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Språkvården och skolan - en 
konferens 
Språkvårdsgruppen anordnade den 17 oktober 1979 en konfe-
rens för att diskutera problem som rör språket i skolan och på 
vilket sätt språkvårdsorganen kan bidra för att försöka kom-
ma till rätta med dem. Till denna konferens om kontakterna 
mellan språkvårdsorganen och skolväsendet hade inbjudits 
represententer för skolans värld och för avnämarsidan - före-
tag, fackorganisationer m.fl. Detta var språkvårdsgruppens 
tredje konferens med rubriken "Språkvård - rådgivning, for-
mering, påverkan". (De två tidigare har presenterats i Språk-
vård 3 /1978 och 1/1979.) 

Språkvårdsgruppen (tidigare: Arbetsgruppen för språkvårds-
samverkan) består av två representanter för vardera Svenska 
språknämnden (professor Sture Allén, ordförande, och pro-
fessor Bertil Molde), Svenska Akademien (författaren Lars 
Gyllensten och professor Carl Ivar Ståhle), Tekniska no-
menklaturcentralen, TNC (direktör Lars Algotsson, sekrete-
rare, och professor Alvar Ellegård), SJS - Standardiserings-
kommissionen i Sverige (överingenjör Carl Johan Carlberg 
och civ. ing. Olof Bager) och en för språkkonsulterna i stats-
tjänst (fil, mag. Per Lundahl). 

Språkvårdsgruppens syfte är "att verka för vidareutveckling 
av samarbetet mellan organen med språkvårdande uppgif-
ter". Språkvård innebär för gruppen dels sådan vägledande 
verksamhet som gäller allmänspråket, dels sådan normerande 
verksamhet som rör terminologin på olika fackområden, dels 
annan mer eller mindre reguljär verksamhet som övar infly-
tande på språkets utveckling. 

Konferensen i oktober 1979 inleddes med presentationer av 
språkvårdsorganen och redogörelser för deras verksamhet, 
Svenska språknämnden presenterades av Bertil Molde, 
Svenska Akademien och dess ordlista av Ture Johannisson, 
TNC av Kjell Åström och 515 av Carl Johan Carlberg. 

Därefter hölls föredrag och diskussionsinledningar av olika 
representanter för skolväsendet och avnämarna, nämligen 
skolkonsulent Karin Dahl, Skolöverstyrelsen, lektor Elisa-
beth Lindmark, Svensklärarföreningen, lektor Gunnar Sten-
bag, Lärarhögskolan i Uppsala, fil. dr Margareta Grogarn, 
Göteborgs universitet, och civilekonom Bengt Hane, AB 
Volvo. Dessa anföranden återges på följande sidor. 
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Karin 
Dahl 	 Språkvård i grundskolan 
När man diskuterar språkvården i grund-
skolan, hamnar man ofta i en analys av 
språkriktighetsfrågor eller i en lamenta-
tion över elevernas många språkfel. 

Jag ska ta upp språkvården i grundskolan 
med utgångspunkt i två andra problem. 
Det första gäller förutsättningarna för ett 
språkutvecklande arbete i grundskolan. 
Det andra gäller barns rätt att använda det 
språk de lärt sig i hemmet. 

Förutsättningar för ett språk-
utvecklande arbete 
Svenskundervisningen upptar nästan en 
fjärdedel av den totala arbetstiden i grund-
skolan, Orienteringsämnena tar drygt en 
fjärdedel, Tillsammans täcker dessa äm-
nen alltså hälften av arbetstiden. 

Orienteringsämnena kan ge väsentliga bi-
drag till elevernas språkliga utveckling. 
Uttrycksförmåga är beroende av vetande. 
Utan kunskaper på viktiga samhällsområ-
den står man sig slätt i samhällsdebatten. 
Utan språklig träning är det å andra sidan 
svårt att skaffa sig de kunskaper man be-
höver och svårt att hävda sina åsikter. 

Men den gamla parollen Alla lärare är 
svensklärare har svårt att slå igenom i var-
dagslivet i skolan. 

Klassrumsundersökningar under senare 
år i Sverige, i Danmark och i USA pekar 
entydigt på att det språkliga utbytet mel-
lan lärare och elever ofta följer samma 
fasta mönster. Jag nöjer mig med att citera 
några uppgifter ur en redogörelse av pro-
fessor Ulf Lundgren (Att organisera om-
världen. Stockholm 1979). 

Grundstrukturen i arbetet följer det här 
mönstret: 

Läraren frågar 	7-8 ord/mening 
Eleven svarar 	3-4 ord/mening 
Läraren reagerar 4-5 ord/mening 

Både elevernas och lärarnas språk i klass-
rummet är alltså starkt begränsat till kor-
ta, enkla meningar. Elevinitierade frågor 
är få. Läraren står, enligt ett stort antal 
undersökningar, för 75 procent av allt som 
sägs i klassrummet, medan resten delas på 
eleverna, dvs. 25-30 personer. Under ett 
läsår yttrar de 20 procenten minst verbalt 
aktiva eleverna cirka 9000 ord totalt. Det 
är vad som ryms på elva maskinskrivna A 
4-sidor! 

Språkmönstret tillåter en snabb överfö-
ring av information från läraren till elever-
na. Kravet på faktakunskaper torde bli 
tämligen väl tillgodosett. Men tid till över-
väganden, till att tolka informationen, 
saknas. Läraren har överblick över 
ämnesområdet. Eleverna hinner däremot 
sällan sätta in fakta i sammanhang eller 
skaffa sig överblick över förutsättningar 
och konsekvenser. 

Det blir alltså snäva ramar för utveckling 
av tänkande och språk. Man kan t.o.m. 
påstå att tidspressen leder till språklig ut-
armning - till men för fortsatt arbete. Kra-
vet på kvantitet står här i motsättning till 
kravet på kvalitet. Många elevers förhål-
lande till kunskaper snedvrids. När det är 
ont om tid lär man sig att inte fråga och 
ifrågasätta. Många vänjer sig vid att hålla 
till godo med det obegripliga - samma pas-
siva attityd som TV har så många timmar 
på sig att inöva hos barn och ungdomar. 

1 svenskundervisningen koncentreras ofta 
arbetet till en träning av språkform och 
teknik medan innehållet försummas. Och 
det är tydligt att vissa grupper av barn 
dåligt kan utnyttja en färdighetsträning 
som inte sätts in i funktionella samman-
hang. 

Det är djupt oroande att inte alla barn lär 
sig skriva och läsa tillräckligt bra. Ropen 
på ökad färdighetsträning är många och 
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högljudda. Men bara träning efter traditio-
nella metoder räcker inte. En innehållslös, 
s.k. isolerad, fiirdighetsträning har ju i hög 
grad dominerat svenskundervisningen un-
der lång tid. Man kan tryggt säga att om 
enbart lästräning hjälpte skulle vi inte ha 
de problem som i dag är så brännande 
aktuella. 

Vi måste redan för lågstadiet söka oss 
fram till en konkret och starkt verklighets-
anknuten svenskundervisning som kan 
lägga den nödvändiga grunden för utveck-
ling av ordförråd och begrepp, av tänkan-
de och språk, dvs, också för formågan att 
läsa och skriva. 

Till de enkla vardagliga begrepp som bar-
nen åter och åter måste få arbeta med hör 
främst sådana som rör rum och tid, orsak 
och verkan. Med litteraturens hjälp kan 
barn överskrida gränser i tid och rum och 
få perspektiv på egna förhållanden. Ett 
medvetet arbete med begrepp och per-
spektiv tycks vara nödvändigare i dag än 
för tjugo eller bara tio år sedan. Varför? 
Små barns utdragna TV-tittande? TV rör 
sig ju obehindrat och för barnen kaotiskt i 
tid och rum. Andra orsaker kan vara fa-
miljelivets omvandling, generationsban-
dens upplösning, arbetslivets krav på att 
människor skall flytta från sin uppväxt-
miljö. 

Under hela grundskoletiden måste sedan 
träningen av förmågan att tala och lyssna, 
läsa och skriva knytas till studier av före-
teelser och förhållanden som är viktiga för 
eleverna. Vi måste ge utrymme för iaktta-
gelser och undersökningar i omvärlden. 
Vi måste lyfta fram skönlitteraturen som 
en källa till kunskap och glädje. Vi måste 
stimulera till skapande språklig produk-
tion. 

