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Margareta 	Språklig bedömning i skolan 
Westman 

Under det gångna året har debatten om skolans undervisning 
i svenska varit livlig. 1 förra numret av Språkvård (1976: 4) re-
dovisades Svenska språknämndens enkät till svensklärarna 
om problem och svårigheter i ämnets språkliga del i undervis-
ningen på grundskolans högstadium och i gymnasieskolan. 1 
den här artikeln diskuterar docent Margareta Westman vid 
språknämndens sekretariat hur man som lärare kan bedöma 
elevernas språkbruk i skolan och hur normerna kan vara oli-
ka klara för olika språkliga enheter. Resonemangen gäller 
främst undervisningen på grundskolans mellanstadium och 
högstadium. 

Den språkliga förmågan tycks vara med-

född hos människan. Det går knappast att 
hindra ett friskt människobarn som växer 
upp bland människor från att lära sig om-
givningens språk. 

Men om människor lär sig språket utan 
särskilda ansträngningar, då behövs väl 
ingen speciell språkträning? 

Ja, hur utvecklar man ett språk egentli-
gen? 1 stort sett genom att använda det i 
sitt umgänge med andra mäniskor. Man 
lyssnar och talar, frågar och svarar. Och 
det gör man inom det sociala system, i de 
olika grupper som man tillhör: i familjen. 

bland kamraterna, i skolan osv. Det språk 
man lär sig är då det språk som används i 
de grupper man växer upp med. Genom 
sättet att tala markerar vi mer eller mindre 
medvetet vilken eller vilka grupper vi till-
hör. 

Men i ett samhälle som vårt behöver den 

vuxna människan ett språk som är rent 
allmänt gångbart, som går att använda lite 

varstans i olika sammanhang. 

Skolans uppgift i språkinlärningen blir 

därför att hjälpa eleverna att utveckla ett 
så rikt och mångsidigt språk som möjligt. 

Med mångsidigt språk menas här ett språk 
som kan duga i många olika situationer. 
Därtill skall skolan få barnen att lära sig 
en särskild språkform. skriftspråket. Det 
lär man sig inte automatiskt, inte utan ytt-
re ansträngning. 

Man lär sig språket genom att använda 

det. Vad kan det användas till? Det an-
vänds till att leka med, att säga till med, 
att visa sig själv med, att tänka med, att 
förmedla tankar och erfarenheter med, att 
berätta med. Ofta använder man språket i 
flera av de här funktionerna på en gång. 

Det finns alltså flera viktiga kännetecken 

på en människas språk: det används för 
hennes kontakter med andra människor, 
det speglar hennes grupptillhörighet, det 
varierar efter vad det används till. 

1 skolan skall barnen också lära sig skriva. 
Varför skall folk lära sig det? Räcker det 

inte med att man kan tala och läsa? Vad 
skiljer skriftspråk från talspråk? 

Kan man skriva, så kan man nå ut till and-

ra människor än de som befinner sig i ens 
direkta omgivning. Genom skrift kan man 

nå människor på annan plats och i en 
kommande tid. Man kan också nå männi- 



skor i helt andra grupper än de man själv,  

brukar röra sig i. Skriftspråket är ett språk 

med större räckvidd än talspråket. Det är 

också ett viktigt medel för den enskilda 

människan att göra sig hörd i samhället 

med. 

Men skrivandet kan dessutom tjäna mera 

rent personliga syften. Genom att skriva 

kan man sortera sina tankar, man kan ha 

skrivande som ett privat uttrycksmedel. 

'att skriva av sig'', och man kan hjalpa 

sig själv att komma ihåg sådant som är 

viktigt. Det är en personlig tillgång att 

kunna skriva. 

Språkbedömningens roll 

När skolan skall sätta upp och tillämpa 

olika normer för elevernas språk måste 

dessa normer grunda sig på vad man vill 

åstadkomma och vad man kan åstadkom-

ma med språkträningen. Men normerna 

måste också vara sådana att den enskilda 

eleven delar dem, även om han inte alltid 

tillämpar dem. Troligen har människor, 

och då särskilt barn och unga människor, 

en viss beredskap att tillägna sig rena till-

sägelser om sitt språk, som "Säg inte hur-

ru ' ' eller Det heter inte ' 'ho,n,na under-
fii,,d om''. Men det är inte lätt att ta till sig 

många sådana lösa påpekanden. Man kan 

få en allmän känsla av att ens språk inte 

duger, men vad det egentligen är för fel på 

det kan vara svårt att komma underfund 

med. 

En annan viktig aspekt är att folk - även 

barn - i regel menar något med vad de sä-

ger eller skriver. Det är inte särskilt roligt 

om ingen bryr sig om vad man säger eller 

skriver utan bara hur man säger det. Vi 

känner igen detta faktum från vårt eget 

vuxna liv. Det finns uttryck som niörha 

ord t. ex. En person som sätter igång att 

rätta sina medmänniskors språkbruk i tid 

och otid betraktas som taktlös och kanske 

kontaktlös. Ändå måste skolan ge elever-

na viss ledning. Ett vanligt människoliv 

räcker knappast till för att varje människa 

alldeles på egen hand skall kunna göra alla 

misstag ute i verkligheten och lära sig av 

dem. Som lärare måste man när man rät-

tar ha syftet med hela texten eller hela ut-

sagan klart för sig och försöka balansera 

mellan innehållsdiskussion och språkkri-

tik. Alla texter och uppsatser behöver 

kanske inte alltid finrättas. 

Man kan nog vinna ganska mycket på att 

anpassa sitt rättande efter vad det skrivna 

fyller för funktion. Om en elev har skrivit 

en uppsats eller utgjutelse om något djupt 

personligt, så måste granskningen vara 

finkänslig. Det är inte säkert att man alls 

skall rätta i de mest personliga texterna. 

Däremot kan man naturligtvis diskutera 

t. ex. effekten av vissa uttryck med förfat-

taren, men bara om man tror att han eller 

hon vill det. 

Mer resonerande texter, där språket 

främst tjänar som ett medel att organisera 

tankar och idéer, eller att reda ut problem, 

bör granskas just med avseende på klarhet 

och reda. Det här är sådant skrivande som 

ganska ofta förekommer i andra ämnen än 

svenska. 

Enstaka felstavningar eller ovanliga böj-

ningsformer eller ofullständiga meningar 

behöver inte vara fel, funktionellt sett, i 

sådana texter. Det som i stället bör disku-

teras är t. ex. själva dispositionen, upp-

läggningen av framställningen, markering-

ar av sammanhang, klarhet i syftningar 

och precision i ordvalet. Men också posi-

tiva drag som idérikedom bör stimuleras 

i ett sådant här sammanhang. När å andra 

sidan eleven skriver för att verkligen nå 

fram till någon utomstående, då kan tex-

ten behöva granskas även i formellt avse-

ende. Det är ju inte stor glädje med ett 

skriftspråk som inte fungerar som kom- 
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munikationsmedel utanför en mycket 	stitution, en kvarleva från 1800-talets bor- 
snäv grupp. 	 gerliga samhälle." 

När läraren granskar elevernas skrivprov 

eller övningar tror jag det är klokt att han 
går från det stora till det lilla, från hela 
texten till detaljerna. Normalt kommer en 
skriven text till därför att någon har något 

som han vill få sagt till någon eller några 
som inte är närvarande. Men i skolan kan 
det hända att man måste skriva något 
även om man inte har något att säga. Det 
är svårt för de allra flesta människor. Låt 
oss se på inledningarna till ett par gymna-
sistuppsatser, som skrevs i ett centralt 
prov. 

Thomas 

Aktenskapet och familjen är en gammal insti-
tution, som funnits sedan 1800-talet. År den 
berättigad i dagens samhälle. Jag tycker det 
inte. Vi lever nu i ett helt annat sorts samhäl-
le, som är långt ifrån det som fanns, för över 
hundra är sedan. Idag är det mycket hetsiga-
re och stressigare. Vi behöver en ny form 
som mer passar in i dagens samhälle. 

Bertil 

Familjen och äktenskapet som institution har 
i den senaste tidens debatt starkt ifrågasatts. 
Bakgrunden är förändringen av samhället. 
Det patriarkaliska bondesamhälle i vilket vår 
familjetyp grundlades existerar inte mer. 
Uppbrottet från landsbygden och inflyttning-
en till storstäderna har skapat nya miljöer 
som snabbt förändras. Seder och traditioner 
ifrågasätts ständigt. 

Man kan fråga sig om det är någon större 
idé att försöka rätta den 18-årige Tomas 
språk. 1 den här uppsatsen verkar han va-

ra så pass ointresserad att han inte tänker 
på det han skriver: "Äktenskapet och fa-
miljen är en gammal institution, som fun-
nits sedan 1800-talet." Det är förstås möj-
ligt att Tomas inte känner till att det fanns 
familjer och äktenskap tidigare. Men det 
verkar snarare som om han har läst och 
skrivit om en lite slarvig formulering i en 
av de s. k. stimulanstexterna. av Barbro 
Backberger: "Familjen är en föråldrad in- 

Thomas tycks inte vara riktigt mogen för 
att skriva om äktenskap och familj. Han 

kanske skulle kunna göra det bättre efter 
att ha samtalet om saken med sina kamra-
ter eller andra människor. Det är svårt att 
föra en skriftlig diskussion om man inte 
har en viss vana att diskutera muntligt. 
Och diskuterar gör man i regel sådant som 
man tycker något om. Att tvingas att pres-
sa fram åsikter i olika ämnen är inte någon 

avundsvärd situation, men det är inte hel-
ler säkert att det är bra att vänja sig vid att 
alltid kunna klämma fram och svarva ihop 

något som ser ut som ett debattinlägg. Jag 
tror inte läraren i det här fallet har mycket 
att vinna på att hjälpa Thomas att göra sitt 
språk mera informationstätt. Man bör 
snarare fråga honom om innehållet, t. ex. 
om  det är sant att äktenskapet bara är från 
1800-talet, och vad hetsen och stressen 
har med formen för samlevnad att göra. 
Frågorna är inte till för att ställa Tomas 

mot väggen utan för att få igång honom. 

Men utom sådan här torftighet som kom-
mer av ointresse förekommer också att 
människor (även barn) faktiskt vill skriva 
och har något att säga men behöver hjälp 
att komma igång. Det är inte alltid så lyck-
ligt att "med tanken orden föds på man-
nens läppar". Det är ett större steg att 
skriva ner något man vill framföra än att 
bara säga det. Det krävs en översikt över 

tankarna och en organisation av framställ-
ningen. 

1 det fallet kan det gamla knepet hjälpa att 
den som skall skriva ned vad han tycker 
först får försöka säga det. Märker då lära-
ren att eleven fortfarande har svårt att for-
mulera sig kan han pröva att föreslå ele-

ven ett par igångsättningsmeningar. Bara 
ett par meningar som läraren formulerar 
med utgångspunkt i vad eleven har sagt 

och som ligger nära elevens eget språk. 
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Just för sin skriftliga produktion behöver 

eleverna tillgång till ett mer allmänt gång-
bart språk. Därför måste också skolan 
hjälpa dem att finna det. Samtidigt är det 
viktigt att eleverna får en känsla av att de-
ras spräk duger. Att lära sig en språkform 
som man alldeles saknar anknytning till 

går knappast. Man kan ibland se skrivel-
ser från vanliga vuxna personer till någon 
myndighet där den skrivande inte har v-

gat använda sitt eget språk, inte har litat 
på det, utan i stället har försökt skriva så 
som han tror att myndigheter brukar ut-
trycka sig. Följden har då blivit att han 

krånglar till det hela för sig så att han kan-
ske inte ens lyckas säga det han vill. Med-
delandet verkar "korrekt" men läsaren 

måste gissa vad avsändaren kan ha menat, 
att läsa sig till avsikten går inte. 

Något liknande kan gälla för ungdomars 

gradvisa tillägnande av en mer allmängiltig 

språknorm. Om de inte får någon ledning 
kan de bli utlämnade åt olika mer eller 
mindre märkliga språkmönster som de 
tror måste tillämpas i olika situationer. El-
ler också kanske de försöker använda sitt 
utpräglat privata eller lokala eller tonårs-
gruppaktiga språk även i sådana situatio-
ner där det inte alls fungerar, utan kanske 
t. o. m. missförstäs eller väcker misstro 
och löje. Att kunna tala och skriva utan 

att alltid vara beroende av motpartens väl-
vilja är en rättighet som varje människa 
borde försäkras genom skolan. 

All utveckling måste som sagt bygga på 
det språk eleverna själva känner sig hem-

ma med och i. Avsikten är alltså inte att 
skolan skall utplåna alla spår av dialekt el-
ler stadsmål, av speciella språkvanor i ele-
vernas språk. Men för att folk skall kunna 
använda även en anpassad form av sitt 
eget språk i vidare sammanhang krävs en 
sak till, nämligen att skolan ger eleverna 
tillfälle att möta andra sorters svenska än 
den de själva använder: andra dialekter 
och andra stilar. Skolan måste hjälpa till 

att vänja eleverna till tolerans gentemot 
andra språkliga varianter av svenska än 

den de själva råkar utnyttja. 

Hela den långsamma invänjningen i rikt-

ning mot ett mer allmängiltigt språkbruk 
måste ske mycket varsamt. Det är viktiga-
re att eleverna alls talar och skriver än att 
de talar och skriver "rätt". Normer får in-

te tvingas på så att eleven blir tyst av räds-
la för att säga eller skriva fel. 

Normerna är inte lika klara för 
olika språkliga enheter 

1 det följande skall diskuteras olika språk-
liga drag på skilda nivåer inom språket. 
Det kan ofta bli så att man anser att det är 

språkliga drag bara på vissa nivåer som 
kan vara "fel''. Men en text eller ett språk 
kan vara dåligt eller fungera illa på flera 
olika sätt, dvs, på olika nivåer. 

