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Ulf Teleman Rätt och rätt i språket 

Språkriktighet, språkfel, språknormer är begrepp som stän-
digt är aktuella för både svensklärare och språkvårdare, men 
som också intresserar språkbrukarna i allmänhet. Dessa be-
grepp diskuteras i ett större socialt sammanhang i denna arti-
kel av Ulf Teleman, professor vid Roskilde Universitetscen-
ter. Artikeln anknyter också till debatten om svenskundervis-
ningen i skolorna i detta och föregående nummer av Språk-
vård. 

För modersmålslärare och elever är 
språkriktighetsfrågan ett reellt problem. 
Och många lärare har säkert märkt att 
man inte kommer förbi det genom att byta 
ut 'språkriktig" mot "lämplig" eller ge-
nom att vara allmänt generös. 

Man kan nuförtiden tydligt urskilja två 
hållningar när skolans språkriktighets-
problem kommer på tal. Den ena innebär 
att språkriktighetsundervisningen bara är 
ett instrument för klassförtryck. Arbetar-
klassens barn får sitt språk underkänt, de-
ras hemspråksnorm godtas inte som kor-
rekt. 1 stället värderas deras språkliga als-
ter mot en annan norm, borgarklassens, 
och det är den som alla barn i skolan ska 
tillägna sig. Resultatet för arbetarbarnens 
del blir antingen att de lär sig borgarklas-
sens språk: då tappar de sin forna klass-
tillhörighet och förvärvar i gengäld en lott 
i medelklasslotteriet. Eller lyckas de inte 
lära sig skriva (språkriktigt): då har de i 
stället lärt sig acceptera sin plats här i li-
vet, dvs. i yrken som inte kräver läsning, 
skrivning eller tal (annat än samtal). 

Den andra hållningen accepterar inte idén 
om klassbetingad normkonflikt. 1 stället 
ser man riksspråket som hela folkets 
egendom. Detta språk är framför allt ett 
standardiserat normsystem för informa-
tionsöverföring. Det är neutralt till inne-
håll och form, precis som pengarna är 
neutrala i förhållande till det som köps 

och säljs för pengarna. Liksom ett svenskt 
mynt av ett visst utseende har ett visst 
värde i hela landet ska ett riksspråkligt 
ord ha en fastställd form och en fastställd 
betydelse. Om sedan grupper inom sam-
hället privat vill kommunicera på annat 
sätt är det deras sak, precis som det är till-
låtet att i familjen betala en diskning med 
en biobiljett eller använda mynt till andra 
saker än betalningsmedel. Om man har 
den här uppfattningen blir språkriktighets-
frågan bara ett tekniskt pedagogiskt pro-
blem. Att inlärningen av riksspråket bör 
ske i skolan är lika självklart som att alla 
barn där ska lära sig rikets myntsystem 
och de matematiska operationer som 
krävs för att de ska kunna utnyttja det-
samma. 

1 den här artikeln ska jag inte argumentera 
i konkreta språkriktighetsfall. Meningen 
är i stället att diskutera språkriktighets-
problemet mera generellt och klarlägga 
förutsättningarna för språkliga ställnings-
taganden och för språkbruksundervis-
ning. Sedan får vi tänka vidare, var och en 
i sin stad. 

Vilken språknorm? 

Att göra fel är att bryta mot ett normsy-
stem, att göra rätt är att handla i enlighet 
med ett normsystem. Språk är sådana 
normsystem, dvs, system av regler för hur 



uttryck ska tolkas och innehåll ska uttryc-

kas. 1 språket ingår då regler för uttal, 

stavning, böjning, ordbetydelser, sats-

struktur, satsbetydelser. 1 språket ingår 

också regler för användning av meningar 

relativt situation och kontext, och därmed 

är gränsen flytande gentemot det totala 

normsystemet som reglerar samhället el-

ler delar därav. Reglerna för vad man får 

säga när och hur är en del av reglerna för 

vad man får göra när och hur. 

Vad som är rätt enligt ett normsystem kan 

vara fel enligt ett annat. Ett exempel ur ar-

betslivet: att "work to rule" (dvs, arbeta 

helt i enlighet med reglementets bokstav) 

är rätt i relation till ett hycklat normsy-

stem (1) under normala förhållanden, att 

inte "work to rule" är under normala för-

hållanden rätt i relation till det reellt gäl-

lande normsystemet (2). Men (2) kan 

överlagras av ett annat normsystem: i en 

konfliktsituation kan löntagarna komma 

överens om ett normsystem (3) enligt vil-

ket "work to rule" blir rätt, medan ar-

betsgivaren fortfarande hävdar (2) utan att 

kanske kunna säga det rent ut. 

Man kan då fråga sig vilket språkligt 

normsystem man uppfattar som språk-et 

när man talar om språkriktighet, ty språk-

riktighet används inte i relation till vilken 

norm som helst. Det talas sällan om rätt 

och fel i en viss dialekt eller i förhållande 

till en gruppjargong. Avvikelser kan sä-

kert registreras av dem som behärskar 

normen i fråga och kanske också leda till 

sanktioner. Men man kallar inte avvikel-

ser från sådana språknormer för fel. 

En del av skolans uppgift i dagens samhäl-

le är att lära ut sådana samhälleligt acku-

mulerade kunskaper och färdigheter som 

behövs för att samhället ska kunna bestå 

och som inte kan läras inom t. ex. famil-

jens ram. 1 det förindustriella samhället 

kunde alla medborgare lära sig det nöd-

vändiga i hemmet, i kyrkan och på arbets- 

platsen. Men i våra dagar är arbetsfördel-

ningen så långt driven att staten måste ta 

omhand uppgiften att ge ungdomen en 

viss grundläggande förståelse av sig 

själva, av samhället och av naturen och 

teknologin som utgångspunkt för vidare 

sortering och specialisering av medbor-

garna. 

För denna typ av förståelse behövs ett ut-

vidgat språk i jämförelse med det som 

brukas i privatsfären. Det har därför pa-

rallellt med samhällets förändring i övrigt 

utvecklat sig ett offentligt språk för det 

slags förståelse av människan, samhället 

och naturen som är en förutsättning för att 

det nuvarande samhället ska kunna funge-

ra och bestå. Det är detta språk som sko-

lan har till uppgift att lära de unga. Det är 

framför allt fler begrepp, dvs, ord, som 

eleverna måste lära sig hantera. Det of-

fentliga språket är ett språk som på en 

gång är mera generellt och mera specifikt 

än de privata språken, ett språk för analys 

och planläggning inom de ramar som be-

stäms av vårt nuvarande samhälissystem 

och dess historia. 

Det offentliga språket - ett 
klasspråk? 

Rubrikens fråga kan man inte ge ett enkelt 

svar på. För det första ska vi komma ihåg 
att en stor del av (det offentliga) språket 

säkert är neutral i förhållande till struktu-

ren av det samhälle där språket brukas. 

Det har med rätta påpekats att språket 

också efter genomgripande samhälleliga 

omvälvningar (t. ex. de franska eller ryska 

revolutionerna) på det hela taget förblir 

detsamma, dvs, språket förändras inte 

synbart med klasstrukturerna i de respek-

tive länderna. 

För det andra bör vi också understryka att 

det offentliga språket, språket för analys, 

generalisering, planläggning, även om det 
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speglar samhället, också i sig rymmer 
möjligheter för kritisk analys av detta 
samhälle, en analys som inte bara behöver 
ske på detta samhälles egna premisser. 
Sådan kritisk analys förekommer och den 
utvecklar samtidigt språket. Att den före-
kommer i så ringa omfattning och har så 
liten politisk kraft, är inte det offentliga 
språkets fel utan har helt andra orsaker. 

Å andra sidan är det också ovedersägligt 
att språket i viss utsträckning är anpassat 
till det samhälle vars meddelelse- och ut-
trycksmedel det är. Man kan se detta tyd-
ligt på hur språket benämner personer ef-
ter kön i olika funktioner. Könsrollerna 
finns nedlagda i de strukturer som språket 
lägger över våra upplevelser, och det 
verkar därför inte osannolikt att språket 
har en övertalande förmåga: just dessa 
strukturer är de naturliga och normala. 
Och så är det förstås på område efter om-
råde, även om det faktiskt inte finns några 
undersökningar som i detalj påvisat hur 
vårt offentliga språk är beskaffat i detta 
avseende. Men vi kan utgå ifrån att det of-
fentliga språket vore ett oanvändbart tan-
ke- och meddelelseinstrument här och nu 
om det inte accepterade samhällsstruktu-
ren här och nu i väsentliga stycken som gi-
ven och underförstådd. Därigenom blir 
samhällsstrukturen också lätt osynlig. 
därigenom verkar språket kanske också 
konserverande. 

Om vi nu antar att det offentliga språket 
konserverar den innevarande samhälls-
strukturen, så gynnar det indirekt också 
den klass som har makten i detta samhäl-
le. På så vis kanske man kan säga att det 
offentliga språket är ett klasspråk. 

Vem har tillgång till det offentli-
ga språket? 

Många människor som kallar skolans 
språk för borgarklasens språk har en rätt 

naiv, ohistorisk föreställning om språk-
bruk och språkbruks villkor. Man tänker 
sig att de olika klasserna i vårt samhälle 
på ett eller annat sätt utbildat var sitt 
språk för privat bruk, varefter den privile-
gierade klassen har upphöjt sitt privat-
språk till det offentliga språket fastän de 
andra privatspråken hade dugt lika bra. 
Jag har redan försökt visa att det offentli-
ga språket inte kan vara ett språk för pri-
vatsfären i snäv mening. 

Ändå ligger det naturligtvis en del i denna 
uppfattning. Om vi frågar vilka klasser 
som förvaltar och utvecklar det offentliga 
språket i företag, organisationer, förvalt-
ning, rättsväsen, forskning etc. så blir 
svaret självklart: Det är medborgare ur 
den s. k. medelkiassen som lär sig det of-
fentliga språket och utvecklar det genom 
användning. Övriga medborgare brukar 
inte det offentliga språket aktivt på sina 
arbetsplatser, de är på sin höd mottagare 
av order, information och underhållning 
på det offentliga språket. 

Barn till arbetare, bönder, småhantverka-
re har därför normalt rätt små chanser att 
komma i kontakt med det offentliga språ-
ket före skolan. Medelklassbarnens möj-
ligheter till träning i och vana vid det of-
fentliga språket blir större, om man betän-
ker hur de olika klasserna organiserar sina 
respektive privatsf,rer. 1 medelklassför-
äldrarnas uppfostransstrategier speglas 
deras egen arbetslivserfarenhet: de pre-
mierar förhållningssätt hos barnen som 
kräver generalisering, analys och plan-
läggning, de brukar i högre grad språk och 
stimulerar till användning av språk i sam-
spel med barnen (om vi får tro socialisa-
tionsforskarna). 1 medelklassfamiljen är 
också gränsen mellan privatliv och arbete 
flytande. Enligt en stor norsk undersök-
ning umgås fortfarande arbetarfamiljen 
mest med släktingar, men medelklassbar-
net möter ofta vuxna från föräldrarnas ar-
betsplats i hemmet. Medan arbetarfamil- 
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jerna har ett litet homogent umgänge, har 
medelklassfamiljen ett större och yrkes-
mässigt mera varierat. Lätt överdrivet 
kunde man säga att medelklassbarnens 
värld i vissa avseenden är en mikrover-
sion av det offentliga livet i samhället, 
medan arbetarbarnens miljö inte har några 
drag av det gällande samhällets offentlig-
het och inte ger samma övning i att öva of-
fentlighetens sätt att använda språk. 

Det hör också till särmärkena för det of-
fentliga språket att vara standardiserat 
gentemot regional variation. Fortfarande 
är arbetare och bönder geografiskt mest 
stabila. Språkligt betyder detta att dialek-
ten skyddas. Umgängets starka förank-
ring i släktkretsen verkar i samma rikt-
ning. Medelklassen är mera rörlig, fak-
tiskt och i sina föreställningar om framti-
den. Dess medlemmar har som regel re-
dan under utbildningen vistats långt från 
barndomsorten och de är från början in-
ställda på att söka arbete nästan varsom-
helst i landet. Också när det gäller (från-
varo av) dialekt i hemspråket har därför 
medelklassbarnen ofta hunnit ett stycke 
på väg när de möter det offentliga språket 
i skolan. 

Låt oss sammanfatta det hittills sagda: 
Varje samhälle utvecklar sitt offentliga 
språk som visserligen speglar samhället 
men som är flexibelt och utvecklingsbart 
nog att användas systemkritiskt. Samhäl-
lets skola måste lära eleverna det offentli-
ga språket. 1 vårt samhälle är dock det of-
fentliga språket inte lika tillgängligt för 
medlemmar ur olika klasser: det är sam-
hällets privilegierade klass(er) som förval-
tar och utvecklar det offentliga språket. 
Barn ur dessa klasser växer i viss mån in i 
detta språk redan före skolan, de har san-
nolikt därför lättare för att tala och skriva 
"rätt" redan från början. 

Fel och fel 

Skolan lär ut det offentliga språket under 
alla lektioner. Läraren och läroböckerna 
talar det språket, och målet är att eleverna 
senast som studenter ska kunna tala och 
skriva det offentliga språket. Det kan 
knappast vara på annat sätt: lika litet som 
man kan lära sig kemi med geografins ord-
förråd, lika lite kan man tillägna sig det 
samhälleliga vetandet i skolan utan att 
överskrida privatsfärens ordförråd. 

