellt fall är verbet förevara som 
vid sin sida har den likbetydande formen 
vara före, t. ex. "Ansökan förevar el. var 
före vid mötet den 15 december", "Här 
förevar ett uppenbart avtalsbrott". 1 tion-
de upplagan av SAOL (1973) sägs det om 
förevara att det i presens heter är före, i 
imperfektum var före eller förevar och i 
supinum varit före ellerförevarit. Genom 
att man kan växla mellan förevara och va- 

ra före kan detta verb sägas ha fullständig 
böjning, även om en form föreär inte an-
vänds. Det kan nämnas att det i Svenska 
Akademiens ordboks arkiv (som välvilligt 
ställt material till förfogande för denna ar-
tikel) finns ett belägg på en imperfektform 
förevarade ("Sochne Stämman föreva-
rade ... å den 30(1e sistle November", 
Växjö Domkapitels akter 1829). Denna 
form kan jämföras med de betydligt oftare 
förekommande närvarade, övervarade 
och undvarade. 

Närvara 

Enligt tionde upplagan av SAOL (1973) 
förekommer verbet närvara "bl. i 
pres.part. -varande o. (mest i skriftspr.) i 
inf. samt i ipf. -var o. i sup. -varit; tempus-
former bildas mest gm omskrivning: han 
är (var) närvarande". Liknande upplys-
ningar finner man i SAOB (artikeln tryckt 
1948). 1 SAOB ges belägg fr. o. m. 1903 på 
en plural presensform närvara, en form 
som - något överraskande med tanke på 
övriga upplysningar om böjningen som 
ges i SAOB - anges som fullt bruklig i vår-
dat språk. Det sägs också i SAOB att i 
"mindre vårdat språk" därjämte före-
kommer former som presens (!) singularis 
närvar (belägg från 1922 och 1933) och 
närvarar (1932, angivet som enstaka) och 
imperfektum singularis närvor - belägg 
från 1905 och 1934). Vidare upplyser SA-
OB: "Följande äldre, nu icke använda for-
mer äro belagda: ipf. -varade (VDAkt. 
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delsen "icke närvara, vara frånvarande", 
men denna infinitivform är numera helt 
obruklig. 

1799, nr 307, SvLittFT 1834, p. 503) 
sup. -varat (Kullberg Domaren 216 
[1842]).. 

Formerna närvarade och närvarat är 
alltså enligt SAOB styrkta i skriftspråk se-
dan 1799 resp. 1842. men SAOB:s redak-
tion tycks på 1940-talet inte ha haft till-
gång till (skriftspråks)belägg som är yngre 
än från förra hälften av 1800-talet. Även 
presensformen närvarar synes ha varit 
dåligt styrkt i materialet för SAOB:s arti-
kel. Trots uppgifterna i SAOB och SAOL 
är emellertid särskilt formerna näri'arade 
och närvarat, men också närvarar, inga-
lunda sällsynta i nutida svenskt tal- och 
skriftspråk. Exempel förekommer ganska 
ofta i både pressen och etermedierna, och 
i språknämndens samlingar finns åtskilliga 
belägg. De många olika böjningsformerna, 
särskilt de svaga formerna som inte god-
tas av några normerande ordlistor o. d., 
liksom omskrivningarna är, var, har varit 
närvarande, visar att språkbrukarna har 
haft svårt att hantera verbet närvara. Nå-
gon presensform närär är icke känd, och 
imperfektformen närvar tycks alltid ha 
varit ganska sällsynt. Kanske det är så att 
osäkerheten vid hanteringen av verbet 
närvara, trots det vanliga och likbetydan-
de uttrycket vara närvarande, kan tyda på 
att sambandet med hjälpverbet vara inte 
är så självklart för språkbrukarna. Om-
skrivning med vara närvarande (med böj-
ningsformer) i stället för böjda former av 
verbet närvara är ganska vanlig. 1 Sture 
Alléns Nusvensk frekvensordbok finns 6 
belägg på infinitiven närvara men inte 
mindre än 159 på formen närvarande; av 
de senare beläggen avser dock 114 uttryc-
ket "för närvarande". Andra former av 
verbet närvara finns inte belagda i Alléns 
material på en miljon ord i svenska tid-
ningar 1965. Uttrycket vara närvarande (i 
st.f. former av närvara) har möjligen ett 
visst stöd av motsatsen vara frånvarande. 
Det kan f. ö. nämnas att det tidigare har 
funnits ett (sällsynt) verb frånvara i bety- 