Varför dominerar nu den s.k. isolerade 
färdighetsträningen i undervisningen i 
svenska? En av orsakerna är att uppfatt-
ningen om vad språkutveckling innebär är 
för snäv. 1 skolan som i den allmänna de- 

batten jämställs ofta språkutveckling med 
förmåga att motsvara formella krav. 

Det är en viktig uppgift för språkvården 
att bredda uppfattningen om innebörden i 
begreppet språkutveckling. Det gäller att 
sprida kunskaper om att form och innehåll 
hör ihop och att krav på normenlighet inte 
bör isoleras från funktionella och estetiska 
krav på språket. 

En förnyelse av undervisningen i svenska 
är trots allt på gång. En vidgad syn på 
begreppet språkutveckling skulle stödja 
denna förnyelse, som är ett av de positiva 
inslagen i 70-talets skola. 

Barns rätt att använda sitt 
"hemspråk" 
Under 70-talet har det blivit allmänt er-
känt att barn som talar ett annat språk än 
svenska i hemmet behöver få sin första 
språkundervisning på hemspråket; läsåret 
1978/79 undervisades 42 000 elever i 
hemspråk. Undervisningen gällde om-
kring femtio olika språk. 1 540 klasser lär-
de sig barn läsa och skriva på sitt hem-
språk, innan de fick läs- och skrivunder-
visning på svenska. Hemspråksreformen 
1977 gav invandrarelever i grundskolan 
rätt till undervisning i och på sitt hem-
språk. 

Men för många andra barn är rätten att 
utnyttja sitt hemspråk i skolan långt ifrån 
självklar. Låt mig ge ett exempel. 

1 mitten av 70-talet gav skolöverstyrelsen 
ut en skrift om svenskundervisningen i 
grundskolan. Basfärdigheter i svenska 
(SÖ, Liber 1975). Den handlar om mål, 
innehåll, organisationsformer och meto-
der för undervisningen i svenska. Huvud-
problemet i skriften gäller hur vi skall få 
en effektiv undervisning för alla elever, 
även för dem som i dag slutar skolan utan 
tilltro till sin språkförmånga och med klart 
otillräckliga läs- och skrivfärdigheter. 1 in-
ledningen framhävs att man måste accep-
tera barnens språk som en utgångspunkt 
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för undervisningen. "Med språket ger 
man uttryck åt tankar och önskningar, 
känslor och stämningar. Språket är djupt 

förankrat i personligheten. All påverkan 
måste därför ske med stor varsamhet och 
respekt för eleven som människa. Förne-
kar vi en elevs språk, får han lätt en känsla 

av att det är han själv och hans föräldrar, 
vilkas språkvanor han delar, som inte du-

ger. Att ta avstånd från hans språk inne-
bär ju att ta avstånd från hans vanor, nor-
mer och kulturmönster." (s 6). Men lika 

klart som man i Basfärdigheter i svenska 
hävdar vikten av att elevernas "hem-

språk" inte undertrycks i skolstarten, lika 
klart hävdar man vikten av att eleverna lär 
sig förstå och vid behov kan använda 

standardspråket, det offentliga språket. 

Kravet på hänsyn till det språk som ele-

verna har när de börjar skolan, det språk 
de lärt sig i hemmet, möttes av en kraftig 

opposition från främst människor utanför 
svensklärarnas krets. H uvudproblemet 
sköts åt sidan, och debatten kom på 
många håll att gälla svordomarna i elever-
nas språk. Orsaken till detta ligger väl i att 
endast vissa sociala/geografiska varianter 
av språket har status. Många anses vulgä-

ra och mindervärdiga. Man har svårt att se 
dem som en utgångspunkt för det språkli-
ga arbetet i skolan. Att språkundervis-
ningen ofta måste ligga mitt i spännings-
fältet mellan barnens språk och standard-
språket förbises. Den har av tradition le-
gat mycket nära standardspråket. Avvi-
kelser från detta har från skolstarten mar-
kerats om fel. 

Är det nu inte dags att med stöd av hem-

språksreformen för invandrarna driva ige-
nom en större respekt för svenska barns 
olika hemspråk? Det gäller inte bara att till 

nöds tillåta dem att använda det när de 

börjar skolan. Det gäller att stödja och 

uppmuntra deras talade språk för att inte 
beröva dem den trygghet som är en av 

förutsättningarna för att de skall våga del-
ta aktivt i det språkliga arbetet i skolan, 

för att de både skall utveckla sitt personli-
ga språk och lära sig förstå och göra sig 

förstådda på standardspråket. 

Resultat av forskning och utvecklingsar-

bete kring barns språkutveckling har fått 

en viss spridning i skoldebatten under 70-
talet. Många barn som lär sig läsa enligt 

principer som presenteras av Ulrika Lei-
mar i Läsning på talets grund (LTG) får i 
hög grad utnyttja sina erfarenheter och sitt 
språk vid läs- och skrivinlärningen på låg- 

stadiet. Men fortfarande behöver skolan 
stöd av olika språkvårdande institutioner i 
landet för att bland föräldrar och andra 
sprida en balanserad syn på svenska sju- 

åringars behov och rätt att få tala sitt 
"hemspråk" i skolan. 

Men det stödet kan vi klart skriva in i en 
kursplan för undervisningen i svenska i 
grundskolan, att arbetet skall utgå från det 
språk som barnen lärt sig i hemmet. Vins- 

ten med en sådan språkpedagogik skulle 
vara att många barn - framför allt barn ur 

arbetarklassen - skulle få större möjlighe-
ter än i dag att med skolans hjälp utveckla 
sitt språk, så att det blir ett bra verktyg för 
kommunikation och inlärning. 

Anm: Jag har använt termen "hemspråk" 
för att markera vidden av problemet. Det 
gäller inte bara barn som i hemmet lär sig 
tala en dialekt som starkt avviker från det 
regionala standardspråket. Om det senare 
problemet, se Karl-Hampus Dahlstedts 
uppsats "Dialekten i skolan" i Språkform 
och språknorm. nr  67 i Svenska språk-
nämndens skriftserie (1979). 
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Elisabeth 	Att utveckla elevernas språkliga 
Lindmark 	förmåga 
Eftersom temat för denna konferens är 
hur vi skall uppnå bättre kontakter mellan 
skolan och språkvårdande organ, vill jag 
först konstatera att det redan sedan länge 
rått ett mycket gott samarbete mellan 
Språknämnden och Svensklärarförening-
en. 

Enkäten till svensklärare om synen på 
språkvårdsfrågor 1976 (Språkvård 4/1 976) 
har nu i höst fått sitt praktiska resultat i 
Språknämndens Punkt, Komma, Fråge-
tecken, en populariserad framställning av 
Skrivregler, som på ett enkelt sätt förkla-
rar och också diskuterar en del språkfrå-
gor som är särskilt aktuella i skolan, t.ex. 
användningen av talspråksformer. Vi häl-
sar det här läromedlet med glädje, och jag 
har redan i utprövningsskedet kunnat 
konstatera vilken stor uppgift det här häf-
tet har i undervisningen. 

De planer som Bertil Molde talar om i 
kornmittébetänkandet från Byråkratiut-
redningen finner vi mycket angelägna. 
Man vill utarbeta en aktuell samhällsord-
bok som skulle revideras minst vartannat 
år och ges tilli alla elever i åk 8 eller 9. 

Medlemmar i Språknämnden har deltagit i 
Svensklärarföreningens debatter, både 
om basfärdigheter och enkäten till svensk-
lärare. Tidskriften Språkvård tar upp frå-
gor som för svensklärare är mycket aktu-
ella, t.ex. diskussioner om utbildning, 
skriftspråksnormer, språklig bedömning i 
skolan, och inte minst debatten 1977 om 
att varje lärare är en svensklärare. 

Från och med nr 4/ 1 979 av vår tidskrift 
Svenskläraren har vi också en språkspalt, 
där Catharina Griinbaum svarar på frågor 
från läsarna. 1 den första spalten behand-
las bl.a. särskrivning. Som många svensk-
lärare har konstaterat tycks skolans elever 
i dag ha tappat känslan för sammanfatt- 

ningsaccent. Högt upp i åldrarna skriver 
eleverna sommar lov och inte sommarlov. 