Men det är bara på svensktimmarna som 
lärare och elever är medvetna om att 
språkträning pågår. Det är också nästan 
bara där som eleverna får träning i att 
skriva. Det är framför allt i skrivningen 
som de ska visa att de kan uttrycka sig 
vårdat, korrekt, kort, klart etc. på det of-
fentliga språket (över ämnen som faller 
inom den offentliga kommunikationens 
rårnärken). Vi ska nu gå vidare och se lite 
på vilka typer av fel som kan härledas ur 
vårt hittillsvarande resonemäng. För-
hoppningsvis när vi därigenom fram till en 
något mera specifik förståelse av språk-
riktighetsträningens funktion i skolan. 

De som framställer språkriktighetsträ-
ningen som uteslutande ett sorterings- och 
disciplineringsinstrument, hävdar ofta att 
elevens "fel" mot det offentliga språkets 
norm är rätt i förhållande till elevens egen, 
eventuellt arbetarspråkliga, norm. Objek-
tivt sett skulle de båda uttryckssätten vara 
likvärda, det bedöms som en form för so-
cialt förtryck att utdöma elevvarianten till 
förmån för en motsvarande offentlig-
språklig variant (eller vad man nu kan fin-
na på att kalla den). Men detta är inte en 
rättvisande bild av skolans språkriktig-
hetsundervisning. Som vi ska se är det ba-
ra en av tre feltyper som beror på konflikt 
mellan två normer, och då är det inte ens 
säkert att det är en klassbetingad norm 
som kolliderat med skolans. Också i den 
borgerliga privatsfären brukas faktiskt ett 
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språk som avviker från vad som accepte-
ras som offentligt språk! 

Man kan urskilja tre slags avvikelser från 
normerna för det språk som är målet för 
skolans skrivträning: 

Normkonflikt 
Normiucka 
Maskineriet strejkar 

Jag återkommer strax till normkonfliktfe-
len - de kan närmast beskrivas som brott 
mot det offentliga språkets etikett - och 
börjar med de båda andra feltyperna. 
Dessa representerar, som jag ser det, ob-
jektiva brister, dvs, det är nödvändigt att 
arbeta med dem på ett helt annat sätt än 
med felen av den första typen. 

Fel som brist 

Felen av typ (2) kanske är de viktigaste. 
De röjer att eleven inte har de språkliga 
redskap som hon behöver för reflexion 
och meddelelse. Det privata språket räc-
ker inte till och eleven har inte tillägnat sig 
det offentliga språkets arsenal av ut-
trycks- och tankemedel. Dels måste ele-
ven i skolan lära sig skriva, hon måste lära 
de grundläggande reglerna för översätt-
ning av tal till skrift (stavning, interpunk-
tion). Dels måste begreppsförrådet utvid-
gas så att egna och andras erfarenheter 
kan lagras och bearbetas på ett sätt som 
går utöver privatsfärens behov. Normluc-
kefelen beror då på att eleven inte har 
hunnit komplettera sitt språk i dessa avse-
ende n. 

Fel som beror på luckor i begreppsförrå-
det är säkert inte kvantitativt talrika i ele-
vernas uppsatser. Brister av den typen slår 
inte igenom i första hand som fel utan som 
uteblivna tankar: man ser inte det man in-
te kan benämna och man förstår inte det 
som man saknar begrepp för att analyse-
ra. 

När en elev gör fel av typ (3), "maskineri-
et strejkar", känner hon visserligen norm-
systemets regler men bryter ändå oavsikt-
ligt mot dem. De åsidosatta reglerna kan 
mycket väl ingå i det talspråk som eleven 
har behärskat sedan 5-årsåldern. Att det 
ändå blir fel beror på elevens oförmåga att 
administrera det språkliga maskineriet i 
den speciella situationen. En anledning till 
att maskineriet överansträngs kan vara att 
skrivandet går långsammare än talet och 
heller inte är så automatiserat som talet: 
minnet och uppmärksamheten belastas 
därför mera. En annan anledning är att 
analyserande och generaliserande språk-
bruk ofta för till mera komplexa explicita 
innehållsstrukturer som det är svårt att ha 
full överblick över och som det är svårt att 
föra fram till ytspråkliga uttryck så att alla 
de språkliga bitarna passar ihop som de 
ska. Begrunda det här exemplet (översatt 
från en dansk gymnasistuppsats): 

Jag tror heller inte att man får ut så 
mycket av livet om man som 18-åring 
flyttar ihop med en kille eller en tjej (allt 
efter vad man är) än om man vill se sig 
om i världen. 

Här har eleven inte lyckats fasthålla första 
delen av jämförelsen vid konstruktionen 
av den andra: än förutsätter en kompara-
tiv i första ledet. Men också på ett annat 
sätt hänger slutet dåligt samman med bör-
jan. Eleven vill jämföra två olika hand-
lingsalternativ med varandra - att göra A 
med att göra B -, men i stället ställs att 
göra A mot att vilja göra B. Det som här 
tydligtvis föresvävat skribenten är att A 
inte är bra om man vill göra B. 

Det intressanta med exempel som det 
nämnda är nu att eleven naturligtvis be-
härskar de logiska och språkliga reglerna 
som behövs för att uttrycka tanken bakom 
citatet. 1 enklare konstruktioner som de 
följande hade hon säkert kunna hantera 
dem utan svårighet: 
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Lise får inte ut så mycket av livet nu 
som då. 
Lise får ut mindre av livet nu än då. 
Det är bättre att du stannar än att du 
går. 
Det är bättre att du stannar om du vill se 
TV-nyheterna. 

Dvs, eleven skulle knappast ha skrivit ex-
empe lv is: 

Lise får inte ut så mycket av livet nu än 
då. 
Det är bättre att du stannar än om du 
vill se TV-nyheterna. 

Fel av typ (3) är lättast att påvisa i inveck-
lade meningar: uppgiftens art och skriv-
processens speciella villkor (färdiga 
språkliga formuleringar måste hållas aktu-
ella under en längre tid) leder till att struk-
turen partiellt bryter samman. Ibland är 
nog lexikalisk osäkerhet (jfr fel av typ (2) 
bidragande till att det kärvar också syn-
taktiskt. Och självfallet är det lättare att 
göra fel av det här slaget om man är trött, 
stressad, slarvig e. 1. 

Botemedlet mot fel som beror på normluc-
ka är förstås att utvidga sitt tillgängliga re-
gelsystem. Fel som beror på att maskine-
riet strejkar kan bara motverkas genom 
att maskineriet oljas upp så att flera syn-
taktiska processer automatiseras och 
själva det syntaktiska byggandet tar mind-
re uppmärksamhet i anspråk från viktiga-
re kreativa uppgifter: kort sagt att man 
blir mera van vid att uttrycka sig skriftligt. 

Normkonflikt som fel 

Normkonfliktfelen är de språksociolo-
giskt mest tankeväckande felen. Det rör 
sig om fel som beror på att elevens tal-
språksnorm slår igenom i skriften. Det 
kan vara en dialektal norm eller någon an-
nan språkgrupps norm som gör sig gällan- 

de mot det offentliga språkets regler. Om 
vi klassificerar lingvistiskt så finner vi 
normkonflikter av många olika slag: stav-
fel Q. ex. då det offentliga språkets tal-
språksnorm inte stämmer med skriften el-
ler då det dialektala uttalet inte stämmer 
med skriften eller då en bristfällig artiku-
lation gör det svårt att räkna ut hur ordet 
stavas), böjningsfel, syntaktiska fel osv. 

Vi möter också normkonfliktfel som beror 
på att eleven i sitt privata språk inte till-
lämpar samma stilistiska etikettsregler 
som det offentliga språkets tradition före-
skriver. Några exempel ur en svensk gym-
nasists referat av Oidipussagan: 

För att förhindra detta så gav de... (så 
struket) 
Kungaparet adopterade den lille. (adop-
terade ersatt med upptog som sin son) 
lokaste hänger sig då sanningen står 
klar. (hänger sig ersatt med tar sitt liv) 

Normkonfliktfelen är de s. k. vanliga felen 
som det varnas för i grammatiker och 
handböcker i riktigt språk. En lång lista 
potentiella normkonfliktfel upptar språk-
nämndens enkät till svensklärarna (Språk-
vård 1976: 4). 

Normkonfliktfelen vill jag karakterisera 
som etikettsfel: det offentliga språkets 
variant har samma kognitiva betydelse 
som det konkurrerande uttrycket. Det är 
ovedersägligt fråga om en språksociolo-
gisk konfliktsituation: i och för sig är al-
ternativen lika bra, men den ena varianten 
är "rätt" och därför är den "bättre". 

Om konsten att blunda med rätt 
öga 

Som det ofta är med politiska realiteter, så 
har det gått också med det offentliga språ-
kets varianter: man uppfinner "objekti-
va" legitimeringar för dem, som försöker 
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visa hur de i sig är ändamålsenliga under 
hänvisning till någon högre princip, i regel 
någon sorts ekonomiprincip eller en av-
ledning därav. Man avvisar t. ex . så efter 
fundament, inte därför att det offentliga 
språket inte råkar ha S( efter fundament, 
utan därför att det är onödigt ansträngan-
de för den som talar/skriver eller lyss-
nar/läser, det är ett ord med bara form, 
utan betydelse, det är som att sätta värde-
lösa mynt i cirkulation. 

Det är ekonomiskt att vara konsekvent: 
det är därför bra att ha en grammatik där 
reglerna har maximal räckvidd. Alltså ska 
det heta 

han är äldre än jag 
i konsekvens med 

han är äldre än jag är 

Men alla sådana förklaringar är legitime-
ringar, de görs efter det att man redan har 
kastat en blick i det politiska facit. 

Nästan alltid kan vi ge likartade, lika för-
nuftiga argument för konkurrentuttrycket. 
Och det är inte så konstigt: de alternativa 
normer som ligger under konkurrentut-
trycken hade väl aldrig lyckats vinna an-
hängare om de inte hade varit ändamåls-
enliga på ett eller annat vis. Så kan man 
t. ex. visa att S'( efter fundament bara 
skenbart är en belastning, det hjälper lyss-
naren att snabbt få grepp om meningens 
syntaktiska struktur. Dvs, man kan slå 
tillbaka med ekonomiprincipen. 

Och lika lätt är det att kontra med konse-
kvensargument i det andra exempelfallet. 
Det heter ju 

han är äldre än sin bror 
men inte 

han är äldre än sin bror är  

Vi lägger märke till att argumenten för och 
emot är lika starka eller lika svaga. Det är 
teoretiskt och praktiskt omöjligt att väga 
dem mot varandra. Det avgörande är helt 
enkelt bara vad som är "rätt' eller snara-
re vad vem anser är rätt, dvs, vilken norm 
som upphöjs till "normal". Man kan där-
för säga att argumenten mot sa och förlag 
i ovanstående exempel bara har till upp-
gift att dölja detta faktum. 

Pedagogisk snedvridning 

Vi har sett hur felen av typ (1) har en an-
nan karaktär än de två övriga typerna av 
fel. Att arbeta bort normkonfliktfelen är 
en fråga om att tillägna sig det offentliga 
språkets disciplin eller etikett. Att få bukt 
med de andra felen är att utvidga sina möj-
ligheter till intellektuellt arbete och till att 
fasthålla komplexa tankar i språklig dräkt. 
Desto mera förvånande är det kanske att 
den första typen av fel spelar så stor roll i 
lärares och f. d. elevers medvetande. 

Egentligen är det inte så underligt att det 
blir så. Det finns en direkt och en indirekt 
förklaring. Den direkta förklaringen är att 
de här felen är så lätta att känna igen och 
så lätta att beskriva grammatiskt. Dess-
utom är feltyperna ordentligt kodifierade: 
läraren kan visa svart på vitt. Och för det 
sista finns det som regel f,rdigfabricerade 
motiveringar (legitimeringar) som man 
kastar i gapet på eleven om hon frågar 
varför hennes alternativ är sämre än det 
offentliga språkets. Även grammatiskt 
okunniga lärare kan ge ett slags regel som 
förklaring till att det ska heta 

personalen är oroad 
och inte 

personalen är oroade 

men det är inte så lätt att förklara varför 
Alltså är mig mera konsekvent än jag, el- en mening som den följande är fel (av typ 
ler i varje fall lika konsekvent. 	 3) - och kunde lärare ge en sådan analys 
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är det inte säkert att tiden skulle räcka till Falska normer 
för att ge eleven ett begrepp därom: 

Om modern har varit på arbete, kom-
mer hem trött och skall ta itu med att la-
ga mat och det så inte är avplockat efter 
frukosten, barnen inte kan komma 
överens om vem som skall gå ut med 
hunden, de vill gärna ha mer klädpengar 
eller liknande, så tar det som regel inte 
lång stund förrän ett ordentligt gräl är i 
gång. 

Men det finns också en indirekt förkla-
ring. Läraren är medveten om att de här 
felen inte vore värda att spilla tid på i en 
värld där Gud och rättvisan rådde. "Själv 
har jag ingenting emot negrer men gran-
nen ..... Läraren behöver bara kasta en 
blick i insändarspalter och språkspalter 
för att se hur många vänner av ordning det 
finns. Och arbetsgivarna klagar ständigt 
på att eleverna inte kan skriva korrekt 
svenska längre. Om lärarna frågar de kla-
gande på vad sätt svenskan har blivit säm-
re så är det nästan alltid fel av nornikon-
flikttyp som kommer på bordet. Resulta-
tet blir att lärarna känner sig tvungna att 
excercera in de offentliga alternativfor-
merna. Barnen måste själva läras att han-
tera bössan för att inte bli kanonmat på ar-
betsmarknaden. Så fostras en ny genera-
tion vänner av ordning, och spelet kan 
fortsätta. 

