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Tor G. 	Svenskämnet i grundskolan - det 
Huitman 

nya läroplansförslaget 

Våren 1978 presenterade skolöverstyrelsen ett förslag till ny 
läroplan för grundskolan. Även om det främst är andra delar 
av förslaget som har uppmärksammats i den allmänna debat-
ten och av remissinstanserna, har den föreslagna nya kurspla-
nen i svenska stor betydelse för ämnet. Förslaget kommente-
ras här av lektor Tor G. Hultman vid Lärarhögskolan i 
Malmö. Artikeln är en sammanfattning av ett föredrag vid 
Svenska språknämndens årsmöte i september 1978. 

Läroplansförslagets huvudtanke är att an-
svar och beslut i detaljfrågor ska decen-
traliseras, dvs, flyttas ut till skolstyrelser 
och enskilda skolor. Samtidigt betonas de 
övergripande målen starkt: skolan ska 
verka för social och könsmässig jämlik-
het. Den ska inte bara vara personlighets-
utvecklande utan också samhällsföränd-
rande. Undervisningen ska vara verklig-
hetsanknuten och samhällsanpassad - 
men inte samhällsanpassande. Mer än ti-
digare framhålls vikten av att de grundläg-
gande idéerna präglar skolans hela verk- 

samhet, inte bara stannar i det som lärar-
na brukar kalla läroplanens poesidel. 

Decentraliseringen enligt förslaget inne-
bär bl. a. att det inte längre finns några 
timfördelningar för de olika årskurserna 
och inte heller några centralt fastställda 
studiegångar. Planeringen av vägen fram 
till läroplanens mål blir därför en fråga 
som får lösas lokalt på de olika skolorna. 
Här finns utrymme för varierande mo-
deller. 

Det nya svenskämnet 

De viktigaste förändringarna för svenskämnets del finns i läroplansförslagets målformu-
leringar: 

Ur Läroplan för grundskolan 1969 

MÅL 
Undervisningen i svenska skall avse de 
grundläggande färdigheterna att lyssna, se 
och tala, läsa och skriva. Varje elev skall 
utveckla sin förmåga att förstå och ta 
ställning till vad han hör, ser och läser 
samt att uttrycka sig enkelt och klart i tal 
och skrift. Undervisningen bör tillgodose 
det dagliga livets krav, medverka till en 
vidgad allmän orientering och skapa öka-
de förutsättningar för personlig utveckling 

Ur Förslag till förändring av grundsko-

lans läroplan 1978 

MÅL 
Eleverna skall utveckla sin förmåga att 
tala och lyssna, läsa och skriva. Deras 
intresse för omvärlden, deras vilja till ge-
menskap samt deras självkänsla skall stär-
kas. Därmed ökar förutsättningarna för 
deras språkutveckling. 
Eleverna skall utveckla sin förmåga att 
använda språket för att utbyta och bear-
beta erfarenheter, känslor, tankar och 
åsikter samt för att kritiskt granska upp- 



och för gemenskap och samarbete. Den 
bör lägga grunden till en god studieteknik 
och goda arbetsvanor. 

Undervisningen i svenska bör stimulera 
elevernas läslust, väcka deras intresse för 
litteratur och odla deras sinne för språket. 
Genom läsning av litteratur, som svarar 
mot deras utvecklingsnivå, bör eleverna 
få stifta bekantskap med några betydande 
författare, huvudsakligen från senare tid. 
Undervisningen bör vidare uppmuntra 
dem till självständig och skapande språk-
lig verksamhet och väcka deras intresse 
för sitt eget språk och lust att vårda det. 
Undervisningen skall även förmedla be-
kantskap med de nordiska grannfolkens 
språk i tal och skrift. 

(Direkt motsvarighet saknas.) 

lysningar, händelser, förhållanden och re-
sonemang. 
De skall vänja sig vid att använda sitt 
språkkunnande samt litteratur och mass-
medier för att öka sina kunskaper om 
människor och förhållanden i vår egen 
och andra kulturkretsar, nu och i gången 
tid. 
Arbetet skall leda till att de vill, kan och 
vågar använda sitt språk för att påverka 
sin och andras livssituation och bidra till 
att stärka demokratin och skapa ökad 
jämlikhet i samhället. 
Målen gäller också undervisningen i 
svenska som främmande språk. Elever för 
vilka svenska är ett främmande språk 
skall i första hand tillägna sig sådana kun-
skaper och firdigheter i svenska att de 
kan delta i skolarbetet på ett meningsfullt 
sätt och klara sig i samhället. 

HUVUDMOMENT 
Eleverna skall studera företeelser och för-
hållanden i det egna samhället, litteratur, 
massmedier, språk och språkbruk. Samtal 
och diskussioner, dramatisk verksamhet, 
skrivning och läsning, som knyts till detta 
innehåll, ger eleverna möjligheter att ut-
veckla sin förmåga att tänka, tala, lyssna, 
läsa och skriva i meningsfulla samman-
hang. 

Från formell förmåga till kommunikation 

Läroplanen för grundskolan 1962 innehöll nästan samma mål som 1969 års läroplan. 
Det fanns dock vissa skillnader: 

1962 
Varje elev skall . 
uttrycka sig enkelt, klart och korrekt i tal 
och skrift. 

Undervisningen . .. bör 
väcka deras intresse för god litteratur och 
odla deras sinne för språkets skönhet. 

1969 
Varje elev skall . 
uttrycka sig enkelt och klart i tal och 
skrift. 

Undervisningen ... bör 
väcka deras intresse för litteratur och odla 
deras sinne för språket. 

1969 försvann alltså orden korrekt, god och sk5nhet. 
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1 läroplansförslaget 1978 har också kraven 
på enkelhet och klarhet i språket tagits 
bort. Målformuleringarna har förskjutits 
från språkets form till det som språket ska 
användas till, t. ex. till att skapa ökad jäm-
likhet i samhället. Detta betyder inte att 
språket som fenomen har försvunnit ur 
läroplanen. Men det centrala begreppet är 
nu språkutveckling. Eleverna ska utveck-
la sin förmåga att använda språket. Där-
emot tar skolan inte ställning till hur detta 
språk ska se ut. Läroplanen ställer i för-
slaget inte längre krav som "korrekt", 
"enkel" eller "klar" på elevernas språk. 
Förändringen hänger naturligtvis samman 
med en annan språksyn än den skolpoliti-
kerna hade i slutet av 1960-talet. 

Hur ska nu skolan kunna bedriva en un-
dervisning som har en språkutvecklande 
effekt för alla barn? Läroplansförslagets 
svar är att undervisningens innehåll ska 
anknyta till barnens egen verklighet och 
till de problem och frågor som barnen 
själva upptäcker. 1 kursplaneförslaget för 
det med svenska besläktade ämnet "kom-
munikation" anges hur språkutvecklingen 
kan främjas: 

"Ett naturligt sätt att successivt vidga 
den språkliga förmågan är att eleverna 
får möta nya teman, förändrade arbets-
situationer och nya grupper av männi-
skor. Ordförrådet, begreppsbildningen 
och förmågan att använda sitt spontana 
tal i nya och oväntade situationer ut-
vecklas i mötet med människor i olika 
yrkesroller." (S. 219) 

Vad kommer att ske med 
svenskämnet? 

Svenskämnet i grundskolan har genom 
det nya läroplansförslaget fått en nästan 
helt ny definition. Språkutveckling i den 
mening som förslaget åsyftar är naturligt-
vis en uppgift för hela skolan, inte bara för 
svenskläraren. Vi kan t. o. m. fråga oss 
om svenskämnet på längre sikt kommer 
att behövas, om språkstimulerande ar-
betsformer blir vanliga i alla delar av skol-
arbetet. 1 SÖ:s förslag påpekas också att 
man räknar med att gränserna mellan de 
nuvarande skolämnena kommer att sud-
das ut: 

"SÖ vill dock framhålla, att förslagen 
till förändringar av arbetssättet i skolan, 
liksom innehållet i arbetet enligt kurs-
planeförslagen, förutsätts få sådana 
följder att timtilldelningen per ämne blir 
mindre intressant än tidigare....Ele-
verna avses t. ex. tillämpa kunskaper 
och träna färdigheter i svenska och ma-
tematik i så gott som all undervisning." 
(S. 89) 

Det är mot den här bakgrunden vi ska 
betrakta LUT:s (Lärarutbildningsutred-
ningen) väntade förslag om att alla grund-
skolans lärare ska bli svensklärare efter 
en kortare utbildning i "kommunikation". 
Detta innebär att yrkeskategorin svensk-
lärare i grundskolan inom några år antagli-
gen kommer att försvinna. På sikt försvin-
ner troligen också svenskämnet. 
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Bertil 	 Vem rader över språket? 
Mo/de 

Denna artikel är en bearbetad version av professor Bertil 
Moldes inträdesföredrag i Kungl. Vitterhets Historie och An- 
tikvitets Akademien den 7 november 1978. 

Språket - systemet och bruket 

"Språk" är ett ord med många innebör-
der, och det gäller också den bestämda 
formen språket. 1 en fråga som "Vem 
råder över språket?" har mångtydigheten 
dock blivit starkt begränsad, men det 
finns fortfarande åtminstone två huvudbe-
tydelser kvar hos "språket". 

Låt mig till en början kort diskutera de två 
huvudbetydelser jag avser. Den första är 
då "språket" i betydelsen "det språkliga 
systemet", ett mera abstrakt begrepp men 
med talrika konkreta manifestationer. 

Det språkliga systemet är i själva verket 
sammansatt av ett stort men uppenbarli-
gen ändligt antal delsystem. Ett av dem 
bildar ordförrådet - som i sin tur kan 
underindelas på mångahanda vis. Ett an-
nat är systemet för ordens skrivning, enk-
last betecknat som ortografin, och då ock-
så det antal tecken som behövs för att 
skriftfästa ett språk. Ett tredje är uttals-
systemet, och då också naturligtvis ljud-
eller fonembeståndet (som f. ö. sällan är 
helt enhetligt inom ett och samma språk-
område). Ett t]ärde är ordböjningen, det 
morfologiska systemet och beståndet av 
böjningsmorfem. Ett femte är det syntak-
tiska systemet i vidaste mening. 

Detta är en mycket grov indelning som det 
kan invändas mycket emot och som är 
långt ifrån uttömmande. Men det kan räc-
ka att jag här pekar på att språket som 
system, det språkliga systemet, är en 
komplicerad mosaik av delsystem, som 
f. ö. inte är klart skilda från varandra utan 

griper in i varandra, interfererar med var-
andra och samverkar med varandra. Det 
ser man tydligt när man för resonemangen 
och analyserna vidare från abstraktioner-
nas luftiga sfärer till den konkreta språk-
liga verkligheten - eller till verklighe-
tema. 

Den andra huvudanvändning av den be-
stämda formen "språket" som jag måste 
ta upp är språket i betydelsen "språkbru-
ket". Denna indelning av språket i "sy-
stem" och "bruk" är ju en sorts till-
lämpning av Ferdinand de Saussures be-
römda distinktion mellan "la langue" och 
"la parole". 

Också "språkbruket" är emellertid ett 
stort och vittomfattande samlingsbe-
grepp. Det finns ju mängder av skilda 
språkbruk. Språkbruksskillnader mellan 
grupper med olika bakgrund: geografisk, 
social, åldersmässig, utbildningsmässig, 
yrkesmässig osv. Det finns skillnader mel-
lan olika språkliga genrer. Skilda språk-
bruk kan finnas i talat och skrivet språk - 
hos alla språkbrukare eller hos olika 
språkbrukare. Det finns också individuel-
la språkbruk - något som vii viss mening 
alla torde ha. 