En annan fråga som alltid kommer upp när 
lärare diskuterar elevernas språkbehand-
ling är hur man skall komma till rätta med 
osäkerheten i meningsbyggnad. Catharina 
Gr6nbaum avslutar sitt resonemang på 
följande sätt: 

"Som lärare kan man förvisso ibland 
känna en viss vanmakt inför somliga av 
de språkliga mönster som eleverna ut-
sätts för och som de tar efter. Men så 
länge sådana mönster finns får man väl i 
stället försöka få eleverna att förstå att 
det finns olika språkformer och att alla 
faktiskt inte är lika bra - och att det 
faktum att de står tryckta inte automa-
tiskt innebär att de är värda att ta efter. 
Å andra sidan skall vi inte glömma att 
det skrivs oändligt mycket mer bra eller 
hygglig svenska än dålig. Det gäller 
också den svenska som eleverna möter, 
och det bör man nog göra dem upp-
märksamma på. En svenskundervis-
ning som i första hand tar fasta på vad 
som är dåligt i språket kan knappast 
utveckla skrivglädje och formulerings-
lusta. Och den språkliga delen av 
svenskundervisningen måste ändå gå ut 
på att väcka elevernas vilja att uttrycka 
sig så bra de kan, inte att skapa ängslan 
hos dem för att skriva fel". 

Det är på den här punkten - att utveckla 
elevernas skrivglädje och formulerings-
lusta - som utbildningen inte har gett till-
räckligt. Flera lärare som jag har talat med 
har sagt, att de under sin utbildning har 
lärt sig att rätta språkfel men inte att ta till 
vara och bygga vidare på elevernas språk-
liga produktion. 

Här har läroplanen för grundskolan svikit 
lärarna. Detsamma gäller diskussionsun- 
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derlaget Basfårdigheter i svenska. 
Svensklärarföreningen ställer helt upp på 
den grundläggande idén i Basfärdigheter. 
Skolan skall hjälpa eleverna att utveckla 
sitt språk och ta sin utgångspunkt i de 
erfarenheter eleverna har då de börjar 
skolan, språket skall utvecklas "i för dem 
själva meningsfulla sammanhang i sam-
spel med kamrater, lärare och andra i och 
utanför skolan". Men Svensklärarföre-
ningen har i sina remissvar till Skolöver-
styrelsen och vid ett flertal andra tillfällen 
efterlyst anvisningar om hur man rent pe-
dagogiskt går till väga för att uppnå en 
progression för varje elev i språkutveck-
lingen. Sture Allén formulerar ett dyna-
miskt skriftspråksprogram i fyra punkter: 
1. Skriv. 2. Skriv läsvänligt. 3. Skriv in-
siktsfullt. 4. Skriv uttrycksfullt (Språk-
form och språknorm, Skr. utg. av Svenska 
språknämnden 67, s. 6). Risken som 
Svensklärarföreningen ser det är att man 
stannar vid den första punkten och nöjer 
sig med att eleverna skriver vad de tycker 
och känner och att man aldrig ger eleverna 
möjlighet att gå vidare till de tre andra 
punkterna. 

Att läsa teoretiska resonemang om språ-
ket är berikande för lärarna, liksom all 
kunskap är berikande, men på något sätt 
har lärarna lämnats i sticket när det gäller 
den pedagogiska tillämpningen. Det finns 
trots en del punktinsatser för lite forsk-
ning om utvecklingen av språket hos barn 
under skolåldern. Framför allt har ingen 
försökt knyta samman de rön som finns 
och dra ut de pedagogiska konsekvenser-
na. 

Naturligtvis är det en svår uppgift. Språk 
är integrerat i hela personligheten, språk 
är allt som är liv och lärarnas uppgift är att 
genom att öppna lämpliga dörrar och visa 
på tänkbara möjligheter få eleverna att 
utveckla detta språk för att uttrycka sina 
känslor och tankar och för att kunna kom-
municera med andra och påverka andra. 

Gerd Gabrielsen säger i BØrn, Sprog og 
undervisning att lärarens möjligheter att 
medvetet och systematiskt arbeta med 
elevernas språk måste i yngre klasser utgå 
från situationer och aktiviteter där språket 
ingår som en integrerad del i aktiviteten. 
Det är ju precis så Ulrika Leimar arbetar 
med LTG. Men man skall vara medveten 
om att detta ställer stora krav på läraren - 
insikt om språkets teori, egen rörlighet 
och fantasi att anpassa sig till olika situ-
ationer, så att säga fånga tillfällen i flykten 
och låta dem bli utgångspunkten för 
språklig bearbetning. 

Hos Gerd Gabrielsen finns utvecklings-
tanken, progressionen, klart uttalad. Ut-
ifrån en så omfattande kunskap om språ-
ket som möjligt, baserad både på teoretis-
ka framställningar och på egna iakttagel-
ser och egen helhetssyn, och utifrån en 
uppfattning om vilka språkliga uppgifter 
den enskilde eleven vid en viss tidpunkt 
kan klara och ha nytta av, måste läraren 
lägga till rätta situationer som kan stimu-
lera och uppmana eleven att engagera sig 
språkligt. Läraren måste också försöka 
göra dessa situationer så mångsidiga och 
öppna som möjligt, och - inte minst - för-
söka att i största möjliga utsträckning gri-
pa tag i och medvetet utnyttja de möjlig-
heter för en mångsidig, språklig samvaro 
som spontant uppstår i skolan och under-
visningssituationen. 

Det är en krävande uppgift lärarna ställs 
inför, att utveckla elevernas språk i me-
ningsfyllda sammanhang. Tidigare har ju 
pendeln svängt mellan en isolerad färdig-
hetsträning genom fylleriövningar och ett 
totalt accepterande av elevernas språk. 
Eleverna kunde skriva skisser som aldrig 
bedömdes. Man var nöjd med att de skrev 
och att de talade. En lärare sådan som 
Gerd Gabrielsen talar om behöver en ge-
digen utbildning, och man förstår inte hur 
LUT-läraren med sina knappa poäng skall 
nå det målet. Kursplanerna måste inne-
hålla kommentarer och anvisningar om 
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hur lärarna skall gå tillväga för att verkli-
gen utveckla elevernas språk genom att 
visa på vad som är bra och riktigt och vad 
som kan bli ännu bättre. Här har lärarna 
stora brister, eftersom de egentligen aldrig 
fått lära sig hur man ger en positiv, konst-

ruktiv kritik. 

Tor Huitman och Margareta Westman sä-
ger, tyvärr träffande, i den utmärkta bo-
ken Gymnasistsvenska, att de slutsatser 
de kunnat dra vid läsningen av de inskick-
ade uppsatserna till de centrala proven i 
åk 3 är: 

"Det är huvudsakligen felen som mar-
keras. Förtjänsterna påpekas nästan 
aldrig i marginalen, däremot ibland i ett 
sammanfattande omdöme efter uppsat-
sen. 1 motsats till de negativa anmärk-
ningarna - som är preciserade till kon-
kreta företeelser i texten - tenderar så-
dana slutomdömen att bli svepande och 
allmänna. Eleverna kan nog lätt få upp-
fattningen att det bara är felen som räk-
nas." Författarna säger vidare att de en-
kla felen rättas, men ej de djupare lig-
gande, som "oförmåga att bygga upp 
sammanhängande avsnitt, rörig dispo-
sition, ologisk argumentering" etc. 
"Rättningen bör vara en del i en dialog 
med eleven, ett stöd i elevens arbete att 
utveckla språk och tanke." 

Jag tror nog tyvärr att kritiken är mycket 
befogad. Möjligen kan man invända att 
rättningen av enstaka centrala prov sker 
under stark tidspress och att lärarna väl 
inte finner det meningsfullt att diskutera 
med Skolöverstyrelsens cp-grupp. Cent-
ralprovet kan vara bedömt på ett mer 
konstruktivt sätt när eleven flera veckor 
senare får se det. Det ärju också provens 
öde att inte delas ut utan begravas i arkiv. 
Trots dessa mindre invändningar tror jag 
tyvärr ändå att författarna har rätt. 

Det är på den här punkten det finns enor-
ma brister i lärarutbildningen och i Skol-
överstyrelsens anvisningar. Det borde 

vara varje lärares uppgift att på ett positivt 
sätt och med utblickar mot språket i sam-
hället ta upp och vidareutveckla varje 
elevs språk utifrån den elevens förutsätt-
ningar. Det krävs utbildning, det krävs an-
visningar och det krävs forskning. Lära-
ren måste skaffa sig en helhetssyn på 
barns och ungdomars språkutveckling. 
Man kan glädjande nog läsa mycket om de 
mindre barnens språk i den forskning som 
har vuxit fram på senare år. Men vi vet 
fortfarande alltför litet om språkutveck-
lingen under skolåren. 

