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Alla lärare svensklärare? 

1 debatten om svenskundervisningen i skolan sägs det inte 

sällan - kanske mest av svensklärare 	att ansvaret för ele- 

vernas språkliga utveckling inte enbart kan läggas på lärarna i 

skolamnet svenska. Det är naturligtvis ftjälvklart att det språk 

som andra lärare använder och det språk eleverna möter i 

t. ex. andra läroböcker än svenskböckerna också är viktigt 

för deras eget språk. Sådana här allmänna synpunkter tycks 

det råda en viss enighet om, i varje fall på ett mera teoretiskt 

eller abstrakt plan. Det har däremct varit dåligt med konkreta 

åtgärder för att till fromma för elevernas språkutveckling ge 

t. ex. andra lärare än svensklärare hållpunkter för insatser av 

språklig art. Saken är viktig, och den behöver diskuteras på 

allvar. Språknämnden fick i mars 1977 ett brev från en lärare i 

matematik och fysik med ett förslag om särskild utbildning i 

svenska för andra lärare än svensklärare. Det brevet återges 

här, och i anslutning till det ett antal kommentarer från olika 

personer som tidskriftens redaktion har bett om synpunkter. 

Brev till Svenska språknämnden 
från Thorbjörn Persson, Laxå 

Jag. Thorhjörn Persson, är en trettiofem-

ärig matematik- och fysiklärare på ett 

gymnasium och pa en grLindskola i Karl-

skoga. Jag skriver till Er därför att jag är 

intresserad av sprik och di särskilt värt 

eget. 

Det är eller borde vara uppenbart för en 

lärare i naturvetenskapliga ämnen, hLir 

viktigt ett klart och otvetydigt språk är. Så 

är det emellertid inte. Långt ifrin alla 

spraklärare har detta klart för sig (se 

Sprakvärd 4/76). Följaktligen tycker jag. 

att tillstandet på det här området är oroan-

de. 1 en tid di minga föräldrar inte tar sig 

tid till att tala med sina barn, hl. a. på 

grund av dubbelarhete och televisionsap-

parat, far lärarna stor betydelse för vårt 

sprtks utveckling. Den Lippgiften klarar 

en stor del av oss inte av. Märk väl, att .jag 

inte hävdar, att mina sprakliga insikter är 

sarskilt markvärdiga. men jag har goda 

avsikter. 

Jag försöker att dra några strån till stac-

ken, genom att rätta elevernas skriftliga 

uppgifter både språkligt och fackligt. Till 

alla lahorationer låter jag dem skriva redo-

görelser. vilka lämnas in för rättning. Då 

jag demonstrerar fysikaliska experiment, 

låter jag dem föra anteckningar vilka se-

dan renskrivs och lämnas till mig. Jag 

upptäcker genom detta, att elever, som 

både är begåvade och intresserade, skri-

ver hela redogörelser utan ett enda skilje-

tecken. Objektsformer saknas nästan ge-

nomgående. Tempusbyte i samma mening 

förekommer rikligt (ex. Vi dricker kaffe 

och åt bulle). Jag kunde fortsätta uppräk-

ningen av olika felaktigheter en god stund. 

Den enda slutsats jag kan dra av dessa 

iakttagelser är att undervisningen är dålig. 

Dessa brister i undervisningen kan rättas 

till, ty många elever gör tydligt märkbara 
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frams,teiz. dii den första vreden över min 

rödpenna har lagt sig. Mitt nit i detta avse-

ende röner t. o. m. ibland en viss upp-

skattning f'riii de drabbade. 

Under hela min lärarutbildning, universi-

tetstiden inheräknad, har jag aldrig ho•rt 

ett ord om spräkriktighet. Detsamma gäl-

ler min fru, som är småskollärarinna. Hon 

har ätminstone inget minne av något så-

dant . Andra lärare har samma erfarenhet. 

Var och en kan förstå, att detta är en stor 

brist i lärarutbildningen. Det går emeller-

tid inte att inom rimlig tid förbättra till-

ståndet genom att ändra på utbud ningen. 

etersom medelåldern är låg inom vår yr-

keskär. Vi kan heller inte överlåta led-

ningen för språkets utveckling på ''fräsi-

ga'' reklammakare, seriemagasinsförfat-

lare eller sport journalister. Jag har därför 

lölj ande förs lag att ge. 

Sammanställ en kurs om 20 poäng i svens-

ka för lärare, kalla den gärna för något 

mindre stötande. Alla lärare skulle få möj-

lighet att genomgå denna utbildning med 

13-avdrag. Med alla lärare menar jag bl. a. 

lektorer i fysik, adjunkter i svenska, små-

skollärare och teckningslärare. Kraven 

för godkänt borde ställas tämligen högt. 

När en lärare söker tjänst skLille denna 

kurs ge åtminstone samma meritpoäng, 

som tjänstens ämnen ni ger. Om läraren 

redan har de nio betyg, som högst får räk-

nas, läggs meritpoängen från spräkkursen 

ändå till den ursprungliga summan. 

l-xempel på avsnitt, som borde behand-

las: 

formlära och satsbyggnad 

ordkunskap med stor vikt lagd vid 

nyanser 

att skriva uppsatser och redogörel-

ser 

att ersätta överflödiga importerade 

ord med begreppstäckande inhemska 

att, 	sprakliga fel 

att av illa och krängligt skrivna av- 

snitt göra en enkel men ändå nyansrik och 

klar svenska. 

Det finns säkei-t många andra avsnitt, som 

en språkligt utbildad person kunde f'öre-

slå. 

Med tanke på den alltför vanliga benägen-

heten att i utbildningen lägga orienterande 

avsnitt av olika slag, exempelvis sam-

hällskunskap och andra, som i och för sig 

är betydelsefulla, vore kanske en varning 

befogad. U ndvik orienteringskurser. Då 

jag tänker tillbaka på alla sådana mindre 

avsnitt, som jag har suttit av på Liniversi-

tet och lärarhögskola. är det enda, som jag 

kommer ihåg, det att jag har glömt allt. De 

tungt vägande delarna, som fordrade dju-

pare insikter, finns däremot kvar i minnet. 

Vi måste bereda oss på krafttag. för att vi 

ska komma upp ur denna språkliga ned-

gångsperiod. Många ömma tår kommer 

att bli trampade. På Er i Svenska språk-

nämnden vilar ett särskilt stort ansvar. 

emedan Ni har avsevärt större möjligheter 

att påverka myndigheter och människor 

än vad gemene man har. Era mycket läs-

värda utgåvor når bara svensklärare, om 

ens dem, och enstaka spräkintresserade 

individer. Indicierna tycks mig därvidlag 

vara entydiga. 

En upplysningsverksamhet, som pekar på 

de sociala avigsidorna, som uppstår ge-

nom att barn med vissa intellektuella för-

äldrar tillåts bilda en språklig överklass, 

måste börja. Ojämlikheten är i detta ove-

dersäglig. Vårt kulturarv är heller inte be-

tydelselöst. 

Jag ser fram emot ett svar, med eventuella 

ko ii me ii tare r. 

4 



Debattinlägg 

Redaktionen för Sprakvård har vänt sig 

till ett tiotal personer med erfarenhet av 

och intresse för svenskundervisningen i 
skolan och bett dem om kommentarer till 
Thorbjörn Perssons förslag. De inlägg 
som hittills har kommit in följer här. 

Alvar Ellegard, professor i engelska vid 
Göteborgs universitet 
Det ligger en hel del i Thorbjö rn Perssons 
förslag att delvis göra lärare i andra äm-
nen till svensklärare. Skolfölk liksom 

skolpolitiker har en tendens att förutsätta 
att elevernas kunskaper och färdigheter i 

olika ämnen är en mer eller mindre direkt 
funktion av den tid de ägnar åt "motsva-
rande" skolämne. Ger man eleverna fler 
timmar i engelska eller biologi, så lär de 
sig också mer i dessa ämnen - på bekost-
nad av andra, som de får mindre av. 

Men just för ämnet svenska håller inte det 

resonemanget. Sitt modersmål  
man redan innan man börjar skolan. Fär-
digheterna ökar förstås högst avsevärt ge-
nom skolåren. Men den ökningen beror 
inte mest på ämnet svenska och dess plats 
på schemat. Eleverna lyssnar, läser, talar 
och skriver i alla ämnen. Praktiskt taget 
alla skolämnen bygger ju på att man an-
vänder språket för att överföra kunskap. 
Det är när vi för söker fatta vad en text be-

tyder, och när vi försöker uttrycka vad vi 
har förstått, som vi lär oss att hantera 
språket. Mot den bakgrunden bör vi inte 
förvåna oss över de resultat som man har 
nått i Canada, där man undervisat eng-
elskspråkiga barn i matematik och historia 
p ',jranska. De visar sig då lära sig inte ba-
ra matematik och historia, utan också mer 
franska än kamrater som får undervisning 
i franska. 

1 läroplanen för gymnasiet läser man ock-

så att svenskan är "alla" lärares ansvar, 

och man rekommenderar ''sam verkan' 
Men det är inte organisatorisk samverkan 
eller arbetsfördelning som krävs. Konsten 

att tormulera en bra rapport (skriftlig eller 

niuntlig) innebär främst att uttrycka sig 
klart, konsekvent och helst slående. Så-
dant bedömer man inte fristående fran in-
nehållet. Det är genom sina ansträngning-
ar att åstadkomma nagot som ur innehålls-
synpunkt är bra som eleven lär sig formu-
leringskonst - svenska. Och den bedöm-
ningen måste ämnesläraren ta ansvaret 
for, och gärna på det sätt Thorhörn Pers-
son föreslår. 

Betyder då detta att svensklärarna lika 
garna kan packa ihop och försvinna'! Na-
turligtvis inte. Sve nsklärarna har två in-

tressanta och stora kunskapsfiklt att orien-
tera eleverna i: litteraturen och spraket. 
De har på sistone fått alldeles för liten tid 
(och utbildning) för att ta hand om dessa. 
Svenskan bör alltså, anser jag, mycket 

mer betraktas som ett kunskapsämne än 
som ett färdighetsämne. Båda dess kun-
skapsomraden bör rimligen kunna bidra 
till ti)rdigheten. genom exemplets makt 
och genom ökad insikt om spi-åkets möj-
ligheter. Men titrdighetsti'i/ningeu bör 1 ig-
ga lika mycket på andra ämnen som pa 
sve ii ska ii. 

Ulf Telernan, professor vid Roskilde Uni-
versitetscenter 
Sitt modersmål lär man sig och lär man sig 
hantera genom att använda det. Därför är 
skolarbetet i alla ämnen språktränande. 
Också utanför och d'ter skolan håller vi på 
och lär oss svenska genom att tala, lyssna. 
läsa och skriva. Hela tiden växer språket 
med kunskaperna och insikten. Att förstå 
något betyder att få fler begrepp eller ord 
med skarpare konturer. Utan ord ingen 

förståelse, utan förståelse inga ord. 

Därför är Thorbjörn Perssons grundidé 

riktig. Och vi kan lätt föreställa oss en 



idealskola där varje ämne också ar ett mo-
dersmålsämne. i elevernas och lärarnas 

medvetande. 1 historia producerar. värde-
rar och analyserar man texter i tal och 

skrift om historiska fakta och problem, i 
kemi samma sak om kemiska fakta och 

problem etc. 

Så långt kan nog de flesta bli någorlunda 
ense. Men det finns minst tre olösta frå-

gor. Hur mycket av språkträningen ska 
vara medveten och formell? Och hur ska 

denna medvetna sprkträning ske? Detta 
problem löser vi inte med att bara ge alla 

lärare kunskaper om modersmålet. Det 
svåra blir att finna en bra pedagogik som 
kan klara den kinkiga uppgiften att bryta 

in i en innehållsorienterad kommunikation 
för att i stället fokusera på uttryckssätt. 

Ett annat oklart spörsmål är hur det ska 

bli med svenskämnet i en sådan ny skola. 

Ska det fortsätta att sakna en innehällslig 
ryggmärg som nu? Eller kan vi ge det ett 
mål som definierar det till sitt innehåll och 
därmed också ger ramen för den språkträ-
ning som ska ske där som i alla andra am-

ne 

Nästa problem är att vi säkert inte är eni-

ga om hur det klara och otvetydiga språk. 
som önskas, verkligen ska se ut. Många 
av de "fel'' som nämns i inlägget har så-

kert inte gjort texten svårbegriplig. 1 så 
fall skulle ju inte läraren vetat hur han 

skulle rätta. Denna fråga hoppas jag få 
skriva lite mera om i ett kommande num-
mer av Språkvård. 