Snedvridningen får tyvärr till effekt att 
modersmålsundervisningens språkträning 
lätt inriktas på formella ting, eftersom 
normkonfliktfelen sällan har något med 
innehållet att göra. Att de båda sista felty-
perna kommer i skymundan är därför be-
klagligt också av den anledningen att de så 
ofta har en innehållslig sida och kan ge 
upphov till diskussioner av det som orden 
står för, dvs, av sanningen och rimlighe-
ten i det eleven försökt förmedla. 

Hittills har vi utgått från att det råder full 
överensstämmelse mellan skolans tilläm-
pade norm och det offentliga språkets fak-
tiska norm. Men det finns inte så få exem-
pel på att skolans läroböcker och lärare 
som riktmärke har en norm som antingen 
är föråldrad eller som aldrig har tillämpats 
utanför skolan, vare sig nu eller tidigare. 1 
det första fallet rör det sig om ren och skär 
eftersläpning, i det senare fallet beror av-
vikelsen ofta på att man gjort en felaktig 
generalisering vid studiet av det offentliga 
språket och sedan upphöjt den felaktiga 
generaliseringen till en regel i normsyste-
met. 

Det kan ha börjat med en pedagogiskt för-
svarbar tumregel som sedan av klåpare 
gjorts heltäckande. Pedagoger med en 
auktoritetsbunden läggning blir sedan lätt 
blinda för hur det offentliga språkbruket 
faktiskt ser ut. Andra ser avvikelserna 
men uppfattar då det offentliga språket 
som korrumperat eller tillfälligt avvikan-
de. Man tar sin tillflykt till Platons 
idévärld: normen uppfattas som abstrakt 
ideal användbart som moraliskt rättesnöre 
men aldrig möjligt att realisera fullkomligt 
i sinnevärlden. 

Falska normer tillämpas av många lärare 
när det gäller uppdelning av text i grafiska 
meningar (se t. ex. Margareta Westman i 
Språkvård 1977:1). Hur många elever får 
inte fortfarande veta att man inte ska bör-
ja meningar med och eller men, i varje fall 
inte i vårdad stil. Och ändå är det så lätt 
att inse t. ex. hur man tankemässigt kan 
sammanbinda en mening som börjar med 
men med ett helt sjok av föregående me-
ningar. Meningen efter men står alltså i 
men-förhållande till ett långt stycke i det 
föregående. Varför ska men-meningen då 
speciellt knytas ihop med den närmast 
föregående meningen? 
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Ett annat typiskt exempel är förbudet mot 
tempusskifte mellan preteritum och histo-
riskt presens. 1 det ovannämnda referatet 
av Oidipussagan har eleven använt prete-
ritum i den första tillbakablickande delen 
om Oidipus' barndom men växlar så över 
till presens när händelserna kommer slag i 
slag. Rättaren kände som så många andra 
kolleger skulle ha gjort sitt ämbetsman-
naansvar och brännmärkte tempusänd-
ringen. Hur många berättare i offentlighe-
ten begår då inte brott? 

1 en del fall kan det alltså hända att eleven 
medvetet eller ej följer normen för offent-
ligt språk, medan läraren är fången i en 
perverterad grammatisk tradition utan 
kontakt med det gällande offentliga språ-
ket. Men det finns också fall där elever 
(likt det offentliga livets skribenter) tving-
as bryta mot det offentliga språkets norm 
helt enkelt därför att denna inte räcker till 
för ett adekvat uttryck av det skribenten 
vill säga. Om en elev skriver att sfinxen 
utsatte Tebe för terror, så kanske eleven 
har menat just terror. Och i så fall blir 
andra ord som skräckviilde eller t. o. m. 
"terror" inom citationstecken felaktiga, 
vad sen normerna för bruk av ord i referat 
av antika myter på offentligt språk måtte 
säga. Ebba Lindberg har i sin avhandling 
Studentsvenska (1973) också visat att 
satsflätan som länge förföljdes av uppsats-
rättarna ofta var bättre än textens rättade 
version. Om eleven skriver 

X visste Y att Z hade besegrat 
och läraren rättar till 

Y visste att Z hade besegrat X 

så får hela meningen en annan informa-
tionsstruktur och passar därmed normalt 
sämre in i den övriga texten, som föranlett 
den skrivande att starta med nämnandet 
av X. 

Vad göra? 

För att kunna dra slutsatser av handlings-
karaktär ur det föregående skulle vi egent-
ligen behöva en analys av skolans roll i 
det nuvarande samhället samt en diskus-
sion av dess möjligheter i ett längre per-
spektiv. En sådan studie måste jag av oli-
ka skäl avstå från, och därför blir mina av-
slutande förslag mindre skarpa i konturer-
na än vad de borde vara. 

En viktig uppgift för universitet och skola 
är att riva slöjan av naturgivenhet från det 
offentliga språket. Om vi kan göra allmänt 
känt att också det offentliga språket är ett 
historiskt-sociologiskt faktum är mycket 
vunnet. Det är nödvändigt om vi vill bäd-
da för en mera avspänd syn på normkon-
fliktfelen. 

Som det nu är, kan det också för högt ut-
bildade humanister vara svårt att ställa sig 
utanför det egna språket och betrakta det 
kritiskt. En skicklig journalist och förfat-
tare, i andra stycken självständig och in-
telligent, menade att hon reagerade inför 
den regionala varianten under tiden ' me-
dan' som en människa med gehör reagerar 
inför en falsk ton. Hon tog till orda för 
språkspecialisternas rätt att under hänvis-
ning till sitt språköra få utdöma alla ord 
som för dem skorrade likt falska toner i 
språket. Språk-et. 

Det vore bra om alla människor lärde sig 
se på språket som ett mänskligt redskap. 
Vad gör det att en hammare har rött skaft 
och inte ett blått, bara man kan slå i en 
spik med den? Av egen erfarenhet vet jag 
hur svårt det är att se så på språk. Tänk 
efter själv hur du, språkintresserade läsa-
re, irriterar dig på stavfel trots att de näs-
tan aldrig hindrar dig från att förstå och 
trots att de heller inte skulle bromsa din 
läsning om du inte just retade dig på dem! 

Med anknytning till de tre feltyperna: det 



är viktigt att smörja det språkliga maski-
neri eleverna redan förfogar över, det är 
viktigt att komplettera det med en skriftlig 
dimension, det är viktigt att utvidga be-
greppsförrådet. Men det är mindre viktigt 
att excercera det offentliga språkets eti-
kett. Vi måste här hitta medelvägen, så att 
vi dels kan skydda eleverna från orättvisa 
bakslag som makthavare med discipline-
rande språköron och -ögon kan utsätta 
dem för, och dels får dem att våga tala och 
skriva förnuftigt, om också etikettsvid-
rigt, hellre än att inte tala och skriva alls. 

Vi måste nog hålla tillbaka vår lust att 
pyssla med språkliga kosmetika och att 
försöka göra snabba pedagogiska vinster 
genom att träna de generella formella dra-
gen i språket lösryckta från språkanvänd-
ningen, från innehållet i det som språket 
används till. Men samtidigt är det viktigt 
att denna formella träning inte försvinner 
utan att något bättre kommer i stället. 
Många har sagt det förut och det tål att sä-
gas igen: Konsten är att skapa realistiska 
skrivsituationer och talsituationer. Kons-
ten är att finna rimliga mottagare till det 
eleverna skriver och säger. Konsten är att 
hålla i gång eleverna med att själva tala 
och skriva. 

Likaväl som när det gäller litteraturunder-
visningen är det viktigast att diskutera 
sanningen och rimligheten i det skrivna 
och sagda. Formen tas fram och disseke-
ras bara när man inte kan bli ense om in-
nehållet i vad som skrivits eller sagts. Det 
helt avgörande i en människas språkut-
veckling är att hon får använda språket. 
Jag har aldrig hört eller läst om någon en-
da person med förmågan att skriva och ta- 

la utan vånda som sagt sig ha lärt konsten 
annat än genom att använda språket om 
och omigen där hon behövt det. Eller är 
det den formella språkträningen i skolan 
som har lärt dig, käre läsare, att välja de 
rätta orden och bygga satser på rätt sätt? 

Det är en akademisk yrkessjukdom att på-
peka behov av forskning. Ändå vill jag 
gärna bli tagen på allvar när jag påpekar 
att forskningen faktiskt skulle kunna ge 
svar på viktiga frågor som rör språkriktig-
hetsproblemet. Även om vi gör språkträ-
ningen mera användnings- och innehålls-
orienterad, behöver vi ett särskilt språk 
(ett metaspråk) för att tala om de språkliga 
uttrycksmöjligheterna, t. ex. om  problem 
av typ (2) och (3). Vilket språk behöver vi 
för att kunna dryfta sådana problem med 
andra än yrkesgrammatiker? Hur kan var-
dagsspråkets förråd av metaspråkliga ord 
utvidgas för att täcka sådana behov? En 
annan fråga gäller kanonmatsproblemet: 
Vilket är minimumbehovet av språklig 
kosmetik i olika sammanhang i vårt nuva-
rande samhälle? En tredje arbetsuppgift 
är att undersöka skolans normtillämpning 
för att fastställa avvikelser från det offent-
liga språkets faktiska norm. Slutligen 
måste vi ständigt arbeta på standardise-
ringen av skriftspråket: På vilka punkter 
kan stavning, avstavning och interpunk-
tion ändras för att underlätta inlärning 
utan att uttryckskraften reduceras? 

Men vi vet redan tillräckligt mycket för att 
fastslå: Språkriktighetsproblemet är inte 
en isolerad pedagogisk affär. Det har röt-
ter i samhällsstrukturen som helhet och 
det kan förändras i avgörande mån endast 
tillsammans med denna. 
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Alla lärare svensklärare - fortsatt 
och avslutad debatt 

1 föregående nummer av Språkvård (2/1977) inleddes en de-
batt om möjligheten av att andra lärare än svensklärare i stör-
re utsträckning än hittills aktivt arbetar för utvecklingen av 
elevernas kunskaper och färdigheter i svenska. Debatten för-
anleddes av ett brev från matematik- och fysikläraren Thor-
björn Persson, som framför allt föreslog att det skulle ordnas 
en särskild universitetskurs i svenska för lärare. Tidskriftens 
redaktion bad ett antal erfarna och intresserade personer om 
inlägg i anslutning till Thorbjörn Perssons brev, och åtta så-
dana inlägg publicerades i Språkvård 2/1977. Debatten fort-
sätts och avslutas här. 

Sju debattinlägg 

Följande sju inlägg har kommit från läsare 
av Språkvård. De återges här ordnade 
bokstavsordning efter författarnamnet. 

Ulf-L. Andersson, Communication Educa-
tion Center AB 
Två saker lär man sig i skolan: att man in-
te kan skriva och att man inte kan teckna. 
Det påstår i varje fall många av de ingen-
jörer och forskare jag möter på kurser i 
kommunikation i industri, forskningsinsti-
tut och högskolor. 

Men det är fel. Dessa skribenter får vis-
serligen aldrig litterära pris. Och de får in-
te sina skisser sålda till konstmuseer. Men 
de kan kommunicera med andra männi-
skor i text och bild - bara de får lära sig 
vad de skall lägga ner arbete på och vad 
de kan fuska med. 

Att kunna kommunicera är nödvändigt i 
vårt samhälle, inte minst för specialister-
na som bara genom samverkan med andra 
kan få ett praktiskt resultat. De måste 
kunna överföra lämpliga delar av sina 
kunskaper till andra människor (på "kon- 

torsgolvet" utgör denna överföring, dvs. 
kommunikation, ca 50% av arbetet, på 
chefsplanet 95 %). 

Till de bästa eleverna på våra kommuni-
kationskurser hör gamla skogsarbetare 
som utbildas till skyddstekniker. Efter ett 
par dagars kurs gör de bättre information 
än många professionella informatörer 
men så har de också förskonats från en hel 
del nedbrytande skolutbildning. De har 
sluppit träffa på lärare och chefer som i är-
ligt uppsåt (som Thorbjörn Persson) eller 
bara för att visa sin makt griper till röd-
pennan. 

Det kan väl hända att skolmästaren med 
sin rödpenna i deras information skulle 
kunnat sätta till något onödigt kommatec-
ken eller ändrat någon formulering till nå-
got annat godtyckligt sätt att uttrycka 
samma sak. Men även utan sådan kosme-
tisk behandling får skogsarbetarna sin in-
formation att fungera - och det är det 
som gäller i världen utanför skolväggarna. 
Eller borde göra det. 

Man blir emellertid rädd när man ser hur 
högt utbildade personer kan ödsla tid på 
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fullständigt betydelselösa språkliga detal-
jer, som t. ex. om  det skall heta "från en 
synpunkt" eller "ur en synpunkt". Det 
finns folk här i landet som fördröjer vikti-
ga forskningsresultat ett halvår för att det 
i rapporten råkar stå ordet "tillverkning" 
tre gånger i samma mening - "och det är 
dålig svenska att använda samma ord mer 
än gång i en mening". Har vi verkligen 
råd med sådant? 

Dessa ingrepp med rödpenna utvecklar 
hos de utsatta skribenterna en så kraftig 
allergi att professionella redigerare tillgri-
per gröna pennor för att inte omedelbart 
få förbindelsen med skribenten bruten. 

Med detta inte sagt att allt är bra som det 
är. När jag blir ombedd att titta på t. ex. 
forskningsrapporter som är "illa skrivna" 
finner jag sällan allvarliga funktionsfel i 
enskilda meningar. Mycket vanligare är 
allvarliga strukturfel (kunskaperna kom-
mer i fel ordning) och att urvalet av mate-
rial är fel (i en värld översvämmad av in-
formation gäller det att inte berätta allt 
man råkar veta utan bara det som läsaren 
behöver få veta för att han skall kunna gö-
ra det han behöver göra). 