Många sådana skilda språkbruk kan leva 
vid sidan av varandra utan att råka i öp-
pen konflikt, även om det sannolikt för 
det mesta eller kanske t. o. m. alltid exi-
sterar dolda språkkonflikter, normkon-
flikter, även i sådana fall, konflikter som 
så småningom kan leda till att ett visst 
bruk trängs undan av ett annat. Att det 
kan förhålla sig så kan vi lätt se av språk- 
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historien. Men det är svårare att klart se 
de dolda konflikternas övergång till öppna 
i vår egen samtid, i vårt eget och i omgiv-
ningens språkbruk. Det finns dock också 
helt öppna språkbrukskonflikter, t. ex. fall 
där större eller mindre grupper språkbru-
kare har olika uppfattning om hur man 
bäst eller rätt skall bruka ord, uttryck, 
former osv. Hit hör väl alltid det som bru-
kar kallas språkriktighet, ett ord som ju 
förutsätter inte bara att det finns ett kor-
rekt språkbruk - eller flera - utan också 
att det förekommer oriktigt språkbruk. 
Vad som är rätt eller orätt inom språkbru-
kets väldiga område är det som bekant 
ofta delade meningar om. Språkriktighet 
är f. ö. ett begrepp som ligger någonstans 
emellan "det språkliga systemet" och 
"språkbruket". Det är det som gör att 
språkriktighet är och måste vara ett så 
svårdefinierbart begrepp och att vad som 
är språkriktigt för den ene eller för en viss 
sorts språkbruk inte med nödvändighet 
måste vara språkriktigt för den andre eller 
i andra slag av språkbruk. Resonemang 
och forskning om språkriktighet är ett 
slags konfliktforskning - forskning t. ex. 
om  en viss omstridd företeelse kommer i 
konflikt med det språkliga systemet eller 
ett delsystem eller om det kommer i kon-
flikt med språkbruket, kanske oftast då ett 
utbrett språkbruk. 

Sådana konflikter kan naturligtvis ibland 
vara av den arten att det föreligger ett 
brott både mot språksystemet och mot 
språkbruket. Börjar jag böja verbet taga 

efter första svaga konjugationen, alltså la-
gar, tagade, lagat, så är det ett exempel 
på en sådan konflikt. Och fall av den ty-
pen - förvisso inte vanliga - kan man om 
man har lust karakterisera som uppenbara 
språkfel. 

Men det vanliga är att språkriktighetskon-
flikter gäller antingen systemet eller bru-
ket (eller olika konkurrerande bruk), och 
det är där de verkliga svårigheterna finns, 
både teoretiskt och inte minst praktiskt. 

Frågor som rör språkriktighet och brott 
mot verkliga eller förmenta språkregler, 
dvs. i allmänhet mot något system i språ-
ket, upptar och besvärar eller bekymrar 
språkmän och språkvårdare långt mindre 
än andra språkbrukare. Något överdrivet 
skulle jag vilja säga att ju mindre kunska-
per om språk och olika språkbruk någon 
har, dess snabbare och bestämdare är han 
att klandra och fördöma andras språk-
vanor. Detta är väl psykologiskt ganska 
förklarligt, men det är en svårbekämpad 
attityd. Den bottnar i både osäkerhet och 
intolerans, och sådana egenskaper är det 
inte lätt att bekämpa hos sig själv - och 
ännu svårare hos andra. 

Det finns i språkliga frågor en dubbel in-
ställning hos den språkligt mindre skolade 
allmänheten. Dels finns åsikten att det 
språkbruk man själv har är det rätta, den 
måttstock man har lov att mäta andra med 
- "människan är människans mått". Men 
dels finns också uppfattningen att det 
finns eller åtminstone bör finnas språkliga 
auktoriteter som en gång för alla har be-
stämt hur språket och språkbruket skall 
vara, vad som är rätt och kanske särskilt 
vad som är fel. Och man väntar sig då 
också att dessa auktoriteter skall kunna ta 
ställning så snart en ny företeelse dyker 
upp i språket och sedan tala om för svens-
ka folket hur det skall vara. Båda dessa 
inställningar möter en språkvårdare stän-
digt i sin verksamhet. 

Svenska Akademiens ordlista 

Frågan "Vem råder över språket?" är i 
själva verket en sorts sammanfattning av 
frågor som ständigt är aktuella i språkvår-
darens dagliga kontakter med människor 
som söker råd och hjälp i språkfrågor, 
från de allra enklaste om stavning och av-
stavning och ordböjning till de mest intri-
kata rörande terminologier, stil och vad 
det nu kan vara. 
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För en stor del av allmänheten tycks 
svaret på frågan om vem som råder över 
språket vara givet. Det svaret är då 
"Svenska Akadenen", ibland komplet-
terat med "Sveska språknämnden" - 
aldrig omvänt! Det är också uppenbart att 
Svenska Akademien på ett plan har en 
viktig roll när det gäller att bestämma över 
språket, både som system och som bruk. 
Och det är genom akademiens ordlista. 
Den uppfattas allmänt som en norm för 
svensk stavning och ordböjning och också 
i rätt stor utsträckning för ordbildningen. 
Ordlistan betraktas alltså ofta som en ko-
difiering av viktiga delsystem inom vårt 
språk, och den uppfattningen är naturligt-
vis riktig. 

Den svenska stavningen är alltså kodi-
fierad i Svenska Akademiens ordlista, 
ända sedan 1874. Men den enda stora 
stavningsreform vi har haft i svenskan, 
den av 1906, den hade inte akademiens 
stöd, och det dröjde ända till ordlistans 
upplaga 1950 innan akademien helt hade 
accepterat "nystavningen", den som in-
nebar att di försvann som beteckning för 
t-ljud och att f fy, hv för v-ljud ersattes 
med v. Den reformen var ett resultat av de 
s. k. nystavarnas och folkskollärarför-
eningens arbete. Nystavningen 1906 före-
skrevs för skolorna i ett kungligt cirkulär. 
Under 1930-talet och 1940-talet och senast 
1969 kom nya förslag om stavningsre-
former, särskilt förslag om vad man kalla-
de ljudenlig stavning. Alla dessa förslag 
har avvisats. Det senaste framfördes mo-
tionsvis i riksdagen 1969 och avslogs av 
riksdagen i mars 1970 (jfr Det nordiska 
rättstavningsmötet 1869 och hundra års 
svensk rättstavning, av Carl Ivar Ståhle, i 
Språk i Norden 1970). Det torde nu be-
traktas som självklart att eventuella stav-
ningsreformer av genomgripande art kan 
göras endast genom särskilda riksdagsbe-
slut - och efter sedvanlig svensk grundlig 
utredning med åtföljande remissbehand-
ling. Svenska Akademien kan näppeligen 

på egen hand företa någon stavningsre-
form, om det helt osannolika skulle inträf-
fa att akademien skulle vilja det. Däremot 
kan Svenska Akademien som tidigare fö-
reta mindre justeringar av stavningen i en-
skilda fall. Det är alltså nu ytterst riksda-
gen som kan sägas råda över den viktiga 
del av språket som rättstavningen bildar. 
Och om man i riksdagen skulle besluta om 
en stavningsreform - vilket varken är 
sannolikt eller önskvärt för överskådlig 
framtid - så skulle naturligtvis den refor-
men snabbt kodifieras i en officiellt er-
känd ordlista, vare sig den utges av 
Svenska Akademien eller av någon annan 
instans. 

Akademiens ordlista spelar emellertid för 
många människor också en annan roll. 
Det finns en alltför spridd åsikt att sådana 
ord som inte är upptagna i den ordlistan 
antingen inte existerar över huvud taget 
eller i varje fall inte bör användas, åtmins-
tone inte i allmänt språkbruk. Nyligen gav 
en tidning ett av otaliga exempel på detta. 
Det gällde en beskrivning av ett slags spel 
där man skulle gissa ord på fyra bokstä-
ver. Och där stod det "Detta ord . . bör 
vara ett riktigt ord, dvs, ett ord som står i 
Svenska akademiens ordlista"! 1 inled-
ningen till tionde upplagan av SAOL (s. 
111) framhålls uttryckligen att ordlistan be-
träffande ordskatten "icke kan åstadkom-
ma och ej heller eftersträvar fullstän-
dighet". 

Nu är ju ordlistan inte ett verk som är 
oföränderligt, lika litet som språket och 
språkbruket är det. Det har kommit ut tio 
upplagor av ordlistan under perioden 
1874— 1973, men bara fyra av dem under 
1900-talet: 1900, 1923, 1950 och 1973. 
Upplagan 1950 var beträffande ordförrå-
det, men också i andra avseenden, starkt 
föråldrad redan efter ganska få är - den 
innehöll aldrig, inte ens i någon av de 
många omtryckningarna 1950-talsord som 
,iioped och iejp. Ett liknande öde kan den 
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nu aktuella tionde upplagan från 1973 
snart komma att drabbas av, om man inte 
ändrar principerna för nytryckningar eller 
också ger ut nya upplagor med väsentligt 
kortare mellanrum, t. ex. vart tionde är. 

Att jag tar upp detta beror på att det tycks 
mig vara viktigt för det ämne jag diskute-
rar. Ordlistan har stor auktoritet bland 
språkbrukare av alla slag, och den är ock-
så den rikslikare som andra ordlistor och 
ordböcker i stor utsträckning bygger på, 
ibland f. ö. på ett sätt som tangerar grän-
sen till plagiat. 

Exakt hur mycket ordlistan med sin ställ-
ning betyder för det allmänna språkbruket 
är det egentligen ingen som vet, men att 

den spelar en avgörande roll är uppenbart 
och obestridligt. 

Ordlistan innehåller, kan man säga, en 
sorts redogörelse för viktiga delsystem 
inom språket. Dessa system accepteras 
allmänt av språkbrukarna, 1 vaije fall i 
skriftspråk, och påverkar därigenom 
språkbruket inom hela den svenska språk-
samfälligheten. 

Men ordlistan är inte opåverkad av språk-
bruk som har vuxit sig starka trots vad det 
eventuellt står eller har stått i tidigare 
upplagor av den. Ture Johannisson ger 
många exempel på detta i sin historik över 
ordlistan i sin och Gösta Mattssons skrift 
Svenska Akademiens ordlista under 100 
är (Skrifter utg. av Svenska språknämn-
den 55, 1974). 1 tionde upplagan 1973 har 
många ändringar gjorts som rör systema-
tiska saker och som beror på språkbrukar-
nas envetenhet att på vissa punkter gå 
sina egna vägar - och detta har alltså i 
vissa fall accepterats i ordlistan. Jag kan 
t. ex. nämna att man i ordlistan 1973 ac-
cepterar singulariseringen av latinska 
pluraler som narkotika och petita, och att 
man låter den som så vill stava cigar(rtt 

med ett r och den som vill det stava ordet 
med två r. 

Ordförrådet 
Det försiggår alltså ett växelspel mellan 
det som kodifieras i akademiens ordlista 
och det faktiska språkbruket, och det gäl-
ler inte bara sådant som stavning och ord-
böjning. Detta visar också att " språkbru-
karnas" språkbruk kan vara bestämman-
de för språkförändringarna och språkut-
vecklingen. Men detta växelspel framgår 
långt tydligare av ordförrådet i olika upp-
lagor av ordlistan. 1 varje ny upplaga un-
der 1900-talet har nya ord förts in. Det är 
ord som har kommit i bruk efter utgiv-
ningen av föregående upplaga eller som 
när den utarbetades av någon anledning 
inte ansågs värda att ta med. De nya or-
den i varje ny upplaga, t. ex. den från 
1973, är ju inte ordlisteredaktionens på-
fund, utan de är hämtade ur det faktiska 
språkbruket. Just för de nya ordens del är 
det ofta av största vikt att de så snart som 
möjligt förtecknas i allmänt spridda och 
erkända ordlistor och ordböcker. Det gäl-
ler särskilt ord vars stavning och böjning 
kan vålla besvär för språkbrukarna, och 
kanske också sådana främmande ord som 
behöver förklaras för en bred allmänhet 
eller som eventuellt kan te sig överflödiga 
och ersättas med tjänligare ord bildade av 
inhemskt material. 

Vem är det då som skapar eller lanserar 
de nya orden? Vem råder över ordför-
rådet? Inom vissa begränsade men viktiga 
områden kan man klart peka ut de ansva-
riga. Jag tänker då i första hand på teknisk 
terminologi av olika slag, där Tekniska 
nomenklaturcentralen under snart fyra 
decennier har gjort mycket betydelsefulla 
insatser, både då det gäller skapandet och 
lanserandet av termer och inte minst när 
det gäller avgränsning och definiering av 
termer. Liknande verksamhet förekom-
mer, om än i mindre skala, inom andra 
fackområden. Men för det allmänna 
svenska ordförrådet, det svenska allmän-
språket, betyder detta inte så mycket rent 
kvantitativt. 