Per Olov Svedner, lektor i svenska vid Lä-
rarhögskolan i Uppsala 
Thorbjörn Persson tycker att de elever 
han har i matematik och fysik skriver då-
lig svenska och drar slutsatsen att vi be-
finner oss i en språklig nedgångsperiod i 
skolan. Jag vet inte om han har rätt. Å ena 
sidan vet jag att man aldrig får generalise- 

ra med enstaka erfarenheter som grund. 
andra sidan stämmer hans iakttagelser ty-
värr med andras. Det finns alltså plats för 
någon form av stickprovsundersökning 

landet över. Vad säger Språknämnden om 

förslaget? 

Thorbjörn Persson har inte bara registre-

rat situationen och tolkat den, han har 
också försökt göra niTigot åt den. Han har 
förstått att han - trcts att han undervisar i 
mateniatik och fysik - måste hjälpa till att 
förbättra elevernas spräkförmåga genom 
träning och handledning. Han har insett 
något som jag tycker är oerhort viktigt: oh 

(111(1 Iå,are luir (Iiis rar lär eli' erna.s .sJ?ral. 

Svenskläraren kan inte ensam lära elever-
na att behärska sitt niodersmål. Och då 

vidgar jag ansvaret till att gälla alla språk-
färdigheter: läsa, lyssna, tala och skriva. 1 
alla ämnen används dessa färdigheter - 
eller borde åtminstone användas - vid be-
handlingen av ett stoff som känns väsent-
ligt för eleverna. Träning och hjälp kom-

mer då in i ett naturligt och motiverat 
sammanhang. 

Vad krävs för att alla lärare skall kunna 

dela detta ansvar, naturligtvis med 
svenskläraren som den huvudansvarige? 
Det krävs kunskaper och det krävs en ge-
mensam spräksyn. Att det senare kan va-

ra en svårighet visar ju språknämndens 
enkät till svensklärare (redovisad i Språk-
vård 1976:4) med all önskvärd tydlighet. 
Dessutom krävs emellertid också en ge-
mensam syn på vad man kan kräva av 
språkriktighet i olika situationer: Marga-
reta Westmans artikel i Språkvård 1977: 1 
visar hur diskussionen måste föras i det 

fallet. 

Hur skall vi nå detta mål? Persson föreslår 

en fortbildning på 20 poäng. Det är vac-
kert tänkt men tyvärr orealistiskt. Där-

emot borde det gi att få till stånd enstaka 
kurser vid universiteten om 5 - 10 poäng. 
avsedda för alla lärarkategorier. Inte hel- 
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ler en sadan avsevärt blygsammare fort-

bildning kan dock nå alla lärare. Där/är är 

det uto,iiorclenllji,'l rilti,'t att liruriia itu 

de e,,.ltldn .s/olorna tar et'iut initiat, 

tratta.s och ulisliite,ar /r(ifli cii eenienvaiii 

linje. Det naturliga är att svensklärarna 

även här har huvudansvaret - men att de 

andra lärarna förstår tanken bakom och 

ställer sig positiva. 

Sen är det självklart att problemet måste 

lösas i grundutbildningen. antingen i den 

ämnesteoretiska (som Ii KA:s arbets-

grupp i svenska föreslog härom iret ) eller 

i den praktiska. Själv tror jag numera mest 

på den senare möjligheten. Men där är det 

utrymme för diskussion, det viktiga är att 

något överhuvudtaget sker. Thorbjörn 

Perssons inlägg är kanske ett tecken pa att 

det nu finns bättre gensvar för initiativ 

och förslag än för några år sedan. 

Tor G. Hultman, lektor i svenska vid Lä-

rarhögskolan i Malmö 

1 början av sin sista termin i gymnasiesko-

Ian genomgar eleverna pa de treariga lin-

jerna ett centralt prov i svenska. Det be-

står i uppsatsskrivning och motsvarar den 

gamla skolans studentskrivning. De ele-

ver som underkastas provet har den mest 

kvalificerade teoretiska skoluthildningen i 

Sverige. Deras uppsatser kan betraktas 

som gesäliprov i svensk skrivning. Men 

de utmärks inte av den hantverksmässiga 

skicklighet som brukar förknippas med 

begieppet gesällprov. Aven i medelgoda 

uppsatser är interpunktionen ofta kaotisk 

och stavningen bristfiillig. Endast en elev 

av tio skriver en uppsats helt utan stavfel. 

En stor del av felen vittnar om dalig oid-

kunskap. t. ex. di,sluissision, iii.sitililioii  

och staiest,l, eller om bristande känne-

dom om centrala stavningsregler, främst 

reglerna för enkel- och dubbelskrivning av 

konsonant, t. ex. al ,iiänn. hänitde och 

lot/le. 

Vad som är svart för ' 'studenterna' blir 

ännu större problem på de tvååriga yrkes-

inriktade linjerna. Så här ser en me d e 1 - 

god uppsats från årskLirs 1 i gvmnasie-

skolan (bygglinjen) ut: 

En dag påjohet 

Ri sommarlovet brukar jag jobba i Sör-

bo pa en snikeriverstad min brossa job-

bar dar nere så att jag kan åka ner och 

hem med honom. Vi började klockan 

sju så jag får stiga upp klocka halv sju 

för det var några kilometer till jobbet. 

När vi kom ner så gick vi och bytte om 

sen var dett bara och sätta igång till det 

var kaffe som vi hade kl tio sen hade vi 

mida tolv och kaffe kl tre sen slutade vi 

kl fem utom pa frederna då slutade vi kl 

tolv. 

Nar jag kom ned på måndagen fick jag 

reda på att han hade han tatt emot en 

hestelning på Feniti tre lufts fönster ock 

25 traper så det det var nästan bara och 

gjöra fönster och trapper hella tiden. 

Det torde vara berättigat att pasta att den 

svenska skolan ger endast en mindre del 

av sina elever - säkerligen under tio pro- 

cent, möjligen bara ett par procent 	för- 

mågan att stava och interpunktera enligt 

'gängse normer. Vad skLille da krävas 

för attandra på det förhallandet 2 Helt sä-

kert enorma arhetsinsatser och kanske 

också diskutabla metoder. 

Den gamla realskolan svarade förr för 

uppgiften att ge eleverna den grundläg-

gande flirdigheten att skriva formellt kor-

rekt. For en gymnasielärare i svenska 

hand lade uppsat srätt ningen mera om 

stilgiodor och tankefel än om elementär 

stavning och interpunktion. Nu är läget 

ett annat. En stor del av den grundläggan-

de skrivträningen maste förläggas till 

gymnasial niva. Men inte heller gymnasie-

skolan klarar av skrivinlärningen tillfieds- 
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ställande. menar nianga. Problemen är 

därför akuta även på postgymnasial nivå, 

t. ex. i lärarutbildningen. Som härdad me-

todiklektor i svenska vet jag att många 

nästan färdiga adjunkter i svenska inte 

kan stava till ord som agcressii' och sur-

cessii', inte kan använda skiljetecken på 

ett korrekt sätt, inte vet hur bindestreck 

används vid avstavning och har suddiga 

begrepp om ords betydelser. t. ex. om  
skillnaden mellan passii'isera och pacifi-

(era eller mellan ut//mina och ute/ii/una. 

Ganska ofta ser man numera stav- och 

skrivfel även i officiella eller halvofficiella 

sammanhang. Vi/arier, ainbulleranile ly-
der rubriken över två stackars lärai'e i mi-
na barns skolkatalog. Häromdagen utan-

nonserades en kurs för allmänheten i värt 

lokalhlad med det lockande tillägget att 

det hela stod under profiuionell ledning. Vi 
kan verkligen fråga oss om det är ett rea-
listiskt mäl att lära alla svenskar att stava 

och interpunktera rätt. Det vore kanske 

önskvärt med större toIIereis mot orto-
grafiska avvikare. 

Den formella språkfärdighet som cii del 

elever uppnådde i den gamla skolan fick 
de inte gratis. Priset var en hård drill med 

rättskrivningar och regelplugg, först i 
folkskolan och sedan i realskolan. Den 

drillen var säkerligen nödvändig för att re-

sultaten skulle nås och hefästas. 1 grund-

skolan är det inte möjligt för svensklärar-
na att arbeta på det sättet längre. De for-

mella liirdigheterna får inte prioriteras på 

bekostnad av andra viktiga mål: 

Det är bättre att en elev skriver vad han 

tycker och tänker än att han inte skriver 

alls, därför att kraven på stavningen är 

så höga att han inte klarar dem och ar-

betet därför leder till ständiga misslyc-
kanden och besvikelser. 

(Basl'ärdigheter i svenska. 
Skolöverstyrelsen) 

Detta är förvisso sant. Men även om vi tar 

avstånd från den hårda drillen måste vi 

konstatera att skrivträningen sitter onö-
digt trångt i grundskolan. De gamla, rejäla 

uppsatserna är borta. Det är bra att en på-

frestande provform har försvunnit. Men 

det är inte bra att tillfällen till några tim-

mars ostört arbete med det egna språket 
har t'örsvunnit på samma gång. Under lop-

pet av 60-talet ersattes uppsatsskrivning-

en av varierande lbrmer av tillfällighets-

betonade "skisser" och andra typer av 

korta skrivövningar. Tyvärr leder detta 

till en plottrig skrivträning, och jag vill 

hävda att i varje fall högstadiet saknar en 

grundläggande teori för hur elevernas na-

turliga språkliga mognadsprocess och 
skrivträning ska samordnas. Elevernas 

motivation är inte heller den bästa. Som 

kriterium på en lyckad skrivövning nämns 

ofta att "alla kom i gäng''. Som formule-
ringen antyder händer det inte alltför säl-
lan att en del elever totalt undandrar sig 

att delta i skrivandet. Det har varit och är 

svårt att hitta former för skrivande som 
samtidigt engagerar alla och ger alla möj-

lighet att arbeta med sitt språk. Härtill 

kommer en utbredd osäkerhet bland oss 

lärare om hur efterbehandlingen av ele-

vernas prestationer ska bedrivas. De fles-

ta är nog överens om att eleverna ska få 

"utveckla sitt eget språk". Men den fra-

sen får helt olika innebörd beroende på 
om man lägger tonvikten vid utveckla el-
ler eget. Det är inte ovanligt att språkligt 

svaga elever lämnas ensamma med sina 

problem efter en vänlig klapp på huvudet. 

Skrivsvårigheterna i skolan och livet lig-

ger naturligtvis på ett djupare plan än det 

ortografiska. Många elever, kanske speci-
ellt från arbetarklassen, är ovana vid att 

använda språket som redskap i krävande 

situationer. De hart. ex. svårt för att klara 

av en situation där den som talar eller 
skriver inte befinner sig i samma tid och 

rum som den som lyssnar eller läser. De 
är vana vid att parterna i ett samtal lever i 

samma värld och har nästan alla referen- 
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ser gemensamnia. Ett tvdhgt exempel er-

bjuder uppottsen om en dag i snickeri-

verkstaden (ovan). Den innehåller ingen 

konkret information om arbetet och mil-

ön, ingenti nu som kan förmedla nagra in-

tryck från arbetsplatsen. Det kan bero på 

ordbrist. Men ännu mer är det en brist på 

vana att använda ord för att kommunicera 

med manniskor utanför den egna sfären. 

Den unge snickaren vet nog hur det Löer 

när en sågklinga skär genom virket. hur 

den nysågade furuplankari luktar och hur 

traet kanns under handen. Han vet vad al-

la redskapen i verkstaden heter och hur 

det gr till att använda dem. Men han har 

ingen vana att berätta om det för andra 

muinniskor. Tänk er Strindberg på pryo i 

stället 

1 Basfärdigheter i svenska citeras en dikt 

av Lars Forssell: Jag iiiåste aniä,u/a ord: 

D o m där sitterfeH Reva d o m d ä r!  

Spr:kligt svaga elever använder ett c/o,n 

ilar-språk, som är tunt och sladdrigt med 

många obestämda ord. Träffsäkra ord 

med must och svikt saknas. Det måste va-

ra en prirnär uppgift för svensklärarna att 

lära alla elever att använda sitt språk i me-

ra kvalificerade sammanhang än det vanli-

ga dösnacket bland kompisar. Till det 

krävs något som skolan har notoriskt 

svårt att skaffa fram: autentiska mottaga-

re till det som eleverna skriver. Det är bra 

att Thorbjörn Persson läser elevernas la-

borationsredogörelser med intresse för 

språket. Eleverna har nytta av att märka 

att kravet på stavning och interpunktion 

inte bara är svensklärarens phitt. Men 

ännu bättre vore det om eleverna finge 

skriva för läsare utanför fysiksalen: för sin 

svensklärare, för sina föräldrar, för yngre 

kamrater, för skoltidningens läsare eller 

för några andra verkliga mottagare. Alltså 

för sådana som inte vet något om vad som 

händer i fysiksalen men som gärna skulle 

vilja veta det. Forst då blir kraven på 

verklig hegriplighet och klarhet viktiga. 