Tyvärr visar det sig allt oftare att specia-
listernas oförmåga att kommunicera beror 
mindre på oförmåga att formulera tankar-
na än på oförmåga att tänka dem. 

För att kommunicera fackkunskaper 
krävs, i varje fall inom teknik och natur-
vetenskap, att man utnyttjar inte bara text 
utan också bilder. Ofta överförs 
50— 100% av innehållet med hjälp av vi-
sualiseringar. Men vår skolutbildning i att 
berätta med bilder är inte bara bristfällig 
(som den språkliga) utan snarast obefint-
lig. 

För att kunna göra fungerande informa-
tion bör man: kunna skriva en effektiv 
text, kunna visualisera i t. ex. enkla skis- 

ser, kunna välja ut de kunskaper motta-
garna behöver och kunna strukturera ma-
terialet så att användandet underlättas. 
Dessutom är det en fördel att veta något 
om hur människans hjärna tar emot och 
bearbetar information (det ärju inte doku-
ment man producerar utan sist och slutli-
gen förändringar i mottagarnas hjärnor). 

Det är inte rimligt att begära att svensk-
ämnet på sin begränsade tid skall klara av 
att ge eleverna en sådan här bred utbild-
ning i kommunikation. Vi borde som kom-
plement få ett nytt ämne "kommunika-
tion" i alla skolstadier där eleverna kunde 
tränas i att överföra faktakunskaper till 
andra människor (som inte redan har dem 
- alltså inte till de "allvetande" lärarna). 

Svenskämnet bör vara kvar för att ge vet-
tiga basfärdigheter och för en viss estetisk 
skolning. Sak samma med teckningsäm-
net, alltså vissa (vettiga!) basfärdigheter 
och en viss estetisk utveckling. 

Lärare i ämnet kommunikation skulle be-
höva studera "kommunikationspsykolo-
gi" (de delar av psykologi och pedagogik 
som praktiskt kan användas för att för-
bättra överföring av information), visuali-
sering (ett helt nytt ämne - existerande 
bildämnen har alltför stark slagsida åt det 
estetiska) samt svenska språket (gärna en 
praktiskt betonad svenska, och inte minst 
viktigt: hur språket fungerar). En tek- 
nisk-naturvetenskaplig 	översiktskurs 
skulle göra dem mindre rädda att gå in i 
fackinformationen så att de inte enbart äg-
nar sig åt att försköna ytan. Svensklärare 
borde ligga bra till för en sådan här vidare-
utbildning. (Jag har själv haft nöjet att 
medverka vid utbildning av norsklärare i 
kommunikation, inför en planerad obliga-
torisk kommunikationskurs i de nya nors-
ka distriktshögskolorna.) 

Alla lärare, oavsett ämne, borde dess-
utom ha en viss grundutbildning i kommu- 
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nikation: veta vad som är viktigt för att få 
information att fungera och vad som är 
oviktigt. De skulle då alla kunna träna ele-
verna i det som är viktigt i vårt komplice-
rade samhälle: att samarbeta med andra 
med hjälp av fungerande information. 

Gustaf Brynnel, f. d. adjunkt vid gymna-
siet i Nacka 
Lyssna går före tala. Det är givet, att barn 
kommer till skolan med talspråksfärdighe-
ter präglade av hemmiljöerna. 

Läsa går före skriva. Det språk som 
Thorbjörn Perssons elever inte klarar av 
så bra, det är det skrivna språket, bok-
språket, och det lär man sig genom att lä-
sa, läsa och åter läsa. Det hemifrån och 
från kamratumgänget medförda språket 
duger ju inte för en laborationsredogörel-
se i fysik eller ens för en roman. 

Men läsa, det är just vad en del människor 
inte gör nu för tiden och vad en del männi-
skor inte gjorde förr i tiden heller för den 
delen, dock så, att många som förr kunde 
ha cyklat två mil till ett bibliotek nu sitter 
fastlåsta framför en TV-apparat och låter 
sig höljas "i ett allt yvigare verbalt skum" 
(T. Husén). 

Thorbjörn Persson kan inte dra någon an-
nan slutsats av sina iakttagelser rörande 
elevernas språkbehandling än att under-
visningen är dålig. Han generaliserar väl 
då något orättvist. Säkerligen gör de flesta 
svensklärare ett gott arbete under svåra 
förhållanden. Emellertid kan man ju und-
ra, om hänsynen till vad som är viktigast 
för de minst intresserade eleverna skall 
behöva medföra att också de verkligt 
språkintresserade kommer till universite-
ten med så svaga insikter i grammatik, att 
de knappt kan skilja mellan ordklass och 
satsdel. Tor G. 1-lultmans uppgifter om de 
nästan ffirdiga adjunkterna i svenska är ju 
sorgliga. Tydligen gör ändå svenskunder- 

visningen på sina håll skäl för betyget då-
lig. 

När det gäller färdighetsträningen, kan sä-
kert också mycket kritiseras och förbätt-
ras, och det är med stor respekt man tar 
del av exempelvis Tor G. Huitmans kloka 
synpunkter. Dock är jag rädd för att sko-
lans möjligheter här och där övervärde-
ras. 1 varje fall kan det måhända inte ska-
da med en smula skepsis som motvikt till 
en allmänt florerande övertro på skolan. 

Min salig far (f. 1870) kom efter sex års 
folkskola ut i förvärvsarbete. Jag tror inte 
att han någonsin hade skrivit en uppsats 
innan han i femtioårsåldern fick anledning 
att författa en redogörelse för vissa tjänst-
göringsrutiner vid SJ och komma med för-
slag till förenklingar. Han bad mig, som 
gubevars gick i realskola, att se igenom 
konceptet för kommateringens skull, och 
jag klämde väl dit något komma, säkerli-
gen i onödan. Men jag minns, hur förvå-
nad jag var över att min pappa kunde skri-
va så bra. 1 dag är jag inte så förvånad. 
Han läste ju böcker och tidningar. 

Tekniska och psykologiska komponenter 
avkiarade är all verklig växt i språket en 
fråga om beläsenhet. Svensklärarens vik-
tigaste uppgift måste vara att inspirera de 
unga till läsning. Det måste vara en upp-
gift även för övriga lärare. Jag känner en 
femtonåring, som hoppade över en hel del 
TV-tittande för att läsa Lennart Råd-
ströms "In i naturen". 

Med Nordal Åkerman (DN 28.5.77) tror 
jag att vi inte skall önska oss någon nor-
disk TV-satellit. En sådan skulle i varje 
fall inte befrämja den språkliga växten i 
landet. 

Gösta Holm, professor i nordiska språk vid 
Lunds universitet 
Det är betecknande, att diskussionen om 
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svenska språket i skolan hettar till på all-
var, när det är en naturvetare, som tar till 
orda. Svensklärare och nordister vid uni-
versiteten har ju länge predikat om saken, 
men det har mest varit en sådd på hälle-
berget. 

Jag läser regelbundet en liten tidskrift, 
som är avsedd för ca 4000 studenter. Den 
redigeras också av studenter, men dessa 
är relativt långt komna i sina studier. Jag 
kan använda ett fylligt rilaterial ur den 
publikationen för att för mina egna D 2-
studerande i Lund illustrera hur man i n te 
bör skriva. Vid ett tillfälle påpekade jag 
med exempel för huvudredaktören, att 
språket i en av hans egna artiklar var då-
ligt. Jag fick ett vänligt svar, där han bl. a. 
lovade att nu skulle man "lägga vinn om 
sig" att skriva bättre. 

En kollega i fakulteten i Lund fick vid ett 
tillfälle ta emot två trebetygsuppsatser i 
manuskript. Språkdräkten gav henne en 
sådan chock, att hon måste gå till sängs. 
Hon rättade sedan ett par hundra fel och 
fick syndarna att lova skriva om sina opus 
under kontakt med språkkunnigt folk och 
så återkomma. Uppsatserna i deras nya 
skepnad gav henne ännu en chock med 
sängläge som resultat. Jag fick läsa ett ex-
emplar av vardera uppsatsen och marke-
rade språkliga fel och onöjaktigheter med 
rödpenna. Sidorna lyste röda efter den 
operationen. 

Detta var alltså humaniora-studerande 
med ena foten på tröskeln till forskarut-
bildning. 

Vår institution har lämnat lärarkrafter till 
hjälp åt en professor vid tekniska fakulte-
ten, vars stora problem som forskarhand-
ledare är att hans adepter inte vet hur man 
lägger upp en tio sidors uppsats om ett 
tekniskt ämne. De behärskar inte konsten 
att disponera en redogörelse för ett pro-
blem. 

Undervisningen vid institutionerna för 
nordiska språk börjar alltmer stå på vad 
som borde vara skolnivå. Språkriktig-
hetsövningar för,  jurister, teknologer, osv. 
osv, upptar allt större del av de kvalifice-
rade lärarnas tjänstgöringstid. Också de 
blivande svensklärarna måste i betydande 
utsträckning ges undervisning om språkli-
ga elementa. En norsk lektor fällde omdö-
met: "Inte har det mycken likhet med det 
universitetsstudium, som jag är van 
med". 

Den enda boten mot den oerhörda för-
sumpning som råder på detta fält, är att 
skolans elever får övning, övning och åter 
övning att skriva svenska och att deras 
prestationer verkligen nagelfars. De mås-
te få veta, hur de ska kunna förbättra sitt 
språk. 

Många erfarenheter från arbetslivet vitt-
nar om vilket svek det är mot ungdomarna 
att släppa iväg dem från skolan med un-
derhaltig språkbehärskning. Inte minst 
gäller det stavningen. Den ena skämmer 
ut sig som mottagningssköterska genom 
alla sina stavfel, den andra blir avskedad 
efter en provtid som maskinskrivare av 
samma anledning. 

Det är utan tvivel dags för en radikal upp-
rustning av svenskämnet i skolan. 

Ingrid Holmström, adjunkt och f. d. skol-
konsulent vid skolöverstyrelsen (svenska på 
gymnasieskolans tvååriga linjer) 
1 Språkvård 2 / 1 977 inleddes en debatt un-
der rubriken "Alla lärare svensklärare?". 
Utgångspunkten var ett brev till Svenska 
språknämnden från Thorbjörn Persson, 
Laxå. Debattinläggen i direkt anslutning 
till Thorbjörn Perssons brev var intres-
santa vart och ett på sitt sätt. Jag skulle 
vilja bidra med följande. 

Först av allt skulle jag vilja stryka fråge- 
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tecknet i rubriken. Alla lärare är svensklä-
rare. Påståendet är gammalt och behöver 
inga citationstecken. Det är på tiden att på 
allvar förverkliga innebörden i påståen-
det. Man kan skönja vissa strävanden i 
den riktningen i informationsskriften Lä-
rarutbildningens specialisering som nyli-
gen kommit från LUT 74 (1974 års lärarut-
bildarutredning). Det är viktigt att alla lä-
rare oberoende av stadium och ämne (teo-
retiskt eller praktiskt enligt gängse defini-
tion) känner sitt ansvar som hjälpare i ele-
vernas språkutveckling. Jag vill helhjärtat 
instämma i Karin Dahls inlägg. Det gäller 
långt mer än att granska och rätta. Skulle 
man begränsa sig till detta skulle det fin-
nas visst fog för invändningar man kan 
möta "Ja, men jag kan inte göra detta för 
jag är inte språklärare/svensklärare". 

Tor G. Hultman citerar i sitt inlägg ett ex-
empel på en medelgod uppsats av en elev i 
åk 1 på bygg- och anläggningsteknisk lin-
je, en av de 14 2-åriga yrkesinriktade lin-
jerna i den nya gymnasieskolan, den som 
startade den 1juli1971. Det är lätt att som 
svensklärare förfasa och beskärma sig. 
Man frågar sig uppgivet: "Vad kan jag 
göra för att hjälpa denne elev under fyra 
veckotimmar under en årskurs? Vad har 
eleven gjort under de nio åren i grundsko-
lan?" Det lönar sig föga att titta bakåt el-
ler försöka sig på en reparationsverksam-
het enligt gängse typ. Andra metoder och 
grepp måste tillgripas. Eleven måste få 
självförtroende, så att han vågar använda 
sitt språk skriftligt såväl som muntligt. 
Många elever är djupt medvetna om sina 
brister och har under sin grundskoletid 
varit "utsatta" för specialundervisning av 
något slag. Vi har en oroväckande stor del 
elever med vad man kallar läs- och skriv-
svårigheter. Vi måste se till att vi inte får 
fler och med alla upptänkliga medel försö-
ka hjälpa dem som har svårigheter. Men 
vi svensklärare kan inte arbeta ensamma. 
Lärare i andra ämnen måste hjälpa till. 
Nämnas bör att den citerade ba-eleven i 

åk 1 har 4 veckotimmar svenska, 1 vecko- 
timme 	arbetslivsorientering, 	30-27 
veckotimmar bygg- och anläggningstek-
nik, 2 veckotimmar gymnastik, 1 vecko-
timme timme till förfogande och upp till 3 
veckotimmar tillvalsämne, t. ex. engels-
ka. 1 åk 2 har ba-eleven ingen obligatorisk 
svenska. Han kan välja till svenska an-
tingen som utökad studiekurs eller som 
fritt tillval. Denna timplanekonstruktion 
har ett stort antal yrkesinriktade linjer. Så 
nog behöver lärare i andra ämnen, inte 
minst yrkeslärarna, göra en insats. 

Gun Krantz, förälder, massmediearbetare 
En bättre språkutbildning av alla, vuxna 
som barn, vore en välsignelse, och ett steg 
på vägen är säkert att börja med lärarna 
och göra dem medvetna om vad god 
språkbehandling är och hur de ska hjälpa 
eleverna till ett rikare språk. 