Närvara är gammalt i svenskan, använt 
sedan medeltiden. Det har också funnits i 
äldre danska men är numera obrukligt i 
danskan. Både danskan och norskan har 
däremot det participiella adjektivet 
iiarvrende och substantiven narvar och 
nrv,'reIse med betydelsen "närvaro". 

Närvara är ett intransitivt verb som bety-
der "befinna sig på platsen för viss hän-
delse o. d., vara tillstädes. . . . vara närva-
rande" (SAOB, N 1118). 1 det exempel 
som står som ett slags motto över denna 
artikel, används ordet - helt felaktigt - 
transitivt i betydelsen "övervara, bevis-
ta". 1 den användningen är ordet för öv-
rigt helt okänt, men fallet är intressant 
därigenom att det illustrerar verbets all-
männa ohanterlighet i svenskan. 

övervara 

Verbet övervara i betydelsen "närvara 
vid, bevista" har använts i svenskan se-
dan medeltiden. 1 Svenska Akademiens 
ordboks arkiv finns det naturligt nog gott 
om belägg på de regelbundna böjningsfor-
merna overvar och ävervarit och t. o. m. 
ett enstaka belägg på presensformen över-
är (från 1840). Men dessutom finns det 1 
ordbokens samlingar åtskilliga belägg på 
presensformen övervarar (äldst 1896), im-
perfektformen övervarade (äldst 1817) 
och supinformen övervarat (äldst 1829); 
t. o. m. en imperfektform övervor Jr när-
vor ovan) är belagd (ett tidningsexempel 
från 1924 och ett belägg från Ivar Lo-
Johanssons Statarna 1, 1936). 

1 SAOL sägs det om övervara att det heter 
övervar 1 imperfektum och övervarit i su-
pinum och att presens indikativ saknas. 1 
Östergrens Nusvensk ordbok är upplys-
ningarna fylligare: 
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'(Över)-vara. Skr. Pres. indikativ före-
kommer ytterst sällan: (Alltid när jag 

overar en finsk gudstjänst, hoppar jag 

till, ndr prästen ropar från altaret: - S. 
Haglund. Mötet, vilket ö-es av många 

höga bröder (Alb. Engström). Impf. 
övervar, övervoro: särsk. finl. även 
övervarade. Sup. övervarit; i ett, finl., 
undantag övervarat." (Därefter följer 
en fyllig exempelsamling.) 

1 Östergrens ordbok anges alltså att im-
perfektformen övervarade skulle vara sär-
skilt vanlig i finlandssvenskan och det på-
pekas att redaktionen kände bara ett enda 
och finlandssvenskt exempel på supinum 
övervarat. Materialet från SAOB:s arkiv 
tyder emellertid inte på att dessa svaga 
böjningsformer skulle vara speciellt fin-
landssvenska - i ordbokens samlingar 
finns belägg från Växjö Domkapitels akter 
1829 (övervarat), från skåningen Gossel-
man 1830 (övervarat), från den Umeåföd-
de stockholmaren Strinnholm 1854 (över-
varade), från skåningen Axel Lundegård 
1893 (övervarat), från Stockholms Dag-
blad 1896 (överi'arar), från Nya Dagligt 
Allehanda 1941 (övervarades) etc. Den 
svaga böjningen av övervara torde knap-
past vara särskilt utmärkande för vare sig 
Finland eller något annat geografiskt om-
råde, utan den förekommer över hela det 
svenska språkområdet. 

Svenskans övervara har motsvarigheter i 
danskans och norskans overvre. Det 
danska verbet torde numera enbart ha 
svag böjning (overv&'rer, overvrede, 
overvrret). 1 Ordbog over det danske 
Sprog anges imperfektformen overvar 
som nu sällsynt (artikeln tryckt 1935). Det 
nämns där också att formen overva?rede 
kritiserades som "udansk" av C. Mol-
bech 1848. Denna form är annars styrkt i 
danskan sedan 1730-talet (äldsta belägg 
från Holberg). 1 Retskrivningsordbog, ut-
given av Dansk Sprognvn 1955, och i 
Nudansk Ordbog (1953 och senare uppta- 

gor) ges enbart svag böjning för overvre. 