Men 	samtidigt blir det förlioppn ings vis 

ocksö av betydelse att stavning och inter-

punktion häller sig inom nagorltinda an-

standiga granser. Det är trots allt bara 

professionella pajkastare som med vetet 

går in för att stava I'el. 

Hur är det nu med Thorbjörn Perssons 

forslag om en 20-poängsu thi Id flitig i 

svenska för alla lärare? Som konkret för-

slag ar det naturligtvis att betrakta som en 

ekonomiskt sett dödfödd demonstration. 

Men det ligger ocksrt en kuslig profetia i 

det. Det tycks som om 1.LJT, den utred-

ning som sitter och funderar på en ny lä-

rarutbildning, leker med tanken att ''göra 

alla lärare till svensklärare'' i den mycket 

handfasta bemärkelsen att svensklärarut-

bildningen för högstadiet ersätts av en 

kurs i" kommunikation" av okänd längd. 

dock knappast mer än en halv å en termin. 

NLivarande utbildning är tre terminer. 

Den avskydda gamla Svenskgruppen, 

som allmänt betraktades som kulturens 

dödgrävare nr 1. föreslog på sin tid fyra 

terminer, och alla trodde att det förslaget 

var väl förankrat i högre instanser. Men 

nu kan det bli andra bullar. 

Enligt min uppfattning krävs det djupa 

specialkunskaper i språkliga frågor av den 

som ska leda och stödja våra barns språk-

utveckling. Svenskämnet i skolan genom-

går just nu en fas av intensiv debatt och 

metodisk förnyelse. Hur den än slutar 

kommer det knappast att krävas grundare 

kunskaper av framtidens svensklärare. 

Snarare borde svenskan få en ökad bety-

delse i skolan. Här är Thorbjörn Perssons 

och andra lärares intresse för språkfrågor 

välkommet. Men för att vara svensklärare 

krävs ett stort mått av insikter och vidsyn. 

Det är faktiskt inte de rent polisiära as-

pekterna på barnens språk som är de vik-

tigaste. Thorbjörn Perssons förslag till 

kursmoment tycks mig alltför starkt inrik-

tade på sådant. Barnkultur, barns tanke-

varld och sprakutveckling, sprakpsykolo- 
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gi och spraksociologi ar sadant som jag 

tycker att cii svensklärare ska kunna myc-

ket om. Jag hoppas att det inte är sadana 

moment som Fhorhjörn Persson vill att lä-

rarna skall slippa ''sitta av'' när de skall 

försöka bli ett slags hjälplärare i svenska. 

Einar Selander, til.dr, 1960-1977 verk-

stallande direktör i Tekniska nomenklatur-

centralen 

ihorbjörn Perssons inlägg är sympatiskt. 

Det är dessutom ett rop, nästan ett tiöd-

rop. 

Ar så lägesbeskrivningen riktig? Antagli-

gen både ja och nej. Frän en kortvarig pe-

riod som gyninasieinspektör och från en 

långvarig verksamhet i TNCs tjänst har 

jag fått många intryck, som inte låter sig 

sorteras till en enhetlig bild. Till det posi-

tiva hör att inte si få naturvetenskapligt 

och tekniskt utbildade lärare har ett påtag-

ligt intresse för att för kovra sig i språkliga 

elenienta och att låta sina elever formule-

ra sig i annat än formler. Och språklärarna 

är väl intresserade? 

Kanske är det så att ''de båda kulturer-

nas'' företrädare inte är intresserade av 

varandra. Eller inte har kommit på hur 

man organiserar en samverkan. 1 en gym-

nasieinspektörsrapport till SO skrev jag 

hl. a. följande om ämnessamverkan: 

Samverkan mellan olika ämnen skulle 

- förefaller det en utomstående - med 

fördel kunna upprättas i större utsträck-

ning än som nu synes vara fallet. Detta 

skulle vara till gagn, föreställer man sig, 

inte bara för elevernas helhetssyn, utan 

också för utbildningens effektivering i 

de enskilda ämnena. Som exempel kan 

nämnas att en kemiststuderande har be-

hov av träning i att Littolka en formel p 

ett för alla begripligt språk, en "all-

mänspråkare" har glädje av att känna 

till den tilltagande internationalisering-

en i naturvetenskaparnas terminologi, 

en hyggtekniker är för sitt blivande yrke 

beroende av kunskap i litteratursökning 

osv. 1 många fall förekommer en intern, 

kanske oavsiktlig ämnessamverkan (en 

kemilärare fordrar god svenska i elever-

nas rapportering osv.). Nägon form av 

organiserat samtänkande mellan lärare 

av olika kategorier skulle just därför in-

te behöva innebära några oöverstigliga 

svårigheter. Något allmängiltigt recept 

för sådan ämnessamverkan står emel-

lertid inte till buds. 

lnsändarens kursprogram är säkeit av 

stort värde. Hur det skall kunna organise-

ras med effektiv slagverkan på kort tid 

kan jag inte uttala mig om. 

Men kunde inte en del av kursförslagets 

innehåll förmedlas mellan lärare av olika 

kategorier om de kom till tals med varand-

ra? Detta kunde ske inom den lokala sko-

lans ram med utnyttjande av konkreta ex-

empel ur aktuella undervisningssituatio-

ner. Centralt utarbetad vägledning i form 

av läromedelspaket e. d. kunde tjänstgöra 

som mönster för sådana samtal. 

En sorts internuthildning i skolan, lika na-

turlig och nödvändig där som på andra ar-

betsplatser, skulle kanske kunna vara en 

metod att fundera på. 

Lars Cleve, utbildningsledare vid språkve-

tenskapliga sektionen, Stockholms univer-

sitet 

Thorbjörn Persson skriver i ett angeläget 

ärende. Det är självklart att det vilar ett 

stort ansvar på lärarna i skolan - och då 

inte bara på svensklärarna - att tostra 

eleverna till att skriva en korrekt och klar 

svenska. 

Men det gäller inte bara det ofrankoniliga 
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att man skall skriva pa ett tormellt riktigt 

språk, fritt från språktI. Det gäller också 

att man skall uttrycka sig klart, entydigt 

och begripligt. 

1 skolan bör vaije skriftlig framställning. 

även t. ex. laborationsredogörelser i fysik, 

utsättas för språkgranskning. Det är alltså 

utmärkt, det som Thorhiörn Persson gör. 

Men facklärarna bör i det här arbetet kLin-

mi få hjälp av lärarna i svenska. Och det 

bör ingå i dessa lärares tjänstgöring: 

kanske skulle en del stoff i stället 

kunna rensas ut ur svenskåmnet. 1 görli-

gaste mån bör skriftliga uppgifter i fack-

ämnena också vara uppgifter i skriftlig 

framställning i svenska. 

Senare i livet måste eleverna t. ex. som 

fackexperter kunna göra sig förstädda hos 

beslutsfattare, och heslutsfattarna måste 

på ett begripligt sätt kunna meddela sig 

med allmänheten. Och allmänheten - 

vanliga människor alltså - måste kunna 

skriva till olika myndigheter: och de mås-

te våga skriva. Man skall inte hindras av 

att man känner sig osäker i att skriva 

svenska. 

Språket och den språkliga framställningen 

måste få en viktig plats i varje utbildning, i 

skolan och inom högskolan. Från flera 

håll har det på den senaste tiden framhål-

lits att kurser i svenska språket bör ingå i 

sådan högre utbildning som för närvaran-

de är hårt fackspecialiserad. Bland andra 

har såväl den föregående som den nuva-

rande utbildningsministern hävdat detta. 

Försök med kurser i svenska har redan 

skett inom juristutbildningen t. ex. i Upp-

sala och Stockholm. 1 framtiden måste 

man verka för att blivande lärare i natur-

vetenskapliga ämnen i sin grunduthildning 

inom högskolan skall få utbildning också i 

svenska. 

Men detta löser inte Thorbjörn Perssons 

problem just nu. Som han framhåller, be- 

hovs det torthildning i svenska spraket för 

fac kl ii ra re 

l host startar den nya högskolan. Där 

kommer man att med s. k. enstaka kurser 

kunna erbjuda lorthildniiig och vidareut-

bildning ät skilda yrkesgrupper. 

Vid Stockholms universitet planerar insti-

tutionen för nordiska spräk att ge hl. a. 

följande kurser: Språkheskrivningens tek-

nik. Munt hg och skriftlig framställning. 

Grammatik och sprakteori . Seniantik. 

Textanalys, Språksociologi. Språkhruks-

och argumentationsanalys. Språkvård 

språkplanering och normativ stilistik samt 

Nusvensk hruksprosa. Alla dessa kurser 

är på 5 poäng. och de är avsedda att kom-

bineras med varandra. Fn del av kurserna 

ges på kvällstid med långsam studietakt. 

Thorbjörn Persson och hans kolleger kan 

alltså redan till hösten välja bland de här 

kurserna. Jag vill röda dem att ta kontakt 

med institutionen för nordiska sprak 1 

Stockholm, och att anmäla sig till utbud-

ningen senast den IS juni. Jag tror att ock-

så de andra universiteten kan erbjuda 

mot s varan de. 

1 det här sammanhanget kan det också sä-

gas, att det sedan hösten 1973 vid univer-

siteten har funnits en s. k. YRK-kurs i 

praktisk svenska. Kursen, som är pa 20 

poang, vänder sig dock inte främst till lä-

rare. Den är inriktad på att ge lämplig ut-

bildning åt sekreterare, byråkrater och 

andra yrkeskategorier. Nu till hösten har 

man vid Stockholm,., universitet planerat 

en särskild utbildningslinje. ''sprikkon-

sultlinjen''. Den är på 80 poäng och avser 

att ge kvalificerad utbildning för verksam-

het som konsulter i svenska spraket hos 

myndigheter, organisationer och företag 

- alltså ett slags experter i spraklig kom-

munikation. Det är dock ännu mycket 

osäkert om linjen kan komma igang mista 

läsar: universitetet haller pa att uiidersoka 



hur man skall få ihop pengar till undervis-

ningen 

Karin Dahl, skolkonsulent vid Skolöversty-

relsen 

Alla lärare behöver utbildning i svenska. 

Javisst. Jag är glad över Thorbjörn Pers-

sons förslag. Men jag vill vidga kursinne-

hållet till att gälla mycket mer än språkrik-

tighet med förberedelser för granskning 

och rättning av elevernas skriftliga redo-

görelser. Språkutveckling, språk och tän-

kande, språket som medel för social och 

känslomässig utveckling samt språkbruk i 

åka sociala sammanhang är viktiga in-

slag i den utbildning som Thorbjörn Pers-

son kräver. 

Att granska och rätta är inte överflö-

digt. Men det är inte kungsvägen till ett 

funktionellt språkbruk. Lararens omsorg 

om elevernas språkliga utveckling får inte 

främst ta sig uttryck i rättning av deras 

språk. Många elever har genom rigorös 

rättning framför allt lärt sig detta: att de 

inte kan skriva. 

Inlärning kräver tid. Eleverna behöver tid 

för att bearbeta de iakttagelser de gor i ex-

periment och undersökningar. De behö-

ver tid för att pröva ideer,jämföra resul-

tat, fundera över orsaker och samband 

och dra slutsatser. De behöver kort sagt 

tid för att omvandla ny information till 

kunskap som de kan använda. Står den ti-

den till deras förfogande? 

Enhgt en tämligen färsk doktorsavhand-

ing introduceras i fysikundervisningen p 

högstadiet ett nytt begrepp i genomsnitt 

var tionde minut (Björn Andersson: 

Science Teaching and the Development of 

Fhinking. 1976). Med den takten hinner 

eleverna knappast med den språkliga och 

tankemässiga bearbetning av nya begrepp 

som är en förutsättning för att de skall nå 

fram till förståelse. De hinner inte med att 

gora nya ord och begrepp till sina, och de 

hinner heller inte med att lära sig ordfor-

mer. Littal och stavning. Resultatet blir bå-

de logiska brister och spräkfel i deras re-

dogörelser. 

Språkliga insikter underlättar för oss lära-

re att lägga upp arbetet på ett sådant satt 

att eleverna utvecklar sitt spräk och sitt 

sätt att tänka. De blir di allt mindre be-

roende av andras granskning och rättning. 

Därför vill jag stödja grundtanken i 

Thorbjörn Perssons förslag: att alla larare 

får en språkkLlrs i sin utbildning/fortbild-

ning. 

Torsten Husén, professor i pedagogik, 

Stockholms universitet 

Inlägget från matematik- och fysikläraren 

är i flera stycken ett oroande dokument. 