Jag tror att man skulle kunna komma en 
bit på vägen att ge lärarna den helhetssyn 
som Gerd Gabrielsen talar om genom 
hjälp från de språkvårdande organen. 

Forskare och språkvårdare har en helt an-
nan möjlighet att sätta in elevernas språk i 
ett större sammanhang, jämföra det med 
språket i samhället. De kan med större 
tyngd visa på hur man skall skriva för att 
budskapet skall bli förstått och få den av-
sedda effekten av information och påver-
kan. Lärarna behöver hjälp i motivering-
arna för sina rättelser, såsom Catharina 
Griinbaum ger dem i sin bedömning av 
satsradningarna (Svenskläraren 4/1979) 
och som Margareta Westman gör i sina 
artiklar om normer och bedömning i sko-
lan (Språkvård 3/1974, 2 / 1 976, 1/1977). 

Men det tar tid att vaska fram alla de råd 
och den insikt man kan få om konstruktivt 
rättningsförfarande i artiklar i Språkvård, 
i Gymnasistsvenska och på andra håll. 
Vad jag tror att lärarna behöver är mer 
handfast hjälp. En utgångspunkt kan man 
få i en dialog mellan en liten flicka och 
hennes mamma i Ragnhild Söderberghs 
Hur får barnet ett språk? 

Embla Koka kött /koka köttbullar till - 
Embla. 

Mamma Ska du laga köttbullar till 
Embla? 

Embla M. 
Mamma Och ägg. 
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Embla Och/ och välling. 
Och gröt. 
Mamma Och ägg och välling. 
Vem är det som ska få det? 
Embla Embla. 
Mamma Ja. När ska du äta det då? 
Embla Idag. 
Mamma Idag? Embla Ja. 
Mamma Jaa. Varför det? 
Embla För att jag är - hungrig. 

Ragnhild Söderbergh kommenterar: "För 
att sån här dialog skall komma till stånd 
måste den vuxne lära sig lyssna på barnet. 
Vi ser här hur följsamt mamman pratar 
med flickan, hur hon hela tiden uppmunt-
rar henne genom att ta upp hennes repli-
ker, och på så sätt visar att hon är med i 
flickans resonemang. Hon talar med bar-
net, nöjer sig inte bara med att tala till det. 
Samtidigt inspirerar mamman flickan till 
att spinna vidare på samtalstråden genom 
att ställa frågor: "Vem ska få det?" "När 
ska du äta det?" "Varför det?" 

Naturligtvis är den sociala och psykolo-
giska situationen under skolåldern oerhört 
mycket mer komplicerad. Jag tycker ändå 
man kan lära sig mycket av själva meto-
den i Ragnhild Söderberghs exempel. Det 
är lärorikt att följa hur mamman hela tiden 
tar upp flickans språk och genom lämpliga 
frågor stimulerar till språklig utveckling. 
Jag tror att lärare skulle ha nytta av meto-
diska exempel. Vad jag skulle önska är att 
språkvårdare och lärare i samarbete skulle 
samla prov på språklig produktion från 
elever i olika åldrar och med olika förut-
sättningar. De här texterna skulle diskute-
ras och kommenteras med utgångspunk- 

ten: Vad kan man göra för att hjälpa den 
här eleven att utveckla sin språkliga för-
måga genom att på ett konstruktivt sätt gå 
ut ifrån det eleven har skrivit? Jag tror att 
en sådan här resonerande exempelsamling 
skulle vara till stor nytta genom att den 
skulle kunna sätta in textprov i ett utveck-
lingspsykologiskt sammanhang, peka på 
förhållandet mellan elevens språk och 
bruksprosan i allmänhet, och inte minst 
med exempel visa hur en positiv kon-
struktiv kritik ser ut - både till form och 
innehåll. 

Jag har i den här inledningen dröjt vid bara 
en sida i det stora komplexet språket i 
skolan - att utveckla elevernas språk och 
då kanske framför allt att utveckla elever-
nas skriftsprik. 

Om jag sammanfattar vad jag önskar mig 
av framtiden är det: 

Mer forskning. Vi vet för lite om språk-
utvecklingen under grundskoleåren och 
gymnasieåren. Det skulle vara dels rent 
registrerande och utvecklingspsykolo-
gisk forskning, dels försök och utvärde-
ring av försök, där man på olika sätt 
visar hur elever kan gå framåt och för-
bättra sin språkförmåga. 

En intensifierad lärarutbildning som 
hjälper lärarna till medvetenhet och 
kreativitet i klassrumssituationen. 

Förutom vad som redan sagts om forsk-
ningen ett samarbete med språkvårdan-
de organ när det gäller att lära lärarna 
att bli positiva, konstruktiva kritiker 
och inte bara felsökare. 
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Gunnar Stenhag 
	Språket - alla lärares 

Per Olov Svedner 	gemensamma ansvar 
1 Språkvård 1977 nr? publicerades ett vik-
tigt brev till Svenska språknämnden från 
matematik- och fysikläraren Thorbjörn 
Persson. Han berättar att han i sina ämnen 
låter eleverna arbeta med skriftliga formu-
leringar och redogörelser men att han ofta 
möter dålig språklig förmåga hos många 
elever. Han önskar att alla lärare skulle få 
utbildning i "svenska" för att kunna hjäl-
pa sina elever. "1 en tid då många föräld-
rar inte tar sig tid att tala med sina barn 
får läraren stor betydelse för vårt språks 
utveckling", skriver Thorbjörn Persson. 1 
den följande debatten med rubriken "Alla 
lärare svensklärare" fick Persson stöd för 
sin uppfattning från en rad språkforskare 
och svensklärare. 

Debatt i en tidskrift är en sak - men hur få 
ut debatten och handlingsviljan till lärare 
och andra ansvariga? Länsskolnämnden i 
Uppsala län gick våren 1979 ut med en 
förfrågan till gymnasieskolorna i länet om 
man önskade en studiedag på temat 
"Språket - alla lärares gemensamma an-
svar". De flesta skolorna anmälde sig. 
Uppgiften att leda dessa studiedagar över-
lämnades till oss. Hittills har vi bara ge-
nomfört studiedagen på fyra av de skolor 
som anmält sig - övriga genomförs under 
vårterminen 1980. Det är alltså för tidigt 
att komma med en summering. Men vid 
Svenska språknämndens temadag om 
skolan redovisades intentionerna bakom 
vårt arbete. 

Vi vänder oss mot rubriken "Alla lärare 
svensklärare". Den förstärker den felakti-
ga uppfattningen att det i första hand är en 
fråga om att "hjälpa svenskämnet", att 
man i skolan kan dela upp ansvaret för 
språk och för kunskap: svenskämnet sva-
rar för språkträningen, de andra ämnena 
ger kunskaper. Språket finns ju i varje 
lektion i skolan. Att bekymra sig om språ- 

ket är därför en integrerad del i varje kun-
skapsprocess. Det är troligt att en rad äm-
nen i skolan blivit mer "effektiva" i me-
ningen att kunskaper plockas fram och re-
produceras med mycket litet eget språk-
ligt arbete för eleverna. Om lärarna i alla 
ämnen låter eleverna använda språket så 
aktivt som möjligt och hjälper dem att i tal 
och skrift uttrycka sig exakt och klart så 
gagnar de därmed sina egna ämnen. Det är 
alltså inte fråga om att "ge tid till träning 
av svenskan" utan om att genom att ge 
eleverna tillfålle att så mycket som möjligt 
uttrycka sina tankar i tal och framför allt i 
skrift aktivera deras kunskapsinhämtande 
och förbättra deras kom mu nikationsför-
måga. 

Att ansvaret för språket skall delas mellan 
ämnena framgår av läroplanens övergri-
pande formuleringar. För oss är detta så 
mycket viktigare som vi anser, att svensk-
ämnet har ett stort och väsentligt kun-
skapsstoff, litteratur och språkoriente-
ring, som vi vill förmedla till eleverna. 
Utifrån detta stoff har ämnet unika möjlig-
heter att träna eleverna i att tala och skri-
va. Dessutom har svenskämnet ansvar för 
det allmänna språket, låt oss kalla det 
medborgarspråket. Däremot klarar inte vi 
som svensklärare de ämnesspecifika språ-
ken. 

Vilka råd ger vi då till de lärare av alla 
kategorier som vi möter på våra studieda-
gar? Det centrala för oss är en lista med 
rekommendationer som dels innebär en 
intensifiering av den språkliga verksamhet 
som redan finns i undervisningen, dels fö-
reslår ett antal skrivmöjligheter som går 
utöver det man vanligen gör. 