Uttal 

1 fråga om uttalet är det viktigaste att folk 
kan uppfatta vad man säger. Det betyder 
att man måste kunna artikulera så tydligt 
att det går att urskilja de olika orden. Nu 
menas inte att man skall tala som om man 
läste upp vart ord för sig, vissa samman-
dragningar gör vi alla i dagligt tal. Nästan 
alla säger vi ibland natuts (naturligtvis), 
gnatt (god natt), eller instution (institu-
tion) eller som Björn Borg bafatt (bara för 
att) när vi talar otvunget och naturligt. 
Men vi behöver också kunna förtydliga, 

bland annat för att vi skall kunna lära oss 
att skriva. Om man inte kan tala så att folk 
hör vad man säger, är det heller inte stor 
idé att säga något. 1 regel är människor 
dock mycket känsliga för kritik mot sitt 
uttal. Läraren måste därför noga överväga 
varför han vill försöka få eleven att ändra 
uttal. 

De flesta människor växer upp med en lo-

kal variant av språket, och den kan avvika 
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mer eller mindre från riksspråket. Eller 
från lärarens uppfattning om vad som är 
riksspråk. Men eleverna måste få vänja 
sig vid andra talvanor än sina egna. 

1 ett teveprogram (Lördags. den 28 feb-
ruari 1976) som handlade om just dialekter 
i skolan, berättades om en flicka som hade 
flyttat från Göteborg till Falun när hon var 
8-9 år gammal. Hon talade inte som de 
infödda dalabarnen, hon blev retad och 
hon gråt i fem månader. Det gick så långt 
att hon helt vägrade att läsa högt, därför 
att alla kamraterna skrattade åt henne. 
Men hennes nya lärare trodde att hon inte 
kunde läsa och skickade henne till läskli-
nik. - 1 programmet uppträdde flera and-
ra ungdomar som hade liknande erfaren-
heter. Att de lokala talvanorna utgör en 
stark gruppnorm måste läraren alltså kän-
na till, och han måste söka vidga elever-
mis syn på olika dialekter och talvanor. 
Det är bra om läraren inser att han själv 
också känner sig hemma i vissa talvanor 
och står mera främmande för andra. 

Det här innebär naturligtvis inte att ele-
verna skall sluta upp med att tala sin dia-
lekt. Men om dialekten är så särpräglad 
att folk från andra delar av landet inte 
förstår den måste eleverna lära sig en 
språkvariant till. På flera håll i Sverige har 
folk också två språkvarianter, man talar 
t. ex. både Idremål och "svenska". Den 
variant som då kallas "svenska" och 
"riksmål" eller dylikt är ofta en s. k. re-
gional riksspråksvariant. Ett språk som är 
begripligt i hela landet men som har kvar 
olika regionala drag så att det tydligt hörs 
varifrån man kommer. 

Normerna för uttal är alltså skiftande och 
varierar, även om nog många kan samsas 
om att det finns något som kan kallas ett 
svenskt riksspråksuttal, vare sig man själv 
använder det eller inte. 

Stavning 
Om stavningen är riktigt usel kan kanske 
läsaren inte förstå vad det står. i varje fall 
tar det ofta väsentligt längre tid att läsa. 
Om läsaren visserligen förstår orden men 
ändå märker en massa stavfel så kan det 
påverka hans uppfattning om skrivaren. 
Han kanske tycker att skrivaren är dum 
eller obildad. För en i övrigt svag skribent 
kan det vara en styrka att veta med sig att 
han i varje fall stavar någorlunda. Man 
kan också räkna med att de flesta vuxna 
är överens om att vi har en enhetlig och 
erkänd norm som gäller i hela landet. Nor-
men för stavning finns i Svenska Akade-
miens ordlista (10 upplagan 1973). Men de 
flesta vuxna vet också att enstaka stavfel 
förekommer i nästan alla skrivna texter. 1 
tryckta texter kallas de korrekturfel. 

Ordformer 
När det gäller böjningen av ord finns det 
en hel del variationer mellan olika delar av 
landet, även bland vuxna människor. Den 
riksspråkliga normen anges i Svenska 
Akademiens ordlista och den erkänns nog 
i stort sett av de flesta vuxna som har 
tänkt på saken. Men det är inte självklart 
att varje skriven text måste följa den ord-
listan. Om t. ex. ett Stockholmsbarn skri-
ver köpit och lös, eller ett Skånebarn skri-
ver i sönder och denna göngen eller ett 
norrländskt barn skriver dem ha kommit 

och vars gör du? så är sådana former inte 
alltid fel, ens i skrift. De kan tvärtom pas-
sa bra just i berättelser och dialoger. Över 
huvud taget bör läraren även för ordfor-
mernas del känna till den dialekt eller det 
stadsmål som talas bland vuxna och barn 
på den ort där han arbetar. Samtidigt be-
höver eleverna få tillägna sig en allmänt 
gångbar norm, ett skriftspråk som duger i 
hela landet. Men det är inte alls säkert att 
den riksspråkliga normen måste upprätt-
hållas strikt i alla sammahang, i alla slags 
texter. Det är som sagt viktigare att ele-
verna får märka att deras språk duger till 
en hel del. 

7 



Ordval 
För att kunna tala och skriva om det som 
man vill måste man ha tillräckligt med 
ord. Men nästan ingen tycker att det är 
viktigt att kunna ord för sådant som man 
inte vill tala eller skriva om. Poängen är 
alltså att man skall vilja skriva om ämnet. 
Men innan man kan skriva om en sak be-
höver man ofta tala om den för att komma 
igång. Man behöver höra om den. tänka 
på den och känna efter vad man tycker. 
Frågan är vad orsaken till ett dåligt ord-
förråd i en uppsats kan vara. Ointresse 
och rädsla? Många tycker att det är tråkigt 
att behöva skriva om något som de inte 
vet något om och som de inte heller tycker 
något om. 

För att vidga sitt ordförråd måste man 
först ha känt ett behov att uttrycka sig. 
Läraren kan hjälpa eleverna att utöka och 
nyansera sitt ordförråd. En stor del av 
skolans arbete i alla ämnen innebär just 
att eleverna tillägnar sig erfarenheter och 
kunskaper och då också orden för att ut-
trycka de erfarenheterna och kunskaper-
na. 

Att kunna orden är ofta en förutsättning 
för att förstå olika områden och samman-
hang. När eleverna t. ex. redovisar grupp-
arbeten i olika ämnen i muntlig eller skrift-
lig form kan läraren hjälpa dem att finna 
de exakta, riktiga orden för olika företeel-
ser. Det kan bli fråga om att nyansera, 
t. ex. välja skata i stället för fågel, niejscl i 
stället för grej eller tårechecka i stället för 
spela bra. Läraren måste också hjälpa ele-
verna att finna de rätta sammanhangsor-
den och att uttrycka t. ex. tidsföljd. 

Redan på mellanstadiet kan det naturligt-
vis inträffa att vissa elever behärskar vis-
sa områden bättre än läraren (och kamra-
terna). Då kan man behöva börja träna 
eleverna att förklara sådana ord och ut-
tryck som de måste använda men som 
samtidigt är obegripliga för flera av deras 

kamrater. Detta kan bli aktuellt 1 redovis-
ningen av vissa grupparbeten, t. ex. 1 on-
e nt en ngsäm ne na. 

Fraseologi 
1 fråga om konstruktioner och fraser är 
varsamhet och kunnighet hos läraren ock-
så viktiga. Det är skillnad på "fel" och 
"fel". Om en elvaårig norrlänning skri-
ver Nu är alla bärena jlockad då stämmer 
hans uttryck med en norm, även om det 
inte är den riksspråkliga. Han skriver rik-
tig "norrländska". Om man skall rätta el-
ler inte måste vägas mot två saker. Finns 
risk att han blir tyst, inte vågar skriva 
mer? Rätta inte. Finns inte den risken? 
Tala om att man i skriftspråk brukar an-
vända formen bären och att det i skrift he-
ter plockade. Läraren bör också veta att 
det inte ens i skriftspråk alltid är så att ba-
ra en konstruktion är rätt. Man kan skriva 
både låta sig overtalas eller låta sig över-

tala. frö,, en synpunkt eller ur en synpunkt 

osv. Den stora risken med överdrivet rät-
tande är att man skrämmer barnen från att 
uttrycka sig i skrift alls. - En handled-
ning för konstruktioner får man i Svensk 
handordbok. 

Meningsbyggnad och meningsindelning 
Att bedöma meningsbyggnad är inte alltid 
lätt. Från meningsbyggnad bör man skilja 
själva interpunktionen. Naturligtvis häng-
er de ihop, men många elever har en riktig 
meningsbyggnad, fast de inte kan (inte 
bryr sig om att) sätta punkt på rätt ställe. 
Läraren kan kanske vinna en del på att vi-
sa hur praktiskt det är med punkt och stor 
bokstav. Texten blir helt enkelt lättare att 
läsa. Det går bra att visa genom försök till 
högläsning. Det märks då att det är svåra-
re att förstå innehållet när det inte är upp-
delat i meningar. Interpunktion är för öv-
rigt något som många vuxna svenskar inte 
heller behärskar: 

Vid sammanträde 18/8 med Lantmätare 
Svensson upplyste jag honom om att min tan- 
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ke var att till 4 barnbarn skänka byggnads-

tomterna för en framtida bebyggelse, men 

upplystes då om att under sådana förhållan-

den kunde avstyckning ej ske enligt de nya 

förordningarna då planläggning i så fall först 

måste utföras, jag utgick från att som förut 

enstaka byggnadstomter kunde avstyckas 

utan att bebyggas förrän efter flera är då kö-

pare av desamma anskaffats den nya förord-

ningen var för mig helt okänd. 

Det här textstycket är skrivet av en vuxen 

människa i en verklig situation. Menings-

byggnaden är det inget fel på, det är inter-

punktionen som är alltför sparsam. 

Den enkla regeln att man skall sätta punkt 

eller en konjunktion som och, men, eller 

mellan varje fullständig huvudsats är redig 

och bra. Men den kan inte tillämpas abso-

lut alltid. 1 fall som de följande kan man 

inte bara acceptera kommatecken mellan 

två fullständiga huvudsatser utan till och 

med anse att meningarna skulle bli sämre 

med punkt eller konjunktion mellan hu-

vudsatserna: 

Jag stannar, tar fram min Colt 4, jag skjuter 

vilt mot änglarna. (uppsats, åk 7) 

Det var i somras, jag skulle flyga till Ham-

burg från Arlanda. (uppsats, åk 9) 

Det finns ingen chans, det blir en frontal-

krock. (uppsats. åk 8). 

Det är när eleverna använder kommatec-

ken ofta eller jämt i stället för punkt som 

läsningen blir besvärlig. För att elevernas 

skriftspråk skall fungera bra, måste de lä-

ra sig sätta punkt. Följande exempel visar 

hur svårt det kan vara att läsa text som in-

te är uppdelad i meningar: 

Grannarna tycktes inte vara där vi stod som 

tända ljus då hörde vi ljuden därbak igen. 

(uppsats, åk 7) 

Konsten är att få eleverna att inse att de 

vinner på att sätta punkt. Någon gång kan 

man därför på maskin skriva av ett stycke 

text utan interpunktion och be förtittaren 

själv läsa upp det. 

När eleverna lär sig att sätta ut punkt, kan 

det inträffa att de bryter mot en annan 

gammal skolregel: Man får inte börja en 

mening med Och. Det här är en regel som 

många vLlxna människor kommer ihåg 

från sin skoltid, men den gäller faktiskt in-

te i vanligt skrivande ute i samhället. Sam-

tidigt som meningarna i vanlig sakprosa 

har blivit kortare - man sätter punkt ofta-

re - så blir det vanligare att meningarna 

börjar med Och eller Men. Det kan inte 

betraktas som något fel. Men naturligtvis 

kan det bli tröttsamt att läsa en text där 

varannan mening börjar med Och. 

Nu kan eleverna göra fel åt andra hållet 

också. En del barn sätter punkt för ofta. 

Normalt skall den textbit som står mellan 

två stora skiljetecken (punkt, utropstec-

ken, frågetecken) utgöras av åtminstone 

en fullständig huvudsats. En enskild sats-

del skall inte avskitjas med punkt. Inte 

heller skall en bisats, som ju utgör en sats-

formad del av en huvudsats, skiljas från 

huvudsatsen med punkt. Nu finns det fak-

tiskt vissa undantag från den här regeln i 

vanligt skriftspråk, kanske framför allt i 

skönlitteratur men också i mera neutral 

bruksprosa. Det finns vissa bisatser som 

även i normal sakprosa någon gång kan 

skiljas från sin huvudsats genom punkt. 

Det bör i så fall vara icke-nödvändiga bi-

satser. Det klassiska fallet med fristående 

relativbisats är meningen: Vilket skulle 

het'isas. 1 berättande stil förekommer 

kanske det här draget oftare. Det används 

i synnerhet då man vill framhäva något 

särskilt, ge eftertryck åt det som uttrycks i 

bisatsen. Jämför meningen: 

Tänker du gå ut medan katten sover? 

med samma innehåll i två meningar: 

Tänker du gå ut? Medan katten sover? 

Det blir mer känslotryck'i det andra sättet 

att skriva. Se t. ex. dessa meningar av för-

fattaren Stig Claesson: 
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Dricker man öl på förmiddagen är man auto-
matiskt arbetslös. Därför att man dricker öl. 

(ur Samtal på ett fjärrtåg) 

Men en nödvändig bisats bör inte skiljas 

från sin huvudsats. Och en framförställd 

bisats kan aldrig i normalt språk avskiljas 

med punkt. Följande exempel blir alltså 

bara konstigt: 

När vi satt upp tältet och gjort fint för oss in-
ne i tältet. Kom där en unge åkande på en 
gräsklippare. (uppsats, åk 6) 

Ett sätt att visa skillnaden är att låta ele-

ven läsa meningen högt och känna efter 

om det går att göra en paus vid punkten. 

Andra självständiga satsled, som förkla-

ringar, exemplifieringar och tillägg, kan 

ibland också sättas i egen mening: 

Där bor ungefär 500 människor varje som-
mar. Mest barn som är mycket busiga. (upp-

sats, åk 6) 

Detta exempel behöver man inte alls "rät-

ta". 