Mera betyder då tillskotten i det ordförråd 
som vi alla dagligen kan möta i våra mass-
medier och som ofta alltför oförmedlat 
och oförklarat förs ut till oss. Under efter-
krigstiden har svenskan och våra grann-
språk liksom åtskilliga andra språk tagit 
upp mängder av engelska och amerikans-
ka lånord inom nästan alla områden av vår 
kultur. Här finns det många ansvariga. 
Det finns inte minst journalister och andra 
som översätter material från engelska - 
det är t. ex. de som har ansvaret för att 
ordet romans har fått en ny innebörd i 
svenskan, en innebörd som för resten 
kanske är den enda levande för talrika 
svenskar. 

Jag skall inte rada upp flera exempel på 
den här inlåningen av främmande ord eller 
på inlån av nya betydelser i äldre lånord - 
vi vet alla att det rör sig om ett mycket 
betydande antal ord som förekommer 
med ganska hög frekvens i vår tids mass-
mediespråk. Och det är mest främmande 
ord, vilket är allvarligt. Det finns väl-
bekanta risker med åtskilliga sådana ord, 
särskilt den risken att de inte förstås eller 
nästan ännu värre att de helt missförstås 
av många svenskar, med andra ord att de 
bidrar till att befästa eller skapa klyftor 
eller barriärer mellan olika grupper språk-
brukare. 

Därför har de som vill införa nya ord och 
termer ett stort ansvar. Det gäller veten-
skapsmän och andra fackmän inom skilda 
områden, och det gäller också massme-
diernas folk som ger spridning åt både sitt 
eget språk och åt andras. Det är här fråga 
om grupper som verkligen kan sägas ha 
makt över en viktig del av språket, över 
det nutida och framtida ordförrådet. Och 
det är grupper som trots denna makt-
position ofta saknar de allmänna insikter 
om språk och språkbruk och villkoren för 
en väl fungerande språklig kommunika-
tion, som borde vara en grundförutsätt-
ning för att vi andra skulle vilja tillerkänna 

dem den maktposition de har skaffat sig - 
förmodligen för övrigt utan att egentligen 
vara medvetna om det, men det är ju en 
klen tröst. 

Svenska språknämnden 

Här kan det vara på sin plats att nämna en 
annan institution som kanske inte "råder 
över språket" men som i alla fall ger råd 

om språket, nämligen Svenska språk-
nämnden. Nämnden försöker med tjänliga 
medel erbjuda sina speciella tjänster åt 
alla som använder språket, t. ex. när det 
gäller införandet av nya ord och termer 
men också och inte minst när det gäller ett 
funktionellt och lättillgängligt språkbruk i 
allmänhet. Språknämnden har under 
årens lopp gett tiotusentals råd och re-
kommendationer i skilda språkfrågor, 
muntligen och i skrift. Det senare i hand-
böcker och ordböcker, särskilt Svensk 
handordbok, konstruktioner och fraseo-
logi, och i denna tidskrift. Men språk-
nämnden har ingen makt över språket och 
språkbrukarna. Att så många i så stor ut-
sträckning ändå följer nämndens rekom-
mendationer har två möjliga förklaringar. 
Den ena är att språknämnden av många 
uppfattas som en officiell instans, en auk-
toritet av nästan samma dignitet som 
Svenska Akademien och dess ordlista, 
den andra är att nämndens råd och rekom-
mendationer är så bra och klara och till-
lämpbara att språkbrukarna därför följer 
dem - jag ser naturligtvis helst att den 
senare förklaringen är den rätta, men jag 
är ingalunda övertygad om att så är fallet. 

Språknämnden har emellertid gjort insat-
ser som har haft och har betydelse för 
språkbruket, och i vissa fall också för sys-
temet. Det senare gäller framför allt ord-
former och ordböjning, f. ö. delvis i sam-
verkan med redaktionen av SAOL inför 
den tionde upplagan 1973. 
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De andra insatser rörande språkbruk som 

jag framför allt anser mig böra nämna här, 

är arbetet med att göra allt offentligt 

språk, myndighetsspråk, kanslispråk, för-

fattningsspråk osv., enklare och lätthan-

terligare både för alla konsumenter av det-

ta språk, och det ärju alla svenskar, och 

för det trots allt betydligt mindre antal 

svenskar som skriver texter på det språ-

ket. Den promemoria Språket i lagar och 

andra författningar som nämnden i samar-

bete med statsrådsberedningen utarbeta-

de på 1960-talet har haft en inte ringa be-

tydelse för den offentliga svenskans utse-

ende under senare är. Men det mesta 

tycks mig ändå återstå att göra, och nämn-

dens arbete fortsätter på mångahanda vis 

och på olika vägar. Allt sådant arbete med 

språkbruket i offentliga texter eller andra 

språkgenrer bedrivs i nära samarbete med 

dem som har dessa språkformer som ut-

trycksmedel. 

De väldiga mängder av texter på vad vi 

inom språknämnden kallar "offentlig 

svenska" som väller ut från myndigheter 

på alla nivåer har stor betydelse för all-

mänt språkbruk, och också för inställning-

en till språket. De som har makten över 

det offentliga språket - en stor och 

heterogen samling svenskar - har därför 

också ett stort ansvar för den allmänna 

språkutvecklingen. 

Det har på senare tid blivit modernt att 

säga att myndigheternas språk är ett slags 

maktspråk, ett förtryckarspråk. Sådana 

etiketter är i regel grovt missvisande, och 

det därför att de implicerar att myndighe-

ter och de som skriver för olika myndighe-

ter medvetet och avsiktligt skriver så att 

vanliga medborgare skall känna sig under-

lägsna eller få det allmänt besvärligt. Så 

enkelt är det inte, tyvärr. Det som är då-

ligt, snårigt och obegripligt i olika former 

för offentlig svenska - och det är inte så 

lite - det beror snarare på oförmåga att 

uttrycka sig enkelt, tydligt, rakt på sak, 

eller på ängslan att inte uttrycka sig fint 

eller värdigt eller korrekt nog. Huvud-

orsakerna är alltså långt svårgripbarare 

och svåråtkomligare än en snorkig över-

hetsattityd. Men dessa orsaker går att an-

gripa på ett rationellt sätt, genom upplys-

ning och utbildning. Och det är den vägen 

som språknämnden har valt och i ännu 

högre grad sannolikt kommer att följa. 

Utbildning i svenska 

Bland annat har språknämnden sedan 

länge krävt att det i all akademisk utbild-

ning för andra än svensklärare också bör 

ingå just för den utbildningslinjen avpas-

sad utbildning i svenska - för läkare, ju-

rister, tekniker, psykologer, socionomer, 

teologer osv. 

Ännu har detta krav, som senare har rests 

också från andra håll, inte lett till några 

påtagliga resultat, men det finns vissa för-

hoppningar om att det skall bli en bättring 

inom en inte alltför avlägsen framtid. 

Men vem bestämmer om det skall bli så-

dan utbildning i svenska, och vem be-

stämmer f. ö. över den oerhört viktiga 

grundutbildningen i svenska som ges inom 

de allmänna skolorna? Ja, det vet vi ju 

alla. Och jag menar att dessa grupper, 

inom den politiska maktstrukturen, inom 

Skolöverstyrelsen, inom Universitets-

och högskoleämbetet och inom de enskil-

da högskolorna osv., de har en väldig 

makt över språket, genom att de i själva 

verket kan bestämma på vilket sätt och i 

vilken utsträckning svenska språket skall 

läras ut och uppövas på alla nivåer inom 

det svenska undervisningsväsendet och 

vilken språkform som skall tillämpas. 

Man kan undra om dessa beslutsfattare 

egentligen är medvetna om sin makt och 

sitt ansvar när det gäller svenska språkets 

utveckling och bruk. 
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1 detta sammanhang är det på sin plats att 
säga att utbildningen av svensklärare är 
av särskild vikt, inte minst för den språk-
syn och de språkvärderingar som dessa 
lärare bibringas eller skaffar sig. Läro-
böckerna i svenska för olika stadier kan 
sägas spela en central roll inte bara för det 
språk som skolelever lär sig hantera utan 
också för deras språk som vuxna. Svensk-
lärarutbildare, svensklärare och läroboks-
författare (f. ö. inte bara i svenska) tillhör 
också dem som råder över språket och 
som har ett särskilt stort ansvar för det. 
Det vore bra om dessa grupper också all-
tid vore klart medvetna om och besinnade 
detta ansvar. Skolans svenskundervisning 
är av största betydelse för den allmänna 
språkutvecklingen och för alla vuxna 
svenskars språkbruk. 

Massmedierna 

Den allmänna språkutvecklingen, dvs. 
språkbruket och olika konkurrerande 
språkbruk, speglas kanske bäst och be-
träffande förändringar också tidigast i 
våra massmedier, i tidningar och tidskrif-
ter, i radio och tv. Det är också så att det 
språkbruk som förekommer i massmedi-
erna kan antas ha stor betydelse för 
många andra svenskars eget språkbruk - 
på gott och ont. Och samtidigt är det ju så 
att de som skriver i tidningar eller som 
talar i radio och tv också är enskilda 
svenskar med sitt eget språkbruk som bas 
för sina offentliga framträdanden. 

Enskilda språkmäns insatser 

De konventioner och vanor som tillsam-
mans bildar det svenska språket är resul-
tat av generationers bruk av språket, en 
produkt av språksamfällighetens gemen-
samma erfarenheter och upplevelser. Så 
skulle det kunna uttryckas i högtidliga 
sammanhang. Men ändå är det en sanning 

med så många modifikationer att man på 
goda grunder kan tvivla på att det över 
huvud taget är sant. 

Det finns enskilda personer som genom 
sin verksamhet som språkvårdare och 
språkmästare har gjort insatser av en så-
dan art att de också bör räknas in bland 
dem som råder över språket - språkmän 
som har väglett språkbrukarna och därige-
nom kommit att prägla det språk vi alla 
använder, som alltså kan sägas ha bidragit 
till att styra språkutvecklingen. Här kun-
de åtskilliga namn nämnas - Johan Erik 
Rydqvist, Esaias Tegnér d. y., Adolf 
Noreen, Nils Linder, Gustaf Ceder-
schiöld. Men framför allt är det Erik Wel-
lander som man särskilt tänker på i detta 
sammanhang. Vad hans språkvårdande 
och språkskolande verksamhet har betytt, 
i synnerhet under tiden från 1939 då Riktig 
svenska gavs ut, kan inte exakt mätas, 
men att den har haft en oerhörd betydelse 
för språksyn och språkbruk under vår 
egen tid och också för framtiden är så 
uppenbart att det inte behöver understry-
kas särskilt. Det gäller inte minst centrala 
områden som jag tidigare har berört - 
alldeles särskilt svenskundervisning på 
alla nivåer och myndigheternas språk. Det 
är viktigt att en enskild insats som denna 
också nämns i detta sammanhang, och 
inte bara kollektiva insatser av skilda slag. 

Språkbrukarnas ansvar 

Det är helt enkelt så att vi inte alla är 
likvärdiga eller jämlika när det gäller infly-
tandet över språket. De som ofta och 
mycket vänder sig till en bred allmänhet 
eller som betraktas som språkliga auktori-
teter i någon form, de har långt större 
makt över den allmänna språkutveck-
lingen än de många vars språk aldrig når 
utanför en mycket trång krets av anhöri-
ga, arbetskamrater och vänner. Det är 
bland annat därför som jag anser att det är 



skäl att särskilt nämna massmediernas 
folk i gruppen av dem som råder över 
språket. Och det är också därför som just 
dessa människor liksom de som skriver 
offentlig svenska är det viktigaste målet 
för ett meningsfullt arbete på att skapa 
och främja ett effektivt, lättillgängligt men 
samtidigt nyanserat och uttrycksfullt 
språkbruk. 

Och kanske ändå också varje enskild 
språkbrukare kan sägas ha ett delansvar 
här, för det är ju trots allt så att på något 
sätt summan av allt språkbruk är det som 
så småningom kan ändra både språket 
som system och det språkbruk som all-
mänt uppfattas som lämpligt och gott. 