1 det förra fallet betonar vi vikten av att 
kontrollera elevernas läsförmåga och stu-
dieteknik i varje ämne, att i löpande sam- 



manhang stimulera och kontrollera an-
teckningstekniken, att på olika sätt akti-
vera och vidga ordförrådet i ämnet. Spe-
ciell vikt lägger vi vid att eleverna får till-
fälle att skriva korta redogörelser, där de 
med egna ord skall klargöra sammanhang: 
studiedagen inleds f.ö. med att deltagarna 
själva får göra en sådan miniredogörelse. 
Genom att skriva tvingas eleverna att 
strukturera och "redigera" sina kunska-
per. Detta bör ge ett aktivare kunskapsin-
hämtande än den kunskapsreproduktion 
med ifyllnadsuppgifter som dominerar 
skolan just nu. Vi pekar också på vikten 
av att eleverna i grupp får diskutera frå-
geställningar och hjälpa varandra att tänka 
fram lösningsalternativ. 

De mer ovanliga skrivuppgifter vi föreslår 
har vi gett följande namn: kommentar-
skrivning, sammanskrivning, inlevelse-
skrivning, hypotesskrivning, översättning 
och adresserat skrivande. Vi skall kort-
fattat beskriva vad vi menar med dem. 

1 hommentarskrivningen får eleverna efter 
ett genomgånget kursavsnitt skriva ned 
svar på t.ex. följande frågor: Vad har du 
lärt dig? Vad tycket du är viktigast av det? 
Hur var det att lära sig det? Sam,nanskrir-
,jingen innebär att eleverna enskilt skriver 
t.ex. en redogörelse och sedan parvis 
sammanställer nya versioner. Inlevelse-
.skrivningen bygger på att eleverna får an-
vända sina kunskaper på ett nytt sätt, 
t.ex. för att skildra en geografisk eller hi-
storisk miljö från en medagerandes syn-
punkt. "Hur hade det gått om inte om 
varit?" - det är huvudtanken för hvpo-
tesskrivandet. Hur skulle det t.ex. ha sett 
ut nu om Kalmarunionen inte upplösts, 
om Hitler segrat? Översättningen är fram-
för allt en specialitet för de moderna språ-
ken, möjlig att kombinera med sam-
manskrivningen. Det adresserade skri- 

vandet slutligen innebär att kunskaperna 
skall sammanställas och förmedlas till en 
speciell mottagargrupp, t.ex. en mellan-
stadieklass. Det ställer stora krav på för-
mågan att sovra i stoffet och att uttrycka 
sig enkelt. Att aktiviteten är betydelsefull 
vet alla lärare - "man lär så länge man har 
elever." 

Som synes är det inga konstigheter vi fö-
reslår. Vår strävan är att ge alla lärarkate-
gorier verktyg att arbeta med för att uppnå 
det vi ser som målet för den språkliga 
färdighetsutvecklingen: att eleverna skall 
öka sitt språks o,nfång, exakthet och klar-
het. Naturligtvis måste också språkriktig-
heten finnas med. Alla lärare skall känna 
som sitt ansvar att påpeka brister i språ-
kets yttre utformning (skrivregler, stav-
ning) och när det gäller ordböjning och 
syntax. Men när det gäller de klassiska 
språkriktighetsfrågorna - "Han är större 
än dig", "Jag slog han" osv, - vill vi 
gärna förmedla ett mer nyanserat betrak-
telsesätt. Vi vill försöka få alla lärare att 
förstå att språket förändras och att många 
normer mer har sociala än språkliga för-
ankringar. Vi vill alltså försöka få fram en 
mer organisk språksyn. 

Vi tror inte att vi under en studiedag kan 
uppnå några revolutionerande resultat. 
Men vi har märkt på reaktionerna att detta 
är ett område som för många lärare känns 
mycket angeläget. Har vi kunnat ge dem 
litet handfast hjälp och deras mindre med-
vetna kolleger en stimulans att börja tänka 
åt det här hållet är vi nöjda med vår insats. 

Men om en ordentlig förändring av an-
svarsfördelningen skall kunna genomföras 
krävs att ett "ansvar för ämnets språk" 
skrivs in i varje ämnes kursplan och att 
alla lärare får en grundläggande utbildning 
i språksyn och språkriktighet. 
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Margareta 	Lässvårigheter och bristande 
Grogarn 	språkbehärskning 
Min första tanke når jag blev ombedd att 
komma hit till språknämnden och bidra 

med en diskussionsinledning var att jag 
skulle berätta om min egen avhandling 

Dålig Läsning. Bakgrund. läsförmåga 

och läsintresse hos elever på Fo- och Ve-
linjerna i gymnasieskolan". Den berör 

nämligen förhållanden som i viss grad har 
med språkutvecklingen hos elever i den 
svenska skolan att göra. Jag har undersökt 
ca 500 elever från två av gymnasieskolans 
yrkesinriktade linjer med avseende bl.a. 
på läsförmåga, rättstavningsförmåga och 
förmåga att använda ordlistor och upp-

slagsböcker. Resultaten är synnerligen 
nedslående. Jag tänker emellertid här inte 
uppehålla mig vid själva avhandlingsresul-

taten utan mer vid några av de problem 
som jag upplever just nu i mitt skolarbete 
och som kanske kan bilda diskussionsun-

derlag vid denna sammankomst. 

Men fo•rst vill jag berätta att jag i slutske-
det av mitt avhandlingsarbete ibland för-

skräckt kunde stanna upp och fråga mig 
själv: Är det verkligen möjligt att läget är 
så allvarligt? Kan det vara så att 2 elever 
av 3 på de linjer jag undersökt är i behov 
av intensifierad kisträning vid gymna-
sieskolstarten? Kan det vara så att drygt 
hälften av eleverna behöver hjälp med 
rättstavning och att 1 elev av 3 inte kan 
läsa upp alfabetet från A till Ö? Kan det 

vara så att endast 20 	av dessa elever 

haft förmånen att ha endast en enda låg-
stadielärare under sina tre första skolår, 

och att ideliga lärarbyten under denna för 
läsinlärningen så viktiga period snarare 

varit regel än undantag? 

Det var inte bara jag själv som blev förfä-
rad över vad som framkommit. Det fanns 

då, och det finns fortfarande, de som me-
nar att de skrämmande resultaten är be-

tydligt överdrivna. Det kan bara inte vara 

så dåligt! Jag har själv varit tveksam. Än-

da tills för fjorton dagar sedan när lärarna 
vid den skola i Göteborg där jag gjorde 
min undersökning lämnade 1979 års test-
resultat till mig. De är ännu sämre än un-
der åren 1975-77 då jag genomförde min 

undersökning. 

Nu strömmar larmrapporter in och dagli-

gen hörs rop på hj2ilp - inte bara från de 
två gymnasielinjer som jag beskriver i min 
avhandling. Störst efterfrågan på special-
lärarhjilp får vi från de treåriga teoretiska 
linjerna. Där står nu elever i kö för att få 
hjilp både med lästräning och med stav-
ning. På de yrkesinriktade linjerna där-
emot är eleverna mer tveksamma. Många 
har där givit upp hoppet, resignerat eller 
rentav accepterat sin dåliga läs- och skriv-

förmåga. De anser eller hoppas att de 
kommer att klara sig hjälpligt i samhället 
med den läsförmåga de har. 

Därmed är jag inne på några av de för mig 

mest brännande frågorna som direkt rör 
mitt skolarbete. Mitt allra största pro-
blem, det som jag brottas med dagligen är: 
Hur ska jag få mina elever, de som ofta 

har ett mycket outvecklat språk, att förstå 
att språk ger inflytande? Inflytande över 

den enskilda människans hela livssitua-
tion! Jag klarar inte av att förmedla detta 

till synes enkla budskap! Det tycks mig 
som om bara de som redan har ett utveck-
lat språk kan inse detta, både förnufts-
mässigt och känslomässigt. Men - nu är 
det ju så att jag tycker om de här pojkarna. 
Och jag till inte att de skall bli"överkör-
da" i vårt verbala samhälle. Jag vill, under 
deras måhända sista år i skolan, få dem att 
inse att en svagt utvecklad läsförmåga och 
ett outvecklat språk hos många människor 
i ett ordflödande samhälle inte kan förenas 
med ett demokratiskt samhällsskick. 
Dessvärre är alltför många elever i dag 
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ointresserade av att utveckla sitt moders-

mål. Jag vill betona att det jag nu säger 

inte är en värdering av just mina elevers 

språk. Vad jag menar är, att dessa elever 
likaväl som alla elever i vår svenska skola 

kan och behöver utveckla sitt språk. 