Nu används språket inte bara när eleverna 
producerar redogörelser eller uppsatser i 
skolan. Jag undervisar då och då goda 
vänners gymnasister i t. ex. matematik 
och fysik. De är naturligtvis inte "topp-
presterande" men ändå, tror jag, ganska 
representativa för "medelmåttan". Det 
har ofta slagit mig hur dålig förståelse de 
har för innebörden it. ex. en problemtext i 
matematik, s. k. benämnda tal. Bara ge-
nom att ge dem en checklista för analysen 
av texten har flera av dem lyckats höja si-
na matematikbetyg ett steg. Checklistan 
ser ut så här (till några lärares fromma?): 

Vad är det som söks? 
Vilka fakta är givna? 
Känner du till något eller några sam-
band som du kan använda? 

Jag är också säker på att man med en me-
todisk träning i att läsa text och dra ut vä-
sentligheter ur den skulle kunna öka ele-
vernas läsförståelse betydligt och på kö-
pet ge dem en värdefull träning i studie- 
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teknik. Vilken ämneslärare som helst kan 

genomföra detta utan att egentligen förlo-

ra undervisningstid. Det finns alltid en 

kortfattad artikel att få tag på som passar 

in i den aktuella undervisningssituationen. 

Eleverna får läsa den själva, anteckna det 

som de tror är viktigt och sen besvara ett 

frågeformulär (inte flervals-) på bara det 

som de verkligen behöver komma ihåg. På 

det sättet lär sig eleverna så småningom 

att skilja fakta från "brödtext". De ökar 

sina möjligheter att läsa både tidningar 

och läroböcker med behållning och de får 

lättare att urskilja vad som är värt att an-

teckna under en genomgång. Allt detta är 

ovärderligt i både yrkesliv och fortsatta 

studier. 

Man måste också komma ihåg att våra 

svenska elever påverkas av annat än sko-

lan. Massmedier, speciellt tv, ungdomar-

nas speciella tidningar, kiosklitteraturen 

och annat hjälper till. Tyvärr kan man inte 

säga att ens svenska folkets tv använder 

korrekt svenska, och t. o. m. Svenska 

akademien slutar väl snart att skilja på 

subjekt och objekt i de fall där numera en-

dast ett fåtal svenskar använder de kor-

rekta böjningsformerna. Frågan är om ens 

skolan kan göra något åt det och om det är 

önskvärt. 

Jag har också noterat att avstavning nu-

mera sker när tidningsraden är slut och in-

te efter några som helst regler. Är det tek-

nikens fel eller är det den nya generatio-

nen sättare som inte kan bättre? 

Ack ja, vi är dåliga föredömen, även vi 

massmediearbetare! Låt oss försöka en 

skärpning! 

Ingrid Nettervik, lektor och huvudlärare i 

svenska vid Teknikum i Växjö 

Som svensklärare blir man glad när man 

läser Thorbjörn Perssons brev. Den in-

ställning han har behövs hos de lärare som 

undervisar på högstadium och i gymnasie-

skola. 

På lägre nivåer har eleverna i regel en och 

samma lärare i svenska och t. ex. oriente-

ringsämnen. Det blir för de flesta låg- och 

mellanstadielärare självklart att kommen-

tera alla muntliga och skriftliga redovis-

ningar, inte bara med avseende på inne-

håll utan också vad gäller form och fram-

ställningssätt. De språkfrågor som aktua-

liseras diskuterar man och bearbetar 

lämpligen under de lektioner då det står 

svenska på schemat. 

Detta är det idealiska förhållandet. Man 

iakttar språket i funktion, dvs, då det na-

turligt används som kommunikationsme-

del. Eventuella brister resonerar man om. 

Varför var det svårt att förstå meddelan-

det? Varför var det inte särskilt roligt att 

lyssna till det eller läsa det? Specialträ-

ningen och bearbetningen av de språkliga 

detaljerna hör däremot hemma på svensk-

lektionerna. 

Så här borde det vara också efter mellan-

stadiet, men då får eleverna ämneslärare. 

Dessa är ofta endast intresserade av att 

eleverna lär sig något i deras speciella äm-

ne. "Sköt du ditt, så sköter jag mitt", är 

tyvärr en alltför vanlig inställning. 

Men språket används ju i alla ämnen. Den 

som inte kan uttrycka sig om kemi eller 

historia kan inte heller redovisa kunska-

per eller diskutera i dessa ämnen. Den 

som inte begriper de speciella ord och ut-

tryckssätt som förekommer i fysik eller 

samhällskunskap kan inte heller lära sig 

dessa ämnen. 

Vad tjänar det till att svenskläraren försö-

ker träna eleven att skriva och tala funk-

tionellt, om det bara spelar någon roll på 

svensktimmarna hur man uttrycker sig? 

Eleven tror då lätt att språket är viktigt 

endast för bedömningen i ämnet svenska i 
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skolan. Men efter skolan tvingas man an-
vända sitt språk i alla sammanhang och 
blir bedömd därefter. Framgångar och 
motgångar privat eller offentligt kan vara 
beroende av hur man uppfattar andras 
meddelanden och hur man uttrycker sig 
själv. Språket är därför alla lärares angelä-
genhet, om vi med skolan vill ge alla så 
likvärdiga förutsättningar som möjligt att 
klara sig i livet. 

En annan fråga är hur man i olika ämnen 
skall hjälpa eleverna med deras språk. Gi-
vetvis bör man som lärare aldrig "rätta 
sönder" det som är skrivet eller kommen-
tera en muntlig prestation på ett sådant 
sätt att eleven förlorar självförtroendet. 
Vi får inte tappa bort att det rör sig om 
hjälp. 

Att en icke svensklärare påpekar ordvals-
fel, formfel och allvarliga brister i me-
ningsbyggnad i skriftliga alster är rimligt. 
Sådana kan göra framställningen svår att 
förstå. (Ett autentiskt exempel: Dom fann 
han under bordet.) Det gäller också vissa 
stavfel (kala - kalla). 

Ulf Teleman menar i sin kommentar till 
Thorbjörn Perssons brev, att många av de 
fel denne rättat inte kunde ha gjort texten 
svårbegriplig. Han hade då inte kunnat 
veta hur han skulle rätta. Jag tror inte det-
ta är riktigt. Vad är det som säger att han 
rättat till det eleven velat skriva men inte 
kunnat? Fackläraren vet dessutom vad 
eleven skriver om, är insatt i ämnet och 
kunnigare än eleven. Han kan därför i 
oklara fall ofta gissa sig till vad eleven vill 
uttrycka. Hade läsaren varit en annan, 
mera okunnig person, hade texten kanske 
vållat svårigheter att förstå i ursprungligt 
skick. 

Alla lärare måste också ställa vissa krav 
på elevernas muntliga prestationer. 
Grupparbeten får inte redovisas genom 
monoton innantilläsning. Talet skall vara 

tydligt, ögonkontakt med åhörarna är vik-
tig. Samma krav gäller andra förberedda 
anföranden. Manuskriptet bör vara i 
stolpform, tavlan eller annat hjälpmedel 
skall i lämpliga fall användas. 

Viktigast är dock att lärare i undervis-
ningsämnen på alla nivåer ser till att ele-
verna får tillfälle att ofta använda språket, 
både i tal och i skrift. Bort med alla ifyll-
nadsuppgifter och flervalsfrågor. Upp-
muntra till sammanhängande skriftliga 
och muntliga redogörelser. Thorbjörn 
Persson är ett föredömligt exempel. 

För att såväl verksamma som blivande lä-
rare skall få nödvändiga kunskaper och lä-
ra sig lämpliga metoder krävs å ena sidan 
effektiv och stimulerande fortbildning 
(vad gör SO åt det?), å andra sidan obliga-
toriska kurser, vid lärarhögskolor eller 
universitet, för dem som avser att bli lära-
re. Hur dessa skall utformas, om de skall 
vara 20-poängskurser, 5-poängskurser el-
ler orienteringskurser, är en annan fråga. 
Huvudsaken med dem är att de ger önskat 
resultat. 

Bengt Nissar, lärare i svenska vid Svea-
plans vuxengymnasium i Stockholm 
Under rubriken "Alla lärare svensklära-
re?" berättar matematik- och fysikläraren 
Thorbjörn Persson om sina erfarenheter 
och insatser som svensklärare i sina äm-
nen. Själv undervisarjag på heltid i svens-
ka på ett kommunalt vuxengymnasium i 
Stockholm. 1januari detta är ledde jag en 
intern studiedag vid min skola med temat 
"Varje lärare en svensklärare?— . Intres-
sant nog ställde representanter för samtli-
ga ämnesområden upp. Tydligen upplev-
des frågeställningen som aktuell. Min in-
sats bestod i att jag sammanställde ett dis-
kussionsunderlag omfattande de två se-
naste årens larmrapporter och undersök-
ningar om våra elevers bristande färdighe-
ter i svenska språket (Fricks och Malm- 
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ströms Språkklyftan, Grundins LÄSK, 
Catharina Grönbaums svensklärarenkät 
men också SÖ:s Basfärdigheter i svenska 
och Leimars Läsning på talets grund. 
LTG). Samtliga studiedagsdeltagare före-
föll vara överens om att detta med övan-
det av färdigheter i svenska språket inga-
lunda kunde vara svensklärarnas ensak. 
Det framgick också av diskussionen att 
det gudskelov finns fler facklärare (natur-
vetare och andra) än Thorbjörn Persson 
som aktivt engagerar sig som svensklärare 
i sina ämnen. 

Lektor Svedner framhåller vikten av att 
lärarna vid de enskilda skolorna tar upp 
elevernas språkfärdighetsproblem. Jag 
håller med om att det kan vara en god bör-
jan. 1 väntan på mera långtgående initiativ 
vill jag föreslå att den fortbildningsresurs 
som våra studiedagar utgör omedelbart 
tas i anspråk. Jag menar studiedagar på 
läns- eller kommunnivå med deltagande 
av lärare från samtliga ämnen och stadier. 
Här i Stockholm har vi Språknämndens 
forskare som en självklar resurs. Värde-
fullt vore om man kunde locka språkarbe-
tare från massmedia, folkrörelser och nä-
ringsliv att delta i dessa studiedagar. För 
vi som arbetar med svenska språket inom 
skolan har självklart ingenting att vinna 
med att isolera oss. De bristande språkfär-
digheterna hos många människor är ett 
samhällsproblem och måste därför be-
handlas som sådant. Ökade kontakter 
mellan lärare (svensklärare och andra lä-
rare) och andra som yrkesmässigt sysslar 
med svenska språket måste på något sätt 
etableras. 

Svenskundervisningen får inte vara de en-
skilda svensklärarnas ensak. Man kan 
undra om det finns någon kontinuitet 
överhuvudtaget i skolans svenskundervis-
ning. Godtycket tycks vara ordningen för 
dagen. Högstadieläraren i svenska har säl-
lan någon aning om vad hans elever fått 
lära sig på mellanstadiet. Allt oftare möter 

man elever som efter genomgången 
grundskola säger sig aldrig ha fått lära sig 
ens det mest elementära inom grammati-
ken. Vår gamla kära heliga ko, lärarens 
frihet, får inte motivera hur mycket anarki 
som helst. Har man ens på centralt håll, 
på SÖ, någon föreställning om hur var-
dagsverklighetens svenskundervisning ser 
ut? Här måste insyn komma till. Behärsk-
ningen av det egna modersmålet är ett 
samhällsintresse, inte ett internt kårin-
tresse. Vi svensklärare måste vara bered-
da att när som helst och utan föregående 
varning släppa in ev. kritiker i våra klass-
rum. Vi måste tåla att vår verksamhet kri-
tiseras och det inte bara på ett abstrakt, 
teoretiskt plan utan direkt i undervis-
ningssituationen. 

Finns det längre några rimliga normer för 
vad som skall anses vara korrekt svens-
ka? Såväl Grundins SÖ-rapport LÄSK 
som Catharina Griinbaums svenskläraren-
kät (redovisad i Språkvård 4/1976) visar 
att vad somliga svensklärare accepterar 
som korrekt svenska inte godtas av andra. 
Rimligtvis måste därför elever som bytt 
svensklärare en eller flera gånger uppfatta 
betygsättningen som ganska hasardbeto-
nad. Eleven får en ny lärare och möter 
plötsligt helt andra krav än han/hon tidiga-
re utsatts för. Det måste kännas förvirran-
de, för att inte säga förödmjukande. Den 
enklaste lösningen består i att slopa bety-
gen. Ja, nog vore det skönt. Tyvärr har 
man ju därmed inte klarat av de väsentli-
gaste problemen. Vad vi måste kunna er-
bjuda våra elever är - naturligtvis - goda 
möjligheter att förbättra sin textförståelse 
och uttrycksförmåga. Ett energiskt fullföl-
jande av Ulrika Leimars LTG skulle ge 
våra elever en mycket god utgångspunkt 
för deras språkutveckling. Sedan kunde 
man arbeta vidare enligt de riktlinjer som 
redovisas i Basfärdigheter i svenska. 1 
denna skrift sägs nämligen inte alls att 
man skall försumma de s. k. formella fär-
digheterna, bara att dessa "måste under- 
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ordnas ett språk i användning". Den 
grundläggande metodiken verkar på mig 
allt annat än kontroversiell, snarare själv-
klar. Borde man inte kunna vara ense åt-
minstone så långt? Och detta gäller då 
självfallet svenskundervisningen i samtli-
ga ämnen. Inte sant? 