"Vem råder över språket?" Jag har, som 
kanske framgår, inte klart kunnat besvara 
den frågan. Jag har däremot försökt ge 
några antydningar om hur jag ser på pro-
blemet, och andra kan ha olika meningar 
och kan vilja ta med andra grupper som 
viktiga för besvarandet av frågan i rubri- 

ken. Jag kunde t.ex. ha tagit upp vem 
eller vad som styr de första barnaårens 
språkutveckling, förlagens verksamhet 
och de skönlitterära författarnas insatser. 
Att jag inte har gjort det har flera orsaker, 
inte bara det begränsade utrymmet. Jag 
har nöjt mig med att uppehålla mig vid det 
som jag anser centralt och allmängiltigt. 

Men jag vill ändå till sist än en gång po-
ängtera att även om det är relativt få grup-
per eller instanser som verkligen kan sä-
gas "råda över språket", så är det ingen 
grupp i samhället och ingen enskild 
svensk som inte kan sägas ha åtminstone 
ett delansvar för vårt språk, i nutiden och 
också för framtiden. Det är den insikten 
som man skulle önska vore mera allmän 
också bland de verkliga makthavarna i 
språkets och språkutvecklingens värld, 
inte bara i deras yrkesroller utan också i 
deras egenskap av svenska språkbrukare 
på samma villkor som alla andra svenska 
språkbrukare. 
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Utredningsspråk 

Utredningsspråk och andra former för offentlig svenska har 
länge stått i centrum för språknämndens intresse. Men den 
offentliga svenskan har under senare år kommit att uppmärk-
sammas allt mera på många andra håll i samhället. Den är 
t. ex. ett mycket viktigt område för den nu sittande byrå-
kratiutredningens arbete. Byråkratiutredningen skall föreslå 
åtgärder för att underlätta medborgarnas kontakter med myn-
digheterna och över huvud taget försöka minska byråkratin i 
samhället. Utredningen har bl. a. intresserat sig för bibliote-
kens roll i samhällsinformationen och gjort ett försök i samar-
bete med folkbiblioteket i Skellefteå. 1 en rapport om det 
försöket nämns det att elever från föreningslinjen vid Medle-
fors folkhögskola fick läsa ett brett urval av utredningar, dvs. 
en form av samhällsinformation som finns tillgänglig på bib-
lioteken. De levererade en förödande kritik. Sammanfattnin-
gen av den kritiken är värd att nå vidare spridning, och därför 
skall den återges här (efter Byråkratiutredningens rapport 
Service och information, Ds Kn 1978: 6). 

Utredningarna skrivs i första hand för 
dem som skall besluta i frågorna dvs, de 
förtroendevalda. Dessa är oftast s. k. van-
liga människor, som på fritid ska bilda sig 
en uppfattning i svåra frågor. De ska ock-
så berätta för och fråga sina uppdragsgiva-
re om samhällsproblem och tänkbara lös-
ningar. 

Vi menar därför att sådana här utredning-
ar måste skrivas för att förstås av i princip 
alla som berörs av dem. Tyvärr tycks det 
inte vara så. 

Länge har kanslisvenskan kritiserats utan 
att bli särskilt mycket bättre, vare sig den 
förekommer i statens offentliga utredning-
ar, avtal eller deklarationsanvisningar. Vi 
tycker att de kommunala utredningar vi 
läser i de flesta fall är fyllda av samma 
språkliga misslyckanden som sina förebil-
der på riksplanet. 

Här förekommer en uppsjö av brott mot 
allt som brukar krävas för en god svenska. 
Här finns alltför långa meningar, för långa 
ord, teoretiska uttryck för praktiska före-
teelser, opersonlighet, passiva skriv-
former, oförklarade och ofta onödiga 
fackuttryck. Här skrivs från en upphöjd, 
livlös ställning: kommittéer avhåller sam-
manträden om postala servicefunktioner. 
Människor av kött och blod, känslor och 
åsikter är borta. 

Vi tror att dessa uttryckssätt är skadliga. 
De avlägsnar experter från människorna, 
bygger upp murar i stället för att riva dem, 
gör människor passiva och ointresserade i 
stället för aktiva och skapande. Hur kan 
man begära att vi skall slå vakt om våra 
skogsdungar i tid när vi inte förstår att de 
är hotade förrän motorsågen talar svens-
ka? 
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Vi vägrar tro att våra utredare skriver så 
här för att föra oss bakom ljuset, snarare 
beror det på att de inte gjort klart för sig 
för vem de skriver. De tror att en "utred-
ning" måste se ut på ett visst sätt, skrivas 
på ett visst språk och att läsaren (antag en 
sådan) ska bli imponerad. Lite tillspetsat 
tror vi att den bäste utredningssekretera-
ren är den som aldrig läst en utredning. 
Han (för det är naturligtvis en han) skulle 
skriva "vi tycker" i stället för "utred-
ningskommittén anser". Han skulle inte 
skriva ett långt stycke för att dölja att där 
egentligen inget står. Han skulle vägra att 
klä sig i kejsarens nya kläder. 

Vi hävdar alltså att även svåra förhållan-
den kan förklaras enkelt. Annat är undan-
flykter. Om inte ämnesexperterna kan 
skriva utredningen begripligt så låt infor-
mationsfolket göra det innan den ges ut. 
Visst kan ett långt ord i förklarad form 
kanske ta större plats, men det är väl be-
gripligheten värd? Förklara oundvikliga 
fackuttryck i små faktarutor, ge läsaren en 
vänlig chans att hitta de röda trådarna i 
texten. Det är ju grannarna, föräldrarna 
och barnen som skall läsa det som skrivs. 
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Alf Isak 	Kritiske faktorer i samisk 
Keskitalo 

språkutvikling 

Samiska, i olika dialektala varianter, talas i tre nordiska 

länder, Sverige, Norge och Finland. 1 det språkliga kärnom-

rådet har mer än 80% av befolkningen samiska som moders-

mål. Trots att samiskan utvecklas till ett språk som klarar ett 

modernt samhälles mångskiftande behov är det underrepre-

senterat i de flesta sammanhang utanför språkbrukarnas pri-

vatsfär. Om orsakerna till detta och om åtgärder som behövs 

för att stärka samiskans ställning skriver Alf Isak Keskitalo, 

sektionsledare vid Nordiska sameinstitutet i Kautokeino. 

Innledning 

Problemene omkring samisk språkrokt er 
på mange måter kvalitativt forskjeliige fra 
problemstillingene ellers i Norden. Hva 
antallet språkkompetente angår (ca. 
35000), er det samiske språket sammen-
ligningsbart med Grønlandsk og Froysk 
(og noe irrelevant med Ålandssvensk). 
Imidlertid er situasjonen for det samiske 
språket langt mer ustabil på grunn av geo-
grafisk spredning, demografisk frekvens-
grunniag, statspolitiske forhold, dialekt-
forskjeller og det rent legale statusprob-
lem. Jeg tror det er forsvarlig å si at det 
samiske språket i moderne tid står i en 
såvidt ekstrem situasjon, at selve holdnin-
gen til språkets framtid i og utenfor den 
samiske foikegruppen påvirker språkets 
vitalitet direkte, så å si fra dag til dag. Det 
står imidlertid fast at den samiske språksi-
tuasjonen som helhet i usedvanlig grad er 
påvirkelig av språkrøkttiltak. Dette gjor 
samisk språkarbeid til en svrt alvorlig 
sak innad, men også konsekvensrikt og 
interessant. Dette burde berore også det 
generelle nordiske språksamarbeids an-
svarlighetsforhold til samisk språkutvik-
ung. 

Om vi sammenfatter det samiske språkets 
stilling i nordisk perspektiv, vii de nega- 

tive aspekter vre ioynefallende. 
- samisk er det eneste av de "innfødte" 

språk i Norden som ikke har en lovfes-
tet offisiell status. Offentlige tiltak i un-
dervisning og media er av "ad hoc' 
karakter. 

- samisk tales i tre stater (eg. 4), som 
hittil ikke har tilstrebet en enhetlig stil-
lingstagen til samiske språksporsmål. 
Da forholdene er svrt forskjellige i de 
enkelte land, mangedobles problemene 
for samisk språkrøkt. 

- samiske språksporsmål er infiltrert i 
konfliktfylte etniske forhold, spesielt 
der samisk språk står forholdsvis 
sterkt. Det er vanskelig å oppnå saklig 
debatt på lokalt plan. Språksporsmålet 
står i sammenheng med rettighets- og 
ressursdebatten. 

- enkelte former for nordisk samarbeid, 
spesielt tillop til økonomisk og kultu-
relt samarbeid på Nordkalotten, er 
ennå ikke rimelig tilpasset samiske be-
hov. Det samiske samfunnet kan ut-
settes for ytterligere press ved økende 
internasjonalisering og utbygging i 
nord, dersom samiske interesser ikke 
blir innarbeidet i utviklingen i tiden 
framover. 

Jeg skal her i det vesentlige berore endel 
samfunnsmessige sider ved den samiske 
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språksituasjonen. De systematiske aspek-
tene ved samisk språkrokt har vart omtalt 
bl. a. av Ole Henrik Magga i "Språk i 
NordenS' 1975. Det fins svrt lite eksakt 
viten om de kvantitative sider ved det sa-
miske språkets sosiale eksistens. Dette 
blir derfor nrmest et observasjonsnotat 
med en ansats til analyse. 

Karakteristiske lokaliteter 

Om man ser bort fra dia!ektinndelingen, 
er det mulig å karakterisere tre geografis-
ke samiske språkområder ut fra graden og 
arten av språkets funksjon i samfunnet: 

fig. 1 

1. Reindriftsoinrådet omfatter det meste 
av det tradisjonelle samiske bosetnings-
området fra forhistorisk tid (med unntak 
av det meste av det nåwerende Finland 
der det ikke lenger finnes samisk boset-
ning i vanlig mening dvs. fullstendig assi-
milasjon). Språksituasjonen i dette områ-
det kan best karakteriseres med begrepet 
'modernisering" i negativ betydning. 

Bosetningen har vrt svrt spredt med 
små familiesamfunn med begrenset inn-
byrdes kontakt. Dette ser i seg selv ut til å 
ha ført til en privatisering av samiske 
språkbruksituasjoner. 

Kolonisering og utbygging av de samiske 
områdene har tvunget de samiske små-
samfunnen i form av skikkelig samiskun-
dervisning i skolene. Det samiske språket 
er raskt blitt kvantitativt overkjørt av 
svensk i de samfunnssammenhenger der 
en kunne vente bruk av samisk. Ifolge 
Ingwar Åhrén har dette, sammen med 
sterkt samisk organisasjonsengasjement, 
ført til at samisk har tapt stillingen som 
kommunikasjonspråk samer imellom. 
Denne tendensen er tydeligere jo lengre 
syd en kommer. 

Resultatet er at det samiske språket over 
store deler av området kun beherskes av 
en del av den eldre generasjon (geronto-
lekt?). Til gjengjeld er den samiske identi-
teten ikke stigmatisert, og ii/len til språk-
rokt er sterk. Likevel står samisk språk-
rokt her overfor store problemer, ikke 
minst av mangel på personellressurser. 

2. Kystområdet omfatter fjordstrokene i 
den nordligste delen av Nord-Norge. 
Bygder som tidligere har vart samisk-
språklige, har med få unntak blitt fullsten-
dig fornorsket. lfølge sosialantropologen 
Harald Eidheim er årsaken her et sterkt 
fornorskningspress som har fort til at 
selve den samiske identitet er "stigmati-
sert" og privatisert. Språket, som tidli-
gere sto kvantitativt sterkt, forsvant fra 
den offentlige scene, og mangelen på and-
re etniske emblemer forte til en stille assi-
milasjon, ihvertfall på overflaten. Det fin-
ner praktisk talt ikke lenger sted noen 
overforing av språket til de yngste gene-
rasjoner. 1 motsetning til i reindriftsområ-
det synes interessen for språkrokt å vare 
ubetydelig. 