Det förefaller också som om den nyfiken-

het som, enligt min uppfattning, är di-ivfjä-

dern till kunskapsinhämtande har dött hos 
många elever. Dessutom märker man för 
varje år hur föraktet för kunskaper ökar. 

Ett annat problem är nyttighetstänkandet, 
som breder ut sig alltmer. Det som inte är 

direkt nyttigt skall bort! Poesi, sagor, 
språkhistoria, språknormer och gramma-

tik är "givetvis" helt onyttiga företeelser, 
och därmed i många fall helt omöjliga in-

slag i svenskundervisningen. Dessvärre 
gäller detta även ibland läsning av skönlit-

teratur. Ty skall man nu läsa, så skall det 
vara spännande och la••ttläst. Ja, varför 
skall man över huvud taget läsa böcker? 
Man klarar sig faktiskt bra ändå! "All in-

formation man behöver kan man få genom 
TV - det räcker!", som en elev säger i min 
avhandling. Man behöver inte ens vara 
speciellt duktig i vare sig läsning eller 

skrivning, när man ändå bara skall stå vid 
en svarv eller "meka" med bilar! "Men", 
säger jag. "livet består ju inte bara av 
jobb?"" Du är väl inte så knäpp", säger 
eleverna och tittar vänligt och överseende 

på mig. "att du tror att jag sätter mig och 
läser en bok på min jitid?!!" 

Den svaga rättstavningsförmågan är också 

ett stort problem i dag. Många elever lider 
verkligen vid olika skrivtillföllen av att in-

te kunna stava. De är oerhört ängsliga att 
detta deras handikapp skall avslöjas. Då-
lig rättstavningsförmåga kan tom. skapa 
ångest och i varje fall påverka elevernas 

skriftliga produktion på ett sätt som vi 
lärare inte alltid kan ana. En elev på 3-årig 

humanistisk linje sa häromdagen: "Du 
förstår, jag kan aldrig skriva allt det jag 
tänker. Jag vågar bara använda sådana 

ord i en uppsats som jag är säker på att jag 
kan stava till". Elever kan alltså ha tänkt 

mycket, mycket mer än de av rädsla för 
ett avslöjande vågar sa•tta på pränt. Detta 
innebär dessvärre att elever med stav-
ningsproblem inte alltid vågar utveckla 
sitt skriftspråk. 

Det kan också vara så att elever är rädda 
för att muntligt använda ett rikare språk. 
Att vara duktig i skolan, speciellt på teori-

lektionerna, är inte status på de linjer jag 
har undersökt. En elev som anstränger sig 
kan t.o.m. få det svårt - kan bli ansedd 
som lärarfjäsk. På så sätt kan elever kom-

ma att notarheta sin egen språkutveck-
ling. Av ren rädsla! 

Jag vill slutligen betona att det inte är 
analfabeter som jag har berättat om, inte 
heller obegåvade elever, men elever som 

på grund av sitt läs- och skrivhandikapp 
råkat illa ut. Elever som tystnar alltmer. 

Och därmed är jag inne på mitt sista stora 
problem, som kanske kan ha speciellt in-
tresse i detta sammanhang. Många männi-
skor i vårt samhälle talar som bekant ett 
för många människor obegripligt språk. 
De ger sken av att ge information, men 

informationen når aldrig fram. Dessa 
människor manipulerar helt enkelt andra 
med hjälp av sitt verbala överläge. Jag 

uppmanar ständigt mina elever att fråga, 
fråga, fråga de många som briljerar med 
onödiga lånord, trassliga meningar och 

luddig information. Men jag vet att jag 
misslyckas! Det är de redan kunniga, de 

självsäkra, de verbala som vågar fråga. De 
som känner sig i underläge frågar inte. De 

tiger. Det är dessa tigande ungdomars ta-
lan jag har försökt föra i min avhandling. 
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Bengt 
Hane 	 Språkförbistring och fikonspråk 

1 varje stort företag talar - och skriver - 
man många språk - det gör vi också i 
Volvo: på alla kontinenter, på olika ar-

betsplatser jorden runt. 

Språken, dialekterna, yrkesspråken blan-
das, smittar av sig i hanterliga fraser, om-
vandlas. missförstås. 

För den som inte är insatt verkar vissa 
språk så fattiga - dataspråket hör dit. För 

den som inte kan yrkesspråk som tekniska 
eller ekonomiska dialekter är vissa världar 

mer slutna än för den som inte kan t.ex. 
franska. Sådana språksvårigheter kan 

ibland inte klaras med teckenspråk! 

Informatörer och relationister 
måste tolka 
De av oss som sysslar med public rela-
tions och kom munikation människor 
emellan får vara tolkar och översättare - 
det är kanske en av våra viktigaste uppgif-

ter. Vi måste vara tolkar mellan grupper 
och individer internt, vi måste vara över-

sättare framför allt i vår utåtriktade verk-
samhet. 

Kanske borde vi också utbilda mera. 1 

varje fall måste vi utbilda oss själva, oftast 

på egen hand, för att vi skall kunna arbeta 
fullt ut som relationister och kommunika-

törer. Det finns ingen lämplig tolkskola 
eller translatorsutbildning! 

Den språkliga lättjan 
Vem skall då ägna sig åt svenska språkets 
rykt och ans? 1 Volvo försöker vi bidra till 

en enhetlig stil genom att till alla nyan-
ställda som har en skrivande funktion dela 
ut och gå igenom en skrift som helt enkelt 

heter "Så skriver vi". En annan skrift 
heter "Engelska som koncernspråk". 
Den bidrar också till att vi använder sam-
ma ord och uttryck när vi meddelar oss 

med varandra världen över. 

Men vi har svårt att nå "diktatorerna", de 

som dikterar tillkrånglat, omständligt och 
jargongfullt. De som av ren lättja inte ar-
betar med språket, inte gör sig reda för 

vad orden egentligen betyder, inte sovrar 
bland modeorden. 

De som säger ajourhålla, imagebild, mål-

sättning. De som skriver pusha, boosta, 
processa och casefall - bevare oss väl! 

Vi har revisorer som håller ett öga på eko-
nomerna i företaget. - Vi behöver en 
språklig revision! 

Okunskapen ifråga om ords betydelse och 
okunnighet om stavning och avstavning 
börjar också märkas - men den går kanske 
ändå lättare att fylla ut och rätta till under 
ett yrkesverksamt liv. 

Krångelspråket 
Detta sades vid en bolagsstämma - dock 
ej i Volvo: "Nu är den självgenererade 
volymtillväxten på många av våra mark-
nader inte tillräcklig, varför vi måste kom-

binera den internt presterade volym-
utvecklingen med förvärvad. Resone-

manget utgår ifrån att förvärven ligger in-
om våra nuvarande produkt- och kompe-
tensområden. Genom sammanläggningar 

och rationaliseringar bör vi då kunna öka 
produktiviteten, framför allt kanske på 
administrations- och marknadssidan." 

För att citera en annan författare, A. A. 

Milne: "Det ser långt och fint ut, sa Pub 
högeligen imponerad." Jag instämmer 

med Nalle Puh. Det är lika tillkrånglat 
som Ugglans stavning av födclsedagshäls-
ningen till lur - och sådant språk måste 
hekäm pas. 

Projekt Enkel 
Den läsvärdesundersökning av årsredo-
visningen som vi lät göra för några år 
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sedan och de kontinuerliga aktieägar-
undersökningarna säger oss att niottagar-
na har svårt att förstå delar av vårt bud-
skap och önskar sig enklare former. 

Samtidigt som vi får ställa vissa krav på 
ökad läsförmåga hos t.ex. våra aktieägare 
måste vi också hjälpa dem att bättre förstå 
OSS. Vi arbetar tills vidare inom Volvo 
med vad vi kallar Projekt ENKEL för att 
uppnå en förbättrad, förklarad och förenk-
lad ekonomisk information och rapporte-
ring. 

Det innebär att vi på sändarsidan måste 
hålla tillbaka fackuttryck och yrkesspråk 
till förmån för ett klart och redigt svenskt 
språkbruk. 