Slutkommentar av tidskriftens 
redaktör 

Det är en av skolans viktigaste uppgifter 
- kanske den allra viktigaste - att ge alla 
elever möjligheter att som vuxna på bästa 
möjliga sätt utnyttja sina kunskaper och 
färdigheter, sin begåvning, sin läggning 
och sin utbildning. Vad eleverna än kom-
mer att ägna sig åt som vuxna, är deras 
förmåga att använda och behärska svens-
ka språket av största vikt. Skolans 
svenskundervisning är därför inte en sak 
bara för svensklärarna. Svenskundervis-
ningen måste vara en angelägen uppgift 
för hela skolan och för alla lärare - en 
central fråga för hela samhället. 

Den debatt som startades här i tidskriften 
genom Thorbjörn Perssons brev till språk- 

nämnden har - än en gång - visat hur 
viktigt ämnet svenska är i skolan, och i 
samhället, men också att allt förvisso inte 
är välbeställt med skolans svenskunder-
visning. 1 de sammanlagt femton debattin-
läggen har framförts både kritik mot och 
instämmanden i Thorbjörn Perssons för-
slag om särskilda svenskkurser för blivan-
de eller redan verksamma lärare. Syn-
punkterna och åsikterna är många och 
skiftande, och någon sammanfattning av 
dem kan knappast komma i fråga. Här 
finns emellertid ett värdefullt material att 
arbeta vidare med för dem som har det yt-
tersta ansvaret för skolans svenskunder-
visning och för utbildningen av lärare - 
skolöverstyrelsen, lärarhögskolorna, uni-
versiteten. 

Det är min förhoppning att denna debatt 
skall leda till åtminstone försök att ge alla 
lärare bättre möjligheter att öva och för-
bättra elevernas språkliga uttrycksförmå-
ga och deras allmänna språkförståelse. 
Därmed är denna debatt avslutad. Natur-
ligtvis kommer dock tidskriften Språk-
vård även i fortsättningen att bevaka detta 
viktiga område, som också för Svenska 
språknämnden är av största betydelse. 
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Catharina 	Språk i Norden 1977 
Grunbaum 

Språk i Norden är de nordiska språknämndernas gemensam-
ma årsskrift. Årets volym presenteras här av fil, mag. Catha-
Fina Grunbaum vid Svenska språknämnden. Boken har num-
mer 62 i nämndens skriftserie. 136 s. Ca-pris 20:—. Den kan 
köpas direkt från Svenska språknämnden. 

Språkliga frågor på Island utgör tyngd-
punkten i innehållet i Språk i Norden 
1977. Vidare behandlas nybildning av 
sammansättningar i danskan. Det planera-
de nordiska språksekretariatet ägnas en 
beskrivning (se också Språkvård 2/1977). 
Till det fasta innehållet hör redogörelser 
för de nordiska språknämndernas verk-
samhet och för det nordiska samarbetet; 
dessutom resonerande bibliografier över 
ny nordisk litteratur av intresse för språk-
vården och listor över nya ordböcker och 
ordlistor i Norden. (Detta avsnitt har växt 
ytterligare sedan den förra årgången.) 

Språkfrågor och språkunder-
visning på Island 

De problem som den isländska språkvår-
den har att brottas med är delvis ganska 
speciella för Island. Om detta skriver che-
fen för den isländska ordboken och ordfö-
randen i den isländska språknämnden Ja- 
kob Benediktsson. 

Isländskan är känd för att vara ett konser-
vativt och puristiskt språk. Den skrivna 
isländskan av i dag skiljer sig inte mera 
från fornisländskan än att folk i allmänhet 
utan större besvär kan läsa den äldre litte-
raturen (i alla fall med normaliserad eller 
moderniserad stavning). Isländskan är 
vidare avog mot ord av främmande ur-
sprung: nya ord skapas helst med inhems-
ka medel, inte sällan genom att man åter-
upplivar ord eller ordelement från forn-
språket. 

Att dagens isländska har de här bevarande 
och isolationistiska dragen har både prak-
tiska och känslomässiga orsaker. Det mo-
derna isländska skriftspråket är en pro-
dukt som fick sin första utformning under 
upplysningens och nationalromantikens 
tidevarv, dvs, slutet av 1700-talet och 
första hälften av 1800-talet. Den isländska 
som fanns då var ett otillräckligt medel att 
uttrycka nya idéer eller förmedla praktis-
ka kunskaper med: ordförrådet var för 
knappt och det samtida skriftspråket var 
en för gemene man svårförståelig dansk-
präglad form av kanslispråk. Litterära och 
folkbildande föreningar o.d. tog det nu 
som sin uppgift att skapa dels ett "norr-
önt" ordförråd uppbyggt med inhemskt 
språkgods, dels ett skriftspråk som bygg-
de på allmogens talspråk och även på den 
forna litteraturens språkform. Denna ut-
veckling av det egna språket kom för is-
länningarna också att gå hand i hand med 
den vaknande nationalkänslan, oppositio-
nen mot danskväldet. 

Det som fortfarande är mest karakteris-
tiskt för den skrivna isländskan - inte 
minst i övriga nordbors ögon - är ordbild-
ningen på inhemsk grund och den tal-
språkliga enkelheten i meningsbyggna-
den. Men talspråket har under 1900-talet i 
flera avseenden kommit att genomgå en 
utveckling som inte avspeglas i skriftsprå-
ket, och det är denna spricka mellan de 
två språkformerna som har blivit ett av de 
största bekymren för språkvården. 
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Hit hör problemet att det konservativa 
skriftspråket inte accepterar ett antal oli-
ka drag som faktiskt är gängse, ibland al-
lenarådande, i talspråket. Det rör sig om 
böjningsformer, kasusformer, bruk av 
konjunktiv, vissa syntaktiska konstruktio-
ner, ordval. Här gör sig också en genera-
tionsklyfta gällande: de unga får inte i 
samma utsträckning som förr språket från 
den äldre generationen, utan i kontakt 
med varandra. Det har tidigare inte fun-
nits några språkskillnader att tala om på 
Island, vare sig dialektala eller socia-
la, men nu växer det fram en - starkt eng-
elskinfluerad - Reykjaviksslang. En vik-
tig orsak till denna utveckling är att det 
gamla bondesamhället bryts upp och att 
folk i allt större utsträckning dras till stä-
derna, framför allt Reykjaviksområdet. 

Ett annat stort problem utgör naturligtvis 
ordförrådet. De språkvårdande och term-
skapande organen hinner inte göra nybild-
ningar i samma takt som nya företeelser 
uppstår eller importeras. Inte sällan blir 
det också så att ett främmande ord får ifis-
te i talspråket, medan skriftspråket fram-
härdar med en inhemsk nybildning. Folk i 
allmänhet säger traktor, men språkmed-
vetna skribenter skriver dråttarvél (drag-
maskin). Språkvården intar här inte - 
motsats till många bland allmänheten - 
någon kategorisk puristisk ståndpunkt, 
utan menar att främmande ord som går att 
uttala, böja och stava på isländskt vis och 
som faktiskt brukas i allmänspråket också 
bör ha hemortsrätt där - även i det skriv-
na allmänspråket. Sådana ord anses 
många gånger vara bättre än otympliga 
nationella ordbildningar. 

Purismen och konservatismen var en gång 
resultatet av en vilja att hålla samman 
skriftspråk och talspråk, något som också 
kunde hindra uppkomsten av dialektala 
och sociala språkskillnader. Nu riskerar 
purism och konservatism att i stället ska-
pa en klyfta mellan talspråk och skrift- 

språk och mellan dem som behärskar 
skriftspråket och dem som inte gör det. 
Språkvården ser det som sin uppgift att 
finna en medelväg som tar hänsyn både 
till behovet av kontinuitet i språket och till 
den faktiska utvecklingen av språkbruket. 

Om undervisningen i danska och andra 
nordiska språk på Island skriver Peter 
Søby Kristensen, lektor i danska vid Is-
lands universitet. 

Det första främmande språket för de is-
ländska skolbarnen är danska. Det börjar 
de läsa redan i grundskolans 4:e klass. Att 
danskan fram till den tidpunkt då Island 
blev självständigt och även under den när-
maste tiden därefter var det första främ-
mande språket säger sig väl självt, men 
även framdeles vill det isländska under-
visningsväsendet ha danskan - eller, för 
dem som så önskar, norskan eller sven-
skan - som första främmande språk, trots 
att det i Danmark, Norge, Sverige och till 
största delen i Finland är engelskan som 
uppehåller den platsen. 

Kunskaper i ett nordiskt språk anses nöd-
vändiga för att Island skall kunna hålla di-
rektkontakt med det övriga Norden. Åt-
skilliga islänningar utbildar sig i Danmark, 
Norge eller Sverige inom områden där det 
saknas undervisning på Island. Vidare 
motsvarar tillgången av facklitteratur på 
isländska inte på långt när behovet, och 
redan på gymnasiet är en betydande del 
av läroböckerna på danska, norska eller 
svenska. Med vilket som helst av dessa 
språk som utgångspunkt får man nyckeln 
till de två andra, men det språk som väljs 
är danskan. Endast 0,5% av dem som 
gick ut grundskolan i Reykjavik förra året 
anmälde sig till examen i norska eller 
svenska i stället för danska. 

Det har nu inte på alla håll ansetts som 
självklart att just danskan skall tjäna som 
nyckelspråk för islänningar i allmänhet. 
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Men danskan hävdar denna ställning av 
flera praktiska grunder, främst en lång tra-
dition, där danskan bl. a. tjänstgjort som 
fackspråk inom en mängd olika områden, 
vidare en lärarkår med utbildning i dans-
ka. 

Vad engelskan beträffar hyser man på 
skolhåll inga farhågor att det uppväxande 
släktet skulle undgå att tillägna sig den 
(undervisningen börjar i 6:e klass). Film, 
popkultur och TV (mer än 70% av sänd-
ningarna på främmande språk är på eng-
elska, 15 17c är på danska, norska eller 
svenska) har under de senaste årtiondena 
gjort engelskan till ett statusspråk som 
ställt danskan i skuggan. För närvarande 
tycks det dock finnas en tendens till att 
börja betrakta språken som likvärdiga. 

Om ordbildning i danskan 

Inom den danska, den norska och den 
svenska språknämnden arbetar man se-
dan åtskilliga år med en undersökning och 
beskrivning av ordförrådets tillväxt under 
efterkrigstiden. Med utgångspunkt i 
nämndernas nyordssamlingar behandlar 
Pia Riber Petersen vid Dansk Sprognvn 
under rubriken Ord (iv/er ord bildandet av 
nya sammansättningar. Uppsatsen berör 
naturligtvis i första hand danska förhållan-
den, men utblickar och paralleller till 
norskan och svenskan görs också. 

Uppsatsen ägnas dels åt en översikt över 
ett antal ord som blivit produktiva som 
sammansättningsled, dels åt en diskussion 
om hur ord skall bedömas som nybild-
ningar och därmed ges plats i en ordbok 
över nya ord. Författaren ställer upp ett 
schema med ett antal för- och efterleder 
som visat sig produktiva, och hon drar av 
detta schema - med förbehåll för dess till-
förlitlighet - slutsatsen att de efterleder 
som visat sig mest produktiva, bland dem 
-bevidsi, -rigtig, -venlig, företrädesvis in-
går i sammansättningar med produktiva 

förstaleder, t. ex. forbruger-, fremrids-, 
samfunds-. Att det tyckes förhålla sig på 
detta sätt är i och för sig inte överraskan-
de, men det är heller inte alldeles givet. 

Iögonenfallande men kanske mera själv-
klart är däremot att åtskilliga av de pro-
duktiva sammansättningsleden i danskan 
har motsvarigheter i svenskan och nors-
kan. 1 somliga fall rör det sig om direkt in-
flytande på alla tre språken från engel-
skan, i andra fall har inflytandet gått via 
ett av språken, företrädesvis svenskan, 
t. ex. i fråga om -minded, sv. -sinnad, da. 
-sindet, no. -sinnet. Men eftersom mycket 
i den samhälleliga utvecklingen i Dan-
mark, Norge och Sverige sker efter sam-
ma linjer är det inte egendomligt att vi i 
alla tre länderna får stora grupper av 
ord med .t'ririds-, engangs/engångs-, 
miljø/rni/jö-, -center/-senter, -landskab/ 
-landskap osv, som sammansättnings-
leder. 

Nordiska 
språksekretariatet 

1 Språkvård 2/1977 presenterades det 
nordiska språksekretariatet, samarbetsor-
gan för språkvården i Norden. Det nordis-
ka språksekretariatet inrättas fr. o. m. den 
1juli1978. Nordiska ministerrådet har nu 
beslutat att sekretariatets kansli skall för-
läggas till Oslo, i anslutning till Norsk 
språkråd. 

Till svensk representant i sekretariatets 
styrelse har Svenska språknämnden före-
slagit professor Bertil Molde med profes-
sor Carl Ivar Ståhle som suppleant. 
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Litteratur Friedländer och det är P A Norstedt & Sö-
ners Förlag som står för utgivningen. 

Ord för ord 

Det finns en teoretisk paradox i fråga om 
enspråkiga ordböcker och lexikon. Para-
doxen ligger i att man skall förklara ett 
ords betydelse med hjälp av andra ord på 
samma språk. Hur förklarar man då bety-
delsen hos orden i förklaringen? 

Den här paradoxen är lyckligtvis mest 
teoretisk. 1 praktiska sammanhang kan 
man alltid använda mer enkla och allmänt 
kända ord för att förklara ord som är 
mindre kända, som "behöver förklaras". 

Att enspråkiga ordböcker över huvud ta-
get behövs beror på att ordförrådet - bå-
dehela språkets och den enskilda männi-
skans - är ett öppet system. Ens ordför-
råd förändras, vidgas och justeras under 
hela ens liv. Däri ligger skillnaden mellan 
människans grammatiska kunskaper, som 
i stort sett finns fullt färdiga när hon är 
fem är, och hennes förråd och behärsk-
ning av orden, som ständigt förändras och 
aldrig kan bli riktigt färdiga. 