Bildet er imidlertid ikke helt entydig i kyst-
området. F.eks. har et par fjordkom-
muner i Finnmark i Norge en karakter 
som gjor at de kan sies å hore til det opti-
male språkområdet. Det hersker også 
ellers i kyststrokene en viss passiv språk- 
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beherskelse av forholdsvis permanent 
type. 

3. Kjerneornrådet for samisk språk som 
funksjonsdyktig i samfunnet utgjøres av 
5-6 kommuner i Finnmark, et par kom-
muner i Finland og enkelte lokalsamfunn i 
Sveriges nordligste kommuner. På grunn 
av en samisk befo!kningskonsentrasjon 
med 80-90% samisktalende, har det sa-
miske språket anvendelse i de fleste typer 
daglige språkkontakter og delvis i offent-
lig kommunikasjon, administrasjon og 
handel. Det har også økende status i sko-
leverket. 

Det finnes tilløp til en viss lokal språkpoli-
tikk. Ved siden av at det samiske språket 
har sterk etnisk konnotasjon, lres det av 
en del av den ikke-samiske befolkningen. 

Kjerneområdet må sies å vre en optimal 
lokalitet for samisk språkrokt. For det 
første kan en ikke vente at positive utvik-
lingstrekk viI vre mulige totalt sett der-
som de ikke er ettersporbare i kjerneom-
rådet. For det andre er selve språksyste-
mets utvikling avhengig av det som skjer i 
kjerneområdet på grunn av innovasjons-
prosessen i de forskjellige samfunnssek-
torene. Akseptering av normeringsarbeid, 
leksikaliseringsprosesser og offentliggjo-
relse av språkets status kan vanskelig 
tenkes utenfor almen språkfrekvens og 
språkbruk i den målestokk der forekom-
mer i kjerneområdet. Alment kulturpoli-
tisk sett er det også svart viktig at språket 
i kjerneområdet fungerer som det mest 
omfattende etniske kriterium. Vi skal der-
for i det folgende konsentrere oss om 
språksituasjonen i kjerneområdet som mi-
nimumsfaktorer for samisk språkrøkt. 

Jeg försoker her å forstå situasjonen utfra 
fire nrligende kritiske faktorer for språ-
kets levedyktighet: 
- språkets sosiale frekvens 
- sosial språkkering 

- språklig og sosial kompetanse 
- språkets status privat og offentlig 

Språkets sosiale frekvens 

Med "sosial frekvens" kan vi forstå hyp-
pigheten av språket i dagliglivets språk-
brukssituasjoner, sett i forhold til fore-
komsten av et komplementrt språk. Om 
vi ser på situasjonen i Kautokeino kom-
mune i kjerneområdet som typisk, får vi 
folgende bilde. 

Av en befolkning på ca. 2800 personer i 
Kautokeino har ca. 807( samisk som fors-
te språk, resten, 20, norsk. Da nesten 
alle samer behersker norsk i noen grad, - 
og svrt mange perfekt, mens bare få av 
de norsktalende p. g. a. av stor migra-
sjonsprosent etc. (vi kan her se bort fra 
stigmatiseringsfenomenene) behersker sa-
misk, får vi det typiske asymetriske for-
hold mellom majoritets- og minoritets-
språk. 

Folgen er at det samiske språket, til tross 
for at det er morsmål for et overveldende 
flertall av befolkningen i Kautokeino, blir 
sterkt underrepresentert i det totale antall 
språkbrukssituasjoner, mens norsk blir 
tilsvarende overrepresentert. Med et ut-
trykk fra genetikken, kunne man si at 
norsk i de fleste språksituasjoner fungerer 
som dominant gen og "okkuperer" situa-
sjonen. Vi kan lage folgende tilnrmede 
grafiske bilde: 

TTT 
1234 5 67 8 91() ..... N 
antall deltagere i språksituasjonen 

Tilnrmet gjennomsniulig forekomst av 
språkene 

At prosentdelen for samisk oker og flater 
noe ut med stigende antall personer i 
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språksituasjonen, skyldes "offentliggjør-

ing" av situasjonen og tolkning som te-

matisert fenomen i språkbrukssituasjoner 

med mange deltagere. 

Enda klarere enn i muntlig språkbruk, 

viser den "fysiske" forekomsten av språ-

ket en klar underrepresentasjon av sa-

misk. Dette gjelder f. eks. offentlig skilt-

ning, tele- og postkommunikasjon, admin-

istrasjonens skjemaer, offentlige referater 

og protokoller. På den private kommer-

sielle sektor er den fysiske bruk av samisk 

praktisk talt lik null. 

'Røkning forbudt" og "Hunder må ikke 

medtas" er de eneste vanlige oppslag med 

samisk tekst. Symptomatisk nok er det 

.f»budene som skal forstås. Bortsett fra en 

etterhvert mer konsekvent vegskiltning 

ved bruk av samiske stedsnavn, er det 

altså lite ved den synlige språkbruk som 

gjenspeiler de faktiske språkforholdene i 

Kautokeino. 

Den konsekvente underrepresentasjon av 

det samiske språket i samfunnet får kon-

sekvenser for det intuitive bilde individet, 

bevisst eller ubevisst, danner seg av 

språkbruken og muligheten av språkbruk i 

samfunnet. 

Sosial språk1aring 

Med dette uttrykket forstår jeg ikke den 

elementre tilegnelsen av morsmålet på 

småbarnsstadiet som i det alt vesentlige 

foregår i den nrmeste familiekrets. Man 

kan derimot tale om lring av den språk-

lige praksis i samfunnet. Jeg tenker ifor-

ste rekke på: 

- lring av lwla'ning til bruk av språket! 

språkene 

- lring av terminologi bundet til språ-

kets samfunnsfunksjon i vid forstand. 

Det synes å vre klart at den forholdsvis 

lave frekvens av samisk i videre sam-

funnssammenheng får negative konse-

kvenser for språkbrukerens sikkerhet og 

uniiddelharhet i valg av kommunika-

sjonsspråk. Befolkningen i Kautokeino 

øker kraftig, med en depersonifisering og 

anonymisering av den enkelte språk-

bruker som folge. 1 situasjoner overfor 

personer han ikke kan plassere språklig 

velger han minste motstands vei og bruker 

folgelig norsk. Denne usikkerheten gjor 

seg spesiellt gjeldende mellom personer 

som i alder er skilt av mer enn en skole-

periode (9 år) og altså ikke nødvendigvis 

kjenner hverandre av utseende. 

Den nølena'e og reflekterte  holdning til  

bruk av samisk forer lett til innlrt skep-

sis i språksituasjoner, og er i seg selv med 

på en ytterligere reduksjon av frekvensen 

enn den som kan avledes av assymetriske 

språkkunnskaper. 

En del av språkets termer er bundet til en 

videre sosial funksjon. 1 samisk språk-

sammenheng er dette bl. a. tydelig i 

slektskapsterminologi, 	nringstermino- 

logi og naturterminologi. Når språkets so-

siale frekvens reduseres, synker samtidig 

muligheten for en systematisk beher-

skelse av de deler av språket som må 

lres utenfor hjemmets fire vegger. 

Utviklingen i Kautokeino er forelopig 

ikke kommet så langt at situasjonen er 

prekr, selv om skandinavismen holder 

sitt inntog bl. a. i slektsterminologien. 

Men for dem som ikke har samisk som 

morsmål blir det antagelig stadig vanskeli-

gere å lre de mer subtile distinksjoner i 

språket å kjenne. Det er mye som tyder på 

at det innen et avgrenset samfunn må 

vre minst 50% samisktalende for at fre-

kvensen skal bli tilstrekkelig stor til at 

personer som ikke kan språket på forhånd 

skal ha en reell sjanse til å tilegne seg 
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språket i daglig omgang. Man kan kanskje 
si at det språklige kjerneområdet konsti-
tueres nettopp av en frekvensterskel som 
er kritisk for sosial språkiring. Dermed 
bør også samisk språkrokt ta hensyn til at 
det dreier seg om diskontinuerlige pro-
sesser, som brått kan forandre språksi-
tuasjonen innenfor området i negativ eller 
positiv retning. 

frekvens for lring nedsetter muligheten 
for kommunikasjon, og at det her er snakk 
om sprang i muligheten for kompetanse, 
ikke om jevne kurver. Det bør vre en 
oppgave for språkvitenskapen å klarlegge 
mer om slike "kvante' '-fenomener for 
hvert enkelt språk. 1 alle fall er de sentrale 
for de prosesser minoritetsspråk undergår 
i samfunnet. 

Språklig og sosial 
kompetanse 

Muligheten til å lere språket inneberer 
også mulighet for sosialisering i samfun-
net generellt. 1 det samiske kjerneområdet 
er det tydelig at beherskelse av det sa-
miske språket ikke bare er en direkte for-
utsetning for å delta fullt ut i samfunns-
prosessene. Man kan også sette et visst 
likhetstegn mellom språkkunnskaper og 
evnen til å forstå de generelle problemer 
som samene som etnisk minoritet er oppe 
i, iallfall slik disse fortoner seg lokalt. 
Kravet til kommunikativ kompetanse 
henger nøye sammen med muligheten til å 
fremme f. eks. språklige forvaltningsre-
former, det vii si å kunne gjøre reformer 
forstått og akseptert av hele befolkningen. 
Kunskap i språket skaper også respekt for 
språket. 

Et hvert språk har strukturer som er mer 
eller mindre lett tilgjengelige sett ut fra de 
forutsetninger den språklrende har. 
Vanskelig tilgjengelige deler av språket vii 
kunne utgjøre kritiske terskler for den 
som lrer språket, spesiellt som voksen. 
Sett i forhold til f. eks. norsk er samiske 
språkfenomener som dualis- og possessiv-
konstruksjoner spesiellt problematiske å 
tilegne seg. Man kan regne med at en vok-
sen person vii nøle med overhodet å ytre 
seg på samisk dersom vedkomende ikke 
behersker dualisformene. Dette er et kon-
kret eksempel på at utilstrekkelig språk- 

Språkets status 
privat og offentlig 

1 Kautokeino er det samiske språkets sta-
tus tvetydig på grunn av underrepresen-
tasjonen i samfunnet. For de fleste språk-
brukere viI det se ut som noe uforståelig at 
det språk som av det overveldende flertall 
holdes som en overordnet verdi allikevel 
ikke har en tilsvarende plass i det offent-
lige språkbiide. Dette skaper lett resigna-
sjon og passivitet i konkrete valgsitua-
sjoner, både i dagliglivet og på det poli-
tiske plan. 

Det er bare en bevisst språkpolitikk som 
kan hindre at det samiske språket privati-
seres i det lange bp seiv i kjerneområdet. 
1 debatten omkring språket i menneske-
rettighetsproblematikken tales det ofte 
om retten til språk, men det ser ut til at 
man for mange minoritetsspråks vedkom-
mende ikke kan komme utenom å formu-
lere en språkplikt. Etter mitt syn kan man 
ikke oppnå en retferdig status for det sa-
miske språk, uten at det i de geografiske 
områder der det finnes demografiske for-
utsetninger gjøres til obligatorisk forvalt-
nings-, undervisnings- og mediaspråk. 
Dette kan bare skje gjennom lovreformer. 
Det tragiske er imidlertid at det er vanske-
hg å skape en konsensus for dette uten 
forhåndsstatus, og en status for språket 
forutsetter i stor grad en almenpositiv inn-
stilling i befolkningen, som bare oppstår 
ved kommunikativ kompetanse. 
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Folgende skisse kan illustrere samisk 	Vi er også i den stilling i Norden at såvel 
språkrøkts problem 	 almen forståelse for problemet og de sam- 

lede ressurser er enestående. Kan Norden 
kompetanse 	 bevise at språkrøkt er mulig? 

lring 	-----  — — — 	Status 

frekvens 

Det er på statussiden at de nordiske og 
nasjonale språkorganer virkelig kan yte en 
innsats for samisk språk. 
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Sture Allén Dator, fackspråk och allmänspråk 

Datamaskin, dator, data - tre ord för samma apparat. Om 
dessa svenska termer och deras bruk handlar denna artikel av 
professor Sture Allén, föreståndare för Språkdata, institutio-
nen för språklig databehandling vid Göteborgs universitet. 

1 början talade man om matematikmaskin. 