För norskans del ges t. ex. i Norsk riks-
målsordbok (1947) och Tanums store rett-
skrivningsordbok (4 uppl. 1974) "blan-
dad" böjning av overva're, nämligen pre-
sens overva'rer, imperfektum overvar och 
supinum overvret (Riksmålsordboken) 
resp. overva?rt (Rettskrivningsordboken) 
- verbet vre har i den förra ordboken 
supinformen vret, i den senare supinfor-
men vert. 

Undvara 

Verbet undvara är ett relativt sent lån från 
danskan. Bakom ligger danskans undva're 
som är en ombildning av medellågtyskans 
unt- eller en(t)heren eller högtyskans ent-
behren eller av det äldre danska lånordet 
ombare (lån från tyskan, motsv. sv. uni-
bära). Detta innebär att undvre, sv. und-
vara och umbära språkhistoriskt sett är 
samma ord. 1 danskan finns böjningsfor-
mer som presens undva'r och imperfek-
tum undvar belagda, men ordet har i dan-
skan alltid mest haft svag böjning (Ordbog 
over det danske Sprog XXV: 1351). 1 ord-
listor och ordböcker över modern danska 
anges enbart svag böjning (-v&'rer, -vare-
de, -vret) för detta verb. 1 norskan före-
kommer verbet i formen unnvre (tidigare 
undvare), och det har svag böjning. 

1 svenskan är verbet undvara känt sedan 
slutet av 1700-talet (äldsta belägg i SA-
OB:s samlingar är från 1786). Redan i Da-
lins ordbok från 1850-talet uppges att und-
vara blott har infinitiv och supinum (und-
varit) och samma uppgift har getts i alla 
upplagor av SAOL. Det är emellertid ock-
så i detta fall så att svag böjning ingalunda 
är ovanlig. Det äldsta exemplet (hämtat 
från SAOB:s samlingar) är från 1823 och 
gäller en presens passivum undvaras. 
Formen undvarar är belagd från 1890-
talet, liksom perfekt particip (i pluralis) 
undvarade. 1 Östergrens ordbok anges 
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böjningen som "-ade, -at 1. -it", men dess-
utom påpekas att nionde upplagan (1950) 
av SAOL uppger att inga andra former än 

infinitiv och supinum (-it) används. Oster-
grens ordbok anger alltså utan inskränk-
ning svag böjning för undvara, och det ges 
där också några exempel med formerna 

undvarar och undvarade 

Den svaga böjningen bör accep-
teras 

Det material som redovisats summariskt 
här visar att svaga böjningsformer av ver-

ben närvara, overvara och undvara har 
förekommit i svenskan relativt länge och 
är långt ifrån ovanliga i vår tids svenska. 
Två av dessa verb, öi'ervara och undvara, 

har exakta motsvarigheter i nutida danska 
och norska, och i danskan höjs dessa verb 
numera enbart svagt, och i norskan böjs 

ett av dem (unnvre) svagt och det andra 

(overvre) har svag höjning i presens. 

Verb som inte kan användas i alla gängse 

böjningsformer är svårhanterliga för 
språkbrukarna. De böjningsformer som 

saknas eller som inte är allmänt godtagna 
som korrekta måste bytas ut mot andra, 
omskrivande former eller också måste ett 
annat verb väljas. Det vore naturligtvis 
möjligt att säga att närvara är ett verb som 
inte behövs, lika lite somfrånvara behövs 

numera och att (vara) närvarande skulle 
kunna räcka, liksom (vara) frånvarande 
är den enda form av verbet frånvaro som 
lever kvar. Man kunde kanske också säga 

att åvervara och undvara är umbärliga. 1 

stället för övervara kan ju verb som "be-
vista, deltaga i el. vid, vara närvarande 
vid, vara med om" o. d. användas. Och i 
stället för undvara (och också avvara) 

kunde det gå att använda "vara utan, kla-
ra sig utan, avstå från" o. d. Naturligtvis 

väljs ofta sådana verb och uttryck i stället 
för övervara undvara och avvara, men 
det hindrar inte att också dessa verb, lik- 

som närvara, är fullt brukliga och brukade 
i vissa stilar och sammanhang. Både när-
vara och ävervara synes förekomma sär-

skilt ofta i nyhetsspråk, både i skrift och i 

tal, medan undvara och avvara tycks an-
vändas också i andra stilar, även i relativt 

ledigt talspråk. 