Det utgör ett bland många symptom på att 

något gått snett, när det gäller att bibringa 

den stora massan av våra elever på hog-

stadiet och gymnasiet förmågan att i skrift 

någorlunda korrekt pro(I/ueIa sig på sitt 

modersmål. Det är svårt att bedöma hur 

allvarligt läget är, helt enkelt därför att vi 

inte har någon representativ kartläggning 

av det. Jag skall strax återkomma till det-

ta. 

Man kan fråga sig varför det har gått 

snett. Jag vill peka på ett par väsentliga 

anledningar. För det första överhetonas i 

vårt samhälle den receptiva sidan av kom-

munikationen. Elektroniska hjälpmedel 

och massmedia höIjer oss i ett allt yvigare 

verhalt skum. Ur apparaterna flyter en 

outsinlig ström av s. k. budskap. Den pa-

rallellställda fäniilen 1 det envägskommu-

nicerande samhället stirrar in i sin Fy. 

Skriftlig produktion tenderar att komma i 

bakvatten: formägan att skriftligen dra ut 

det väsentliga av nagot man läst eller att 

redovisa nagot man varit med om och 

upplevt försummas. Den som avslutade 
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sina grundlaggande universitetsstudier på 

30-talet kan inte undgå att märka hur kra-

ven på skriftlig framställning alltmer förts 

undan. Tidigare fanns något som kallades 

2-hetygsuppsatser. där det krävdes att 

man i en längre uppsats behandlade ett 

problemomräde eller framlade det väsent-

liga i en bok. NLI händer det, såvitt jag kan 

bedöma, att man kan avsluta akademiska 

grundstudier utan att ha skrivit på sin höld 

mera än några meningar till svar på tenta-

mensfrigor - för savitt man inte besvarar 

tlervalsfrågor å la tipskupong. 

Jag skulle gärna se att man gjorde en kart-

läggning av hur det ligger till med förmå-

gan att produktivt behandla modersmålet 

liknande den som 1 EA gjorde i fråga om 

läsförståelse och litteratur och som redo-

visades av Gunnar Hansson i boken 

'Läsning och litteratur'' (Almqvist och 

Wiksell, 1975). Vore inte detta något som 

den nya forskningsrådsnämnden kunde ta 

initiativ till? Det gällerju här en vital fråga 

som angår alla forskningsråden. 

Att varje lärare också är en modersmålslä-

rare far inte förbli en pedagogisk honnörs-

fras. Idén om en kurs i svenska för alla lä-

rare förtjänar att allvarligt beaktas. 

Debatten kan gå vidare 

Språkvårds redaktion ser gärna att denna 

debatt fortsätter i nästa nummer av tid-

skriften. Eventuella inlägg, helst inte 

överstigande 11/2 maskinskriven A4-sida, 

bör vara redaktionen till handa senast den 

IS juni 1977. 
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Karl-Hciiupu.s Demokrati och språkvård 
I)alilst/t 

Denna artikel är ett sammandrag av prof. KarI-Hampus Dahl-
stedts inträdestal i Kungl. Vitterhets- Historie- och Antikvi-
tetsakademien den 1 februari 1977. 

Redan ärkebiskopen Laurentius Petri för-

ordade i Kyrkoordningen 1571 en enkel 

och lätthcgriplig svenska för att vanliga 

människor skulle första. Under 1700-talet 

tog tre nystitade akademier i tur och ord-

ning upp vården av svenska språket på sitt 

program. Men först under den allra senas-

te tiden har den uppfattningen trängt ige-

nom att människospräket framför allt är 

en social företeelse, själva grundvalen för 

samhällslivet. Sprakvården - eller med 

en vidare term spräkplaneringen - utgör 

en del av samhällsplaneringen, och språk-

värdaren arbetar med samhällsuppdrag. 

Sprakvarden i vart svenska samhälle mås-

te därför verka i harmoni med den domi-

nerande samhällssynen och vara dc,no-

/,.(1! isl. 

Med den uppfattning om demokrati som 

rader i vart land hör följaktligen spräkut-

veeklingen styras av folket, och de enskil-

da medborgarna tillförsäkras sä stor 

spräklig frihet och jämlikhet som möjligt 

samt tolerans och mättfullhet eftersträvas 

i den språkliga sammanlevnaden mellan 

ni än ni sk or. 

Men spraket är trögrörligt och nyckfullt 

och svärt att reglera genom politiska be-

slut. 1 Sverige har riksdagen in pleno ald-

rig ändrat pä svenskans stavning, gram-

matik el. dyl. Däremot har den avslagit 

motioner om stavningsreformer. Mot de 

krav på en strängare styrning av språkut-

vecklingen genom demokratiska politiska 

instanser, som framtiden sannolikt kom-

mer att ställa. mäste vi väga motkravet 

om sprakets frihet, som i sin tur är en 

hörnsten för sådana demokratiska grund- 

värden som tankefnhet. yttrandefrihet 

och tryckfrihet. 

Skönlitterära författare mä ha fullständig 

jr/lict att omforma eller förvanska spräket 

efter sina uttryckshehov. Syntaxuppror är 

tillatna. Men vanliga vardagliga spräkan-

vändare kan inte bryta alltför många av 

sprakets regler, oni de vill att deras bud-

skap skall nå fram. Samhällets sanktioner 

mot alltför frihetliga avvikelser frän nor-

men är inbyggda i det grundläggande för-

hallandet att språket måste vara konven-

tionellt för att överhLi vudtaget fungera 

som meddelelscmedcl mellan människor. 

Spraket i ett nutida västerländskt samhäl-

le hör standardiseras, men inom ramen för 

denna standard (s. k. rikssprak) hör vi 

upprätthålla ett stort spelrum av tolera,is. 

Framför allt gäller detta språkets betydel-

sesystem, som inte får likformas och mo-

nopoliseras vare sig av moderater. marx-

ister eller någon annan politisk-ideologisk 

riktning. 

Att förena kravet pa semantisk frihet med 

kravet på objektivitet och sanning är ett 

sprakdemokratiskt dilemma. Betydelse-

glidningar och känsloladdade värderingar 

hos sådana ord som dcnioIrati, fr/lic! eller 

bolagsiinst kan och bör inte förbjudas, 

och byråkratin får inte skydda sig mot in-

syn och kritik genom en hårt Riktad auk-

toritar terminologi. Den trovärdighets-

klyfta som lätt uppstår på grund av att po-

litiker alltför yvigt manipulerar med or-

dens betydelser kan därför enbart byggas 

över med en ihärdig semantisk analys. 
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Pa sprakets uttryckssida (stavning, uttal, 

ordhöjning os ) gäller att sprakstandar-

den i ganska stor utsträckning kan och bor 

tolerera skilda alternativ sa länge förstael-

sen ej avsevati försvaras. Att vid varje 

tillfälle kräva ett kategoriskt Littalande om 

vilken sprakharm som är rätt och vilken 

som är fel innebär sprakrättshaveri . Man 

hör i stället fraga vad som är bra i den giv-

mi spraksituationen. De regionala riks-

språksvarieleter - ofta dialektalt färgade 

som sedan gammalt existerar i Sverige 

hör fortsatt tolereras i en positiv anda. 

Spräksnohbism är förkastlig. Mobbning 

pa grund av avvikande sprak bland skol-

barn maste motarbetas. Men alla skolbarn 

bör hjälpas att tillägna sig en sådan 

språkstandard att de inte mot sin vilja iso-

leras i en trang miljö, samtidigt som de 

uppmLintriis att i därtill ägnade samman-

hang behalla sitt hemsprak eller sin hem-

dialekt (bilingvism eller hidialektism). 

.IiinzIi/hetei, i sprtkel kräver att sprak-

klyftan mellan olika samhällsgrupper i 

vart land fylls igen. Men eftersom spraket 

till sist är en del av samhället kan detta 

fullständigt astadkommas först i och med 

att motsättningarna mellan samhällsklas-

serna utplånas. 1 av vaktan pa att denna 

utveckling fullhordas hör det språkliga 

kulturella arvet fördelas sa lika som möj- 

ligt över hela samhället genom förbättrad 

utbildning. Men onodiga spraksvarigheter 

och spriksnohhism för inte konserveras. 

Utan spraket hör göras enklare och lättill-

gängligare i al la de avseenden där detta 

kan ske utan att klarhet, tankeskär pa eller 

kunskap gar förlorade. Den demokratiska 

sprakvärden måste därför sträva elter l 

en konsekvent och lättlärd stavning. 2) se-

mantisk genomskinlighet hos mindre van-

liga ord (hellre (l,!u),/(/e än (Ie(c,l,l!u,), ). 3) 

en god förbindelse mellan facksprak och 

allmänspräk (detta är särskilt viktigt för 

den demokratiska samhällsplaneringen), 

4) öppenhet och enkelhet i myndigheter-

nas sprak (men inte en sprakrevolution 

som bara vänder upp och ned pa sprakhy-

råkratin). 5) styrning och sållning av inför-

mationsöverflödet som f'örvirrar och dö-

var den enskildes uppmärksamhet (en 

kontroversiell punkt!), och 6) undvikande 

av negativt värdeladdade ord och uttryck 

som förringar vissa samhällsgrupper. 

Balansgången mellan social integration 

och individuell integritet Litgör ett demo-

kratiskt dilemma - också i sprakvården. 

Vi måste finna en väg som på ett haimo-

niskt sätt förenar och försonar jämlikhet 

med frihet, standard med individuell och 

regional mangfald, rationell effektivitet 

med öppenhet och känslighet. 
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Catharina 	Ett nordiskt språksekretariat 
Grunbauni 

Frågan om att inrätta ett gemensamt nordiskt språkorgan har 

aktualiserats åtskilliga gånger under de senare ören. Nu har 

den äntligen avgjorts. År 1976 tillsatte Nordiska ministerrå-

det, efter rekommendation från Nordiska rådet, en arbets-

grupp med uppgift att utreda frågan om hur det nordiska 

språkvårdssamarbetet skulle organiseras. Arbetsgruppen la-

de fram sitt förslag i början av 1977, och vid det nordiska mi-

nisterrådsmötet i mars beslöts det att ett språksekretariat en-

ligt arbetsgruppens modell skall inrättas. Catharina Grön-

baum vid Svenska språknämndens sekretariat, sekreterare i 

arbetsgruppen, redogör här för det nya nordiska språksekre-

tariatet. (För frågans behandling fram till 1975 hänvisas till en 

artikel av Bertil Molde i Språkvård 3/1975.) 

Syfte och verksamhet 

Tanken på ett samnordiskt språkorgan är 
inte ny. Det förslag som kom att leda till 
att Svenska språknämnden inrättades 
(1944) gällde ursprungligen en nordisk 
språknämnd. Skapandet av en nordisk 
språknämnd har sedan blivit en återkom-
mande fråga i Nordiska rådet, men det är 
alltså först nu som man har kommit till nå-
got resultat. Tanken att försöka stärka 
den nordiska språkgemenskapen är ännu 
äldre - den har sitt ursprung i 1800-talets 
skandinavistiska rörelse. Frågan om den 
nordiska språkliga gemenskapen har un-
der åren tagits upp av både språkmän och 
politiker, och åtskilliga förslag av både 
mer och mindre realistiskt innehåll har 
sett dagens ljus. Drömmen om ett gemen-
samt nordiskt skriftspråk finns det emel-
lertid inte längre några språkmän som hy-
ser. Det torde knappast heller vara möjligt 
att annat än i fråga om enskildheter bringa 
de nordiska språken, sådana de nu ser ut, 
närmare varandra. Vad de samnordiska 
strävandena får inrikta sig på är att hmdra 
att nya skillnader i onodan uppstår mellan 
språken. 

Det område som de samnordiska atgär-
derna i första hand kan rikta sig mot är 
ordförrdet. Varje språk förses ständigt 
med nya ord och benämningar inom tek-
nik, vetenskap, samhällsliv osv., och 
många av dessa ord är Ein eller översätt-
ningar från andra språk, framför allt eng-
elskan. Vi fr också en mängd nya för-
kortningar som inte omedelbart går att ge-
nomskåda, t. ex. EF i Danmark och Nor-
ge. EG i Sverige. Det blir en uppgift för 
det nordiska språksekretariatet att i sam-
arbete med olika termskapande organ så 
långt det är möjligt försöka åstadkomma 
benamningar som har en likartad gestalt i 
de olika nordiska språken. En annan, lik-
nande uppgift är att då det rör sig om fasta 
termer försöka åstadkomma definitioner 
med samma innehåll i de olika språken. 