Det var inte bra, eftersom apparaten långt 
ifrån bara används som räknare. Man kal-
lade den också elektronhjärna. Det var 
naturligtvis ändå mycket sämre. 

Med tanke på att det är fråga om en "data- 
behandlingsapparat" 	(Dataordboken 
1977) var det helt i sin ordning, att man 
efterhand började kalla den datamaskin. 

På 1960-talet var det normalt så den hette. 
1 Grönköpings Veckoblads narrspegel 
blev det förstås datummaskin. 

En vacker dag stod det i DN (29/3 1969) 
att tidningen skulle börja använda dator i 

stället för datamaskin. Varför? Den hu-
vudsynpunkt som fördes fram den gången 
var att man ville ha ett kortare ord. Det 
var det som var Börje Langefors' argu-
ment i den fotnot i boken Introduktion till 
informationsbehandling 1968 där ordet 
lanserades. Man nämnde också att det var 
lätt att göra sammansättningar som dator-

styrd. Man hade rentav vissa tankar om 
att dator skulle kunna få internationell 
spridning. 

Beteckningen för den här maskinen har 
blivit ett ofta nämnt exempel i diskussio-
nen om nuspråket. Detta hänger inte bara 
samman med att det gäller ett tydligt be-
hov utan också med att man snabbt kom-
mer in på flera viktiga principfrågor. Det 
finns anledning att titta lite närmare på 
saken. 

Nuläge 

Hur är läget idag, tio är efteråt? 1 tid-
ningsspråket som genom sitt inflytande är 
ett av allmänspråkets viktigaste områden 
tycks det vara jämnt skägg mellan data-
maskin och dator. Det finns i runt tal 20 
fall av vardera i ett material på en och en 
halv miljon ord, som nyligen har samlats 
in och databehandlats. 

Däremot satsar man på dator i facksprå-
ket. 1 Dataordboken finns datamaskin 
inte alls upptaget. 

På ett tidigt stadium började en språklig 
förenkling komma in. Precis som vi har 
fått (en) radio genom att kapa radioap-
parat fick vi (en) data genom att kapa 
datamaskin. Den korta formen mottogs 
med blandade känslor, och det var en bi-
dragande orsak till att dator fick sprid-
ning. 1 Olof Johannessons (dvs. Hannes 
Alfvéns) uppmärksammade bok från 
1966, Sagan om den stora datamaskinen, 
talas det på många ställen om datan. 
Svenska språknämnden och Tekniska 
Nomenklaturcentralen har båda konstate-
rat att ordet är korrekt bildat. 

1 det tidningsmaterial som jag nämnde 
finns det flera fall av data som beteckning 
på apparaten: datan skojade med småfö-
retagare, ett minne hos datan, alla svar 
körs på data osv. 1 Aktuellt i teve sade en 
reporter häromdagen: En del upplever da-
tan enbart som en hjälp. Är datan på väg 
att ta hem spelet mellan datamaskin och 
dator? 
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Vi behöver ju inte bara ett ord för själva 
apparaten utan också ord för närliggande 
begrepp som gäller verksamhet och egen-
skap. Se på uppställningen här nedan. 

En ordgrupp behövs 

Det som ligger dator i fatet är språkligt 
sett- inte minst otympligheten i ordbild-
ningen, trots datorstvrd och mikrodator. 

Apparaten Verksamheten Egenskapen 

1 2 

datamaskin att databehandla databehandling datamaskinell 
E flera datamaskiner 
data (att data) (datning) (datlig?) 
11 flera dator 
dator (att datorbehandla) (datorbehandling) datorbaserad 
E flera datorer (datorisk?) 

Den första raden upptar en välkänd serie 
som utgår från datamaskin; här kan data! 
behandla, -behandling betraktas som el-
lipser för datamaskin/behandla, -behand-
ling. Den andra innehåller verbet data, 
som väl hittills bara har framkastats tillfäl-
ligt. Det är emellertid regelbundet bildat, 
jämfört. ex. (en) kratta, (att) kratra. 1 och 
för sig kan databehandla också fungera 
som verb till substantivet data. Ordet dar-
hg har jag visserligen aldrig stött på, men 
också det är bildat efter känt mönster: 
skriftlig, statlig, vanlig osv. Rad 2 har allt-
så utbyggnadsmöj!igheter. För den tredje 
raden gäller att datorbehandla visserligen 
finns i senaste upplagan av Svenska Aka-
demiens ordlista men enligt min erfaren-
het används mycket lite (exempelvis finns 
inget belägg i tidningsmaterialet). Lägg 
märke till att verbet datorisera används i 
betydelsen "utrusta med datorer". För 
att uttrycka egenskapen tar man till en 
sammansättning av typen datorbaserad. 
Datorisk vore möjligt. 

Vad speciellt data angår ser vi att det blir 
sammanfall mellan beteckningen för ma-
skinen och den plurala beteckningen data 
för de uppgifter som bearbetas i maski-
nen. Detta är i och för sig inte eftersträ-
vansvärt. Det bör likväl nämnas, att sam-
manhanget normalt avgör om man syftar 
på det ena eller det andra. 1 sådana fall där 

man vill ha garantier för att det uttryck 
man använder skall uppfattas som beteck-
ning för apparaten kan man utnyttja den 
längre formen datamaskin. 

1 det här sammanhanget anmäler sig också 
frågan vad Data i Dataordboken betyder. 

Gör man en omskrivning av titeln, blir 
resultatet ungefär Ordbok över termer på 
databehandlingens område, vilket också 
svarar mot den engelska undertiteln Data 
processing glossary. Vi ser alltså hur data 
med utgångspunkt i databehandling har 
utvecklats till en ganska behändig allmän 
beteckning för området, använd också i 
fackspråket. Det är mot den bakgrunden 
man skall betrakta ord av typen dataan-
läggning, datacentral, darateknik osv., 
där data- svarar mot darabehandhings-. 
Det är nog också därför som datorbe-
handla, datorcentral osv, känns som allt-
för snäva beteckningar. 

Man har nu börjat experimentera med sy-
stem där våra tevear skall kunna använ-
das som ett slags dataterminaler. Jag 
tänker på motsvarigheter till engelska 
viewdara men också på system av andra 
typer. Just den allmänna innebörden i 
data skulle vi kunna utnyttja här. Varför 
inte ge sådana system den samlande be-
teckningen datateve (data-TV)? 
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Andra språk 

Vi har också anledning att se ut över grän-
serna. 1 Norge dominerar datamaskin. 
Där debatterar man just nu emellertid ett 
förslag att gå över till dalar under appel-
len "Norge inn i datoralderen". Inlägg till 
försvar för datamaskin saknas inte. 1 de-
batten har också ett alternativ dat dragits 
in. Ett argument som har förts fram är att 
dat är den minsta gemensamma nämnaren 
för den ordgrupp det gäller. Uppfattning-
arna i debatten går rätt starkt isär. 

1 Danmark används datamaskine men 
framför allt datamat. Detta ord är lika 
speciellt danskt som dalar är speciellt 
svenskt. 

Engelskan har sedan gammalt compuler, 
och det ordet är nu på frammarsch i tys-
kan: der Computer. Där har man också 
Da ten vera rbeitungsanlage, EDV-Anlage 
och Rechenanlage. 1 franskan används 
calculateur och ordinateur. 

Variation i allmänspråket 

1 den situation som råder blir det viktigt 
att göra ett påpekande som egentligen är 
alldeles odramatiskt. Poängen ligger i att 
det faktiskt måste göras. Alltså: en viss 
sak behöver inte ha endast en beteckning i 
allmänspråket. Tvärtom är det ofta en till- 

gång att vi kan uttrycka (ungefär) samma 
sak på flera olika sätt. Allmänspråket har 
med andra ord inte samma behov av en 
enhetlig terminologi som fackspråket. 
Men vi skall naturligtvis inte skapa onödi-
ga skillnader. Här finns i själva verket 
utrymme för ett samarbete på flera fronter 
till fördel för språket och språkbrukarna. 

1 fråga om beteckningen för den aktuella 
apparaten ter det sig då så här. Även om 
man på fackområdet vill hålla sig till det 
internationellt sett isolerade och språkligt 
sett ganska oviga dator, finns det ingen 
anledning att motverka datamaskin i all-
mänspråket. Det ordet med tillhörande 
ordgrupp är sedan länge väletablerat i 
språket och är det bästa i relation till dans-
kan och norskan. Skulle datamaskinen 
och datorn i större utsträckning få dela 
plats med datan, så bör vi kunna bära det 
också. 

Sensmoraler 

Fackspråkets termer är inte alltid bra för 
allmänspråket - och inte för fackspråket 
heller. 
Spräkbrukares böjelse för schablonlös-
ningar är inte alltid bra för språkbruket - 
och inte för språkbrukarna heller. 
Svenska ord är inte alltid bra för norskan 
- och inte för svenskan heller. 
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Catharina 	Språk i Norden - särspråk och 
Gr/in baum 

samnordiska 

Vilka olika stadier av språkgemenskap och språkskillnad har 
vi haft i Norden? Hur har nordborna själva sett på den språk-
liga samhörigheten? Sätter språkvården käppar i hjulet för en 
språktillnärmning i Norden? Dessa och andra frågor behand-
las i årets volym av Språk i Norden, årsskrift för de nordiska 
språknämnderna. Boken diskuteras här av fil. mag. Catharina 
Griinbaum vid Svenska språknämnden. Språk i Norden 1978 
ingår som nummer 65 i språknämndens skriftserie. 143 sidor. 
Ca-pris 25: -. Boken kan beställas direkt från Svenska språk-
nämnden. 

Språk i Norden 1978 innehåller tre artiklar 
som ur olika aspekter behandlar nordisk 
språkgemenskap. Vidare presenteras ett 
förslag till en medicinsk språknämnd i 
Sverige. Som vanligt upptar årsboken re-
sonerande bibliografier över ny nordisk 
litteratur av intresse för språkvården och 
listor över nya ordböcker och ordlistor i 
Norden. Boken innehåller också redogö-
relser för de nordiska språknämndernas 
verksamhet och för det nordiska språk-
samarbetet. 

Språkgemenskap och 
språksplittring 

1 en uppsats med titeln Det nordiske 
sprogfvllesskap - historisk set behandlar 
Allan Karker utvecklingen från ett äldre 
stadium av nordisk språkgemenskap fram 
till det tillstånd då de olika nordiska 
språkformerna har markerat sig som 
skilda nationalspråk - sådan denna ut-
veckling belyses genom olika benämning-
ar på och uttalanden om språket och språ-
ken i Norden. Uttrycket dansk tunga har 
använts ända in på 1200-talet om det ge-
mensamma språk som med större eller 
mindre dialektvariationer talades i Nor- 

den åtminstone fram till och med vikinga-
tiden. Men danska (lingva danica) har 
också redan omkring år 1200 använts i en 
mening som anger att det är danska i mot-
sats till norrmännens språk som avses. 
Uttrycken norrönt mål, norrön tunga, 
norräna avlöste så småningom dansk 
tunga, och även dessa uttryck har använts 
i en vidare och 1 en mer inskränkt mening, 
nämligen dels om språken i hela det nor-
diska språkområdet, dels om norsk-
isländska 1 motsättning till danska eller 
svenska. 

Det är från medeltiden och fram till och 
med reformationen som de stora språkför-
ändringar sker som utvecklar de nordiska 
språken bort från varandra. Det är också 
nu som de språkliga motsättningarna mel-
lan invånarna i Norden börjar göra sig 
bemärkta. Det finns från den här tiden 
åtskilliga vittnesbörd om att man särskil-
jer danska, norska, svenska och isländska 
som olika språk. Men det finns också be-
lägg för att man under vissa betingelser 
betraktar de olika språkformerna som dia-
lekter av ett och samma språk. Vid ett 
flertal olika tidpunkter har det varit fråga 
om att anställa en särskild skriftfader för 
de nordiska pilgrimerna i Rom, en nordbo 
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på platsen med andra ord, och i skrivelser 
i dessa ärenden talas det om det för Dan-
mark, Norge och Sverige gemensamma 
språket. (Man kan jämföra med liknande 
förhållanden i dag med nordisk personal 
på SAS-kontor och andra skandinaviska 
byråer runt om i världen.) Den nordiska 
gemenskapen - i tider av politiska mot-
sättningar - betonas också i företalet till 
den danska översättningen av Nya Testa-
mentet 1529, som inleds med orden: 
"Naade och fred.. Vere met alle Danske, 
Suenske oc Norske, oc meth Alle andre 
som forstaa wort twngemaall". Och sedan 
1500-talet har det inte skett mycket som 
har ökat språkskillnaderna och minskat 
språkförståelsen. Vi förstår fortfarande - 
om än med en smula ansträngning och 
kanske först efter viss övning - varandras 
tungomål, och nordbor (och andra) med 
ett annat modersmål än svenska, danska 
eller norska kan använda vilket som helst 
av dessa tre språk som hjälpspråk för att 
bli delaktiga i den nordiska språkgemen-
skapen. 