Det är kanske därför det är så spännande 
med ordböcker. Särskilt spännande är så 
kallade synonymordböcker, som inte alls 
ger sig ut för att förklara ordens betydelse 
men som ändå gör det. Orden definieras 
inte, men förklaras ändå genom att läsa-
ren får en rad andra ord som i olika sam-
manhang kan anses ungefär likbetydande 
med uppslagsordet. 

Den största och bästa synonymordboken 
på svenska heter Ord för ord. Första upp-
lagan kom 1960 och den har länge varit 
slutsåld. Därför är det verkligen glädjande 
att en ny moderniserad upplaga nu har gi-
vits ut. Av de cirka 33 500 uppslagsorden 
är enligt förordet bortåt 2500 nya. Huvud-
redaktör för den nya upplagan är Herbert 

Det som utmärker en bra synonymordbok 
som Ord för ord är inte främst att man får 
lära sig så många nya ord - även om det 
naturligtvis inträffar att man stöter på nå-
got nytt - utan att man påminns om 
mängder av ord som har sjunkit undan i 
minnet och som man knappast skulle kun-
na hitta igen utan hjälp. 

Låt oss se vad ordboken har att erbjuda 
under uppslagsordet sur: 

sur 1 (motsats: söt, basisk, alkalisk) osockrad, 
starkt syrlig, syrabemängd, (prov.) krisk, 
(ibl. nära) kärv, skarp; citronsur, ättiksur; 
omogen 2 surnad, i jäsning, jäst, (ibl.) 
haivrutten, skämd, ankommen; (om mjölk) 
jfr gällen 3 (om ögon) rinnande, röd 1* (om 
mark) fuktig, vattensjuk, vattendränkt, 
sumpig, sank; se våt, (ibl.) rå 5 (motsats: be-
låten, fryntlig) surmulen, butter, tvär, ovän-
hg, frän, missnöjd, missbelåten, misslynt, 
vid dåligt lynne, på dåligt humör, ur humör, 
på misshumör, ur gängorna, förargad, trum-
pen, (yard.) purken; morgonsur, 'härsken'; 
tjurig, plutig, truhg, (prov.) truttig, sturig; 
grinig, gnällande, gnatig, knarrig, murrig, 
vresig, retlig, (yard.) putt(en), (sI.) syrak; 
kinkig, (ibl. nära) amper, (ibl.) (alltför) kri-
tisk -- bita i det sura äpplet finna sig i det 
oundvikliga, se vidare under bita - - den sure 
djävulen, se djävul 	göra livet surt för 
göra livet svårt 1. obehagligt för, se trakassera, 
gå hårt åt, se under hård - komma surt efter 
få obehagliga följder, se komma efter ; --
surt förvärvad se dyrköpl - vara sur 1 (om 
person) (sitta o.) sura, trula, (yard.) 'gb 
ålskinn', jfr ledas 1 2 (om höna) inte värpa 

För adjektivet sur får man alltså reda på 
synonymer på fem användningsområden. 
Och eftersom ordboken är frikostig med 
synonymer får läsaren ganska många ord 
att välja mellan. Det är just denna genero-
sitet som gör boken så användbar. För om 
man söker det exakta ordet, så är det ju i 
regel så att man har ett ord på tungan som 
inte riktigt uttrycker det man vill säga. 
Vore det då så, att ordboken endast gav 
exakta synonymer, dvs, ord som till alla 
delar betyder precis detsamma som upp-
slagsordet, då skulle man ju inte kunna 
finna det nyanserade uttryck man sökte 
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genom att slå på ett ord som betyder näs- när man verkligen menar "sturig" 
Ian det man vill säga. 	 ("sur+ envis"). 

Om man inte är nöjd med erbjudandena 
under sur kan man gå vidare och slå upp 
någon av de tre hänvisningarna: gällen, 
s'åt och misslynt. Eftersom artiklarna i 
ordboken ofta innehåller hänvisningar till 
andra uppslagsord kan man söka vidare 
på synonymernas synonymer. Genom att 
följa trådarna från sur kan man få fram 
ordkedjor som dessa: sur - våt - fuktig 

- berusad - hänryckt - lycklig eller sur 

- misslynt - harmsen - ond - ilsken - 

våldsam - oerhörd - imponerande - 

stor. 

De här ordkedjorna innebär naturligtvis 
inte att vare sig ordboken eller jag anser 
att sur och lycklig eller att sur och stor är 
synonyma ord. Sådana här kedjor visar 
bara att ordboken speglar en viktig egen-
skap hos språket, nämligen att det inte in-
nehåller en mängd ord som så att säga lig-
ger kant i kant och täcker verkligheten. 
Mycket vanligare är att olika ord delvis 
täcker samma betydelser, vilket gör det 
möjligt för oss att uttrycka nyanser av lik-
heter och skillnader. 

Avsikten med en synonymordbok är som 
sagt inte att lära ut nya ord. Men i artikeln 
under sur har jag fått lära mig flera nya 
ord och uttryck, de provinsiella eller dia-
lektala krisk och truttig, dessutom plutig 

och det vardagliga uttrycket "gb ål-

skinn" som jag inte kan erinra mig ha hört 
eller sett tidigare. 

Men den här sortens ordbok kan man än-
då knappast använda för att svänga sig 
med uttryck som man aldrig tidigare har 
hört. Eftersom ordboken är så frikostig 
med synonymer kan de för läsaren förut 
okända orden uttrycka nyanser som han 
är okunnig om. Det fina med den här bo-
ken är i stället att den får en att komma på 
till exempel ordet sturig i stället för sur 

Någon kan tycka att det ju är självklart att 
en synonymordbok har mycket att ge i 
fråga om beskrivande adjektiv som ju ut-
trycker delvis överlappande nyanser, men 
att boken ändå inte behöver vara till så 
stor nytta i fråga om sådana substantiv 
och verb som betecknar mer bestämda be-
grepp. 

Men ordboken ger ungefär lika många 
upplysningar för vanliga verb, såsomför-
falla, hugga, tala, ändra och vanliga sub-
stantiv som dräkt, hänsyn, kraft, skola 
som den gör under adjektiv som sur. Av 
den återgivna artikeln under sur framgår 
också att det inte bara är förslag till syno-
nymer som anges, utan man får dessutom 
reda på olika fraser som uppslagsordet 
brukar ingå i. 

Det är framför allt det mer allmänna ord-
förrådet som behandlas, även om det 
ibland förekommer, att någon fackterm 
finns med. Att boken mest innehåller ord 
ur det allmänna ordförrådet innebär inte 
att den skulle vara oanvändbar för skri-
benter som skriver facktexter. Större de-
len av de ord som används även i utpräg-
lade facktexter brukar vara sådana som 
också finns eller som helt hör hemma i det 
allmänna ordförrådet. 

Förändringar i den nya upplagan 
Den nya upplagan är en mild modernise-
ring av den gamla. Som exempel kan ges 
följande artikel ur den nya upplagan: 

proletariat underklass, undertryckt samhälls-
klass, fattigklass, jfr 1 pack, (ibl.) proletär-
väsen; Iproletariatetl de egendomsiösa I. 
utbiottade 1. obemedlade 1. fattiga (o. 
undertryckta) (arbetstagarna), de som lever 
nära svältgränsen, samhällets olycksbarn, 
hopen 

Vad som skiljer denna artikel från samma 
artikel i den gamla upplagan är tillägget (o. 
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undertryckta) (arbetstagarna), de som le-

ier nära si'ältgränsen. Möjligen kan det 
förvåna att man inte strök hänvisningen 
till pack vid moderniseringen. Av vissa 
stickprov att döma har man dock knap-
past strukit någonting, utan förändringar-
na i den nya upplagan innebär framför allt 
tillägg. 

Aktualiseringen av ordförrådet är som 
sagt ganska mild. Det gäller framför allt i 
fråga om sådana ord som betecknar nya 
företeelser i samhället, tycks det mig. För 
att se efter hur ordboken hanterar orden 
på barnstugeområdet sökte jag en del så-
dana ord. 1 en synonymordbok måste oli-
ka ord inom ett betydelseområde samlas 
under ett paraplyord, det ligger i sakens 
natur. Därför måste användaren slå på fle-
ra ställen för att finna det han söker. Först 
slog jag alltså på ordet daghem men det 
finns inte med. Då slog jag på ordet barn-

dag/ieni men det finns inte heller med. 
Däremot finns ordet barnhem upptaget 
med en hänvisning till asyl. Och under det 
i detta sammanhang klart förhldrade asyl 
står artikeln oförändrad sedan förra upp-
lagan: 

asyl hem för värniösa, barnhem, barndag-
hem, (barn)krubba, sjukhem, ålderdomshem, 
försörjningsanstalt, försörjningsinrättning, 
barm härtighetslnrättning, vårdanstalt, vård-
hem, räddningshem, raddningsanstalt, ju 
sjukhus; arbetsanstalt, arbetsinrättning; fri-
stad, tillflyktsort; jfr 1 hem 3; asylrätt, (be)-
skydd 

Det är klart att just på det sociala området 
ändras värderingarna och därmed ordens 
laddningar mycket fort. Därför är det 
svårt att registrera det aktuella läget i en 
ordbok som tar flera är att ställa samman. 
Men genom att man valt ordet asyl som 
samlande term i stället för t. ex. i'årdhe,n, 
så har uppsättningen synonymer fram till 
arhetsinrattning blivit påfallande ensidig 
- med ett par undantag - i sin spegling av 
det förflutna. Jag saknar alltså ord som 
harnstuga, /ritidshem, da gcenter, men 
håller med om att de nog skulle ha sett 

egendomliga ut under asyl. - En liknande 
ensidighet märks till exempel i att synony-
men arhetsköpare saknas under uppslags-
ordet arhetsgii'are. 

Man skall alltså inte använda en syno-
nymordbok för att få hjälp att variera sina 
fasta termer. Ett daghem heter daghem el-
ler möjligen dagis. Kallar man det för asyl 
eller räddningsanszalt så anger man sna-
rare en attityd till företeelsen. Visserligen 
är det just för att hjälpa en att finna nyan-
ser och preciseringar i det allmänna ord-
förrådet som synonymordboken har sitt 
värde. Men läsaren och användaren måste 
inse att synonymordboken inte kan välja 
ord åt honom, utan den erbjuder en hjälp 
till självhjälp. 

För den som skall skriva olika slags texter 
för en bred läsarkrets bör ordboken kunna 
vara till stor nytta. Boken ger många för-
slag till ersättningsord för sådana ord som 
visserligen ofta förekommer i samhällsde-
batten men som också har visat sig ofta bli 
endast delvis förstådda, t. ex.: 

generali8era lsie-1 förallmänliga, förenkla, ren-
odla, ahstrahera, dra(ga) allmänna slutsatser, 
uppställa allmänna regler, skära (allt) över 
en kam, schematisera, bedöma alla i klump 
1. summariskt, behandla 1. bedöma alla lika, 
inte göra undantag för någon 

Alla förslagen duger naturligtvis inte i alla 
tänkbara sammanhang, men visst skulle 
uttryck som skära öier en kam eller bedö-

ma i klwnp pryda sin plats i månget ab-
strust (svårförståeligt, svårfattligt, obe-
stämt) debattinlägg. 

Det finns en del nya uppslagsord i denna 
andra upplaga. Ett sådant är PR: 

PR (förkortning för public relations) 1 (goda) 
förbindelser (med allmänheten, kunder etc.), 
kontakter, relationer 2 skapande av goda 
förbindelser utåt; relationsfrämjande åt-
garder, relationik - göra PR för marknads-
föra 
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De nya orden är emellertid inte bara såda-
na som har att göra med samhällets tek-
niska och kommersiella förändringar. Ett 
mera genuint folkligt tillägg kan noteras: 

skit (vulg. o. yard, för) 1 (tarm)uttömning(ar), 
avföring, exkrementer, (med.) fekalier, (barn-
spr.) baj(s), (hund)lort, (åld.) träck 2 smörja, 
skräp 3 strunt(prat); skvaller, förtal 4 kräk, 
knöl 	skit. (yard, för) mycket 1. väldigt 1. 
oerhört (bra, snygg) 

De här exemplen kanske kan ge någon 
uppfattning om spännvidden i vad ordbo-

ken Ord för ord kan ha att erbjuda. Alla de 
33 500 uppslagsorden har jag naturligtvis 
inte granskat eller läst. Sådana här böcker 

känner man inte förrän man har använt 
dem en längre tid. 

Trots de brister som antytts ovan i fråga 
om ord och beteckningar på olika samhäl-
leliga företeelser, är Ord för ord ändå den 
utan jämförelse innehålisrikaste och bästa 
synonymordboken som finns på svenska. 

Till sist ett par ord om priset: 295 kronor 
är cirkapris för den inbundna boken. Det 

kan ju låta rätt dyrt, men det innebär att 

man får hundra uppslagsord för 88 öre. 

Margareta Westman 
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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). 

Patala 

1 en tidningsartikel sommaren 1977 an-

i'ändes verbet påtala på ett egendomligt 

sätt på två ställen. Det stod om Svante 

Arrhenius, dels "Hans arbeten, påtalades 
det, hade stor betydelse för kemien", dels 

"Med sin universiella läggning överspän-
de han, har det påtalats, vitt skilda områ-
den av naturvetenskapen". Ar detta bruk 

av påtala korrekt? 