Även i det här fallet är det alltså överdrif-

tema som läraren måste försöka få elever-

na att undvika. Punkter behövs, men de 

kan inte tjäna sitt syfte att dela upp det 

skrivna i läsliga bitar om de sätts för of-

ta. Läsaren slår liksom huvudet i väg-

gen. Om. Texten inte. Flyter någorlunda. 

Fram i lagom. Avgränsade meningar. 

Skrift måste vara begriplig för att tjäna sitt 

syfte. Rena meningsbyggnadsfel måste 

rättas. Meningarna måste hänga ihop. En 

elev i årskurs 6 skrev, t. ex. följande me-

ning: 

När jag den 6/6-70 jag, min föräldrar och min 
syster åka till Italien. (uppsats, åk 6) 

Om en sådan mening är skriven av en 

svenskspråkig elev så kan den knappast 

bero på att han eller hon inte kan svenska. 

Den beror nog snarare på att eleven har 

haft bråttom och har bytt konstruktion 

mitt i meningen. Det är fullt naturligt i 

talspråk men inte i skrift. Den sortens me-

ningar måste rättas till, eleven kan fås att 

märka att den verkligen ser konstig ut. 

Rättelser och korrigeringar bör alltså gö-

ras så eleven själv delar den norm som 

man försöker hänvisa till. Och det är vik-

tigt att den är en verklig norm, som gäller 

utanför skolan. 

Oregelbundna meningar, som inte bara 

har att göra med sparsam interpunktion, 

kan förekomma: 

Just nu kommer en farbror bärande på två 
vilstolar och ett parasoll. Tro han sliter. 
(uppsats, åk 6) 

Undra ifall vi hittar en ledig plats säger pappa 

surt. (uppsats, åk 6) 

Utrop och talesätt som inte uppfyller de 

vanliga kraven på välformade meningar 

kommer ibland in i elevernas skriftspråk. 

Det är inget fel, tvärtom. Sådant kan visa 

att eleven faktiskt har lyssnat och hört hur 

folk verkligen talar. Men alla meningar får 

inte vara oregelbundna. 

Texten 

När man som lärare skall bedöma en hel 

text, måste man försöka se efter i vilket 

slags sammanhang den hör hemma. En 

viss grundläggande språklig färdighetsni-

vå är nog ett gemensamt krav för alla 

skrivna texter, såsom en stavning som gör 

att läsaren känner igen orden, en inter-

punktion som gör att läsaren kan uppfatta 

meningarna, ett så pass tydligt ordval 

(framför allt i valet mellan substantiv och 

pronomen) att läsaren kan fatta vad texten 

handlar om. Dessutom behövs en ordnan-

de princip för texten som helhet, vare sig 

det rör sig om symmetri som i telefonkata-

logen, eller om tidsföljd som i sagan om 
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Rödluvan, eller om logisk följd som i ett 
matematiskt bevis, eller om emfatisk (det 
viktigaste först) följd som i vissa dagstid-
ningsartiklar eller reklambroschyrer, eller 
om associationsföljd som i en del stäm-
ningslyrik. Det är inte heller självklart att 
man alltid måste följa bara en ordnande 
princip. Men om författaren växlar alltför 
mycket kan läsaren få svårt att följa ho-
nom och bli förvirrad. 

Läraren bör också vara uppmärksam på 
att elever kan uppfatta en skrivuppgift på 
olika sätt. Om uppgiften är att skriva ner 
något om Hur man gör trafiken säkrare, 
kan den ene uppfatta detta som att han 
bör komma på så många förslag som möj-
ligt, medan den andre ger en mer samman-
hängande framställning med argument för 
och resonemang över sina förslag. Jämför 
följande två texter (ur Hans Grundin, Läs-
och skrivförmågans utveckling genom 
skolåren, Stockholm 1975, s. 135). 

Uppsats A 

Om man inte ska ha bilar så ska man göra 
dom säkrare. Man skulle kunna ha mer mo-
peder och motorcyklar än bilar. Vägarna 
skulle t. ex. vara säkrare om man kör utanför 
vägen. Det kunde komma upp skumgummi 
på sidorna. Man ska ta bort avgaserna så gott 
det går. Man skulle ha små tåg som går i in-
nerstan uppe över stan så skulle man åka 
rushkana ner till stan. Man kunde dämpa 
fartgränserna också. 

Uppsats B 

1 innerstan skulle inga bilar få åka, för där 
händer det ju ganska mycket olyckor, därför 
att det är så mycket folk i rörelse hela tiden. 
Dom bilförare som kör som racerförare på 
våra vägar dom kunde i alla fall ta hänsyn till 
andra bilister som vill köra som vanligt folk. 
De bilförare som tror dom är racerförare dom 
har ju egna banor dom kan köra hur fort dom 
vill. 
Föräldrar med småbarn bör se till att barnen 
kan trafikreglerna innan dom får ge sig ut i 
trafiken. 

1 uppsats A har författaren uppenbarligen 
sett som sin uppgift att komma med så 
många förslag som möjligt. Att argumen-
tera för att trafiken behöver bli säkrare 
tycks han ha ansett överflödigt. Han ut-
vecklar inte heller sina förslag utan radar 
upp dem. Meningsbyggnaden är rätt en-
formig. Om han hade ställt upp förslagen 
på ett annat sätt skulle denna negativa en-
formighet i stället övergå till att bli det po-
sitiva draget symmetri: 

Om man inte ska ha bilar så ska man 
göra dom säkrare. 
Man skulle kunna ha mer mopeder än 
bilar. 
Vägarna skulle t. ex. vara säkrare om 
man kör utanför vägen. Det kunde 
komma upp skumgummi på sidorna. 
Man ska ta bort avgaserna så gott det 
går. 
Man skulle ha små tåg som går i inner-
stan uppe över stan så skulle man åka 
rushkana ner till stan. 
Man kunde dämpa ner fartgränserna 
också. 

1 första meningen har författaren blandat 
ihop två uttryck, det är därför som den 
verkar lite underlig (om man inte ska av-
skaffa bilarna så ska man åtminstone 
och om man ska ha bilar över huvud taget 
så ska man . . .). Den oklarheten kan han 
nog inse själv. 1 tredje förslaget har han 
också uttryckt sig oklart. Författaren kan 
nog fås att inse att hans formulering kan 
tolkas som att folk borde köra bredvid vä-
garna, i stället för att vägarna borde förses 
med något slags skydd för dem som kör av 
vägbanan - om det nu är det han menar. 

Om man nu vill att den här eleven skall 
diskutera sina egna ganska konkreta för-
slag, t. ex. hur genomförbara de är - psy-
kologiskt och ekonomiskt - hur effektiva 
de kan bli osv., då kan man tala med ho-
nom en stund först och därefter be honom 
fortsätta att skriva. 



Uppsats B innehåller däremot bara ett 

konkret förslag, det att biltrafik borde för-
bjudas i innerstan. För övrigt ger uppsat-
sen uttryck för indignation m. fl. känslor 

som speglas i uttryck som "dom kunde i 
alla fall ta hänsyn till". "vanligt folk", 

"som tror dom är". "Föräldrar med små-

barn bör se till att 

1 det här fallet får läraren försöka få ele-
ven att mer precisera vad han egentligen 

menar i frågan om "dom bilister som kör 
som racerförare". Är det busbilisterna 
själva som skall ta sitt förnuft tillfånga el-
ler skall man sätta upp några regler med 
kontroll etc.? Kan småbarn lära sig trafik-
reglerna? - Det tredje meningen är så löst 
bygd att det är störande. Vill författaren 

sätta in ett där eller dela upp den i två? 
Det är också typiskt att det just är i den 
meningen som författaren vacklar i valet 
mellan de och do,!?. 

Vi vet att eleverna utvecklar sitt språk un-

der sin uppväxttid och med hjälp av sko-
lan. Men jag tror att vi samtidigt måste 
komma ihåg att det inte är rimligt att vänta 
sig att en elev skall visa alla sidor av sin 

språkliga repertoar i varje text han skri-

ver. 

för den vidare, får lovord för att han sprungit 
så vackert. 

Jag tror inte att man kan lära ut konsten att 
skriva. Man får arbeta, öva sig, göra misstag 
och börja på nytt. Vad det gäller är att skriva 
tydligt och veta vad man vill säga. Många 
författare är kända för att arbeta oändligt fli-
tigt med sina texter, byta ut ord, fila, slänga. 
återvända. Men det är inte för att finna vack-
ra uttryck de så anstränger sig, utan för att 
deras formuleringar måste exakt motsvara 
vad de vill ha sagt. De vet något, de vill ha 
det framfört och bli förstådda. Ju mer överty-
gade de är om att det de vet är värt att säga, 
desto ivrigare skall de anstränga sig att få det 
sagt tydligt. När de nått denna tydlighet når 
de också "skönheten". 

Om man i den här texten t. ex. räknar ut 
kvoten substantiv/verb - i mer "avance-
rat" språk brukar substantiven vara fler 

än verben - skall man finna att kvoten är 
0.42, dvs. substantiven är mycket få och 
verben jämförelsevis många. Men är tex-
ten skriven av en elev på mellanstadiet? 
Knappast, den är ett utdrag ur en ledarar-
tikel som Olof Lagercrantz skrev i Dagens 
Nyheter julafton 1975. Han har medvetet 
valt ett enkelt språk, som ligger talspråket 

ganska nära, med många pronomen och 
verb. Å andra sidan varierar meningsläng-
den mellan 6 och SI ord, och ordvalet är 

En avancerad form av språkbehärskning också varierat. 

kan visa sig i att man förenklar och ren-

spolar sitt språk, att man avstår från olika 
komplicerade språkdrag trots att man kan 
dem. Gissa vilken sorts person som har 
skrivit följande text, och i vilket samman-

hang: 

Man hör uttrycket "ett vackert språk". Det 
oroar mig, ty språket är till för att meddela 
något. Reagerar man inför ett meddelande 
med beröm för dess sköna form, är det risk 
för att man glömmer det som meddelas. När 
någon - det har hänt - säger att jag skriver 
en vacker svenska känner jag mig som en sta-
fettlöpare vilken gjort sitt bästa på sträckan, 
men vid framkomsten till nästa man, i stället 
för en framsträckt hand som tar stafetten och 

Meningen med att visa den här texten är 
bara att framhålla att ett nyanserat språk 
inte självfallet måste innebära att språket 
är komplicerat i alla avseenden. 

Om man lyckas uttrycka de nyanser man 

vill förmedla genom sitt ordval, kan det 
tänkas att man inte behöver gripa till en 
invecklad meningsbyggnad. 

Jag tror att vi som lärare bör se upp med 
språket från det här hållet också: språk-
formen i en uppsats kan vara så vag och 
innehållslös att eleven inte lyckas uttryc-
ka några nyanserade tankar och erfaren- 
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heter. Men motsatsen kan också förekom-
ma, språket låter vuxet och moget och 

klokt, men det som faktiskt sägs är ganska 
tunt. 

Många vuxna människor, som har lärt sig 

skriva ganska bra i skolan, råkar ut för att 
de måste försöka förenkla sitt skriftspråk. 
när de blir vuxna, de måste göra det rena-
re och klarare för att nå fram till sina läsa-
re. 

Att ha ett gemensamt skriftspråk är en 
stor tillgång som vi måste ta vara på. 1 

motsats till Olof Lagercrantz tror jag att 
man visst kan lära ut konsten att skriva, 

eller kanske hellre, man kan hjälpa männi-
skor att lära sig själva och att fortsätta att 
utveckla sina uttrycksmedel. Det finns ju 
faktiskt analfabeter i världen och det be-

ror inte på att alla dessa människor har 
valt att avstå. Men konsten att skriva, den 
är svår. Vi kan alla lära oss att skriva bätt-
re, att utvidga vår repertoar, vilket är just 

vad skolan skall hjälpa barnen att göra. 

Det är i regel när man väl har känt beho-

vet att skriva, eller lusten att uttrycka sig i 
skrift, som man blir beredd att lägga ner 
arbete på formen, på detaljerna, att stava 
rätt, att välja rätt ord och att bygga klara 
och välformade meningar. 
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Sigurd 	Växtnamnsvård 
Fries 

Anda sedan Linnés dagar har de svenska växtnamnen varit 

föremål för språkvård och nomenklaturarbete. 1 detta arbete 

har dock språkmännen hittills varit föga aktiva. 1 denna arti-

kel diskuteras vården av våra växtnamn av vår främste kän-

nare på området. Sigurd Fries, professor i svenska språket, 
särskilt nusvenska, vid Umeå universitet. 

Det är en mycket speciell grupp av ord i 
vårt språk, som här skall behandlas, och 

får man väl säga - en ganska perifer. 
Men det är ingen liten grupp. 
Krok—Almquists flora innehåller 2628 
ord som tillhör denna grupp. 1 506 i den 
första delen (24 uppl., 1958), dvs, namn på 
vilt växande fanerogamer och kärikrypto-
gamer och 1122 i den andra delen (6 uppl.. 
1947), dvs, namn på övriga kryptogamer: 
mossor, lavar, svampar och alger. 1 ord-
gruppens storlek ligger i själva verket dess 
problem, det problem som här skall be-
handlas. 

Det är givet att alla dessa 2628 växtnamn 
inte kan vara levande i den meningen att 
de ur språket har förts in i flororna. Vi an-
vänder knappast namnen lsnutnarv, St/öl'-
losta och parjlikmossa i vanliga talsitua-
tioner. Sådana namn är bildade för floror-
na och har sedan ibland ur dessa nått in i 
det språk som vi använder. 