De skilda nationella språken har emeller-
tid vart och ett sina behov och traditioner, 
som sätter gränser för hur långt det går att 
driva strävandena efter spraklig överens-
stämmelse. Men vad som inte går att nå 
genom ökad likhet mellan språken, det får 
man försöka åstadkomma genom ökad 
ömsesidig språkförståelse mellan invånar- 

16 



na i Norden. 1 vilken utsträckning man 
förstår varandra beror naturligtvis på va-
na, motivation utbildning, bruk av dialekt 

osv., men det är ändå tyvärr ett obestrid-
ligt faktum att det förekommer en hel del 

svirigheter för dansk-, norsk- och svensk-
talande att förstå varandra. Och det hän-

der att engelska tiligrips i umgänget nord-
bor emellan, men det är en i princip olyck- 
lig utveckling 	olycklig med tanke på 
den nordiska gemenskapen, men framför 

allt därför att kunskaperna i engelska 
långt ifrån är sa utbredda eller si djupa i 
Norden att engelskan skulle kunna tjäna 
som ett komniunikationsspråk annat än på 
en mycket elementär niva. (Att engelskan 

kan fungera som hjälpspräk mellan finsk-
talande och andra nordbor är ett speciellt 
förhållande.) 

En andra uppgift för språksekretariatet 
blir därför att arbeta för att ö/.a språk  lär-
,siåel.s en i Nordeii Inom Nordiska rådet 
har det Linder årens lopp väckts en rad oli-
ka förslag och tagits en rad olika initia-
tiv för att öka den nordiska sprakförståel-
sen. Det har rört sig om grannspråksun-

dervisning, lärar- och elevuthyte. radio-
och TV-samarbete. ordlistor och annat. 
De här initiativen har ofta behandlats iso-
lerade från varandra, och det har därför 
inom Nordiska rådet väckts ett förslag (av 
Gunnar Helén) att utarbeta ett program 

för samordning av dem. Det torde bli en 
av språksekrctariatets första stora uppgil'-
ter att förbereda ett handlingsprogram för 
en sadan samordning. 

Arbetsomraden och arbetsupp-
gifter 

Det nordiska spriksekrctariatet är tänkt 

som ett samarhetsorgan mellan spräk-
namnderna i Norden, men det skall även 
ägna sig åt andra sprakliga uppgifter av 
gemensamt nordiskt intresse än sädana 
som språknåmnderna hittills har sysslat 

med. Till de viktigaste uppgifterna koni-
mer naturligtvis att höra sådant som ingår 
i det traditionella språkvårdsarbetet . t. ex. 
att försöka åstadkomma samstämmighet i 
språk- och termfrågor, men språksekreta-

riatet kommer ocksa att t'å arbeta med en 
rad ''spräkpolitiska" frågor, dvs, olika 

slag av kulturpolitiska frågor med språklig 
inriktning. 

Här följer en sammanställning av de vikti-

gaste av de arbetsområden och arbetsupp-

gifter som språksekretariatet förutsätts 
agna sig åt. (Förslaget bygger på en tidiga-
re förslagslista. utarbetad av Bertil Molde 
och presenterad i Språkvård 3 / 1 975.) 

Rul,i,'ii'iuiig 

att vara rådgivande (och i mån av be-

hov koordinerande) organ i språk- och 
termfrågor som rör mer än ett nordiskt 
land. 

att vara remissorgan i frågor som rör 
de nordiska språken, t. ex. förslag om 

stavningsreformer, förslagen i Nordiska 
rådet om gemensamt alfahet och om en-
hetligare medicinskt språk. 

Ter,ninoloi, iwn te nk 1(1 1/jr 

att stödja standardiseringsorganen och 
de tekniska nomenklaturorganen i deras 
nordiska samarbete, t. ex. genom gransk-
ning av term!istor o. d. 

att ta initiativ till eller medverka vid 

terminologiskt samarbete inom sadana 
områden som inte tillhör de tekniska no- 
menklaturorganen s 	verk samhetsfölt. 
t. ex. arbetsmarknad. administration. Lit-

bildning, miljovård, medicin och sjuk-
vård. 

Ord boe/ er (1(h ordli.s tor 

aU ta initiativ till eller medverka vid ut-

arbetandet av olika slag av oi'dlistor och 
ordböcker mellan olika nordiska språk. 
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So,,i,,ordisloi puhlilsa!ioner 

att ge ut ett meddelandeblad med råd 

och rekommendationer i språkliga frågor 

av allmänt nordiskt intresse och att med-

verka till att resultaten av undersökningar 

o. d. som sekretariatet tagit initiativ till 

blir publicerade på lämpligt sätt. 

att ge ut språknämndernas gemensam-

ma årsskrift Språk i Norden och att ta ini-

tiativ till och ge ut andra samnordiska 

skrifter. 

)l'Iotcn, fonferenser 

att anordna konferenser, seminarier 

o. d. i olika frågor med språklig anknyt-

ning, både med språkmän och med andra 

slag av fackmän. 

att anordna det årliga nordiska språk-

mötet mellan språknämnderna. 

U,u1erso/ Iiini,'ar ()(II forsls inng 

It). att ta initiativ till undersökningar och 

forskning inom områden av samnordiskt 

intresse. t. ex. nordisk sprkförståelse, 

grannspråksundervisning, 	terminologi- 

verksamhet, språkvård m. m. 

Gra no sprö I.s im den 'is iiini,' en 

Il. att följa grannspråksundervisningen 

på alla utbildningsnivåer i de nordiska län-

derna och verka för att det vid utform-

ningen av denna undervisning tas hänsyn 

till resultat från forskning om grann-

sprksundervisning, nordisk språkförstå-

cIsc, språkvård m. m. 

LIII Ii 'd'sir ets iiiidei'i'is ii uii'e ii 

att verka för ökat nordiskt samarbete 

inom universitctsundervisningen i (nor-

disk och allmän) språkplanering, termino-

logiverksamhet, språkvård m. m. 

Ma.ss,neclien,ia, bolsföi'Iaen 

att verka för att resultaten av under-

sökningar av den nordiska språkförståel-

sen uppmärksammas vid t. ex. utform- 

ningen av programpolitiken i radio och 

TV. 

att i samarbete med radio- och TV-

företagen i Norden öka möjligheterna till 

breddning och fördjupning av kunskaper-

na i de nordiska grannspråken. 

att intressera pressen i de nordiska 

länderna för den nordiska språkgemen-

skapen. t. ex. genom att försöka få tid-

ningarna att i större utsträckning än hit-

tills ta in artiklar och notiser på grannsprå-

ken (gäller givetvis främst Danmark. Nor-

ge och Sverige). 

att intressera bokförlag i Norden för 

en sådan språklig utformning av olika 

danska, norska och svenska fackböcker 

att de kan läsas över hela Norden (i en och 

samma utgåva), ev. efter komplettering 

med särskilda korta ordlistor, som ett 

nordiskt språkorgan kan hjälpa till med ut-

formningen av. 

Ilandliiig.spnogi'ani föl 01(0/ .spraI.Jtön.stö-

else i Norden 

att utforma det föreslagna handlings-

programmet och föreslå åtgärder för dess 

förverkligande. 

Organisation 

Sekretariatet kommer att organiseras så, 

att en samnordisk sekreterare svarar för 

administration, samordning, kontakt, in-

formation m. m. 1 den övriga verksamhe-

ten är det meningen att han skall bistås av 

särskilda nordiska sekreterare vid de na-

tionella språknämnderna i Danmark, Fin-

land, Norge och Sverige. 

Den löpande verksamheten sköts vid ett 

fast kansli, som alltså förestås av den 

samnordiske sekreteraren. Medan sekre-

terarna vid språknämnderna anställs av 

varje land för sig, kommer den samnordi-

ske sekreteraren, som avlönas med nor- 
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diska medel, att vara nationellt obunden. 

Kansliet kommer dock att placeras i an-
slutning till endera av den danska, den 
norska eller den svenska språknämnden, 
och det av praktiska skäl: arbetet kräver 

tillgång till bibliotek, arkiv. ordsamlingar 
o. d., och den nära, dagliga kontakten 
med ett språkvårdsorgan är också bety-
delsefull. Till vilken nämnd kansliet skall 
förläggas kommer att beslutas om senare. 
Det har också föreslagits att frågan om 

kansliets placering med vissa lämna mel-
lanrum kan omprovas. 

Styrelsen för sekretariatet kommer att be-
stå av representanter för alla de nordiska 
språknämnderna eller motsvarande orga-

nisationer, dvs, den danska, den finska, 
och den finlandssvenska nämnden, den 

fåröiska akademien, det grönländska 
språk- och rättskrivningsutskottet. den is-
ländska nämnden, den norska nämnden 
(bokml och nynorsk), den svenska, den 
samiska och den sverigefinska nämnden, 
inalles elva medlemmar. 

Styrelsen kommer att ha ett arbetsutskott 
bestående av fyra medlemmar represente-
'ande Danmark. Finland. Norge och Sve-
rige. 

inrättas av Nordiska ministerrådet. Det 

kommer att vara jämställt med språk-
nämnderna och inte överordnat dessa. 
Styrelsemedlemmarna utses'v minister-

rådet efter förslag från språknämnderna. 
Det blir styrelsen som fastställer riktlin-
jerna för verksamheten och som ser till att 

de följs. 

Med den ställning det nordiska språksek-

retariatet får kommer det inte att kunna 
göra ingripanden i ett enskilt sprik utan 
att vederbörande spraknämnd samtycker 
till det. Sekretariatet kommer inte heller 
att mot en nationell nämnd s vilja kunna 
ålägga denna nämnd att vidta åtgärder 
som rör det språk som namndcn represen-
tei'ar. 

Genomförande 

Det nordiska språkseki'etariatet beräknas 

kunna bötta sin verksam het u rider 1978. 
Kansliet och den samnordiske sekieter:i-

jens tjåtist inrättas frati den 1 Juli det arct. 
Tjanstei'na för de nordiska sckr'etci'arna 
vid dc nationella nämnderna kommer att 
inrättas tidigast ett or senare. 

Status 	 Litteratu r:Xorc/isIt sJn'O/ siIii'iiiiåii, be- 
tänkande avgivet av aihetsgruppeii tår lit- 

Det nordiska spräksekretariatet kommer 	redning av sprakvardssaniarhctct 1 Nor- 

att som andra samnordiska kultui'organ 	den. Nordisk uti'edningsscrie A 977: 1 

19 



G/I,Iflarssol! 

	Syndens utveckling i svenskan 

1 den här artikeln visas hur orden sv,'u/, .sviula svin/are och 

sviulig har fått vidgad användning i svenskan. 1 fornsvenskan 

var innebörden rent religiös, men så småningom började or-

den användas i världsliga sammanhang. Förändringarna 

speglas i ordböcker från olika sekel. Hur syndbegreppet pre-

senteras nuförtiden i skolböcker och konfirmationsböcker 

beskrivs också. Författaren är fil. mag. och doktorand i nor-

diska språk vid Stockholms universitet. 

SYND är ett centralt begrepp i den kristna 

förkunne!sen och da vi hör orden 

SVfl(/U, S\'IU/(ii( och SV,UIIC associerar vi 

kanske först och främst till den religiösa 

språksfären . Men ofta. ja oftast, använder 

vi orden i andra sammanhang. Vi tycker 

sviul om människor. vi  .sv,n/ar mot regler 

och bestämmelser. vi  ondgör oss över tra-

fik- och parkenngs.sviic/u;e och över den 

svenska svin/e/i och tycker att det är sv,,-

iligt gott med kräftor, även om det är sv,i-

iögt kallt i august kvällen. Att SYND-

orden numera kan användas med hade le-

ligiös och världslig betydelse är alltsa lätt 

att konstatera, men har det alltid varit sa? 

H ur var det i fornsvenskan? 1 den religiö-

sa betydelsen finns talrika belägg pa 

SYND-orden i fornsvenskan. men hur är 

det med den virldsliga betydelsen? Finns 

även den belagd i fornsvenskan eller fran 

vilken tid härrör de äldsta heläggen Ni 

världslig betydelse? För att besvara bland 

annat dessa fragor har jag följt betydelse-

utvecklingen hos SYN D-orden frän forn-

svenskan och fram till nusvenskan med 

hjälp av ordböcker. 

En annan fråga, som väckte min nyfiken-

het, var hur dagens tonåring möter 

SYN D-orden i religiösa sammanhang. Jag 

hade en känsla av att sv/ni, svndij osv. 

var belastade med moraliska värderingar 

som ansågs fo•råldrade idag, och att förfat-

tare, då de vände sig till unga människor, 

und ek dessa ord. För att undersöka om 

mitt antagande var riktigt har jag sett pa 

SYND-orden i nagra nLltida konfirnia-

tons- och läroböc ker. 