Den nordiska språkgemenskapen har allt-
så konserverats. Men, säger Allan 
Karker, kommer detta tillstånd att vara 
evigt? Det danska inträdet i EG innebär 
ett hot mot det danska språket. Som det 
nu är översätts alla EG-dokument till 
danska, och språkformen i dessa översätt-
ningar, som måste ligga mycket nära ori-
ginaltexten, står ofta i strid med rådande 
språk- och stilsträvanden för danskan i 
övrigt. Och blir det tal om att minska anta-
let EG-språk får danskan stryka på foten, 
vilket kommer att leda till att danska EG-
tjänstemän får övergå till ett främmande 
språk. Detta skulle innebära en försvag-
ning av danskans ställning både i Dan-
mark och i övriga Norden, och det skulle 
också kunna innebära en ny fas i upplös-
ningen av den nordiska språkgemenska-
pen. 

Allan Karkers uppsats är försedd med rik-
liga källhänvisningar. Uppsatsen är en lätt 

omarbetning av en på engelska publicerad 
uppsats i Sjötfu ritgeröir, festskrift till Ja-
kob Benediktsson (1977). 

Drömmen om samnordiska 

Nordisk språkgemenskap ur historisk 
synvinkel behandlas också av Stig Örjan 
Ohlsson under rubriken Nordisk språkhis-
toria och nordisk språkvård. Huvudtemat 
för uppsatsen är den språkhistoriska syn-
ens inverkan på språkvården och det 
hinder denna språksyn skall ha utgjort för 
utvecklandet av ett samnordiskt skrift-
språk. Den förhärskande modellen för 
språkutveckling har varit den s. k. stam-
trädsteorin, som räknar med ett gemen-
samt urspråk som efter hand har splittrats 
i olika dialekter. Författaren tar upp den 
inte oberättigade kritiken mot den renod-
lade stamträdsteorin, som inte tar hänsyn 
till sådana faktorer som påverkan mellan 
olika språk eller det att ett språk kan 
tränga undan ett annat. Författaren uttalar 
farhågor för att stamträdsteorin, som allt-
så framställer språkutvecklingen och där-
med språksplittringen som det oundvik-
liga resultatet av en obönhörligt verkande 
naturlag, kan leda till en som han säger 
'handlingsförlamande defaitism" hos 

språkvårdarna. 

Det kan därför, menar Stig Örjan Ohls-
son, vara god psykoterapi för språkvår-
darna att frigöra sig från en historisk 
språksyn som leder till en blockering, en 
känsla av det omöjliga att kämpa mot en 
naturlag. Författaren vill nu bidra till en 
förändring av denna förlamande syn på 
språket genom att ifrågasätta ett antaget 
guldålderstillstånd med ett enhetligt nor-
diskt fornspråk och genom att försöka 
visa att perioder av språksplittring och pe-
rioder av större språklig gemenskap har 
avlöst varandra. De äldsta språkliga doku-
menten, dvs. runinskrifterna, döljer för-
modligen, enligt författaren, både dialekt- 
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och stadieskillnader som är långt större än 
vad man hittills räknat med. Det är möj-
ligt, anser han, att urnordiskan varit en 
splittrad språkform men att det under vi-
kingatiden åter skett en språktillnärmning 
på grund av social och ekonomisk rörlig-
het och gemensamma nordiska företag. 
Denna språktillnärmning skulle då åter-
speglas i uttrycket dansk tunga. Kan des-
sa synpunkter på de historiska förhållan-
dena accepteras skulle också stamträd-
steorins eventuella menliga effekter på 
nordisk språkplanering och nordisk språk-
vård också vara oskadliggjorda menar 
Stig Örjan Ohlsson. 

Som exempel på hur särutveckling av-
löses av språktillnärmning i vår egen tid 
anför Ohlsson två attitydundersökningar 
rörande nordisk språkförståelse, den ena 
från 1950, den andra från 1973. 1 den sena-
re undersökningen visade sig fler tillfråga-
de anse sig förstå grannspråken. Förfat-
taren är visserligen klokt nog försiktig 
med att pressa skillnaderna mellan de 
båda undersökningarna, som sannerligen 
inte utan vidare är jämförbara, men han 
vill ändå tolka dem som tecken på en form 
av språktillnärmning, som kan ha sin för-
klaring i ökad grannspråkskontakt under 
de är som ligger mellan undersökning-
arna. Detta nutida vittnesbörd om en 
eventuell språktillnärmning kan enligt för-
fattaren betraktas som en motsvarighet till 
vikingatidens dansk tunga. Och i båda fal-
len, anser han, är uppgifterna om språkge-
menskap resultat både av faktisk språk-
förståelse och av önsketänkande. 

Vad författaren med sina exempel vill 
peka på är att det vore möjligt att försöka 
åstadkomma ett gemensamt nordiskt 
skriftspråk. De förslag som hittills har 
lagts fram har av språkmännen avfärdats 
som omöjliga - enligt Stig Örjan Ohlsson 
beroende på att man varit låst vid en kan-
ske oriktig historisk bild av språkens liv 
och utveckling. Men droge man i stället 

paralleller med den språkutveckling Ohls-
son skisserar skulle man enligt honom 
själv kunna genomföra en nordisk skrift-
språksreform. Liksom det 16-typiga run-
alfabetet kunde nyttjas för att återge kan-
ske vitt skilda talade språkformer kunde 
man skapa ett nutida samnordiskt skrift-
språk som inte återger något speciellt talat 
språk. Som utgångsnorm för ett sådant 
skriftspråk tänker sig författaren norskt 
riksmål med ett starkt förenklat genus-
och ändelsesystem. Han föreslår också att 
man som ett experiment kunde ålägga 
tjänstemännen i olika nordiska organ att 
ta ett sådant samnordiskt skriftspråk i 
bruk och se vilka erfarenheter detta kunde 
ge. 

Stig Örjan Ohlssons uppsats är rik på syn-
punkter, många både medryckande och 
fantasieggande. Men huvudtesen, att 
språkvårdarnas återhållsamhet i fråga om 
genomgripande samnordiska reformer 
skulle bero på en fastlåsning vid stam-
trädsteorin och en därmed förbunden upp-
givenhet inför åtgärder som kan föra språ-
ken närmare varandra eller åtminstone 
hindra dem att utvecklas från varandra, 
den är en konstruktion, och som sådan 
dessutom totalt verklighetsfrämmande. 
En som dagligen sysslar med språkvård 
känner inte igen sig när det talas om att 
hans eller hennes verksamhet skulle 
styras av "ett trauma från det förflutna, 
om ett förlorat och ouppnåeligt språkligt 
paradistillstånd i form av total språklig ho-
mogenitet". Vi som bedriver språkvård 
anser oss inte okunniga om den sociala 
och politiska verklighetens betydelse för 
språkvård och språkutveckling, vare sig 
nu eller i gången tid. Vi vet t. ex. att de 
nordiska länderna, trots århundraden av 
språklig särutveckling, hade mycket goda 
förutsättningar att få ett gemensamt 
skriftspråk under Kalmarunionen. Men vi 
vet också att förutsättningarna är annor-
lunda i dag, när de skilda nordiska skrift-
språken har utvecklat en stabilitet som är 
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större än någonsin förut och när skrift-
språket är var mans egendom och ut-
trycksmedel på ett sätt som det aldrig va-
rit tidigare. Försiktigheten i de samnor-
diska strävandena är dikterade av dagens 
verklighet, inte av någon "stamträdsteori-
defaitism". Vi måste ta hänsyn till det 
egna språkets traditioner och behov där-
för att dessa bestäms av språkhrukarnas 

traditioner och behov. Man kan inte 
tvinga fram språkliga förändringar ur in-
tet. Sådana måste komma som en följd av 
andra förändringar: politiska, sociala, 
ekonomiska, kulturella, och språkbru-
karna måste anse sig ha skäl att lämna en 
språkform för en annan. "Storre nordisk 
språkfellesskap er ei tvilsam vinning om 
det fører til at vi kvar for oss kjenner oss 
meir framande overfor våre eigne nasjo-
nale språk" säger Alf Hellevik i en upp-
sats i Språk i Norden 1970 (s. 65), och det 
förtjänar att sägas igen. Men, och det skall 
också sägas med eftertryck, nationella 
hänsyn får naturligtvis inte hindra språk-
vården från att vara uppmärksam på varje 
tillfälle till möjliga och lämpliga föränd-
ringar i samnordisk riktning och till att 
visa språkbrukarna på möjligheter som de 
annars kanske inte skulle komma på. Strä-
van efter nordisk samstämmighet är för 
övrigt en självklarhet för språkvården i 
Norden, som har som en av sina huvud-
uppgifter att hindra att de nordiska språ-
ken i onödan glider ifrån varandra. 

Men ett samnordiskt skriftspråk är förvis-
so skönt som tanke, och som tanke har 
det också i olika former förts fram under 
1900-talet. Den senaste mera utförda mo-
dellen presenterades av Allan Karker, 
som i Språk i Norden 1976 visade hur en 
samnordisk rättstavning skulle kunna ta 
sig ut - i övrigt med bibehållande av 
språkens nationella drag). Stig Örjan 
Ohlsson föreslår en nordisk övernorm 
som alltså skulle ha en enhetlig ortografi 
och en enhetlig ljud- och formlära, så kon-
struerad att alla brukare så enkelt som 

möjligt skulle kunna lära sig att behärska 
denna norm utifrån sitt eget talade språk. 
1 det senaste numret av Nordiska kultur-
sekretariatets informationsblad Medde-
lelser (3/78) säger R. Broby-Johansen i en 
charmerande men något motsägelsefull 
uppsats att "den nordiske tunge reddes 
ved et flles nordisk skriftsprog". De ho-
tade dialekterna och nordiska national-
språken kan överleva, menar Broby-Jo-
hansen, om skriftspråket i stället för att 
försöka återge talspråket blir en ortogra-
fisk övernorm som ligger så långt från det 
talade språket att detta inte påverkas av 
skriften. 

Vad emellertid både Stig Örjan Ohlsson 
och Broby-Johansen i sina visioner av ett 
gemensamt nordiskt skriftspråk förbiser 
är att de stora problemen när det gäller 
nordisk språkförståelse inte ligger i orto-
grafin eller morfologin. De systematiska 
skillnaderna mellan språken i dessa av-
seenden är hinder som man med lite öv-
ning ganska snabbt kommer förbi. Nej, 
svårigheterna ligger i ordförrådet och syn-
taxen, i de idiomatiska uttrycken. Och 
skall man undvika allt som kan vålla svå-
righeter här måste man skapa ett sorts 
nordiskt interlingva som är uppbyggt bara 
av sådana element som är gemensamma 
för de olika språken. Ett sådant språk kan 
vara lämpligt för vissa situationer i det 
nordiska samarbetet (— jfr, också att man 
i mera etablerade nordiska sammanhang 
gärna undviker ord och uttryck i det egna 
språket som kan vålla svårigheter), men 
det vore också ett språk med stora be-
gränsningar. Ett konstgjort språk som inte 
bygger på ett genuint språkbruk saknar en 
viktig förutsättning för att bli användbart i 
många skiftande situationer: det saknar 
liv och nerv, och det kan därför aldrig ge 
ett fullödigt uttryck åt tanke och känsla. 
Här försöker vi nu i de nordiska länderna 
att göra det offentliga språket mindre ab-
strakt och opersonligt. Men en förutsätt-
ning för en sådan utveckling är att de som 
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skriver vågar lita till sitt eget språkbruk. 
En stilsträvan som inriktar sig på att föra 
skriftspråket närmare talspråkets ordför-
råd och syntax kan alltså råka i konflikt 
med en strävan efter en samnordisk över-
norm - en konflikt av delvis liknande slag 
som den mellan "normaldanska" och 

EG-danska". Ett sätt att undvika just 
den konflikten är förstås att göra befolk-
ningen i Norden skriftspråkligt tvåspråkig 
- och det är kanske det som Stig Orjan 
Ohlsson har tänkt sig - men det är mer än 
vad de flesta skulle orka med. 