Namn av detta slag är ur formell synpunkt 
ganska lätta att urskilja. De är vanligen 
bildade med de vetenskapliga (de s. k. la-
tinska) namnen som mönster. De är därför 
oftast tvåledade och bildar gärna enheter 
som överensstämmer med släktena. 
Ibland är de helt enkelt översättningar av 
de vetenskapliga namnen. Ett exempel: 
Equisetum står för fröken, silvatic'urn för 
skogs-, arvense för öker-, Equisetum sil- 

vaticum:skogsfrdhen, Equisetum arven-
se: öke,  öken osv. Eftersom dessa namn 
direkt anknyter till det vetenskapliga bo-
taniska systemet, kan de kallas svstema-
tiska noam. Deras efterleder fungerar som 
ett slags släktnamn. anknytande till de ve-
tenskapliga släktnamnen. De utgör basen 
vid namnbildningen och kan därför kallas 
basnamn 

Mot de systematiska namnen står de na-
turliga, dvs, namn som ingenting har med 
det vetenskapliga namnskicket att göra 
utan som är naturliga beståndsdelar i vårt 
språk, namn som s,nörhlo,nma, nöckros 
sälg och km'ickrot. (De tre nu nämnda ter-
merna presenterar jag utförligare i boken 
Svenska växtnamn i riksspråk och dia-
lekt, s. 8 ff.. Umeå 1975. Flera uppgifter 
och synpunkter i denna artikel återgår på 
nämnda arbete.) 

Förekomsten av dessa båda typer av 
namn, de naturliga och de systematiska, 
är en komplikation i växtnamnsvården. 
Att bedriva växtnamnsvård innebär alltså 
inte bara att se till att de enskilda växt-
namnen - de naturliga och de systematis-
ka - bildas på ett lämpligt sätt utan också 
att avgöra, vilka växter som bör ha den 
ena eller den andra typen av namn. Detta 
senare har visat sig vara både besvärligt 
och kontroversiellt. 

14 



Förhållandet mellan de naturli-
ga och de systematiska namnen 

Redan i Franckenius' Speculum botani-
cum (1 upp!. 1638. 2 upp!. 1659), som vi 
möjligen kan kalla vår första flora, finns 
det faktiskt systematiska namn. efterbild-
ningar av de då gängse mångordigt beskri-
vande vetenskapliga namnen. "Hieracium 
latifol pratense foliis intyhaceis' ' kallar 
Franckenius för Engie Hake gräs med 

brede bladh och ''Hieracium latifol. mon-
tan. maculosum majus' för Bergh Höke-
i,'ras tnedh brede / Itidmie och flackiote 

bhid/i. 

Men Linné införde disciplin i namngiv-. 
ningen. Varje växt skulle ha endast ett 
släktnamn och ett artnamn: Festuca 
(släktnamn) ovina (artnamn). Efter detta 
mönster nybildade Linné ca 140 systema-
tiska svenska namn. Festuca-arterna fick 
släktnamnet (basnamnet) som ge!, och så 
bildade han lär-som ge!, hlad-sn'ingel, 

rod-sim'ingel osv. Det är värt att framhålla. 
att Linné genomgående använde rent 
svenskt ordmaterial, när han nybildade. 
Nästan alltid valde han som basnamn re-
dan existerande svenska växtnamn. och 
detta har gjort, att hans systematiska 
namn inte känns främmande. Men han 
handskades ganska fritt med betydelsen 
hos dessa växtnamn. Gräsbenämningarna 
i'e,i och tåtel används om samma typ av 
gräs i dialekterna men är geografiskt för-
delade: vem, är ett götamålsord, tåtel före-

kommer i sveamålen. Men Linné gjorde 
i'en till basnamn i Agrostis-släktet, tåtel i 

Aira-. Denna från början onaturliga upp-
delning stör oss inte längre. Han skapade 
med denna metod inte bara många lämpli-
ga växtnamn, som vi fortfarande använ-
der, utan också ett mönster för nybildning 
av växtnamn, ett mönster som senare ty-
värr inte alltid har följts. 

Blott tre år efter andra upplagan av Linnés 
Flora svecica 1755 var Linnélärjungen 

och närkingen Abraham Samzelius färdig 
med en landskapsflora för Närke, som 
han kallade Flora nericiensis. 1 den har 
han hundraprocentigt genomfört systema-
tiska namn på alla arter. Resultatet är i 
stort sett förskräckande. Ett exempel. 
Som släktnamn (basnamn) för Vacci-
nium-arterna - dvs, många av våra vanli-
gaste bär - har han valt odon, och art-
namnen blir då lite egendomliga: odon 
kallar han blåodon blåbär sim'a!odon ling-
on lingodon och tranhär tranodon. Något 
inflytande fick - lyckligtvis - inte denna 
flora, såvitt jag vet. Samzelius lät aldrig 
trycka den. Manuskriptet gavs ut 1971 av 
lektor Sven Junell. 

Stor betydelse fick däremot Liljeblads 
Svenska flora med sina tre upplagor 1792, 
1798 och 1816. Inslaget av systematiska 
namn är här mycket starkt. De utgör vis-
serligen inte längre 1007( som hos Samze-
lius men 917. 

Nackdelen med en så stor andel systema-
tiska namn är inte bara att de naturliga 
namnen kommer i kläm, utan också att 
det krävs många basnamn, i princip ett för 
varje släkte. Följden blir lätt att basnam-
nen får en osvensk eller på annat sätt 
olämplig form. Liljeblad har lanserat 
ganska många sådana namn. Släktet Tha-
lictrum fick t. ex. basnamnet thalikter och 
de systematiska artnamnen Fjäll-Thalik-
ter. Li/Ic-Thalikter, Finbladig- Thalikter, 

Räd-Thalikter osv. 

Det tycks mig ligga en del av 1700-talets 
kyliga rationalism bakom Samzelius' och 
Liljeblads namnskick. En reaktion kom 
mycket riktigt under 1800-talet. Liljeblads 
svenska växtnamnssystem kritiserades, 
och nya förslag till namn lades fram, där 
de naturliga namnen fick en större plats, 
bl. a. av Elias Fries i Förslag till faststäl-
lande af Svenska växternas slägtnamn 
(1864). 
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Men pendeln svängde åter. Kungl. Lant-

bruksstyrelsen gav 1894 ut en Normalför-

teckning öfver svenska växtnamn, fast-
ställd att användas vid lantbruksskolor, 

lantmannaskolor och frökontrollanstalter. 
Här möter ett mycket strikt systematiskt 

växtnamnsskick. För släktet Veronica in-
fördes basnamnet prisa och bildades art-
namnen finh/eprisa, arenprLsa, repri sa 

fälfprisa osv. En ännu hårdare systemati-
sering av namnskicket företog senare Au-

gust Lyttkens, som var en av medlemmar-
na i den kommitté som utarbetade Nor-
malförteckningen. Sitt eget namnsystem 
har han publicerat i sin stora växtnamns- 
ordbok. 	Svenska 	växtnamn, 	1 —3. 
1904— 15, som alltså, inte bara är en histo-
risk ordbok utan också - enligt hans egen 
mening - en normativ. 

Men reaktionen mot systematiserandet av 
de svenska växtnamnen i Normalförteck-

ningen lät inte vänta på sig. Kritiken, som 
denna gång var utomordentligt kraftig, le-
vererades av A. G. Nathorst, geolog och 
botanist med paleontologisk inriktning. 
Den mynnade ut i en positiv insats•, som 
häfte 3 i sin skriftserie Svenska växtnamn 

lade han 1904 fram en namnlista över alla 
kärlväxtarter. Det nya i Nathorsts förslag 
är att de skiktnamn som han föreslår är 
ganska löst anknutna till artnamnen. Det 

gör att han kan tillåta en variation bland 
artnamnen inom släktena och på det viset 
låta de naturliga namnen lättare komma in 
i floran. Han når fram till en form av sam-

existens mellan naturliga och systema-
tiska namn som väl nu är allmänt accepte-
rad och som råder i våra floror, t. ex. i de 
senare upplagorna av Krok - Almquist. 

Men i en liten bok med titeln Svenska 
växtnamn och hinär nomenklatur. Under-
sökning och antikritik. 1904. tar Fredrik 

Laurell, en av männen bakom Normalför-

teckningen, upp Nathorsts syn på växt-
namnen och utsätter den för en skonings-
lös kritik, som Nathorst sedan bemöter 

osv. Man kan förundra sig över vilka star- 

ka känslor de här frågorna kunde väcka. 
Det är nästan ett litet religionskrig som 

pågår. där Linnés Flora svecica är bibeln, 
som uttolkas på olika sätt, antingen så 

här: "Linné ansåg att man borde använda 
systematiska namn på ett måttfullt sätt", 

eller så här: "Linné lanserade en del sys-
tematiska namn och han avsåg att genom-

föra dem konsekvent men fick inte tillfälle 
att göra det." Diskussionen mellan fram-
för allt Nathorst och Laurell fortsatte med 

oförminskad styrka ännu några år och be-
drevs mot slutet i Pedagogisk tidskrift. 

Vi skall inte fördjupa oss i den. Men i stäl-
let skall vi konstatera en sak: denna 

språkvårdsdebatt -, för så kan vi väl kalla 
den - fördes hela tiden av naturveten-
skapsman. Jag har inte funnit att någon 

språkman vare sig vid detta tillfälle eller 
tidigare har blandat sig i debatten. Enda 
undantaget är, att man i Normalförteck-
ningen uppger sig ha fått råd och upplys-
ningar av Adolf Noreen och K. F. Söder-
wall. 

Men vad skall man då från språkligt håll 
säga? Först kan väl konstateras att vi här 
bör tillämpa den indelning i allmänspråk 
och fackspråk som man brukar göra och 
som särskilt har diskuterats på senare tid, 
inte minst i denna tidskrift. Alla växtnamn 
som ingår i allmänspråket skall tillhöra ka-

tegorin naturliga namn. Det botaniska 
fackspråkets växtnamn skall vara - eller 
bör vi säga får vara? - systematiska. Möj-

ligen kunde man hävda, att antalet naturli-
ga namn bör vara ett mått på svenska fol-
kets växtkännedom och levande kontakt 
med naturen. 

Men är vi verkligen hjälpta med dessa på-

pekanden? Gruppen växtnamn, som ingår 
i allmänspråket, skiftar starkt från tid till 

tid och från individ till individ. För det 
gamla svenska bondesamhällets männi-
skor var delvis helt andra växter väsentli-
ga än för oss som lever i ett industrialise- 
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rat och tätortsdominerat Sverige. 1 ett 
samhälle som vårt skiftar dessutom växt-

kännedomen ofta rätt mycket från individ 
till individ. Och här är väl nu platsen för 
den obligatoriska sucken: "yngre männi-

skor kan iu snart inga växter, de kan 
knappt skilja mellan en ask och en lind' 

Det ligger förvisso mycket i den sucken, 
även om jag tror att med det nya starka 
naturvårdsintresset hos ungdomen måste 
följa säkrare botaniska (och zoologiska) 

kunskaper - man kan inte arbeta inom ett 
ämnesområde utan att närmare känna till 
det. 

Men vårt växtnamnsskick kan inte få vara 

beroende av tillfälliga förändringar i 
språkbrukarnas intresse för växtvärlden 
och kunskap om växtnamn. Här liksom 
inom andra delar av vårt språk måste en 

viss kontinuitet råda. Det klokaste vi kan 
göra är att i stället utgå från vad språket 
har att bjuda oss. Vi har i vårt språk ett 
förråd av naturliga växtnamn. Många av 
dem fanns redan med i Linnés Flora sve-
cica. De har sedan åkt ut och in i tiororna 
under de gångna tvåhundra åren, alltefter-

som åsikterna har växlat. För närvarande 
utgör de 1 del 1 av Krok—Almquists flora 
(med fanerogamer och kärlkryptogamer) 
19V av hela namnbeståndet. 

Är det en rimlig andel? För att kunna be-
svara den frågan måste vi enligt nyss för-
da resonemang ta reda på om det 1 språket 
finns (ibland måste man nog säga har fun-
nits) naturliga namn på arter som i en mo-
dern flora av typen Krok—Almquist en-
dast har systematiska namn. Uppgiften att 
utreda detta försvåras av att vi ännu sak-
nar en ordbok över alla dialektala svenska 
växtnamn. Sådana ordböcker finns nume-
ra både i Danmark och Norge men i Sveri-
ge endast för det sydsvenska dialektområ-
det. Jag har emellertid jämfört ett avsnitt i 
Krok—Almquist, Svensk flora, 1, 24 

uppl., 1958, med motsvarande partier av 

Lyttkens, Svenska växtnamn, 1-3, 

1904— 15, som innehåller ett mycket stort 

namnförråd ur tryckt litteratur. Det gäller 
släktena Juncus. Scirpus och Carex, s. k. 
halvgräs, släkten med nästan hundrapro-

centig uppsättning systematiska namn i 
flororna. Av de 95 arterna uppvisar ca 13 
naturliga namn - det beror lite på hur 
man räknar - i Lyttkens' material. Av 
dessa har 2 fått komma med i floran, ko/-

vass och snip, båda vid sidan av systema-
tiska namn: sjäs/ir resp. alls/iv. Bland de 
s. k. högre växterna är förrådet av naturli-
ga namn ofta mycket stort. 5 av de 9 vilda 
Campanula-arterna, som alla har namn på 

klocka hos Krok—Almquist, har i Lytt-
kens' material naturliga namn. Men insla-
get naturliga namn bland de högre växter-
na är förvisso inte heller i flora föraktligt, 
ca 267c mot 99 bland gräs och halvgräs. 
Men det kunde vara större. 

Några synpunkter på de naturli-
ga och de systematiska namnens 
former 

De sammansatta naturliga namnens form 
visar ibland spår av en konflikt mellan det 
dialektala växtnamnssystemet och det ve-
tenskapliga, mellan allmänspråk och fack-
språk. Tydligast framträder denna kon-
flikt, då det gäller valet mellan efterleder-
na gräs och år!. Det är styrkt att gräs/gras 

i de nordiska fornspråken hade ett mycket 
vidare betydelseomfång än nu, ungefär 

'växt. ört'. Spår av detta äldre tillstånd 
finner vi bland de dialektala växtnamnen. 
Orrngräs = ormbunke, 	tätgrä.s' = tätört, 
lusgr/is = lummer avser alla helt andra 
växter än gräs i den nusvenska, botaniskt 
betingade betydelsen, som i stort sett är = 
växter tillhörande familjen Graminee. 