Betydelseutvecklingen hos synd, 
synda, syndare och syndig 

Material 

Det material som min undersökning base-

rar sig pa har hämtats ('van ordböcker. Jag 

har studerat dels ordböcker som är skriv-

ii:i for att ge en bild av det samtida sprak-

bruket (Spegel. Sahlstedt. Weste etc.), 

dels sadana ordböcker som avser att bely-

sa äldre tiders språkbruk (Svenska Aka-

demiens ordbok. SAOB. Söderwall och 

Dahlgren). Ett problem har varit att utgiv-

ningen av SAOB inte kommit till svin! 

ännu. Av tidsskäl har det varit omöjligt 

för mig att ga igenom samtliga språkprov 

- drygt 700 - som finns i SAOB:s sam-

lingar på de fyra orden, då dessa språk-

prov ännu är helt obearbetade. Ordboks-

redaktionen har emellertid sänt mig ko-

pior av de äldsta excerpten på SYND-

orden i världslig betydelse som finns i 

samlingarna. 

Följande ordböcker har använts i min un-

dersökning: 
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Forns 3 -ensk (Iii 

Historisk ordbok: 
Söderwall, Ordbok öfver svenska medel-

tids-språket (1884— 1918. supplement 

1953— 1973) 

PTsi'enskan 

Historiska ordböcker: 
SAOB:s Arkiv, se kommentar ovan. 
Dahlgren. Glossarium öfver föråldrade el- 

ler ovanliga ord och talesätt 

(1914-1916) 
Ordböcker för en samtid: 

1700-talet 
Spegel. Swensk=Ordabook (1712) 

Sahlstedt, Swensk Ordbok (1773) 
1800-talet 

Weste. Svenskt och fransyskt lexikon 

(1807) 
Dalin, Ordbok öfver svenska språket 

(1850— 1855) 
Sundén, Ordbok öfver svenska språket 

(1892) 
1900-talet 

Östergren. Nusvensk ordbok (1919- 

1972): förkortad: Öst. 
Ord för ord (1960) 
Svensk Handordbok (1966): förkortad: 

SvH 
Illustrerad svensk ordbok (1964) 

Jag har alltså följt betydelseutvecklingen i 

riksspråket hos YYnd, svnda, syndare och 

syndig. Huvudsakligen har jag intresserat 
mig för de världsliga betydelserna hos or-
den och sökt komma fram till dels en tids-
bestämning av när övergången till världs-
lig betydelse skett, dels en kartläggning av 
ordens olika betydelser i nuspråket. Jag 
har också försökt belysa i vad mån de äld-
re "samtida" ordböckerna speglar bety-
delseförändringarna i det faktiska språk-
bruket, såsom dessa finns belagda i mate-
rialet från SAOB. 

Synd 

.Svnds et yniologi är onistridd . Flera tors-

kare. bland andra Carl-Eric Thors och 
Elof Hel lq uist, anser att synd trän början 
var en rättsterm med betydelsen 'skuld'. 
Några belägg på den juridiska termen 
synd har de inte fLinnit . Thors nämner i 
förbigående ett textställe 1 Västgötalagen. 
där det finns en svag möjlighet att tolka 
betydelsen hos synd som 'brott (mot 
världslig lag)': ''Thät är ni1ings värk att 

dräpä faliur äller moher - bäri niings 
nampn ytan lanz ok höte synd sinä.'' 
Tolkningen av belägget är diskutabel, ef-
tersom synd i detta fall mycket väl kan ha 
sin religiösa innebörd, och Thors anser sig 
inte ha fått bevis för annat an att v-nd i 

Iornsvenskan uteslutande är ett religiöst 
ord (Thors, 1957. Den kristna terminolo-
gien i fornsvenskan. s. 558). 1 sin religiösa 

betydelse är synd, enligt Hellquist, ett 
med kristendomen inkommet lån från syd-
germanska språk (l-Iellquist, 1948, Svensk 
etymologisk ordbok, s. 1137). Eftersom 
den religiösa betydelsen hos synd är den 
äldsta som finns belagd i svenskan har jag 
ansett det vara det enda riktiga att utgå 
från denna betydelse vid diskussionen av 
hetydelseutvecklingen. 

Söderwall ger en mängd belägg pa ordet 
synd i fornsvenskan. 1 samtliga belägg har 
syjid en religiös betydelse. 1 de flesta ex-
emplen avses konkreta gärningssynder, i 
några fall det abstrakta syndbegreppet 

och i något fall kan ordet kanske ha en 
moralisk innebörd. (Exemplen nedan från 
Söderwall 2. s. i79.) 

ahstraht svndhegrepp, 'det onda, sänd-

ringen' 
mz enom manne kom syndin i wärldina 
(Svenska Medeltidens Bibel-Arbeten) 
thäs optare nokor fallir i synd thäs vand-
samare är honom vpsta (Svenska Medel-
tids- Post il lor) 
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/onIsret .svndhegrepp, 'gärningssynder' 
hulkin som hafdhe giort manga oc stora 
synde (S. Patrikssagan) 
hans synder waro hera en nager tunga kan 

nw aff läsa eller siwnga (Svenska Medel-
tids Dikter och Rim) 

moralisk bemnarhelse 

som hana löse ok rensa af syndom ok las-

tom (Codex Bureanus: Ett Forn-Svenskt 
Legendarium) 

Att döma av ordboksmaterialet förekom 

alltså sv,ul i fornsvenskan endast i den re-

ligiösa, ohlekta, betydelsen och Söderwall 
ger inget exempel på betydelseförsvag-
ning mot betydelsen 'orätt'. 

Redan i äldre nysvenskan kunde synd där-

emot förekomma iiven i världsliga sam-

manhang med betydelsen 'orätt'. Det 
äldsta belägg på denna betydelse som 
finns i SAOB:s samlingar är från 1655. 

'OI'atl 

Skulle thet honom något afkortas, tycker 
iag thet wore syndh. (M. Björnklou 1655) 

Hon läre väl tid nog få si surt ut, ty det är 
synd till att neka ett barn sin glädje, hon 
slipper så hastigt. (Horn. Lefv. c. 1657) 

Betydelsen 'beklagligt', som väcker mcdli-
dande' finns belagd från mitten av 1700-
talet, alltså ett århundrade senare. 

som väcker i,iedlida,ide 

Stor sak i svedan men det är synd om det 
vackra ansigtet. (Tessin, Bref 1752) 
Det är likväl synd med honom. (Säfström 

1753) 

Dessa belägg speglar troligen bruket i 
skriftspråket under 1600- och 1700-talen, 
men hur accepteras detta bruk av de sam-
tida ordboksförtattarna? När anses den 
världsliga betydelsen "comme il faut"? 

Hos Spegel (1712) och Sahlstedt (1773) 
finns endast den religiösa betydelsen 'pec-
catum' medtagen, men däremot har ord- 

boksförfattarna från 1800-talet. Weste, 

Dalin och Sundén, även med de världsliga 
betydelserna hos sv,id. Dalin betecknar 
den världsliga betydelsen "fam.". medan 
Sundén har kommentaren "i aIIm.". Som 
man väl kunde vänta är ordboksförfattar-
na något sena med att acceptera den fak-
tiska betydelseförskjutning. som ägt rum 

hos sv,id 

Den utvidgning av synd-ordets betydelse-

område, som finns belagd från 1600- och 
1700-talen, fortsätter på 1900-talet. Nedan 
ges en översikt av de olika betydelser hos 
synd som tas upp i de fyra ordböckerna 
från detta sekel. 

Religiös 

'det onda' 
Den av eder som är utan synd 
frälsa från synd 

'gärningssynd' 
bekänna sina synder 
begå en synd 

t4o,a lisk 

'last, syndigt leverne, skam' 
Djupt sjunken i synd och skam. (Öst.) 
1 detta syndens tempel. (Ost.) 

År det synd att dansa och spela kort? 
'orätt, fel, brist' 

Jag har förstås många synder, men då får 
man betänka att Gud allena är utan synd. 
(Öst.) 

Figurati%'t 

kraftuttryck 

Mörk som synden var hon. (ost.) 
Och jag hatar honom som synden. (Ost.) 

for,svagat 

'orätt' 
det vore synd att påstå 

det är synd och skam 
'skada. ngt beklagligt el. tråkigt' 

så synd då! 
det var synd att du inte kunde komma 

med prep. 'värd medlidande. beklagligt' 
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det är synd om honom 
det är synd på karlen 

jag tycker det är synd om dig 
'önika' 

jag tycker synd om dig 

Samtidigt med att betydelseområdet har 
vidgats från enbart religiöst språk till så-
väl religiöst som profant språk, har alltså 
betydelsen förändrats från 'brott mot 

Guds lag' till 'ngt beklagligt, ngt tråkigt'. 
Det är intressant att notera att parallellt 
med denna betydelseförändring har sub-
stantivet adjektiverats. 1 boken Adjekti-
vering av substantiv i svenskan (1939) an-
för K. G. Ljunggren flera bevis för att 
.vvnd mist sin substantiviska karaktär och i 

stället kommit att behandlas som adjektiv 
eller adverb i formellt eller syntaktiskt av-
seende. Betydelsesynonymer blir adjektiv 
som orätt, oriktigt, beklagligt, träkigt, 

och synd kan samordnas med adjektiv: 
"Men det vore synd och orättvist 
mot ...... Synd kan ibland kompareras 
som ett adjektiv, "Det finns två slags 
människor som jag tycker mera synd om 
än andra", och i starkt vardagligt språk 
även anta svag adjektivböjning: "De va 
just de som va de synna". Som ytterligare 
bevis för att synd inte längre behandlas 

som suhstantiv anför Ljunggren att synd 

ibland kan förses med framförställd ad-
verbiell bestämning: "Men se, så synd om 

min vackra klädning", "det är ändå våd-

ligt synd på Hedvig!". l frasen tveka synd 

om är synd närmast adverbiellt och kan 

jämföras med tveka bra, illa, mycket, lite 

om, anser Ljunggren. Han håller för tro-

ligt att tveka svid om uppkommit ur fraser 

som "Jag tycker det är synd om 
(Ljunggren s. 51ff). 

Synda 
Verbet svada förekommer i fornsvenskan 
endast i religiös betydelse. 

1 vissa fall har betydelsen ett kristet-mora-
liskt inslag. (Exemplen nedan från Söder-
wall 2.s. 581) 

Religios 

Där adam syndalic ok bröt (Codex Burea-
nus: Ett Forn-Svenskt Legendarium) 

war mannin ododheliker för än han syn-
dadhe (Svenska Medeltidens Bibel-Arbe-
ten) 

Moralisk 

syndandhe j danz ok squaldre ok alle skö-

re kiite ok syndom (Svenska Medeltids-
Post il lor) 

fik han at synda nästo nattene mz löske 
quinno (Codex Bureanus: Ett Forn-
Svenskt Legendarium) 

Ser man på svada i nysvenskan är det in-
tressant att notera det exempel från 1541 
års bibel (1 Sam. 19:5) som finns hos 
Dahlgren (s. 838). Jämförelse görs nedan 
med 1917 års bibel. 

Hwj wilt tu tå synda på itt 
oskyllugt blod 

1917 års bibel 

Varför skulle du då försynda dig 
på oskyldigt blod genom att döda 
David utan sak. 

Dahlgren översätter svmida med 'försynda 
sig, begå orätt'. Svada är här använt i ett 
religiöst sammanhang men betydelsen är 

redan här något förskjuten mot en mer 
förbleknad och förvärldsligad betydelse 
'begå orätt'. 

Det äldsta belägget på världslig betydelse 
hos verbet i SAOB:s samlingar är från 
1734. 

förbryta sig /1/0t ngt' 

utan tu at synda mot tystheten. (Dalin, 
Arg. 1734, 1754) 

'bryta 1/lot en öi'ldslig regel' 

Äldre poeter hava ej gjort sig skyldiga till 
detta fel, och detta hade Celsius "beröml. 
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sig emot människor'. Jfr bihelcitaten ovan 
och Dalin! 

bevist i sin nyligen utkomna hjelte-dikt. 

der icke en enda gång är emot denna regel 
syndadt" (Schiick, Vitt. 1936. efter handl. 
fr. 1773) 

forbrvta Si',  mot 01,01 

Jag är en man, mot hvilken syndadt är. 

Mer, än jag syndat (Hagberg. Shak. 1851) 

Ser man på hLir de samtida ordböckerna 

speglar hetydelsefö rskjLitningen 
dii kan noteras att Spegel ( 17 12) ger de la-
tinska översättningarna 'peccare, offen-
dere. delinqvere. culpam committere', 

vilket tycks tyda på att Spegel anser att 
verhet kan brukas å,, en om brott och orätt 
i allmänhet. Sahlstedt (1773) ger endast 
översättningen 'peccarc'. Av de tre ord-

böckerna frin 1800-talet är det endast Da-
lin som har med den världsliga betydelsen 
hos svnd : '' Synda mot nägon''. ''H vari 

har jag syndat?" (Dalin 2. s. 500). Den 
profana betydelsen 't'öi'hryta sig (emot 
människor)'. 'förse sig' betecknas av Da-
lin som faniiljär. 