Den gängse betydelsen i nutida svenska 
hos verbet påtala är "klandra, kritisera; 
klaga över, anmäla" (Svensk handord-
bok). På det sättet har verbet använts se-
dan 1500-talet. 1 äldre tid har påtala enligt 
SAOB kunnat användas också i betydelser 
som "säga el. påstå (något) om (någon)" 
och "göra anspråk på, kräva", men så 
kan verbet inte användas nu för tiden. 

1 SAOB upptas också den användning av 
påtala som exemplifieras i frågan ovan, 
alltså i betydelsen "tala om, diskutera; 
omnämna, framhålla". Det äldsta exemp-
let i SAOB på denna användning av ordet 
är från 1804 och det yngsta från 1943 (arti-
keln påtala i SAOB är tryckt 1955). Det 
yngsta exemplet i SAOB (från Strängnäs 
Tidning 1943) liknar mycket de båda ex-
emplen i frågan ovan. Det lyder: "Bisko-
pen påtalade det gynnsamma förhållande, 
som de svenska skolorna ... får arbeta 
under". För en nutida läsare är denna an-
vändning av påtala ganska påfallande. 

och det kan ligga nära till hands att tro att 
den är helt felaktig. Det kan den näppeli-
gen sägas vara, eftersom den har ganska 
lång hävd i vårt språk, men den måste an-
ses vara föråldrad. 1 SAOB sägs det också 
att påtala i betydelsen "framhålla" o. d. 
förekommer i synnerhet i skriftspråk och 
att det i denna betydelse numera är mind-
re brukligt. 

Betydelsen "klandra, kritisera, anmärka 
på" hos påtala är så dominerande att var-
je annan användning av verbet numera 
snarast verkar förvirrande på en läsare - 
man kan påtala vissa brister men inte gär-
na vissa förtjänster! Det kan därför vara 
klokt att undvika att använda påtala för 
betydelser som "framhålla, omnämna, 
diskutera" o. d. - för dessa betydelser 
har vi ju åtskilliga andra och helt entydiga 
verb att välja mellan. 

Idiot 

Ordet idiot försöker man numera undvika 

i medicinskt och psykiatriskt språkbruk. 

Man talar i stället om utvecklingsstörd, 

begåvningshandikappad o. d. Ar det då 

lämpligt att i allmänt språkbruk ha kvar 

idiot som ett allmänt, nedsättande skälls-

ord? 

Ordet idiot har varit i bruk i svenskan se-
dan 1600-talet. Tidigast användes det i en 
numera utdöd betydelse "olärd person, 
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lekman" och "okunnig människa, igno-
rant" Den betydelsen ligger nära det gre-
kiska grundordets, som är "privatman, 
man ur hopen, lekman, obildad person". 
Ur den här anförda äldsta betydelsen ut-
vecklades i många språk en betydelse (i 
svenskan styrkt sedan senare hälften av 
1600-talet) "enfaldig el. omdömeslös per-
son, dumbom, fårskalle" o. d. Detta kan 
fortfarande betecknas som ordets huvud-
betydelse i svenskan, om man med hu-
vudbetydelse avser den betydelse som or-
det oftast används i. 1 SAOB anges denna 
betydelse som "vardaglig", vilket innebär 
att den särskilt förekommer i ledigt språk i 
tal och skrift - detsamma gäller väl f. ö. 
de flesta ord med den här innebörden. 

Den "psykiatriska" användningen av ter-
men idiot stammar för de nordiska språ-
kens del från 1800-talet (det äldsta svens-
ka exemplet i SAOB är från 1835) - den 
har givetvis utländska förebilder. Det är 
såvitt vi känner till så, att ordet idiot nu är 
praktiskt taget försvunnet (eller utrotat) 
som "psykiatrisk" term, vilket måste an-
ses vara enbart av godo. 

Den "vardagliga" och sedan mer än 300 
är mycket vanliga användningen av idiot i 

betydelsen "dumbom" o. d. torde svårli-
gen kunna utrensas ur språket, eftersom 
ordet har så stor utbredning i allmänt 
språkbruk just i denna användning. Det är 
lätt att finna exempel på ordet idiot (lik-

som på avledningarna idioti och idiotisk) i 

olika slags litteratur. SAOB citerar t. ex. 
följande passus ur Hjalmar Bergmans bok 
Lotten Brenners ferier: "Pussa mig, idiot, 
pussa mig!" Och i senaste upplagan av 
SAOL (1973) upptas två betydelser av or-
det, dels "svårt utvecklingsstörd männi-
ska", dels (markerat som "yard.") "dum-
bom"; i ordlistan anförs också den var-
dagliga sammansättningen idiotsäker (f. ö. 
väl ett översättningslån från engelskans 
foolproof). 

Svenskan liksom andra språk behöver en 
ganska rik flora av sådana här vardagliga 
och mer eller mindre nedsättande (eller 
som i exemplet från Hjalmar Bergman 
vänligt kärleksfulla) substantiv att använ-
das vid lämpliga tillffillen. Det rör sig här 
om uttrycksbehov av (språk)psykologisk 
art, som är så djupt förankrade att man sä-
kerligen inte kan undertrycka dem genom 
någon sorts radikaloperation riktad mot 
vissa ord. 

Det är väl också så att ju mindre ordet 
idiot används i medicinska sammanhang, 
dess mera blir det frigjort från medicinsk 
eller psykiatrisk anknytning och därmed 
fortsatt användbart i den gamla väletable-
rade betydelsen. Det förefallerf. ö. sanno-
likt att den som ser, hör eller själv använ-
der ordet idiot (eller någon avledning av 
det) oftast inte alls därmed vill associera 
till någon bestämd psykiatrisk diagnos 
e. d. Detsamma gäller motsvarande ord på 
andra språk, t. ex. idiot och åndssvag på 
danska, idiot och fool på engelska, crétin 

och imbecil på franska osv. 

Ge vid handen 

Vad kan ett uttryck som ge vid handen ha 

för ursprunglig innebörd? 

Uttrycket ge vid handen har använts i 
svenskan sedan senare delen av 1600-
talet. Åtminstone sedan början av 1500-
talet och fram in på 1800-talet användes 
också uttryck som ha vid handen (= ha till 
hands), vara vid handen (= vara i närhe-
ten, inom räckhåll) och skaffa vid handen 

(= framskaffa o. d.). 1 sådana uttryck 
framträder ganska klart den ursprungliga-
re, mera konkreta innebörden - uttryc-
ken utgår från att något finns nära handen, 
att man kan nå det eller ta det i handen 
o. d. Från sådana uttryck har säkerligen 
uttrycket ge vid handen utvecklats. Äldst 
användes det uttrycket i betydelsen "till- 
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kännage, meddela, ge besked om" (i 
SAOB belagt under perioden 1675-1885) 
- i detta fall är sammanhanget med de ti-
digare nämnda uttrycken ganska klart. Se-
dan har uttrycket ge vid handen avlägsnat 
sig ytterligare från den konkreta situatio-
nen och fått den helt överförda och i nuti-
da svenska enda brukliga betydelsen "vi-
sa, utvisa, ådagalägga" o. d. 

Dago 

Sjöfoik talar ibland om degos och menar 
då Jålk från Medelhavsländerna. Vad är 
det för ord? 

Ordet degos är en sorts försvenskning av 
det engelska ordet dagos, pluralis av 
da go, uttalat "deigu". På engelska an-
vänds det ordet som ett slags öknamn el-
ler nedsättande benämning på italienare, 
spanjor eller portugis. Det är inte ett ord 
som kan rekommenderas till användning i 
något som helst sammanhang på svenska 
- det har en klart nedsättande, nästan ra-
sistisk klang. 

Ordet har f. ö. ett egendomligt ursprung. 
Det är nämligen en engelsk förändring el-
ler förvrängning av det vanliga spanska 
förnamnet Diego (jfr att vi ibland i Sverige 
kan kalla göteborgare för "kållar", därför 
att Karl har ansetts som ett typiskt göte 
borgskt namn). Det spanska namnet Die-
go är, hur underligt det än kan låta, egent-
ligen samma namn som vårt Jakob. 

Extemporera 

Verbet extemporera används på apoleken 
i samband med viss heredning av medi-
cin. Hur kan ordet användas i det sam-
manhanget, för det betyder väl normalt 
"improvisera" eller dylikt? 

Verbet extemporera är bildat till det la- 

tinska och också i svenskan använda ut-
trycket ex tempore, som betyder "efter 
tillfällets behov, för stundens behov, oför-
berett". Det uttrycket används särskilt i 
sammanhang som tala, översätta ex tem-
pore, dvs, tala, översätta på stående fot, 
oförberett, på rak arm. Man kan också ta-
la om extemporeöversättning o. d. 1 stället 
förtala extempore, dvs, tala oförberett el-
ler utan koncept, kan i samma betydelse 
verbet extemporera användas, och till be-
tydelsen ligger det verbet ofta nära impro-
visera. 

Uttrycket ex tempore används också i 
apotekens, farmakologins fackspråk i be-
tydelsen "för tillfället, vid behov", och då 
i fråga om beredning av läkemedel som in-
te får eller kan hållas i lager färdigbered-
da, t.ex. på grund av begränsad hållbar-
het. Sådan för var särskild gång beredd 
medicin kan kallas extemporerad, man 
kan på apoteken extemporera medicin. 

1 båda de här nämnda vitt skilda använd-
ningarna av verbet extemporera finns så-
lunda en gemensam betydelsemässig kär-
na, nämligen "utföra eller göra något efter 
stundens behov eller efter vad som krävs 
för tillfället". Apotekens användning av 
verbet är naturligtvis rent fackspråklig, 
och den har f. ö. motsvarigheter i flera 
andra språk - t. ex. tyskans exteniporie-
ren används på samma sätt. 

Stog 

1 radio och TV hör man ständigt stockhol-
mare som säger stog i stället för stod. 
Kan formen stog verkligen accepteras? 

Imperfektformen stog är inte alls enbart 
stockholmsk, utan den förekommer sedan 
länge i stora delar av landet (dock inte i 
sydligaste Sverige). Det äldsta exemplet i 
skrift (enligt uppgift från SAOB:s arkiv i 
Lund) är så gammalt som från 1538. For- 
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men slog har använts av flera kända 
svenska författare, t. ex. av Bellman i hans 
egenhändiga manuskript till Fredmans 
epistlar. 1 nutida skriftspråk förekommer 
formen slog ibland i mycket ledig eller 
talspråkshärmande stil, men den är fram-
för allt talspräklig (liksom formen för-

stog). 

Den gamla och i ordböcker och ordlistor 
(t. ex. SAOL) normala formen stod är en-
sam i sitt slag i vårt språk. Dvs, det finns 
ingen annan stark imperfektform som slu-
tar på -od. Däremot finns det en rad såda-
na former på -og, och de tillhör alla myc-
ket vanliga verb: dog, log, slog, tog. Till 
den serien kan också läggas såg, låg. 1 
äldre medeltida svenska fanns det i de 
flesta av dessa fall inte något -g i singula-
ris, utan det hette do, lo, slo, la (låg), sa 

(såg); i tog är g-et dock gammalt. Mot slu-
tet av medeltiden började former på slut-
ljudande g att användas, och detta g kom 
från pluralformer som dogo, slogo, lågo, 
där g-et är gammalt. Från och med 1500-
talet blev sedan formerna på -g allt vanli-
gare och är nu de enda som används i 
skriftspråk. Formen dog (äldre do) är f. ö. 
styrkt i skrift först sedan omkring 1600. 1 
talspråk har emellertid de g-lösa formerna 
levat kvar länge, och de förekommer fort-
farande i ledigt tal, särskilt i obetonad 
ställning, t. ex. "han slo till honom", "jag 
så till att han fick betalt". 

På liknande sätt har formen stod länge vid 
sin sida haft en talspråksform sto, som 
fortfarande används, framför allt i Syd-
sverige. 1 det fallet rör det sig om ett d-
bortfall av samma slag som är välbekant 
från ord som ba (bad), brö (bröd), gla 
(glad), go (god), le (led), rÖ (röd), spa 
(spad: jfr ''falla i spat"), sia (stad) och åt-
skilliga andra. 

Talspråksformen slog har uppkommit ge-
nom att denna imperfektform har anslutits 
till den viktiga och högfrekventa gruppen 
imperfektformer på -og (och -åg). Särskilt 
betydelsefullt kanske inflytandet från ver-
bet slå: slog har varit. Anslutningen till 
dessa former på -g torde också ha gynnats 
av att både stod och dog, slog etc. länge 
har förekommit i varianter på slutljudande 
vokal (sto, do, slo) - det har gjort det lät-
tare att koppla ihop sto(d) med do(g), 
sto(g) etc. 

Formen slog har alltså gamla anor i sven-
skan, och det är lätt att förstå hur den har 
uppkommit. Även om den normalt inte tas 
upp i ordböcker och ordlistor måste dess 
faktiska existens erkännas. Formen slog 
måste också anses vara en fullt tillåtlig 
talspråksform. 1 normalt skriftspråk är 
dock stod den enda korrekta och lämpliga 
formen. 

Decimaltecken 

Har man numera gått över till att anvån-
da punkt i st. f komma som decimaltec-
ken? 

Nej. 1 Sverige används komma som dec i-
maltecken, och någon ändring har inte 
gjorts och torde knappast vara aktuell, 
trots att punkt används på andra håll, 
t. ex. i engelskspråkiga länder. Här kan 
hänvisas dels till Språknämndens Skriv-
regler (s. 20), dels till TNC:s Skrivregler 
(3 utg. 1976), där det står (s. 23): 

"Som decimaltecken används komma, 
icke punkt, t. ex. 52,11+0,05 = 52,16. 
Detta stämmer överens med att vid de-
cimaltal på svenska läses 'komma', el-
ler möjligen 'hela', men icke 'punkt'." 

32 