Ordets vida betydelseomfång 1 dialekterna 

har inte godtagits av floraförfattarna. Man 
har ofta bytt ut gräs mot är!. Så heter nu-
mera den högvuxna, praktfulla Chamne- 
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non angustifoliu m. ' rallarrosen", ,?jölk-

ört och inte längre ,njälkgriis, som är ett 
av dess gamla namn. Filipendula ulmaria 
kallas väl ännu av många svenskar älg-

gräs, men i flororna heter den numera älg-

ört. Svenska akademiens ordlista ger båda 
namnen i sina båda senare upplagor (1950 
och 1973) men endast älggräs i den åtton-
de (1923). 

Mellan ett par andra efterleder, blomster 

och blomma, har en liknande förskjutning 
skett, på samma sätt beroende på att den 
ena efterleden överensstämmer bättre 
med ett botaniskt synsätt. 1 Illustrerad 
svensk ordbok finner man följande bety-
delseangivelser: blomster 'blommande 
ört, blomma' och blomma 1. 'den del av 
de högre växterna som uppbär växtens 
könsorgan ...', 2. 'blommande växt 
Ordet blomster är alltså i första hand växt-
betecknande, medan ordet blomma 

främst avser en del av en växt. 1 värt nuti-
da växtnamnsskick är efterleden blomma 

av det skälet satt på undantag. Av de 
många namnen på -blomma i dialekterna 
finner man i en modern flora bara några få 
som är så allmänt kända och nyttjade att 
man inte har kunnat gå förbi dem: ,nan-

de/blomma, slåtterblomnia, smörhiom-
nio. Ordet blomster är också vanligt som 
efterled i dialektala namn, om också inte 
lika vanligt som blomma, men det har pt 

ett helt annat sätt än blomma godtagits av 
floraförfattarna. 

Vi har sett två exempel på en tendens att 
byta ut efterleder i naturliga namn, alltså i 
ord som är fullt levande i språket. av det 
skälet att efterlederna i sammansättning-
arna inte längre strikt har den betydelse 
som de borde ha för att ordet skall vara 
semantiskt korrekt. Inför problem av det-
ta slag ställs ofta Tekniska riomenklatur-
centralen. Tekniker har t. ex. reagerat 
mot ordet gåmigJärn - materialet i ett 
gångjärn är numera vanligen stål - och 
TNC har inför denna reaktion föreslagit 

det neutrala gång/ed i situationer där 

gängjarn kunde vara olämpligt. Men nå-
got mer än att "med milt tryck försöka på-
verka den ologiska terminologin" har 
TNC inte gjort i denna fråga. (Se härom 
Ord och uttryck. TNC 7, s. 23. och 13, s. 
8.) 

Vännerna av ett strängt systematiskt 
växtnamnsskick brukar framhålla det pe-
dagogiska värde som ligger i de systema-
tiska namnen. Dessa ger oss, menar man, 
ett stöd att hålla växtnamnssystematiken i 
minnet. Denna synpunkt är riktig, och vi 
borde alltså se till att de systematiska 
namnen - inom den stora sektor där vi 
tillåter dem att finnas - så klart som möj-
ligt återspeglar det vetenskapliga, syste-
met. Det betyder, att basnamnen även 
borde vara släktnamn. Ett och samma 
basnamn borde ingå i släktets alla art-
namn - utom i de fall då någon art inom 
släktet har ett naturligt namn 	och bas- 
namnet borde inte förekomma utanför 
släktet. Har denna princip följts i en nuti-
da flora som Krok—Almquists? 

1 stort sett är basnamnen i fanerogamer-
nas och kärlkryptogamernas systematiska 
namn tillika släktnamn, men undantag 
finns. Ibland kan det finnas flera basnamn 
inom samma släkte. När man har givit Sa-
lix-släktet två olika basnamn, pil och m'ide, 

är detta ett lyckat försök att som basnamn 
föra in två naturliga växtnamn och fördela 
dem inom släktet i enlighet med vår språk-
känsla. Att med benhård konsekvens kal-
la antingen knäckepil för knäckei'ide eller 
krvpvide för krvppi/ vore verkligen inte 
lyckat. Inte ens den mycket konsekvente 
namnsystematikern August Lyttkens vå-
gade sig på denna likriktning. 

Vidare händer det att samma basnamn 
förekommer inom flera släkten. Så är 
t. ex. ag  basnamn inom släkten: Cyperus. 
Rhynchospora, Cladium och Schoenus, 
(dvärgag, i'itag osv.). Orsaken är att 
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dessa släkten tidigare var ett enda och det 

kan sägas vara ett särfall. Men att bas-

namnet bräken förekommer inom inte 

mindre än tretton ormbunkssläkten, beror 

väl på att det icke-botaniska synsättet här 

har fått råda, men kanke också på att flera 

av släktena är små. De ormbunksarter 

som är fördelade på tretton olika släkten 

är i stort sett alla för vår språkkänsla brä-

kenarter. Basnamnet briiken har helt en-

kelt fått förekomma överallt där det som 

ett naturligt namn skulle kunna höra hem-

ma. 

Vi ser att vid valet av basnamn till de sys-

tematiska namnen har ibland icke-bota-

niska synpunkter fått göra sig gällande på 

ett lyckligt sätt. 1 princip bör de systema-

tiska namnen knytas till det vetenskapliga 

systemet, men ett mjukt handlag är därvid 

tillrådligt. 

Med ett mjukt handlag har de svenska 

namnen inom några av de stora krypto-

gamgrupperna mossor, lavar, svampar 

och alger bildats för våra nutida floror. Bå-

de mossorna och lavarna har vardera bara 

en enda efterled: mossa resp. lat' (men 

många arter saknar svenska namn). Det 

kan förefalla vara en kraftig generalisering 

att använda samma basnamn inom en hel 

kryptogamgrupp, men i själva verket är 

det ändamålsenligt och riktigt. Att ge var-

je släkte eller ens varje ordning egna bas-

namn vore i dessa fall meningslöst. Vi har 

inte på långa vägar språk material tillgäng-

ligt för detta. De enda naturliga namn som 

finns att tillgå som basnamn är, såvitt jag 

kan se, just dessa båda, mossa och lat' 

(Att de båda ordens betydelseomfång är 

ett annat i våra floror än i dialekterna - 

lavar är ursprungligen bara sådant som 

hänger ned frän trädgrenar. alltså ''skägg-

lavar'' - spelar ingen roll i detta samman-

hang. Linné tog, som vi såg, inte mycken 

hänsyn till den semantiska sidan, när han 

införde basnamn. men vi märker det 

knappast längre.) För nutida svenskar tor- 

de tudelningen i mossor och lavar vara 

tillräcklig, och man kan därför säga, att de 

båda basnamnen mossa och lat' fungerar 

ungefär så som bräken i det föregående vi-

sades göra. Inom växtkategorier som 

dessa båda måste man överlåta åt de ve-

tenskapliga namnen att ensamma vara det 

nyss omtalade pedagogiska hjälpmedlet 

för den som vill sätta sig in i växtsystema-

tiken. Det svenska växtnamnssystemet 

orkar helt enkelt inte med den uppgiften, 

när det gäller växtkategorier av detta slag. 

Bland algerna däremot är situationen en 

annan. Det finns en rätt stor uppsättning 

dialektala namn, beroende dels på att al-

gerna har varit nyttoväxter, de har bl. a. 

använts som gödningsmedel, dels på att 

det finns flera mycket olika typer av alger: 

bandlika, trådlika, luddiga och sådana 

som bäst representeras av den mycket 

vanliga blåstången. Men antalet basnamn 

1 flororna är trots detta ganska litet, och 

det råder här en onödigt svag anknytning 

till det vetenskapliga systemet. Orden 

tång och alg förekommer som basnamn i 

en mängd olika släkten, t. o. m. inom olika 

familjer. Mot bruket i dialekterna används 

tång som efterled i alla de fyra nämnda ty-

perna av alger, som hålls isär i folklig bo-

tanik. Här kunde man i stället bland dia-

lekternas många ord för olika typer av al-

ger finna lämpliga basnamn och med deras 

hjälp skapa systematiska namn. Så gjorde 

en gång i tiden Linné för gräsen och halv-

gräsen med gott resultat. På så sätt skulle 

man kunna få ett rikare och mera nyanse-

rat svenskt namnskick som också i någon 

mån återspeglar det vetenskapliga syste-

met. 

Samnordisk växtnamnsvird 

Då man diskuterar svenska språkvårds-

problem, bör man även se till förhållande-

na i de andra nordiska språken och pröva 
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om problemen möjligen kan lösas så att de 
nordiska språken närmar sig varandra - 

eller i varje fall så att inte onödiga skillna-

der uppstår. Kan något i den riktningen 
göras. när det gäller växtnamnsvården? 

För en del år sedan väcktes faktiskt ett 

förslag att man borde pröva, om inte de 

nordiska växtnamnen i någon mån kunde 
samordnas. Som så ofta när det gäller 
samordning inom Norden, föll frågan, och 

ingenling blev gjort. Men hade verkligen 
någonting kunnat göras? 

Av vad jag hittills sagt, hoppas jag har 

framgått, att de flesta av våra växtnamn 
och det gäller naturligtvis inte bara de 
svenska utan också de övriga nordiska 
har en ganska svag anknytning till det le-
vande språket, till allmänspråket. De till-

hör 1 mer eller mindre hög grad ett bota-
niskt fackspråk. Namn på växter, som är 
tämligen okända för andra än fackmän, är 
naturligtvis utpräglat fackspråkliga Man 
kan säga att de har kommit till för att fylla 
ut luckor i det inhemska namnsystemet el-
ler av det skälet att man väntar sig av ett 
kulturspråk, att det skall innehålla ord för 
alla företeelser i sinnevärlden. Bland de 

systematiska namnen är sådana namn all-
deles särskilt löst förankrade i språket. 

Det förefaller mig rimligt att en viss sam-

ordning i första hand skulle kunna ske 
bland namn av detta slag. Därvid borde 
man främst ta fasta på hasnamnen och se 
om man kunde införa gemensamma såda-
na. i första hand inom växtgrupper där ett 
inhemskt namnskick ännu inte har utarbe-
tats, i andra hand inom grupper med såda-
na inhemska namn som har en mycket lös 
förankring i språket. Vill man öva sam-
nordisk växtnamnsvård inom andra 
namnkategorier, bör det endast ske inom 

sådana där man vill ändra något i det egna 
namnskicket, därför att det finns brister i 

det. 

De tre stora halvgrässläkten Carex, Jun-

cus och Scirpus har följande basnamn i de 

tre stora nordiska språken Carex: da. 

star, no starr, sv. starr, Juncus: da. sir, 

no. siv, sv. tåg. Scirpus: da. kogleaks, no. 

sivaks, sv. sär. Om danskar och norrmän 
skulle vilja ersätta de onekligen klumpiga 

basnamnen kogleaks och sivaks (artnam-

nen får former som da. søkogleaks, skor-

kogleaks, no. sjøsivaks, skogsivaks), så 

bör de pröva om det går att åstadkomma 
en anknytning till det svenska namnsyste-
met. Men som man ser, är det inte så all-

deles lätt 

Jag nämnde nyss, att ordet tång har fått 

en mycket vid användning som basnamn i 
svenska floror. 1 norska floror har man 

gjort en uppdelning på det viset att man 
har givit de mycket karaktäristiska bandli-
ka algerna. alltså Laminaria-arterna, bas-
namnet tare, ett västnordiskt ord, som 
finns även vid svenska västkusten, och re-

serverat tang för Fucoiderna (Fucus-arter 
o. 1.). Det finns ett visst stöd för en sådan 
uppdelning i norska dialekter. Om vi, som 
jag nyss föreslog, skulle differentiera vårt 
algnamnsskick, borde vi avgjort följa det 
norska mönstret. 

Men alla regleringar av detta slag måste 

göras försiktigt. Våra naturliga namn - 
danskans ma'lkebøtte och kodrii'er, nor-

skans lovetann och kusvmre och sven-

skans inaskros och gul/viva - får på inga 
villkor samordnas. De är helt och hållet 

våra egna, och så länge vi intresserar oss 
för vad som växer omkring oss, så tillhör 
de i högsta grad allmänspråket. 
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Bertil 	 Kvalité, specialité och societé 
Mo/de 

En ofta återkommande fråga till språknämndens sekretariat 

gäller användningen och betydelsen av ordformerna kvalitet 

och kvalité. Dessa former och andra liknande fall är ämnet för 

denna artikel. 

Kvalitet och kvalité 

Kvalitet och kvalité kan betraktas som två 
former av ett och samma ord. Formen på 
-tel är den äldsta i svenskan (använd se-
dan 1603 enligt SAOB), medan formen på 
-té är ungef2(r hundra är yngre (äldsta be-
lägg i SAOB är från 1713). Formen på -tet 

torde snarast gå tillbaka på tyskans Quali-

tät, medan formen på -té är beroende av 
franskans qualilé. Ordet stammar ytterst 
från latinets qualitas (genitiv qualitatis ). 

Ordet (formen) kvalité används numera 
framför allt i fråga om beskaffenhet hos 
olika varor, ibland liktydigt med 'sort". 
Det kan också användas om varor o. d. 
med den speciella (pregnanta) betydelsen 
"god beskaffenhet, hög kvalité". 1 SAOL 
sägs det om kvalité att ordet särskilt an-
vänds som handelsterm. 

Ordet (formen) kvalitet används dels i 
samma betydelser som kvalité, dels i bety-
delser som "egenskap, (inre) värde, be-
skaffenhet (i största allmänhet)". 

Som förled i sammansättningar används 
numera (och tidigare också praktiskt taget 
alltid) formen kvalitet. Till betydelsen 
"god beskaffenhet, hög kvalité" hört. ex. 
sammansättningar som kvalitetslarbete, 

-film, -vara. Till betydelsen ''beskaffen-
het, egenskap" o.d. hör sammansättning-
ar som kvalitetslheclömning, -kontroll. 