De nutida het ydelserna hos sviidn kan in-

delas på följande sätt: 

Re/igios 

'bryta mot gudomliga lagar' 
emot dig och dina heliga hud har jag syn-
dat med tankar, ord och gärningar 

Morn/iskt 

'begå otukt' 
den som sover syndar inte 

Va,'Ii/dut 

'bryta mot världsliga lagar el. regler 
det syndas mycket mot dessa regler 

Figii,'atii't 

'missbruka ett förtroende el. en favör' 
synda på nåden 

Värt att märka är att i ordböckerna från 
1900-talet upptas inte betydelsen 'förbryta 

Syndare 
1 fornsvenskan anger Söderwall för sv,,- 
c/are liksom för synd och svnda endast re-
ligiös betydelse. Det tidigaste helägget på 

syndare i världslig betydelse i SAOB:s 

samlingar är frin senare delen av 1700-
talet. Betydelseförskjutningen har dels 
gått mot 'stackare', dvs, den som väcker 
medlidande, dels mot betydelsen 'brotts-
ling', dvs, den som förbryter sig mot 
världsliga lagar. .S'vndare kan ocksa bru-
kas skämtsamt med hetvdclscn 'usling' 

e. d. 

'stac/ai'e 

han ( = en sj ukdom) har sa gnagit af de 
syndarna där ligga, att där ej är quar mer 
än ben och skin (Kcllgren 1773) 

da hon mangen gang trrekje sin enda 
slant i min hand, och bad ni ig spri ng:i ner 
med, til den där blinda s ndaren där salt 
sa ofta och skrapade pa sin g:ml:t fiol 
(Björn. Den hcsvnncrlige 1792) 

b,)taIi,iL' 

Bremer halles för den störste sr iidai eIi 
och pastas at fördelen at trakter derite. 
vallat denna underlatenhcten (att införa 
tillräckligt satt till Finland) ( Porthan. Brel 
till samtida 1782) 

'i,sli,ig ' , skämtsam! 
Bas)il): I-leri'n viI (la ha ett glas vatten 
Sab(vad): Vatten din s ndare. \ atten 
Nord torss , Den lille matiosen 1799) 

Syndare finns endast med i ett par as ord-
böckerna han 1800-talet. Dalin (1850 55) 
ger för sv/ii/are tva hetr delser. dels en le-
ligiös 'en som syndar', dels en moralisk 
'en som t'öi'er en svndig vandel . Han an-
ger däi'emot ingen av de förs ärldsligade 
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betydelserna. trots att dessa finns belagda 

från slutet av 1700-talet En världslig be-

tydelse finns däremot hos Weste (1807). 

Han anger den franska översättningen 

'pauvre diable' och betecknar denna an-
vändning av snu/are som skämtsam. 

Bortsett frin Westes lexikon är det alltsa 
först i ordböckerna från 1900-talet som 

Sv,l(/are tas upp i siväl religiös som 
världslig betydelse. Följande betydelser 

hos syndare ges de fyra undersökta ord-
böckerna 

rd-
böc ke rna fran 1900-talet: 

Religio,s 

Gud misskunda dig över mig syndare 

(Öst.) 

världslig 

'stackare. krake, olycksfägel' 

Gud vill ingen syndares död (Ost.) 

Men som alltid förstår inte en fattig synda- 

re sitt eget bästa (Ost). 

Din arma. eländiga syndare. vad har du nu 
gjort för rackartyg (Ost.) 

'lagoverträdare, den skyldige. brotts- 
ling' 

jag är av med min penna. är det du som är 
syndaren (SvH) 
(parkeringssyndare - mitt exempel) 

(trafiksyndare - mitt exempel) 

Betydelseförskjutningen 'syndare' - 

'stackare' är lätt att förstå. Den som syn-

dar är värd var medömkan, dvs, är bekla-

gansvärd. Den andra betydelseförskjut-

ningen är densamma som den som konsta-
terats för synd och sv,ida, dvs..från brott 

mot religiösa lagar till brott mot världsli-
ga. 

Syndig 
De fornsvenska adjektiven var syndeliker 
och svndogher. Den religiösa betydelsen 

hos adjektiven gränsar till den moraliska 

och i de flesta fall är 'otuktig, lastbar' 

tän kbara s nonv mer. ( E xemplen nedan 
fran Söderall 2. S. 581 

sv,uleliI er 

skal han göma thöm !i)r syndelikan lifnat 
Kon ii nga st y ie 1 se ii 

atir halda sin likama af svndelikoni lusta 
(Heliga Birgittas lJppenharelser) 

0111 person 
s's a lange är niannin ss nderliker som han 

lis er i thässe s ärlz lie (Svenska Medel-

tidens l- ihei--\rhcten) 

'Vii III fl,'1? e, 

var bena ropar til syndoga siäla (Svenska 
Med e It id s-Post il 1 or) 

0111 person 

en miok syndoghar man (Codex Bureanus 
Ett Forn-Sven skt 1 .egendariu ni) 

hon var ... mykit syndok (Svenska Me-
(.iel tids- Po still or) 

Nagon varldslig betydelse finns alltsa inte 
belagd i f'ornsvenskan och inte heller un-

der aldre nvsvensk tid. De äldsta heläggen 
i SA()B:s samlingar pa svndig i världslig 

betydelse är frin slutet av 1800-talet. 
'brottslig. dalig' 

Den arligen upprepade utskrifningen 

hotade (i början af Gustaf 1 :stes regering) 

att hlifva till en syndig vana: ... (Forssell. 
Hist. 1869) 

orätt' 

Det är mycket att få, det är synd att för-

små, det är syndigt att låta det gå'. (Frö-

ding 1894) 

Det är också I'örst i ordböckerna från 

1900-talet som man kan finna prov på 

världslig betydelse hos svndig. Betydelsen 
hos, 	har genomgått intressanta för- 

ändringar. Följande betydelser finns upp-
tagna i ordböckema från 1900-talet: 

Religiöst 

'syndfull, syndbelastad' 
Jag fattig syndig människa 

Bättra sitt syndiga leverne (Öst.) 
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ra lis!.. 

'otuktig. lastbar' 
dess syn på livet som något syndigt 

(Öst.) 
Som ansåg teatern vara något syndigt 

(Öst.) 
fattat en syndig kärlek till hans hustru 

(Öst.) 

Världsligt 
Hyperboliskt. bildligt. 'brottsligt' 
funno det vara nästan syndigt att sova 

bort det korta jordelivet (Öst.) 

Det vore väl nästan syndigt att inte be-

gagna ett sådant tillfälle (Öst.) 

('alltför bra') 
jag lever i nästan syndig lyx (Öst.) 

Positivt förstärkningsord. 'oerhört, rent 

otroligt' 
en syndig massa pengar (Öst.) 
Ett par syndigt vackra, fullkomligt fel-

fria kinesiska urnor (Öst.) 
det var syndigt gott (SvH) 
det var syndigt roligt (SvH) 
det var syndigt kallt (Öst.) 

Den religiösa och moraliska betydelsen är 

densamma som i äldre språkbruk. Intres-
sant är det däremot att se på de världsliga 
betydelserna. Den moraliska betydelsen 

har i Viirldsligt 1 och 2 vänts i sin motsats. 

Livet är inte syndigt utan det är syndigt 
att sova bort det korta jordelivet. Brotts-
ligheten avser alltså världsliga och inte gu-

domliga lagar. Det tredje exemplet visar 

första steget mot användningen av syndig 

som förstärkningsord. Frasen nästan syn-

dig lyx har dels bibetydelserna 'syndfull, 
omoralisk, brottslig' men även 'alltför 

bra', 'ljuvlig' etc. De fem sista exemplen 

visar syndigs användning som förstärk-

ningsord. 1 Väridsligt 4-7 kan man tänka 

sig att syndig har kvar något av sin ur-

sprungliga betydelse. Det religiösa förne-
kandet av denna världens njutningar kan 

göra att något gott, roligt eller vackert 
uppfattas som syndigt. 1 det sista exemp-
let (8) är däremot dylika religiös-moralis-

ka bibetydelser otänkbara. Där används 

svndig som rent förstärkningsord utan 

spår av syndkänsla. 

Sammanfattning 
Tabell 1 visar hur SYND-orden gradvis 
förvärldsligats. 1 fornsvenskan hade or-

den enbart religiös betydelse. Från 1600-
talet och framåt finns däremot betydelse-
förskjutning mot en världslig betydelse 
belagd hos ordgruppen. Betydel seutvidg-
ningen tycks ha ägt rum hos synd först, 

därefter hos sviida och syndare och sist 

hos syndig. Hos samtliga ord har betydel-
sen 'brott mot Guds lagar' vidgats till att 
gälla även 'brott mot världsliga lagar'. 

Hos ett par av orden har dessutom ytterli-
gare betydelseförskjutningar ägt rum. 

Dels kan .sv,id och syndare användas för 

att uttrycka 'medlidande': "tycka synd 
om", "din arme syndare", dels kan .sv,id 

användas som kraftord: ful som syn-

den'' och svndig som förstärkningsord: 

"syndigt gott". 

Dessa 	betydelseförskj ut ni ngar 	hos 

SYND-orden speglas med en viss förd rj-
ning i de samtida ordböckerna, vilket varit 
särskilt tydligt för synd, där den redan lin-

der 1600-talet påbörjade betydelseför-
skjutningen finns med i ordböckerna forst 
från 1800-talet. 
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TABELL 1. SYND-ordens förvrldsligande 
Tabellen visar när ordet första gången finns belagt i en viss betydelse (i det material som förf, haft 
tillgång till) 

Religiös Världslig 

Brott mot Moraliskt Brott mot 	Beklagligt. 	Kraftord, för- 
Guds lagar lastbar världsliga 	ömkansvärd 	stärkningsord 

lagar 

Fornsvenskan synd synd 
synda synda 
syndare 
syndeliker syndeliker 
syndogher syndogher 

Ny svenskan 
1500 

1600 

synd 1655 

synda 1734 

synd 1752 

syndare 1773 

syndare 1782 

syndig 1869 

1900 	 syndig 1916 

synd 

SYND-orden i några konfirma- människor. För att komma närmare ett 
tions- och läroböcker svar på dessa frågor har jag gjort en mind- 

re Lindersökning av SYND-orden i några 
Jag har alltså visat hur betydelsen 	hos nLttida konfirmations- och läroböcker. 
SYND-orden, som under medeltiden var 
enbart religiös, successivt förvärldsligats. Material 

Intressanta frågor dyker upp som följd av Urvalet av böcker har jag gjort så att jag 
detta konstaterande: Har denna sekulari- bett kyrkoherden i min församling och re- 

sering påverkat 	SYND-ordens 	använd- ligionskunskapslärare på högstadiet 	och 

ning i religiösa sammanhang? Är de fort- gymnasiet låna mig de böcker som an- 

farande brukbara i religiös text eller har vänds eller kan tänkas användas i under- 

ordbetydelsen så bleknat att författarna visningen idag. Följande böcker har un- 
får söka starkare ersättningsord? En an- dersökts: 
nan fråga, som jag ställde inledningsvis, 
var om SYND-orden var så belastade med Ko,iflrniatio,tshöcke,' 

äldre tiders moralLippfattning att författa- Eklund & Lönnebo. Tro i vår tid (1973) 
re undvek dem då de riktade sig till unga Ström, Kom och se (1969) 

1700 

1800 
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Svennungsson. En okänd Gud blir känd 
Hillerdal. Att konfirmeras (1967) 
Olson, Den inre revolutionen (1970) 

Högst atliehäcker 

Hammarstedt & Hartrnan. ReligionskLtn-
skap 1-3 (1971-1973) 

Gvninasiehocker 

Hof & Hammarstedt & Nilsson. Männi-
skan och livsåskådningarna (1974) 
Sundén & Hök & Arvidson, Religions-
kunskap för gymnasiet (1968) 

Jag har gått igenom böckerna och beräk-
nat frekvensen av SYND-ord (vilka orden 
är framgår av tabell 2). Jag har dessutom 
sett på hur svi,d definieras och exemplifie-
ras i böckerna. Jag behandlar här ett cen-
tralt kristet begrepp, och det är självklart 
en uppgift för teologer och inte för språk-
män att belysa hur betydelsen hos detta 
begrepp skiftar. Jag har alltså sett på hur 
ordet definieras helt ur lekmannens syn- 

vinkel men tror ändå att mina resultat kan 
ha intresse för andra lekmän. 
Tabell 2 visar SYND-ordens frekvens i de 
undersökta böckerna. Jag har endast tagit 
med orden då de har religiös betydelse. 
Överhuvudtaget förekommer SYND-
orden mycket sällan i den förbleknade 
världsliga betydelsen i böckerna. För-
modligen skulle det vara vilseledande om 
orden användes i såväl den religiösa inne-
hållstunga betydelsen som i den försvaga-
de. 