Men mycket kan hända i Norden som 
medför ett förenhetligande, ett förenhetli-
gande som uppstår när behoven gör sig 
påkallade. Långivning språken emellan 
och anammade av likartade ord och ut-
tryck för nya företeelser är exempel på en 
sådan tillnärmning. En utveckling av detta 
slag kan vara både sp9ntan, t. ex. genom 
ökade kontakter mellan invånarna i Nor-
den, och styrd, genom insatser från språk-
vårdsorgan som Nordiska språksekreta-
riatet och terminologiorganen. En annan 
fråga är i vilken utsträckning det är nöd-
vändigt med språklig överensstämmelse. 
Stig Öijan Ohlsson påpekar att det ser ut 
som om vi alltid har klarat oss hjälp!igt 
med en viss språklig variation i Norden, 
och att denna variation kanske inte bara 
är av ondo, liksom likriktning inte bara är 
av godo. Detta är förvisso ingen oviktig 
synpunkt i det nordiska språkvårdsarbe-
tet. Det finns andra vägar att stärka den 
nordiska språkliga samhörighetskänslan 
som är lika viktiga som arbetet med att 
hålla själva språken samman, och en så-
dan är att ge invånarna i Norden tillfälle 
att bli förtrogna med varandras språk. 
Kan vi komma längre på den vägen be-
hövs inte hela den besvärliga processen 
att lära sig att bruka en språkform som 
inte är ens egen. För det är stor skillnad 
mellan att förstå en språkform bra och att 
själv kunna använda den som uttrycksme-
del. Men blir vi förtrogna med varandras 

språk behövs inte översättningar annat än 
på enskilda punkter, och vi kan då utnytt-
ja varandras facklitteratur och avnjuta 
varandras skönlitteratur med tillfredsstäl-
lelsen att kunna göra det utan någon mel-
lanhand. (Att t. ex. Broby-Johansens 
språk behöver översättas till svenska är 
beklagligt. Att få se det transponerat till 
någon sorts urvattnad samnordiska vore 
vedervärdigt!) Som Stig Örjan Ohlsson sä-
ger gäller det alltså att skapa så många 
attraktiva tillfällen som möjligt till språk-
lig kontakt, t. ex. genom en nordisk TV-
satellit. För många nordbor blir det säkert 
en källa till glädje att kunna förstå olika 
varianter av nordiska. Och med ökad kon-
takt och ökad språkförståelse ökar dessut-
om utsikterna för en gemensam språkut-
veckling. 

Terminologiskt samarbete 

Om den sprkvård som innebär ingrepp i 
redan etablerade mönster många gånger 
är både vansklig och diskutabel så är den 
förebyggande språkvården på ett helt an-
nat sätt både riktig och möjlig. Och det är 
här som den samnordiska språkvården 
och språkplaneringen har sitt stora arbets-
fält. Närheist nya ord och termer behövs 
för nya företeelser finns det anledning att 
vara uppmärksam på möjligheten till nor-
disk samstämmighet. 1 februari 1978 sam-
lades representanter för språknämnderna 
och terminologiorganen i Norden samt för 
samarbetsorganet Nordiska språksekre-
tariatet till en konferens Nordterm 1978. 
Vid detta möte höll Sture Allén ett före-
drag med titeln Terminologi i nordiskt 
samarbete, som återges i Språk i Norden 
1978. Sture Allén börjar med att placera in 
terminologiarbetet på den språkliga kar-
tan över fackspråkets och allmänspråkets 
områden. Vidare redogör han för de olika 
organ i de nordiska länderna som sysslar 
med terminologi. Tyngdpunkten i uppsat-
sen är en redogörelse för samarbetsupp- 
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gifter och vägar för samarbete i allt som 
rör terminologiskt arbete, från normering 
och utbyte av dokumentation till utbild-
ning och forskning. Sture Alléns syn på 
terminologiarbetet är både fackspråklig 
och allmänspråklig, både nordiskt och in-
ternationell inriktad. 
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Nordiskt språkmöte 

Det 25:e nordiska språkmötet hölls i Vis-
by den 16-17 september 1978 med Svens-
ka språknämnden som värd. 1 mötet del-
tog 29 representanter för Dansk Sprog-
nvn, Forskningscentralen för de inhems-
ka språken i Finland. Frööskaparsetur 
Føroya, Grönlands landsråds sprog- og 
retskrivningsudvalg, fslensk mälnefnd, 
Norsk språkråd, Samisk språknemnd, 
Svenska språknämnden, Sverige-finska 
språknämnden och Nordiska språksekre-
tariatet. 

Principer för rådgivning 
Huvuddiskussionen vid språkmötet gällde 
principerna för språknämndernas rådgiv-
ning, och den inleddes av Sture Allén och 
Bertil Molde från Svenska språknämnden. 
Denna diskussion kommer att bli huvud-
temat för nämndernas årsskrift Språk i 
Norden 1979. 

Nordiskt språksamarbete 
Ståle Løland, sekretariatchef på Nordiska 
språksekretariatet, redogjorde för Nordis-
ka språksekretariatets arbete och för olika 
projekt av intresse för de nordiska språk-
nämnderna, särskilt olika ordliste- och 
terminologiprojekt. 

1 anslutning till språkmötet höll också 
Nrodiska språksekretariatets styrelse sitt 
årliga möte, varvid verksamheten under 
1979 diskuterades. Samarbetet mellan 
språknämnderna och språksekretariatet 
var också en viktig punkt vid de båda 
möten a. 

Samiska och gutniska 
Vid mötet hölls två föredrag om språkliga 
problem i Norden. Det ena hölls av Alf 
Isak Keskitalo, och det publiceras i detta 

nummer av Språkvård. Det andra hölls av 
rektor Lennart Bohman vid Säveskolan i 
Visby. Det handlade om hur skolfolk och 
politiker från 1800-talet hade ställt sig till 
användningen av dialekt i de gotländska 
skolorna. 

Språkvård 1979 

Detta nummer av Språkvård, det sista för 
1978, har tyvärr blivit försenat och ut-
sänds till abonnenterna först i januari 
1979. 

Tidskriften kommer att utges med fyra 
nummer också under 1979 (femtonde år-
gången). Årgången 1979 kommer att av-
slutas med ett gemensamt register för år-
gångarna 1975-1979. 

Prenumerationspriset är oförändrat 20 
kronor (inkl. moms) vid prenumeration di-
rekt hos Svenska språknämnden, Birger 
Jarlsgatan 9, 111 45 Stockholm (postgiro 
1974 75-7, bankgiro 376-7258). Vid prenu-
meration genom bokhandeln är priset ca 
27:50 kronor. Prenumerationsavgiften för 
1979 bör helst vara inbetald före utgången 
av februari 1979. Första numret för 1979 
beräknas kunna utsändas i mars 1979. 

Alla de fjorton tidigare årgångarna kan 
fortfarande fås från Svenska språknämn-
den. För årgångarna 1965-1972 är priset 
per årgång 10:25 kronor, för 1973-1975 är 
det 14:35 kronor per årgång, för 1976-
1977 är det 18:50 kronor per årgång och 
för 1978 är det 20 kronor. 1 viss utsträck-
ning kan också enstaka nummer av tidi-
gare årgångar fås direkt från nämnden; 
priset är då 6 kronor per exemplar (inki. 
moms). 
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Frågor och svar 

Under denna rubrik behandlas frågor av allmänt intresse till språk-
nämnden 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 anges. 

Kakofoni 

Jag har alltid sagt kakafoni, men nu har 

jag sett i ordbäcker att det skall heta ka-
kofoni. Ardet verkligen riktigt? 

Ja, det heter kakofimi och ingenting an-
nat, men den felaktiga formen kakafoni är 
ganska spridd - kanske genom att ordet 
har anslutits till kackalorutn med en när-
liggande betydelse. Kakofrni  är ett av de 
många "internationella" orden med gre-
kiskt ursprung. Bakom ligger grekiskans 
kakot ,,ifa, där förleden är en sammansätt-
ningsform av kakés "dålig" och efterle-
den ett ord besläktat med grek. jné 
"ljud". Efterleden -foni finns ju också i 
t. ex . .svmjäni (grek .svmton[a  ''sam-
klang") och det moderna ordet teleftmi. 

Kackalorum är f. ö. ett svenskt ord känt 
sedan 1700-talet. Det är en skämtsam bild-
ning till verbet kackla och med anslutning 
till latinska böjningsformer på -orum. 

Stärbhus 

1 vilket sammanhang används ordet stärb-
hus och nar använder man i stället 
dödsbo? 

Stärhhus är det äldre ordet, och det har 
tyskt ursprung (jfr tyskans sterhen "dö"). 

Under senare hälften av 1800-talet arbe-

tade flera språkmän och andra (bl. a. Vik-
tor Rydberg) målmedvetet på att utrota 
vad man ansåg var onödiga tyska lån i 
svenskan och ersätta dem med svenska 

(eller nordiska) ord. Då kom också, troli-
gen närmast efter danskt mönster, ordet 
dödsbo i bruk. Det dröjde dock ganska 
länge innan det slog igenom, men numera 
är det det gängse ordet, och stärhhus blir 
allt ovanligare. Det finns emellertid ingen 
skillnad mellan orden ifråga om betydelse 
eller användningsområde. 

Black om foten 

En black om foten talar man om ibland. 

Är det ett skånskt uttryck eller allmant 
svenskt? Var kommer det ifrån? 

"En black om foten" är ett helt riksspråk-
ligt, bildligt uttryck. Det har använts se-
dan mitten av 1800-talet enligt SAOB, och 
det syftar då på något som är ett besvärligt 
hinder eller som hämmar o. d. Ordet black 

i detta uttryck är ett gammalt ord för en 
träkloss (ofta järnbeslagen) eller en järn-
klump som kunde f2istas vid benet eller 
armen på en fånge. Den som hade en så-
dan black om foten var verkligen allvarligt 
hämmad i sin rörelseförmåga. 
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Ny ordförande i nämnden 

Regeringen förordnade den 23 november 
1978 professor Gun Widmar/t, Uppsala, 
som ny ordförande i Svenska språknämn-
den och dess styrelse. Hon efterträder 
professor Carl Ivar Ståhle, som varit ord-
förande under tiden 1967— 1978. 

Till vice ordförande i nämnden (jämte 
professor Karl-Hampus Dahlstedt) och i 
dess styrelse har utsetts professor Sture 

Allén, Göteborg. 

Svenska språknämnden har till uppgift att följa det svenska spräkets 

utveckling i tal och skrift samt utöva en spräkvårdande verksamhet. 

Nämnden skall verka för nordiskt samarbete på språkvårdens område i 

syfte att vidmakthålla och stärka den nordiska språkgemenskapen. 

Ordförande i nämnden är professor Gun Widmark och sekreterare 

professor Bertil Molde. 

De forskningar och undersökningar som nämnden tar initiativ till utförs 

inom nämndens sekretariat. Sekretariatet bedriver också upplysnings-

verksamhet i språkvårdsfrågor och står kostnadsfritt statliga och 

kommunala myndigheter och institutioner, privata företag och enskilda 

personer till tjänst med råd rörande språkriktighet och språkvård. 

Genom sekretariatets försorg redigeras nämndens skriftserie, f. n. 

omfattande 65 nummer, och nämndens ordboksserie, hittills innehållan-

de en dansk-svensk ordbok, en etymologisk ordbok, en svensk 

handordbok och en skolordlista (utgiven gemensamt av nämnden och 

Svenska Akademien). 
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