1 regel anges i ordböcker och ordlistor för 
kvalitet att uttalet överensstämmer med 

stavningen. dvs, att det sista t-et hörs. Ett 
undantag är spr:knämndens uttalsordlista 
(1950. tredje uppl. 1965), där det på upp-
slagsordet kvalitet står att uttalet är ''kva-
lite'  t, sort cii'. -te' 

Kvantitet 

Kvalitet (kvalité) används inte sällan som 
motsats till kvantitet. Detta senare ord 
torde numera aldrig i skrift förekomma i 
variantformen h i'antite. Denna (franskpå-
verkade) form har förekommit tidigare i 
svenskan i SAOB ges belägg från perio-
den 1728— 1833. Det är emellertid inte 
ovanligt att k ian! iter uttalas '' kvanti 'te:''. 
ett uttal som dock inte nämns i vare sig 
SAOB eller SAOL eller i andra ordböcker 
och ordlistor. Detta uttal kan möjligen 
tänkas bero på inflytande från franskan; 
det skulle i så fall kunna vara ett bevarat 
äldre uttal. Troligare är dock att detta ut-
tal beror på inverkan från ordet (formen) 
kvalité, ett ord som kvantitet ofta före-
kommer tillsammans med. Uttalet "kvan-
tite:'' kan emellertid inte anses tillhöra 
korrelt svenskt standardspråk. 

Svenska ord på -itet 

Det finns i svenskan ett betydande antal 
substantiv av samma struktur som kvalitet 

och kvantitet, dvs. substantiv som slutar 
på -itet. 1 SAOL upptas omkring 200 såda- 
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na ord - från absurditet till vulgaritet. In-

te mindre än 43 av dessa ord tillhör de 
10000 vanligaste orden i Sture Alléns un-
dersökning av ordfrekvenser i svensk tid-
ningstext från 1965 (se enklast Sture 

Allén, Tiotusen 1 topp. 1974). Det är föl-

ande ord: 

absurditet, aggressivitet, aktivitet, aktua-

litet, auktoritet, autenticitet, brutalitet, 

dignitet effektivitet, homosexualitet, 

identitet, intensitet, kapacitet, kontinu,-

tet, k,'iminalitet, kuriositet, kvalitet, kvan-

titet, lojalitet, ,najoritet m , 	inoritet, inon- 

danitet, naii'itet, nationalitet, neutralitet, 

objektivitet, originalitet, passivitet, pop!!-

laritet, produktivitet, publicitet, raritet, 

realitet, rivalitet, sentimentalitet, sexuali-

tet, solidaritet, specialitet, spiritualitet, 

stabilitet, trivialitet, unil'e,'sitet, vitalitet. 

Att vissa ord som man rent intuitivt upp-

fattar som vanligare än åtskilliga av dessa 
ord saknas i denna lista (t. ex. elektricitet) 

har sina speciella orsaker, som det inte 
finns någon anledning att gå in på här. 

De svenska substantiven på -itet bildar en 

stor ordgrupp, med totalt sett hög fre-

kvens i språket. Slutelementet -itet i dessa 
ord uttalas i regel precis som det stavas, 
alltså med hörbart t. 1 äldre tid förekom 
det dock i åtskilliga fall senare försvunna 
sidoformer på -té (efter franskt mönster) i 
skrift. Det gäller t. ex. följande ord, där 
årtalsuppgifterna inom parentes anger be-
läggens datering 1 SAOB: 

ancienneté (1845), elektricité (1788-94), 

.t'iir ,nité (1809-26: färineté 1716— 1923; jfr 
fr. Jérmeté), kuriosité (1668— 1917), kvan-

tité (se ovan), naivité (1804; naiveté 

1809— 1911: jfr fr. naö'été), nationalité 

1812). popularité (1792— 1809). porosité 

(1799: poreusité 1728-92), rarité (rare-; 

1710-96), 	realité 	(1798). 	rivalité 

(1773-97), sensualit(; (1792).  

1 skrift är dessa former på -té nu försvun-

na, eller i varje fall så ovanliga att någon 
enstaka sådan form i en text av de flesta 

torde uppfattas som felaktig (eller kanske 
som en fransk form). Det förekommer 
emellertid ibland ett uttal "-te:" i somliga 
ord av denna typ, t. ex. färmitet och ku-

,'iositet. Sådana uttal nämns aldrig i ord-

böcker och ordlistor över modern svens-
ka. Ordboksförfattarna anser tydligen un-
dantagslöst att ord som skrivs -itet skall 
uttalas stavningsenligt. 

Specialitet och specialité 

Det finns emellertid en intressant parallell 

till paret kvalitet: kvalité, och det är spe-

cialitet: specialité. Formen specialité 

upptas visserligen inte i SAOL (och har 
aldrig upptagits där), men den nämns i Ös-
tergrens nusvenska ordbok, dock som 
mindre vanlig än specialitet. 1 Sture 
Alléns Nusvensk frekvensordbok finns ett 
belägg på specialité och fyra på speciali-

tet. Formen på -té kan man då och då fin-
na t. ex. i tidningsspråk. Det intressanta är 
att ett uttal"-te:" för detta ord är långt 
ifrån ovanligt, även hos människor som 

finner det självklart att skriva ordet som 

specialitet. Också i fallet specialité är det 
så att den formen inte förekommer vare 
sig i skrift eller tal som förled i samman-

sättningar: där är specialitet den enda an-
vända formen. 

Ord på -etet 

Ytterligare ett speciellt fall bör nämnas i 

detta sammanhang, och det är ord som 

slutar inte på -itet utan på -etet. 1 äldre tid 

förekom -etet i några av de ord som nu har 

-itet, t. ex. naivitet (se ovan). Men i nutida 
svenska är det framför allt tre ord som slu-
tar på -etet, nämligen pietet, societet och 
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varietet. För ordet pietet ges i SAOB ett 
belägg för sidoformen piété (från 1893), 
men accenten på det första e-et go••r att 
man snarast bör bedöma detta fall som ett 
franskt citatord. Någon skrift- eller uttals-
variant "pieté" torde inte användas i nuti-
da svenska. 

För ordet societet är förhållandet ett an-
nat. Det är visserligen så (på liknande sätt 
som gäller för specialitet) att SAOL upp-
tar endast formen societet, men t. ex. Ös-
tergrens nusvenska ordbok nämner också 
formen societé, som anges som mindre 
vanlig. Det är emellertid så, att ett mycket 

vanligt uttal (kanske t. o. m. det vanligas-
te) av detta ord är "sosiete:" (utom som 

förled i sammansättningar, jfr vad som 
ovan sagts om kvalité och specialité). Or-
det societet tas också upp i språknämn-
dens uttalsordlista, och med uttalet angi-
vet som "sosiete't". Orsaken till att detta 
ord har tagits med i uttalsordlistan bör 
rimligtvis ha varit att man vill varna för el-
ler motarbeta det t-lösa uttalet. Detta uttal 
är dock, trots olika ordböcker och ordlis-
tor, mycket vanligt. 

Det tredje ordet på -det är varietet i bety-
delsen "avart, avvikande sort" o. d. 1 det-

ta fall förekommer endast stavningsenligt 
uttal. Detta beror givetvis på att vi vid si-

dan av varietet har ett till betydelsen helt 
skilt ord varieté (en sorts underhållning 

e. d.). Orden varietet och i'arieté har vis-

serligen samma ursprung - de går ytterst 
tillbaka på latinets varietas (genitiv varie- 

tatis) "växling" o. d. 	men betydelse- 
olikheten har gjort att de uppfattas som 
två olika ord, och de tycks aldrig förväx-

las på det sättet att de olika formerna an-
vänds i "fel" betydelser. 

Uttal av ord på -itet 

För alla ord som stavas -itet eller -etet sy-

nes det vara mest ändamålsenligt att an- 

vända stavningsenligt uttal, dvs, med hör-
bart t, det uttal som är det enda gängse för 
huvudmassan av dessa ord. Detta bör då 
gälla t. ex. kvantitet, färnutet, specialitet 

och societet, lika väl som t. ex. elektrici-

tet, popularitet, virilitet och varietet. 

Behövs varianterna på -ité? 

Denna rekommendation är enkel nog, 

men den kompliceras i någon mån av de 
sidoformer på -té som ibland förekommer, 
särskilt kvalité och specialité. Sådana 
skri ftformer kan naturligtvis inte få ett ut-
tal ''-te:t''. Dessa sidoformer - som inte 
kan användas som för leder i sammansätt-
ningar - är undantag i den mycket stora 
gruppen av ord på -ite!. 

Formen specialité synes inte ha någon an-
nan innebörd eller något annat använd-
ningsområde än specialitet, vilket gör att 
varianten specialité ter sig helt överflödig, 
både i skrift och i tal. Det har uppenbarli-
gen också redaktionen av SAOL länge an-
sett. 

Fallet kvalité är lite mera komplicerat. 
Dels är den formen mycket vanlig, dels är 
det så att den företrädesvis används i vis-
sa betydelser (t. ex. i fall som "tyg av god 
kvalité", "en film med verklig kvalité"). 
Det är dock också så att formen kvalitet 

kan användas även i de betydelser där 
många föredrar kvalité. Det gör att kvalité 

också torde kunna anses vara en överflö-

dig variant. Det vore enklare att alltid an-
vända kvalitet (och uttala detta ord stav-
ningsenligt) - då skulle man slippa ifrån 
besväret att välja mellan två betydelse-
mässigt och funktionellt likvärdiga for-
mer. Man skulle också, om kvalitet blir 
den enda normala formen, komma ifrån 
den lilla osäkerhet som faktiskt finns om 
uttalet av ordet kvantitet (jfr ovan). 
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Aktuell debatt 

Skyst eller sjyst 

1 nummer 3/1976 av Språkvård visade Ber-
til Molde övertygande hur det gamla 
franska lnordet just adj. ''riktig: oklan-
derlig etc." (helagt redan 1626) för ett 
slags skuggtillvaro i svenskt skriftspråk på 
grund av sin främmande stavning. Särskilt 
motsträvig ter sig den böjda formen justa, 
nästan i klass med beigea (som dock 
nämns i SAOL'). Men för egen del har 
jag ända sedan skolåren velat ändra stav-
ningen till skyst, inte till sjyst som Molde 
föreslår. Jag vill nu försöka argumentera 
för denna ståndpunkt. 

När vii svenskan vill stava ett sje-ljud ef-
ter uttalet, utan hänsyn till etymologi, gri-
per vi antingen till sch eller sj. Den först-
nämnda stavningen med tyskt ursprung 
är, som Molde framhåller, malplacerad 
utanför de tyska lånordens krets och gör i 
sådana fall numer närmast ett komiskt 
intryck. Den senare stavningen kan tyc-
kas självklar för sje-ljud. 

Det finns emellertid grafotaktiska hakar i 
resonemanget. Bokstavsföljden ,sjy- i bör-
jan av ord saknas (liksom sh-  och sIe-) i 
svenskan. Detta har en ljudhistorisk bak-
grund (se A. Noreen, Altschwedische 
Grammatik, s. 55, 92 och 113 f.). 1 
SAOL10  finns däremot 62 enkla ord på 
sky- med sje-uttal, däribland sky 'kött-
spad' av fr. jus, belagt redan hos Kajsa 
Warg 1755. Mot dem står två främmande 
ord med sk-uttal framför bokstaven y: 
skylight "däckslucka" (däry ju dock utta-
las aj) och skyter "forntida folk". 

Det är väl på grund av denna grafotaktiska 
fördelning som skyst för mig känns som en 
naturlig svensk ordform, i samklang med 
skytt och tyst, medan sjyst förefaller på-
trängande konstig. Det är med andra ord  

inte självkart att sje-ljudet alltid bör skri-
vas med sj  i vårt språk vid försvenskning 
av främmande ord. 1 norskan har man där-
emot tillämpat en sådan regel: jfr no. sjy 

men da sky "köttspad". 
Karl -Hampus Dahlstedt 

Kommentar 
Sj har länge framstått som en naturlig er-
sättning för olika främmande stavningar 
av sj-ljudet. Carl Sigfrid Lindstam dryftar 
sj-ljudets stavning i Nordisk rättstavning 
(Skr. utg. av Nämnden för svensk språk-
vård 1. 1946). Han säger t.ex. på s. 95: 
"Åtminstone i en del av de fall där sj-lju-
det i låneord nu tecknas på utländskt sätt, 
skulle .j likaledes utan våda kunna ge-
nomföras. Sch kunde helt försvinna och i 
allmänhet utbytas mot sj liksom i norskan 
(sjakal, sjakt, bransj, nisj, Varsjava, och 
liksom även i danskan nu sjal; däremot 
hellre .skema, skism i överensstämmelse 
med danskans Skema, Skisma och nor-
skans skje,'na, skisma än .sjema, sjism). 
Och i förbindelse -age och i ordet ser-
geant skulle väl sj i likhet med norskan 
tämligen lätt kunna införas (bagasj, ser-
sjant)." 

Frågan om sj-ljudets stavning behandlas 
också av Pelle Holm i Nytt och gammalt i 
Svenska Akademiens ordlista (Skr. utg. 
av Nämnden för svensk språkvård 8. 
1951), s. 62-64. Han säger bl.a. (s. 64): 
"Nej, vill vi ha en förenkling, så får vi nog 
nöja oss med att så småningom mer och 
mer gå över till stavning med sj." Och han 
exemplifierar (ur SAOL 1950) med ord el-
ler former som asjett, kautsjuk, janitsjar, 
fasjonahel, sjal, sjalett, sjakal m. fl. Vida-
re skriver Pelle Holm: "Kan det vänja oss 
vid att mer och mer övergå till att stava 
sj-ljudet med sj, då har ordlistan gjort en 
god gärning, som våra barnbarn kommer 
att bli tacksamma för. Stavning med sk i 
sådana ord som skema och skism (i st.f. 
schema och schism) medgavs visserligen 
inte denna gången, men den kommer 
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nog." (Jfr också Ture Johanisson—Gösta 
Mattsson, Svenska Akademiens ordlista 
under 100 år, Skr. utg. av Svenska språk-
nämnden 55, 1974, s. 32 o. 108.) Att Pelle 
Holm särskilt nämner formerna skenw 

och skism torde bero dels på att han har 
tagit intryck av Lindstams framställning, 
dels på att sk-stavning i dessa ord stäm-
mer med den tendens i fråga om stavning 
av lånord från grekiskan med den grekiska 
bokstaven x, som innebär att denna 
bokstav oftast i svenskan motsvaras av k, 
t. ex. i kilo-, kirurgi, kromosom. monarki. 