Vi började arbeta med de här frågorna på 
allvar i samband med vår nyemission 1976 
och vi har sedan fortsatt med att medvetet 
söka förbättra prospekt, årsredovisningar 
och delårsrapporter. Vi hoppas projektet i 
flera steg skall leda fram till: 
- ett förenklat språkbruk i den ekonomis-

ka informationen 
- ökad användning av lättförståeliga  dia-

gram och redig layout som stöd för den 
verbala informationen 

- ökad förståelse av ekonomiska sam-
m anhang. 

Ett mycket påtagligt resultat var att alla 
Volvos anställda i Sverige våren 1978 fick 
personaltidningen Volvokontakt Bok-
slutsextra i en ny form: en sextonsidig 
tabloidtidning med en redogörelse för 
bokslutet och Volvoåret i ord och bild, 
och i våras utvecklade vi den ytterligare 
och skickade den till alla Volvoanställda i 
Norden. 
- Intresset för ett enklare språk är väckt 

hos ekonomer och informatörer. 
- Vi tror oss ha höjt läsvärdet och intres-

set för ekonomiska frågor. 
- Vi har lagt en grund att arbeta vidare 

från - även mot andra grupper av intres-
senter. 

Önskan att förenkla finns hos många, men 
delvis behövs här också nya ord, nya for-
mer. Vi hoppas mycket på eldsjälen Nils 
Frick och det projekt "Begriplighet i 
verksamhetsberättelser", som finansieras 
av Riksbankens Jubileumsfond, och kring 
vilket det forskas vid Institutionen för 
nordiska språk vid Stockholms universi-
tet. 

Genom den forskningen söker man svar 
på frågor som: 
- Hur förstås presentation av ekonomiska 

data (siffror, tabeller, diagram mm.)? 
- Hur kan presentationen göras effektiva- 

re? 
- Hur förstås de uttryck som speciellt 

brukar användas i ekonomisk redovis-
ning och i bedömning av företagets eko-
nomiska läge? 

Undersökningar i England trycker starkt 
på att man dels måste förenkla framställ-
ningen men dels också utbilda läsare/ak-
tieägare till större förståelse av ekonomis-
ka spörsmål. 

Det tar tid, kostar pengar - men kan verk-
ligen ge ökad förståelse och utdelning, in-
te bara för aktieägarna. 

Sammanfattning 
- Vi skriver och talar många språk. 
- Tolkar och översättare måste finnas - 

relationister och kommunikatörer be- 
hövs. 

- Språkrevisorer krävs mot den språkliga 
lättjan. 

- Krångelspråket måste kämpas ned. 
- Projekt Enkel - ett långsiktigt försök att 

öka förståelsen av det ekonomiska 
språket. 

- Vi måste förenkla, förklara, förtydliga. 
- Vi måste forska vidare - vidareutveckla 

och utbilda för att nå större förståelse. 
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Svensklärarutbildningen 
Svenska språknämnden har i december 1979 yttrat sig till 
Utbildningsdepartementet om betänkandet "Lärare för skola 
i utveckling" (SOU 1978:86), avgivet av 1974 års lärarutbild-
ningsutredning (LUT). Här ges en kort redogörelse för inne-
hållet i nämndens yttrande. 

Läraruthildningsutredningen (LUT) har 

haft i uppdrag att utreda den framtida ut-
formningen av utbildningen av lärare inom 
bl. a. grundskolan och gymnasieskolan. 
De förslag som framförs i utredningen kan 
givetvis komma att få stora konsekvenser 
inte bara för den framtida lärarutbildning-
en utan också för undervisningen på alla 
skolstadier. Svenskämnet kommer sanno-
likt att få en alltmer central roll i skolan. 
Nämnden säger i sitt yttrande: "1 ett sam-
hälle där informationsflödet blir allt stri-
dare och kraven på medborgarna allt fler 
blir det allt angelägnare att var och en kan 
ta del av detta flöde och svara mot dessa 
krav. För detta fordras bl.a. god språklig 
beredskap. Det måste vara en av skolans 

mest angelägna uppgifter att ge denna." 
Språknämnden har naturligtvis i sitt ytt-
rande koncentrerat sig just till svenskäm-
net i skolan och till utbildningen av lärare i 

svenska. 

För närvarande gäller den regeln att 
svensklärare på grundskolans högstadium 
och i gymnasieskolan skall ha en ämnes-
teoretisk utbildning omfattande tre termi-
ner (60 poäng). Denna utbildning har av 

många länge ansetts vara alltför kort. 
Hösten 1975 avlämnade dåvarande Uni-

versitetskanslersämbetets arbetsgrupp för 
studieplansöversyn i svenska ("SVEG-
gruppen") sin slutrapport. Där föreslogs 
att utbildningen av högstadie- och gymna-

sielärare i svenska skulle ökas från tre till 

fyra terminer (från 60 till 80 poäng). 

LUT har inte låtit sig påverkas av detta 
förslag till kvalitativ och kvantitativ för-
bättring av svensklärarutbildningen. Man 

har i stället valt en helt annan väg, nä mli-
gen att skapa en enhetlig utbildning av 
lärare för hela grundskolan, alltså för låg-
stadie-, mellanstadie- och högstadielärare. 
För gymnasielärare skulle det finnas en 

vidgad utbildning. Språknämnden konsta-
terar i sitt yttrande att LUTs förslag inne-
bär en i vissa avseenden förbättrad utbild-
ning av lågstadie- och mellanstadielärare, 
likaså av gymnasielärare. Däremot inne-

bär förslagen enligt nämndens mening en 
mycket påtaglig försämring av utbildning-

en för svensklärare på högstadiet. 

Det är svårt att exakt beräkna omfånget 
av de ämnesteoretiska studierna i svenska 

enligt LUTs förslag. Enligt språknämn-
dens och flera andra remissinstansers be-
räkningar kommer en lärarkandidat enligt 

LUTs förslag att studera svenska i maxi-
malt ca 25 veckor (och i olyckliga fall kan-
ske bara mellan 15 och 20 veckor) mot 
60 veckor enligt nu gällande studieordning 
och 80 veckor enligt SVEG-gruppens 

ovan nämnda förslag. Med detta kan jäm-
föras att LUT föreslår att de som skall bli 
lärare i engelska, tyska eller franska skall 
studera ämnet i 30 veckor och dessutom 

vistas 5 veckor i England, Tyskland eller 
Frankrike. 1 ämnen som slöjd, musik och 
gymnastik är tiden för högskoleutbild-
ningen satt till 60 veckor. 1 "hemspråk" 
föreslås tiden bli 60 veckor - hemspråks-

läraren får alltså enligt förslaget betydligt 
bättre utbildning i sitt språk än vad 

svenskläraren föreslås få i svenska! (Det 

är värt att påpeka att svenska är hemspråk 
för flertalet elever i den obligatoriska sko-
lan.) 
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Trots att man i LUT använder många 

vackra ord om svenskämnets roll, så inne-
bär förslaget att svenskläraren kommer att 

få den i särklass kortaste ämnesutbild-
ningen. De som utbildas till svensklärare 
enligt LUTs modell kommer i själva ver-

ket alltid att ha en mera omfattande ut-
bildning i något annat ämne än svenska. 
Det torde innebära att de normalt inte 
kommer att uppfatta sig som svensklära-

re. Lärare med så mager utbildning i sven-
ska kan omöjligen möta de krav elever, 
läroplaner och samhälle ställer på dem. 

LUT framhåller att målet för lärarutbild-

ningen skall vara att lärarkandidaterna 
skall kunna undervisa i svenska i hela 

grundskolan. Språknämnden hävdar i sitt 

yttrande att det målet är orealistiskt, i var-
je fall inom de tidsramar som ställts upp. 
Nämnden säger vidare: "Det kan inte 
vara ens tillnärmelsevis möjligt att hos en 

och samma person under två terminer, 
varav för teoretiska studier en och en 
kvarts termin, skapa sådana kunskaper 
och färdigheter att han på ett tillfredsstäl-
lande sätt både kan lära en omogen sju-

åring att läsa och leda en begåvad sexton-
åring rätt bland den litteratur som denne 
söker sig till eller svara på dennes krav på 
stimulans för det egna språkliga skapan-
det". 

Nämnden menar att de stora kraven på 
såväl bredd som djup i svensklärarens äm-
neskunnande mer än väl motiverar att 
svensklärarna måste få en utbildning i 
paritet med den utbildning som ges övriga 

lärarkategorier, dvs, att en svensklärare 
för grundskolans högre årskurser skall ha 
minst 60 poäng och en gymnasielärare 
minst 80 poäng i svenska. 