Som framgår av tabellen är variationerna i 
ordfrekvensen mycket stora. 1 konfirma-
tionsböckerna från 14 till 178 och i de bå-
da gymnasieböckerna från 35 till 123. Det 
speglar förmodligen författarnas olika atti-
tyder till synden och kanske till religionen 
och religionsundervisningen som helhet. 

Nedan ges en sammanställning av de defi-
nitioner av synd som ges i böckerna och 
de exemplifie ringar jag funnit. 

TABELL 2. SYND-ordens frekvens i konfirmations- och läroböcker 

Undersökt synd synden synder synder-synda- synda- syndig syn- synd- synda Ov- To- 
bok -s -s. -na,nasför-bekän- fall dare- fri riga talt 

-nas 	ltelse nelse -het 

Tro i vår tid 6 3 9 	6 	5 	0 1 	1 2 0 0 33 
Kom och se 2 1 t) 	6 	3 	0 2 	0 0 0 0 14 
En okänd Gud 

blir känd 41 36 38 	16 	2 	7 2 	14 0 3 19 178 
Att konfirmeras 41 4 Il 	9 	2 	2 1 	2 0 5 2 79 
Den inre revo- 

lutionen 4 0 4 	2 	0 	0 0 	9 0 2 0 21 
Religions- 

kunskap 

6 3 9 	3 	3 	0 1 	0 0 0 2 27 
2 12 5 13 	5 	3 	2 2 	7 1 2 0 52 
3 9 9 3 	1 	0 	7 2 	2 0 0 3 36 

Människan och 

liv såskåd- 

ningarna 16 6 0 	1 	3 	2 4 	0 1 1 1 35 
Religions- 

kunskap för 

gymnasiet 57 3 1 	Il 	1 	4 5 	22 0 4 IS 123 
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Snu/begreppet 

Undersökt 	Definition 

bok 

Tro i vår tid 	Synd = komma vid sidan av 

målet, inte vara en män-

niska helt och fullt. 

Exemplifiering 

Kom och se Ofta frågar man: är det synd? 

Ar det synd att dansa, röka 

dricka 

En okänd Gud Synd är allt som är emot mohhning: synd emot femte budet. 

blir känd det Gud vill, abort: synd emot femte budet 

Bibeln skiljer på två slag glömma gudstjänsten pa söndag: 

av synd: Arvsynd, verksynd. exempel pa verksvnd 

undvika synd. dvs, inte SC 	ilka 

filmer som helst. inte ga NI 
vilka nöjen som helst, inte läsa 

vilka tidningar eller böcker 

som helst Tänk Ni kamraternas 

betydelse. 

Att konfirme- Synd - ett brott mot Guds inte synd att onanera 

ras vilja, uttryck för ett samliv före äktenskapet. ds s. brott 

själviskt sätt att leva, mot sjätte budet, inte svarat'e 

synd än ht'ott mot andra hud. 

deklarera falskt är s 	nd 

värdslöshet i ti'afiken är synd 

stjäla i varuhus och alla former 

av s nat te ri är synd 

att tala illa om andra är synd in- 

för Gud 

ljuga om andra är sy nd 

Den inre re- Att synda betyder "att mis- synd - begärelse till det som 

volutionen sa målet" — missa sina möj- hör nästan till 

ligheter som människa. 

Religions- Kristendomen kallar brot- 

kunskap 1 tet mot både Gud och män- 

niskor för synd. 

Religions- 	synd är då allt som hind- 

kunskap 2 	rar människan att leva i 

gemenskap med Gud. Den ge-
menskapen innebär att man 

står i kontakt med Gud och 
låter hans vilja bli avgö-

rande för hur man tänker 

och handlar. 
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Religions- 	synden skiljer människorna 

kunskap 3 	från Gud och förstör gemen- 
skapen mellan människorna. 
Enligt kristendomen är syn-
den inte ett större eller 
mindre fel utan det är en 
ond makt som försöker förmå 
människan att handla själ-
viskt. 

Människan och synd=  söndring=klyfta 
livsåskådning- klyftan mellan det man är 
arna 	 och det man upplever att 

man borde vara. Denna klyf 
ta kallas synd i det kristna 
spräkbmket. Ordet synd är 
släkt med ordet söndring. 

Religionskun- Synden en ond makt som hål-
skap för gymna- ler människan som sin fånge. 
siet 	 Två olika betraktelsesätt 

människans punktuella 
avgörelser mot Gud och 
för frestelsen 
synd ett djupt liggande 
motstånd mot Gud och o-
vilja att tillhöra honom 

.ett oriktigt sinne-
lag 

Synden, det som står Gud emot. 

för vissa - brott mot vissa 
regler ... syndigt att dansa. 
gå på bio 

Synden 	söndringen tar sig 
många uttryck ... egoism. un-
derlåtenhetssynd. kommer inte 
tillrätta med otillfredsställ-
da behov. 
högmodet som den grundläggan-
de synden 
för andra är sex utanför äkten-
skapet synd 

De undersökta böckerna kan grupperas i 

två grupper beroende på hur syndbegrep-

pet definieras. Definition saknas i Kom 

och se. 

Synd = brott mot Guds vilja sönd-

ring från Gud 

En okänd Gud blir känd 

Att konfirmeras 

Religionskunskap 1 —3 

Religionskunskap för gymnasiet 

Synd = ''att missa målet", inte vara 

en människa helt och fttllt 

Tro i vår tid  

Den inre revolutionen 

Människan och livsskådningarna 

Fokuseringen sker i den första definitions-

typen på människans förhållande till Gud 

och i den andra på människans relation till 

sitt inre "rätta" jag. De författare som ger 

den sista defintionstypen är också de som 

använder SYND-orden minst, 1 boken 

Kom och se, som hade det allra lägsta an-

talet SYND-ord, saknas definition och 

själva ordet svid används bara 2 ggr och 

då för att återge frågor som författaren fått 

(se tabell 2 och exemplifieringar ovan). 

Det förefaller alltså vara en skiljelinje mel-

lan de författare som ser synden i relation 
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till Gud och de som ser den i relation till 

det inre jaget. Speglar sig denna skillnad 

även i exemplifieringarna? 

Av de böcker som ger definition 2 ovan 

nämns sv,u iTro i vår tid överhuvudtaget 

inte i de kapitel som tar upp etiska frågor. 

Inte heller i Den inre revolutionen ges nå-

gon lista på vad som är synd, men på ett 

ställe betecknas "begärelse till det som 

hör nästan till'' som synd. Det rör alltså 

förhållandet mellan människor. Den tred-

je boken i denna grupp. Människan och 

livsåskådningarna, anger mer detaljerat 

hur synden tar sig uttryck. Den rör all-

männa moraliska egenskaper som hög-

mod, egoism, underlåtenhetssynd och 

oförmåga att komma tillrätta med otill-

fredsställda behov. Författarna nämner 

att det finns människor som anser sex 

utanför äktenskapet som synd men själva 

tar de avstånd från denna inställning. 

Av de böcker som ger definition 1 ger de 

båda konfirmationsböckerna En okänd 

Gud blir känd och Att konfirmeras talrika 

exempel på vad som är synd och det rör 

sig om brott mot Guds bud, dvs, om gär-

ningssynder. Läroböckerna Religionskun-

skap 1 och 2 samt Religionskunskap för 

gymnasiet ger inga exempel och i Reli-

gionskunskap 3 nämns att det finns män-

niskor som anser att synd är brott mot vis-

sa regler. Författarna avvisar helt detta 

synsätt. 

Sammanfattning 

Generellt kan inte sägas att författarna  

undviker SYND-orden, då de vänder sig 

till dagens tonåringar. Skillnaderna mellan 

de olika böckerna är däremot stora, dels i 

fråga om frekvensen hos SYND-orden, 

dels ifråga om hur syndbegreppet definie-

ras och exemplifieras. De fem konfirma-

tionsböckerna kan delas i två grupper: 

Grupp 1: Tro i vår tid. Den inre revo-

lutionen. Kom och se 

Grupp 2: En okänd Gud blir känd. 

Att konfirmeras 

Grupp 1 har låg frekvens av SYND-orden. 

definition som berör förhållandet till det 

inre jaget och inga exempel på gärnings-

synd. 

Grupp 2 å andra sidan har hög frekvens av 

SYND-orden, definition som rör männi-

skans förhållande till Gud och talrika ex-

empel på gärningssynder. 

Läroböckerna för högstadiet och gymna-

siet visar ingen enhetlig bild. Frekvensen 

varierar och framför allt är det den äldsta 

boken. Religionskunskap för gymnasiet 

(1968), som har frapperande högt antal 

SYND-ord. Definitionerna skiIer sig som 

ovan nämnts. Däremot visar alla skolböc-

kerna samma bild på det sättet att ordet 

sv,id inte används i moraliska samman-

hang. Synd är förbehållet trosavsnitten 

och undviks i de etiska avsnitten. 
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Släktnamn 1 Norden 
Sprakniniiideriia i de nordiska länderna 
har genlensamt utarbetat en uttalsordlista 

över släktnani ii i Norden. Den har nu pu-
blicerats i en dansk, en norsk och en 
svensk utgava. Dc tre utgavorna skiljer 
sig endast i fraga om omslaget och titelhla-
det - själva innehallet är helt gemensamt 
för dem. Tyvärr har boken inte kunnat få 
samma namn i de tre länderna. Den dans-
ka utgåvan heter Efternaine i Nordn 

(utg. av Dansk Sprognvn). den norska 

I-aoi iåe,,a iii i Norden (nr 17 i serien Skrif-
ter Litgitt av Norsk spräkråd ) och den 
svenska SIä/tnaoi,i i Norden (ii r 60 i seri-
en Skrifter utgivna av Svenska sprak-
nämnden). 

Slaktiiaiun i Norden innehåller en alfabe-
tisk uttalslista omfattande ca 3 300 släkt-
namn frän Danmark. Norge, Sverige och 
Finland (namn använda av den svensk-
språkiga befolkningen i Finland). Här får 
man besked om uttalet av svenska namn 
som Boii'ie, Dii Riet, Waclitnu',ster, fin-

landssvenska som Carpe/an, Schaun,an, 

danska som Aahj'r, Bucher, Ri/hjerg och 
norska som Grieg, flod, No,v/hi. Av dessa 
exempel kan man se att särskild vikt har 
lagts vid sådana namn som kan vålla ut-
talsprohlem, antingen i det egna landet el-
ler i ett grannland. eller på bägge hållen. 
Men också namn som är problemfria i det 
egna landet tas med, med tanke på grann-
ländernas behov, t. ex. det danska namnet 
Andersen och det svenska Lager/ö1 Lis-

tan är tänkt som en vägledning dels "in-
åt" (svenskars bruk av svenska namn, 
osv.), dels ''utåt" (svenskars bruk av 
danska och norska namn, osv.). 

Isländska och finska namn behandlas ock-

så i listan, men det sker i en inledning där 
generella regler ges för isländskt och 
finskt uttal. 

Sh/iktnanin i Norden är en mycket nyttig 

hjälpreda för alla som har nordiska kon-
takter och som behöver tala med eller om 
människor frän vara nordiska grannlän-

der. Inte minst radio- och tv-företagen i 
Norden kommer att ha god nytta av den. 1 
Sverige kan boken fas i bokhandeln, men 
den som sa önskar kan också beställa den 

direkt frän nämnden genom att sätta in 15 
kr. pa nämndens postgirokonto 197475-7 
och skriva "Släktnamn i Norden" på ku-
pongen. 

Notiser 

Telefonnummer till nämnden 

Ett beklagligt tryckfel i förra numret av 
Språkvård gjorde att ett av nämndens te-
lefonnummer angavs felaktigt. De ra•tta 
numren till nämnden är (08) 20/434, 

20 57 95. 205796. 

Utredningsexperter 

Utredningen om kontakterna mellan med-

borgarna och samhällsorganen har till sig 
som experter knutit professor Bertil Mol-
de, Svenska språknämnden, och fil, mag. 
Per Lundahl, språkvårdare i statsrådsbe-
redningen. 

Ny föreståndare vid TNC 

Till ny föreståndare och verkställande di-

rektör för Tekniska nomenklaturcentralen 
(TNC) fr. o. m. den 1 april 1977 har utsetts 
ingenjör Lars Algotsson. Han kommer 
närmast frän L M Ericssons standardise-
ri ngsavde ln ing. 
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