För både Lindstam och Holm tycks sj 
framstå som den självklara svenska ersätt-
ningen för andra stavningar av sj-ljudet 
Jr också vad Dahlstedt säger). Både sch 

och sk har den nackdelen att de i vissa fall 
inte står för sj-ljud, t. ex. i scherzo, schi-

zofren resp .s kepsis, skiss. För danskar 
och norrmän är det också självklart att .j 
står för sj-ljud, medan sk i danskan alltid 
står för s + k och i norskan gör det i vissa 
fall. Ur nordisk synpunkt är därför sj klart 
att föredra. Det tycks mig som om den vo-
re den lämpligaste också för svenskar. En 
stavning sh vs! kan inte gärna missförstås 
eller läsas ut felaktigt. Däremot skulle en 
stavningskvst inte med säkerhet uppfattas 
som avseende ett sj-uttal: många är be-
nägna att uttala ovanliga eller obekanta 
ord bokstavsenligt, på samma sätt som 
främmande ord ofta uttalas (jfr t. ex. sky-

ter och ord som kilo, kenne!, kex, kymig, 

samt ingalunda ovanliga feluttal som kid 

med hårt k i st. f. tj-ljud). Det kan till och 
med tänkas att en skrivform skyst av 
många inte alls förknippas med ordet 
just(e), vilket med stor sannolikhet skriv-
formen sjvst gör. En viktig orsak till detta 
är att språkbrukarna i allmänhet torde 
uppfatta sj som den "generella" sj-Ijuds-
stavningen, välbekant från många främ-
mande ord (tex. sjal, sjakal, sjappa, Sja-

ser, ansjovis, asjetl). Att sj inte tidigare 
förekommer framför v i svenskan är då 
ganska likgiltigt. Det kan f. ö. påpekas att 
ordet sky "köttsås, jus" är det enda främ-
mande ord i svenskan där sk framföry står 
för sj-ljud. Den "grafotaktiska" fördel-
ningen av skrivtecknen i svenskan, alltså 
vilka bokstäver som kombineras med var-
andra, är för frågan om försvenskad stav-
ning avjust(e) tämligen ointressant - för 
andra än språkmännen. För språkbrukar-
na i allmänhet torde sjyst vara en betydligt 
rimligare stavning än skyst. Men hittills 
har tyvärr stavningen schysst tydligen för 
många framstått som den allra rimligaste, 
och den är mindre lyckad (jfr min artikel i 
Språkvård 3/76). Man kan observera att 
de förslag till omstavning som Lindstam 
framförde 1946 (jfr ovan) till stor del gäller 
ändring av sch till sj, och detsamma gäller 
flertalet av de ändringar av sj-ljudets stav-
ning som genomfördes i nionde upplagan 
(1950) av SAOL. 1 detta mönster passar 
ändringen av just(e) och schs'sst till sjvst 
väl in. 

Bertil Molde 
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Litteratur inom den allmänna språkvetenskapen. 
Och där har grammatikstudiet fått en ve-
tenskaplig förnyelse, framför allt genom 
den så kallade generativa skolan. Beskrivande svensk grammatik 

Det är inte många är sedan gramniorik var 
ett fult ord i svensk debatt. Det gällde 
också undervisningen i svenska, både den 
för svenska elever och den för invandrare. 
De som ändå trodde på grammatiken i nå-
gon form smög försiktigt omkring med or-
det strukturer. Och under några är gick 
rätt många unga svenskar igenom hela 
skolsystemet utan att egentligen ha höjt 
sin språkliga medvetenhet; rätt många in-
vandrare utsattes för en språkundervis-
ningen som inte syftade till insikt. 

Nu har pendeln svängt. Svängningen kom 
nog tidigare för svenskans del än för de 
främmande språkens, och man kan peka 
på flera troliga delorsaker till det. Invand-
rarundervisningen var en praktiskt taget 
ny verksamhet och därför inte belastad 
med någon bjudande pedagogisk tradi-
tion. 1 stället fanns där, och finns där, en 
rätt stor experimentlusta och beredvillig-
het att anpassa undervisningsformerna ef-
ter upplevda behov: När invandrarlärarna 
upptäckte att grammatiken var lönsam tog 
de den i bruk. Vad gäller de svenska skol-
barnen tror jag att den typiska mellansta-
dieläraren aldrig har gett upp ambitionen 
att ge eleverna åtminstone ett minimum 
av grammatik. Om ämneslärarna i svens-
ka på högre stadier har lockats tillbaka till 
grammatiken mera än sina kolleger i främ-
mande språk vill jag låta vara osagt. Se-
dan gammalt känner vi ju t. ex. den typen 
av svensk!ärare som ser svenska språket 
som ett mer eller mindre nödvändigt ont 
som inkräktar på hans litteraturundervis-
ning. Men om ut- och fortbildningen av 
svensklärare ändå i särskild grad har tagit 
upp grammatiken kan det möjligen tillskri-
vas en bestämd faktor. Universitetsämnet 
svenska (nordiska språk) har på senare är 
stått i nära kontakt med utvecklingen 

Ärren från de grammatiklösa åren ser vi 
nu hos en del av dem som följer universi-
tetsundervisningen i svenska, bland annat 
den som syftar till att utbilda just svensk-
lärare. 1 samma studentgrupp sitter dels 
sådana som just lämnat gymnasiet och i 
typfallet har hyggliga grammatikkunska-
per, dels sådana som gick ut för ungefär 
fem är sedan och alltså ofta nog inte kan ta 
ut subjekt och predikat, dels äldre studen-
ter som under sin tid i dåvarande realsko-
lan lärde sig tillräckligt för att klara da-
gens universitetstentamina i grammatik. 
Vidare kan man urskilja två grupper bland 
dem som har lärt sig någon grammatik: en 
mindre som tycker grammatik är roligt 
och en större som anser det vara ett själ-
löst pluggande. 

Det är alltså inte bara de väldiga olikheter-
na i förkunskaper som är ett problem för 
den som skall undervisa en sådan grupp. 
Han skall också försöka få deltagarna att 
uppfatta grammatik som någonting me-
ningsfullt, i bästa fall intressant och roligt. 
1 det fallet kämpar han inte minst mot det 
nuvarande tentamenssystemet. Gramma-
tiken blir meningsfull först när man an-
vänder den till något. Att tentamensläsa, 
"torrläsa" en handbok i modersmålets 
grammatik är inte bara dödande tråkigt: 
man ser inte ens vad där står. Själv tenta-
mensläste jag på sin tid Beckmans språklä-
ra och tyckte jag kände igen allting utom 
epexegetisk genitiv (jag har gått i den 
gamla realskolan). Senare har jag flera 
gånger gjort, som jag trott, rätt originella 
iakttagelser i svenskans grammatik. Men 
när jag har kontrollerat hos Beckman gör 
han samma iakttagelse lite i förbigående i 
någon paragraf. 

Om studenterna klagar på kurslitteraturen 
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i grammatik, så att man, som i Göteborg, 

byter litteratur ungefär en gång om året 
och nu är inne åtminstone på andra var-

vet, är det således inte bara litteraturens 
fel. Det är också tentamenssystemets. Om 
man inte accepterar att nuvarande exami-
nationsformer helt skall styra utformning-

en av läromedlen, är det då två krav man 
skall ställa på litteraturen: den skall ge 

vissa baskunskaper (eftersom inte alla har 
det), och den skall stimulera deltagarna 
att själva arbeta grammatiskt och bli med-

vetna om sitt eget språk. 

Dessa två krav har författarna till det se-

naste litteraturförslaget varit medvetna 
om. Det heter Beskrivande svensk gram-

matik och är skrivet av Ebba Lindberg un-

der medverkan av Ove Oskarsson 

(AWE/Gebers, Stockholm 1976, ca-pris 
inkl. moms 49kr.). Tyvärr verkarjust det-
ta medvetande ha placerat dem mellan två 
stolar. Mitt huvudintryck av boken är att 
det inte går att uppfylla bägge kraven 
inom en och samma framställning. 

Som handbok är Beskrivande svensk 

gram,narik för pratig. Vill man slå upp en 
detalj eller få en översikt över (en del av) 
grammatiken, går man nog fortfarande 
bäst till Natanael Beckmans Svensk spr)k-

lura, fastän denna inte har bearbetats se-
dan 1916. Det enda verk som kan tävla 
med Beckman som handbok är väl Olof 

Thorells Svensk grammatik (1973). Denna 

verkar svårare, men det beror fra•mst på 

att den arbetar inom en grammatisk tradi-
tion som aldrig har slagit igenom i Sveri-
ge. Thorells bok har dock åtminstone i 
Göteborg ansetts för dyr i inköp för att 

den skulle bli aktuell som kurslitteratur. 
(Beskrivande svensk grammatik är tlugo 
kronor billigare, l3eckman fyrtio kronor 

billigare.) 

Å andra sidan är Beskrivande svensk 

grammatik för auktoritär för att verkligen 

stimulera till självverksamhet. De Litförli- 

ga resonemangen syftar ibland till att få lä-

saren att ifrågasätta den traditionella ana-
lysen, men de syftar mycket sällan till att 
få dem att ifrågasätta författarnas egen 
analys. Argument för den anvisade analy-

sens riktighet blandas med praktiska knep 
för att hitta fram till den i det enskilda fal-

let (Barnet sov lugnt - adjektiv eller ad-

verb? Sätt i pluralis: Barnen SOV lugnt - 

oböjligt: adverb!) Ingen läsare lockas att 
diskutera till exempel om det är menings-

fullt att försöka urskilja en ordklass ad-

verb eller inte. Man åberopar visserligen 
Ulf Telemans yttrande: "Grammatiken 
blir rolig och spännande när man själv får 
skriva den." Men man tolkar det mycket 
snävt: "eleven skall 'skriva' grammatik 
genom att lägga till egna analyser och iakt-
tagelser" (s. 207). Lägga till, inte byta ut, 
ta bort eller flytta om. 

Frågan är då hur den framställning skall se 

ut som skall locka sina läsare, vare sig de 
är universitetsstuderande eller inte, att 

göra egna grammatiska analyser av sitt 
modersmål och ifrågasätta de existerande. 

Ett sätt att få i gång en sådan process vore 
väl att presentera konkurrerande analy-
ser, t. ex. uppsatser över samma ämne av 
olika forskare som är oense. Något sådant 
försök har knappast gjorts sedan Nutids-

svenska (1964) och inte heller där särskilt 
konsekvent. Språknämndens Studier ida-

ge/is svenska ( 197 1) och Spr)kv)rdsstudi-

er (1974) innehåller inte så mycket olika 
analyser som olika normativa ställningsta-
ganden på grundval av analysen. De är an-
nars goda exempel på den grad av popula-
risering av forskningsdebatten som behö- 

ver göras 	helst av forskarna själva. 

Min anmärkning mot Beskrivande svensk 

grammatik är således inte att den skulle 
vara mera auktoritär än tidigare framställ-

ningar utan att den i stort sett inte tar det 
steg framåt den utger sig för att vilja ta. 
Det finns ställen i boken där den gör det. 
Till exempel har två kortare avsnitt om 
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transformationsgrammatik respektive po-
sitionssyntax ympats in. Att man försöker 
visa på likheterna mellan den förstnämnda 
och traditionell grammatik tycker jag är 
bra. Att man trots det inte får in transfor-
mationsgrammatiken organiskt i den övri-
ga framställningen tycker jag också är bra, 
eftersom det just visar att det finns alter-
nativ i beskrivningen. Däremot är det 
mindre bra att man bygger hela avsnittet 
om transformationer på en sju är gammal 
uppsats av Teleman. 

Det skall också sägas att boken bitvis le-
ver upp till sina anspråk att företräda en 
modern granimatiksyn, det vill säga att 
presentera analyser som inte bara är av-
skrifter av traditionen från Beckman. Det 
gäller särskilt anknytningen till den nu så 
aktuella riktning inom språkvetenskapen 
som kallas iexllingi'istik. Grammatiska 
beskrivningar har tidigare mest handlat 
om den enskilda satsens eller meningens 
beskaffenhet. Men det finns också regler 
för hur texter byggs upp, hur mening gri-
per fast i mening eller replik i replik. Ett 
exempel från s. 202 i boken: "1 kvarteret 
bor en turkisk familj och några andra in-
vandrare, jugoslaver eller vad de är för 
något. Turkarna har bott där länge, men 
de andra är nyinflyttade." Alla de kursi-
verade orden i den andra meningen griper 
fast i den första. Som författarna påpekar 
är texthindning i skrift något en svensklä-
rare finner att han behöver öva med sina 
elever på alla skolstadier och ett fält där 
han i allmänhet lämnas i sticket av existe-
rande handböcker. Han märker när ele-
vens text hänger dåligt samman, men han 
har svårt att identifiera och analysera fe-
len. 

Boken ägnar ett avslutande avsnitt särskilt 
åt textlingvistik (s. 199-206). Dess för-
tjänster ligger mindre i detaljutformningen 
än i att det uppmärksammar problemen. 
Men också bokens mest självständiga och 
genomtänkta analyser för övrigt präglas 

av textlingvistiskt tänkande, till exempel 
avsnittet om underordnande konjunktio-
ner (att, oni osv., s. 183— 190). 