Varken närvara, overvara , undvara eller 
avvara har visat några tecken på att för-
svinna ur bruk, trots böjningssvårigheter-
na. Vi måste alltså acceptera att de ingår i 
det svenska ordförrådet och förmodligen 
kommer att stanna kvar där. Då är det 
otillfredsställande att dessa verb inte har 
en fullständig och allmänt godtagen böj-
ning, en böjning som också "godkänns" 
av normerande ordlistor och ordböcker 
o. d. 

Hittills är det endast Ostergrens ordbok 

som har visat viss tolerans gentemot svag 
höjning av de här verben, fullt ut beträf-
fande undvara och i någon mån beträffan-
de ävervara (jfr ovan). Som ovan påpe-
kats ställer sig danskan och norskan be-
tydligt positivare till den svaga böjningen. 
1 dessa språk har rimligtvis den svaga böj-

ningen kommit i bruk och med tiden blivit 
accepterad på grund av att dessa verb an-
nars inte skulle kunna fungera rationellt i 
språksystemet. Förutsättningarna för ett 

godtagande av svaga böjningsformer, 
dvs, former med ändelserna -ur, -ade, 
-at, av de här diskuterade verben torde 
vara desamma för svenskans del som för 
danskans och norskans. 

Det bör nämnas att det inte är något okänt 

fenomen att sammansättningar där efter-
leden är ett starkt verb övergår till svag 
höjning. Men kan jämföra former som får-
sedde, hushål/ade och (Jra,n)hesvärjde 
(se Språkvård 1970:4, s. 12) och bevilja-
de. 

Skall verben närvara, ävervara, undvara 

och avvara kunna bevaras i allmänt 
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språkbruk, är det rimligt att man accepte-
rar den svaga böjning som så länge fak-
tiskt har förekommit i språkbruket. Det 
hindrar givetvis inte att de starka former-
na också i fortsättningen kan användas (jfr 
uppgifterna om undvara och övervara i 
Östergrens ordbok). För dessa verb kun-
de man därför i auktoritativa ordlistor 
o. d. ange böjningen på följande sätt (om 
någorlunda fullständiga böjningsuppgifter 
ges): 

avvara -ar, -ade, -at, äv. -it 
närvara -ar, -ade, äv. närvar, -at, äv. -it 
undvara -ar, -ade, -at, äv. -it 
övervara -ar, -ade, äv. övervar, -at, äv, 
-it 

Här har inte nämnts formerna avvar och 
undvar, som förefaller helt obrukliga re-
dan nu. 

Språkvård 1977 

Tidskriften Språkvård kommer att utges med fyra nummer 
också under 1977 (trettonde årgången). Prenumerationspriset 
är oförändrat 18 kronor vid prenumeration direkt hos Svens-
ka språknämnden, Box 2056, 103 12 Stockholm (postgiro 
19 7475-7). Vid prenumeration genom bokhandeln blir priset 
ca 23 kronor. Prenumerationsavgiften för 1977 bör helst vara 
inbetald före utgången av januari 1977. Första numret för 
1977 beräknas kunna utsändas i februari. 

Alla de tolv tidigare årgångarna av tidskriften kan fortfarande 
fås från Svenska språknämnden. För årgångarna 1965-1972 
är priset per årgång 10 kronor, för 1973-1975 är det 14 kronor 
per årgång och för 1976 är det 18 kronor. 1 dessa priser ingår 
moms. 1 viss utsträckning kan också enstaka nummer av tidi-
gare årgångar fås direkt från nämnden; priset är då 4: 50 per 
exemplar (inkl. moms). 
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