Vad slutligen gäller bokens i egentlig me-
ning pedagogiska kvaliteter bör de främst 
bedömas av de lärare och studenter som 
använder boken. Tills vidare har jag vissa 
misstankar att den inte är alldeles klart 
disponerad (den är avsedd att kunna läsas 
i löpande följd). Den läsare som tror att 
han vet vad ett ord är för någonting rycks 
ur villfarelsen på s. 119, där det definieras 
som "morfern, som självständigt uppbär 
viss betydelse, eller rnorferngrupp vars 
element följer varandra i en given ord-
ning". Ordet morfem, som knappast till-
hör vardagsspråket, tror man sig ha mis-
sat i den tidigare framställningen tills man 
hittar det, med definition och allt, på s. 
120. Och följande framställning av prepo-
sitionernas tryckförhållanden (s. 94) har 
jag ännu inte riktigt lyckats forcera: 
'Prepositionerna är vid normal placering 

(dvs, framför det styrda ledet) trycksvaga, 
såvida inte kontrastbetoning är avsedd. 
Många småord har emellertid en sådan 
ställning syntaktiskt och prosodiskt, att 
de ligger nära adverben. Då det gäller 
verbpartiklar, fungerar dessa ju alltid 
inom sin verbfras, som komplement till 
verbet. 1 de fallen är det rimligt att kalla 
partikeln för adverb." 

Utdraget är inte typiskt, men det är inte så 
få ställen jag fått läsa två gånger för att 
förstå syftningen. Dessemellan flyter 
framställningen ledigt: med bokens egen 
terminologi är textbindningen något 
ojämn. Detta förhållande liksom den ten-
dens till pratighet jag redan har påtalat har 
möjligen en alldeles bestämd orsak. Som 
så många andra färska läroböcker ger bo-
ken intrycket att ha en serie lektionsut-
kast till underlag. Det tror jag principiellt 
är en olycklig start för en bok. Som läsare 
vill jag kunna slå upp i en handbok och få 
svar direkt utan att pratas fram genom 
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tre-fyra sidor först. Som lärare vill jag läg- Notiser 
ga upp mina lektioner själv eller tillsam-
mans med mina egna elever och vara så li- 

te styrd av kurslitteraturen som möjligt. 
	Språknämnden har flyttat 

Språket i Göteborg 

Staijan Hellberg Svenska språknämnden flyttade vid års-

skiftet in i nya lokaler med adress Birger 
Jarlsgatan 9, III 45 Stockholm. Telefon: 
(08) 20 41 34, 20 57 95, 20 57 96. Nämndens 
postgirokonto är detsamma som tidigare: 

19 74 75-7. 

1 språknämndens skriftserie ingår ett antal 

volymer med den särskilda beteckningen 
"Svenskt riksspråk i regionala skiftning-

ar", nämligen Språket i Lund av Ingemar 

Ingers (nr 17, 1957, andra uppl 1970), Gö-

tehorgsspråket av Bertil Björseth (nr 19, 

1958), Språket i Härnösand av Torsten 

Bucht (nr 25, 1962, andra uppl. 1970) och 

Språket i Jönköping av Erik Lönnerholm 

(nr 46, 1972). 

Björseths bok om Göteborgsspråket har 

länge varit slutsåld. Den har nu ersatts 
med en helt nyskriven bok av Bengt 

Holmberg med titeln Språket i Giteborg 

(nr 59, 1976, ca-pris inkl. moms 29 kr.). 
Denna volym har beteckningen "Svenskt 

riksspråk i regionala skiftningar 5". 1 bo-
ken redogör författaren för göteborgskans 
uttal, intonation, ordformer och ordför-
råd. Volymen innehåller också fyra gans-
ka utförliga prov på talad göteborgska, 
återgivna både med ''vanlig" skrift och 

med landsmålsalfahet. Boken kan givetvis 
köpas i bokhandeln, men den som så öns-
kar kan också beställa den direkt från 
nämnden genom att sätta in 29 kr. på 
nämndens postgirokonto 197475-7 och 
skriva "Språket i Göteborg" på kupong-
en. 

Sverigefinska språknämnden 

Sverigefinska språknämnden (se Språk-
vård 3/1975) har flyttat in i samma lokaler 
som Svenska språknämnden (Birger Jarls-

gatan 9, III 45 Stockholm), telefon (08) 
2052 14; telefontid kl. 9— 12. På Sverige-
finska språknämnden tjänstgör Ari Laiti-
nen som föreståndare för sekretariatet 
och Hannele Ennab som hans assistent. 

Ny tjänst hos Svenska språk-
nämnden 

Svenska språknämnden begärde i sin 

statsbidragsansökan 	för 	budgetåret 

1977/78 två nya forskningsassistent-

tjänster, särskilt med tanke på nämndens 
omfattande arbete med det offentliga 
språket. 1 årets statsverksproposition har 

föreslagits att nämnden skall få en av de 
begärda tjänsterna, utöver de fyra statligt 

reglerade tjänster som nämnden har sedan 
tidigare. Dessutom föreslås att nämnden 
skall fä ett nytt, särskilt bidrag till kostna-
der för lokaler och expenser. 
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Skrifter till förmånspris 

1 Språkvård 1/1976 erbjöds Språkvårds lä-

sare att köpa tre av nämnden utgivna 

skrifter till förmånspris. Detta erbjudande 

gäller fortfarande, och det avser samlings-

volymen Språkvård (nr Il, 1954) som kos-

tar 6 kronor. Nämnden för svensk språk-

vård /944-69 av Nils Hänninger (nr 36, 

1969) som kostar 4 kronor och Svensk 

prosastil under 1700-talet av Rolf Hillman 

(nr 42, 1970) som kostar 8 kronor. Moms 

ingår i de angivna priserna. Nu kan ytterli-

gare två skrifter fås till reducerat pris. 

Språket i Lund 

Ingemar Ingers utförliga och synnerligen 

innehållsrika bok Språket i Lund (nr 17, 

andra upplagan 1970, IX + 139 sidor) ingår 

som nr 1 i serien "Svenskt riksspråk i re-

gionala skiftningar". 1 boken beskrivs det 

viktiga stadsspråket i Lund med dess oli-

ka sydsvenska språkformer, dialektala 

och riksspråkliga. Boken inleds med en 

skildring av det historiska samspelet mel-

lan svenska, skånska och danska. Därpå 

följer en noggrann redogörelse för uttal 

och formlära och en förteckning över ord 

som tillhör den lokala lundensiska riks-

språksvarianten. - Förmånspriset fö' 

denna bok är 8 kronor inkl. moms (tidiga-

repris 21: —). 

Språk 1 Norden 1972 

De nordiska språknämndernas gemen-

samma årsskrift Språk i Norden började 

utges 1970. Volymerna för 1970 och 1971 

har tidigare realiserats för 7:50 per volym 

(inkl. moms), och dessa skrifter kan fort-

farande fås från nämnden. Nu realiseras 

också årsskriften för 1972 till samma pris. 

Den innehåller följande uppsatser (utöver 

redogörelser för de nordiska språknämn-

dernas verksamhet och samarbete m. m.): 

Poul Lindegård Hjorth, Nabosprogene 

i den hojere danske skole, 

Iver Kjr—M. Baumann Larsen, Dansk 

i Amerika: Status og perspektiv, 

Lars Huldén, Finlandssvenskan i USA 

och Kanada, 

Henning Spang-Hanssen, Teknisk ter-

minologiarbejde i Danmark og Dansk 

Sprognvns rolle heri, 

Egil Nicklin, Några tankar kring tek-

niskt terminologiarbete i praktiken, 

Sigurdur Briem, Registrering och ny-

bildning av tekniska ord i Island, 

Bjørn Ebbe Lian, Problemer innen fag-

språkene 

Einar Selander, Terminologisamarbete 

i Norden - erfarenheter i Sverige, 

Kolbjørn Hcggstad, Datamaskinel 1 

språkbehandling - og nordisk samar-

beid. 

Beställningar 

De här nämnda skrifterna kan köpas till de 

angivna förmånspriserna endast direkt 
från Svenska språknåmnden. Sätt in be-

talningen på postgirokonto 197475-7 

(Svenska språknämnden. III 45 Stock-

holm), och ange på kupongen vilken eller 

vilka böcker som önskas! 
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Frågor och svar 

Under denna rubrik behandlas frågor av allmänt intresse till 
språknämnden eller till tidskriften. Om inget annat anges har 
frågorna besvarats av tidskriftens redaktör. Förkortningar: 
SAOB = Svenska Akademiens ordbok; SAOL = Svenska 
Akademiens ordlista, tionde upplagan, om inget annat an-
ges). 

Semmelbageri och äppeiträd 

Kan man veris/igen säga sernmelbageri? 

Måste det inte heta semlehageri? 

1 sammansättningar med ordet semla före-

kommer som förled dels semle-, dels sem-
mcl-. Den senare förledsformen anges vis-
serligen i SAOB (artikeln tryckt 1967) som 
"numera mindre br.", men den används 
fortfarande ibland, kanske särskilt ofta i 

tal, t. ex. i ett fall som semmelbageri. 
Denna form är inte felaktig, men den van-
ligaste formen numera torde vara se/nie-

hage,-i. 

Själva typen seminel- är inte ovanlig i 
svenskan. Man kan jämföra med ord som 

sysselsätta (till syssla), kri,,geljor,nig (till 

krin'Ia). visselpipa (till vissla), sammel-
/i,,d (till sanmla) och äppeIi,id (till impple, 
jämte appletrad). Sammansättningsfor-

mer som syssel- , vissel-, äppel-, semmel-, 
är egentligen ord stammen (syssl-, äppl-, 

senil-,), dvs, ordet utan slutvokalen (-(1, 

-e). För att ordet skall kLinna uttalas lätt 

har i uttalet (och skriften) ett e skjutits in 

före /-et. Och i fall som ve,n1- och sam!-

har då också in-et dubbeltecknats:sem-
mcl-, sainniel-. 

1 fallet äppel-: äpple- är det i regel fritt val 

mellan formerna: äppe/träd är lika riktigt 

som äppelträd t. ex. 1 ett par fall är dock 

äppel- den enda använda formen, t. ex. i 
appelhurtig och appellstmidad. 

Fondy 

Kan man tänka sig en Jorsvenskad stat'-
ning av det frå,, franskami lånade matordet 
fondue? 

Ja, en lämplig svensk stavning ärfåndy. 
Vi har många andra, äldre, lånord från 
franskan, där franskans -ue eller -ii i 
svenskan har blivit till -v, t. ex. ai'env (fr. 
avenue), ingenv (fr. ingénue ), parveny (fr. 
parvenu), reveny (fr. rem'enue) och revy 
(fr. revue). Skall det franska ordet fåndue 
bli riktigt användbart i svenskan är det bra 

om det kan få den svenska formenfåndy. 

Kid 

Skall ordet kid uttalas med tj-ljud eller 
med k-ljud? 

Ordet kid (unge av get m. fl. djur) är in-
hemskt svenskt (och nordiskt). Det utta-
las med tj-ljud liksom det stora flertalet av 
inhemska ord med k före i; detsamma gäl-
ler killing som är en avledning av ordet 
kid. Det är f. ö. samma ord som engels-
kans kid "unge: barn", det ord som ingåri 
kidnapping (eller med en lämpligare 
svensk form kidnappning), som egentli-
gen betyder "barnarov". Det engelska or-
det kid är f. ö. ett gammalt lån i engelskan 
från nordiskt språk. 
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Nästa och nästkommande 

Vad betyder nästa torsdag och vad blir det 

för skillnad om man i stället säger näst-

kommande torsdag? 

Ordet nästkommande är ett utpräglat 

skriftspråksord, och det är nu mer eller 
mindre ålderdomligt. Det betyder enligt 
SAOB "som kommer ss. den näste resp. 
det nästa i ordningen, nästa som kom-
mer''. Uttrycket nästkommande torsdag 

betyder normalt "den torsdag som kom-
mer närmast i framtiden", men ordet 

nästkommande används numera mycket 

sällan i förbindelse med ord som beteck-
nar veckodag. Däremot förekommer or-
det ibland, kanske särskilt i lite ålderdom-
ligt affärsspråk, tillsammans med månads-

namn, t.ex. "den 15 nästkommande 
april". Även i sådana fall används i regel 
helt andra uttryck, t. ex. enbart "den 15 
april" (ev. följt av årtal). 

Ordet nästa i förbindelse med namn på 
veckodag är inte entydigt. Ett uttryck som 

nästa torsdag uppfattas av somliga som 
avseende "nu på torsdag", av andra som 
avseende "på torsdag åtta dagar, torsdag i 
nästa vecka". Tolkningen av uttrycket 

styrs i hög grad av tidpunkten då uttrycket 
används, av hur lång tid det återstår till 
"nästa torsdag". För de flesta torde det 
vara så att används det uttrycket t. ex. ti-
den måndag—onsdag, så avses "torsdag 

åtta dagar", men används uttrycket t. ex. 
tiden torsdag—lördag (kanske också sön-
dag) så avses kanske oftast "nu på tors-

dag". Variationer i språkbruket förekom-
mer dock, och tolkningarna kan bli olika. 
Det är därför lämpligare att undvika alla 
möjligheter till missförstånd genom att i 
stället använda för alla entydiga uttryck, 
t. ex. "(nu) på torsdag", "torsdag i nästa 
vecka" eller "torsdagen den 10 mars". 
Det är värt att lägga märke till att uttryck 
som "nästa vecka", "nästa månad", 

"nästa år" är helt entydiga. 

Teknisera 

Kan man an tända ett verb teknologisera i 
betydelsen ' gora teknisk''? 

Inte gärna. Ett verb teknologisera är en 
korrekt bildning till ordet teknologi (jfr 
t. ex. psykologi: psykologisera), men ver-
bet kan också lätt och på ett olyckligt sätt 
associeras med teknolog. Ordet teknologi 

betyder egentligen "läran eller vetenska-
pen om teknik", men ordet används nu-
mera allt oftare och mindre lämpligt som 
ungefär liktydigt med teknik. Vill man ha 
ett verb till teknik med betydelsen "göra 

teknisk" o. d., bör man använda teknisera 

eller teknif7era (båda orden upptas i tionde 
upplagan av SAOL); det lämpligaste och 
enklaste av dessa är teknisera. 
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