Nämnden tar i sitt yttrande upp åtskilliga 
andra synpunkter på LUTs förslag till ut-
bildning av svensklärare. Nämndens ytt-
rande avslutas med följande samma,z fatt-
ning och förslag i tolv punkter: 

. Vi finner LUTs motivering för en enhetlig 

grundskollärarutbildning ohållbar och me-

nar att det bör anordnas en utbildning för 
grundskolans lägre stadium och en för 
dess högre stadium och gymnasiet. 

Vi instämmer helt i utredningens tankar 

om svenskämnets centrala roll i skolan, 
främst mot bakgrund av kraven på kom-
munikationsfärdigheter i dagens samhälle. 

Genom det egenvärde LUT tillmäter olika 
pedagogiska metoder och genom det ut-

rymme dessa kommer att ges i den skisse-
rade utbildningen blir dock, enligt vår me-

ning, den ämnesteoretiska utbildningen 
helt otillräcklig med tanke på denna 

svenskämnets centrala roll. Den nuvaran-
de utbildningen för högstadielärare om 60 
poäng ger knappast den en tillräcklig bas 
för svenskläraren. En utbildning med 60 

poäng i svenska för det högre stadiets lä-
rare ser vi därför som ett minimikrav, och 
vi vill gärna plädera för SVEG-gruppens 

förslag om 80 poäng även för grundsko-
lans lärare. Vi menar att det borde vara 
helt självklart att lärarna i svenska ges 
åtminstone samma ämnesteoretiska grund 
som exempelvis hemspråkslärarna. 

LUT nöjer sig med förkunskapskravet 
två årskurser svenska från gymnasiet. Vi 
menar att det är omöjligt att utbilda goda 
svensklärare under de förutsättningarna. 1 
varje fall högstadie- och gymnasielärarut-

bildningen måste bygga på tre årskurser, 
och hittillsvarande erfarenheter talar för 

att det kravet också borde gälla för de 
lägre årskursernas lärare. 

Innehållet i basutbildningen, dvs, vad 
som krävs för undervisning i de lägre års-
kurserna, är alltför brokigt och alltför om-

fattande för att det skall vara möjligt för 
lärarkandidaterna att förvärva annat än 

fragment av kunskaper. En större realism 
i kursbeskrivningarna och en koncentra-
tion till ämnets väsentligaste delar, bl.a. 

genom styrning av projektarbetena, är 
nödvändiga för att utbildningen skall ge 

lärarna en grund att bygga vidare på och 
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göra det möjligt för dem att tillfredsstäl-
lande bedriva den egna, dagliga undervis-

ningen. 

För lärarna på grundskolans övre stadi-

um - eller enligt vår mening högstadiet 

och gymnasieskolan - är LUTs mål kom-
petens att undervisa i svenska i hela 
grundskolan efter två terminers utbildning 

orealistiskt. Den påbyggnad i svenska 
som LUT föreslår står på en bräcklig 

grund och är liksom basutbildningen oen-
hetlig. För högstadie- och gymnasielärar-
na föreslår vi att svensklärarutbildningen i 

huvudsak utgår från nuvarande utbild-

ning, men att denna moderniseras. 

En detalj, som vi särskilt vill peka på, är 

den svaga ställning de nordiska grann-
språken får. Genom den knappa oriente-
ring i dessa som lärarkandidaterna enligt 

LUTs förslag får, blir det inte möjligt för 
dem att själva undervisa om dem. Vi fin-

ner detta otillfredsställande med tanke 
bl.a. på det nordiska kulturavtalet och 

strävandena att skapa bättre nordisk 
språkförståelse. 

Vi instämmer i princip i LUTs förslag 

till utbildning av lärare för gymnasiesko-
Ian men vill alltså för egen del framhålla 
att samma typ av utbildning också borde 
krävas för högstadiets lärare. För svensk-
ämnets del menar vi, liksom tidigare 
SVEG-gruppen. att 80 poäng måste vara 

ett krav för gymnasietjänst i svenska. 

LUT föreslår en frivillig kompletteran-

de grundutbildning. Enligt vår mening bör 
denna göras obligatorisk om LUTs förslag 
i andra avseenden genomförs. Vi finner 
det också angeläget att den ämnesteoretis-
ka fördjupningen får en framtradande 

plats inom denna kompletterande utbild-
ning. Detsamma gäller också för andra ty-

per av fortbildning. 

Vid anknytning mellan lärarutbildning 

och forskning nöjer sig LUT med kravet 
60 poäng i det aktuella ämnet. Vi menar 
att varje institution därutöver måste få 
ställa krav på dessa poängs innehåll. Detta 
gäller också vid ämnesmetodisk forskar-

utbildning som annars lätt kommer att rö-
ra metod utan förankring i ämneskunska-

per. 

Genom LUTs förslag skulle rekryte-

ringsunderlaget för forskarutbildningen, 

bl.a. i svenska språket, minska kraftigt. Vi 
finner detta oroväckande och vill peka på 
att vårt förslag med en sammanhållen ut-
bildning för högstadie- och gymnasielära-
re inte skulle få denna konsekvens, då det 
där skulle bli betydligt naturligare att ta 
steget från grundutbildning till forskarut-

bildning. 

Genom de splittrade och ytliga ämnes-

kunskaper som LUTs förslag medför är 
risken stor att vi i framtiden kommer att 

ha en skola utan lärare som ser sig själva 
som svensklärare. Med tanke på de krav 
morgondagens skola och samhälle ställer, 
finner vi det djupt oroande att slagordet 
"Varje lärare en svensklärare" på detta 
sätt hotar att förvandlas till ''Ingen lärare 

en svensklarare''. 

Svenska språknämnden vill slutligen 
framhålla att genomgripande reformer in-
om ett så betydelsefullt område som lärar-

utbildningen inte får komma för tätt. Ett 
reformförslag av denna art måste till sitt 
innehåll och sina verkningar vara väsent-

ligt bättre genomarbetat och konkretiserat 
än vad LUTs förslag synes oss vara. 
Dessutom bör en reformmodell vara noga 
utprövad innan reformen i dess helhet för-

verkligas. 
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Per A. 	 Högskolesvenska för alla 
Pettersson 

Svenskundervisning för alla studerande vid universitet och 
högskolor har Svenska språknämnden sedan länge talat för. 1 

,Högskoleutbildning och tnodersinc1str/ining (U H Ä-rapport 
1979:20) presenterar fil, lic. Bengt Nordberg, forskarassistent 
i nordiska språk i Uppsala, resultaten från en enkät om beho-
ven av och önskemål om en sådan praktisk svenskundervis-
ning och han lägger också fram förslag om hur undervisning-
en skulle kunna utformas. Rapporten presenteras här av fil.dr 
Per A. Pettersson vid Svenska språknämnden. 

1 propositionen om den nya högskolan 
(1976/77:59) säger föredragande statsrå-
det: "Det är . . . naturligt att färdigheter i 

att använda det egna språket måste ingå 
som ett led i allt fler utbildningar även 
inom högskolan. Jag vill därför uttala mitt 
stöd för de ansträngningar som enligt vad 

jag inhämtat fn, görs för att inom den 
blivande högskolan stärka svenskans roll 
inom utbildningar av olika slag." Detta 
offentliga intresse för svenskundervisning 

för icke-lärare, som också kommit till ut-
tryck exempelvis i den bekanta motionen 
1975 om bättre offentlig svenska av Gun-
nar Helén och Gabriel Romanus och i by-

råkratiutredningens arbete, är en av ut-
gångspunkterna för den rapport om hög-
skoleutbildning och svenskundervisning 
som Bengt Nordberg lagt fram. Det är 

först under 1970-talet som det offentliga in-
tresset för en svenskundervisning inom all 
högre utbildning vaknar, men hos språk-
män har, som Nordberg påpekar, insikten 
länge funnits att språkträning, helst inom 
den högre utbildningens ram, är en lämp-
lig väg att förbättra fackspråkens och 

myndighetsspråkets funktionsduglighet. 
Erik Wellanders Riktig Svenska (1939) 
och Kommittésvenska (1950) nämns som 
tidiga exempel, liksom att Svenska språk-
nämnden under lång tid påtalat behovet av 
svenskundervisning för alla studenter, 
t.ex. Bertil Moldes artiklar Modersmåls-
undervisning vid universitetsut bildning 

(Språk i Norden 1974) och Vem råderöver 
språket? (Språkvård 1978:4). 

Bakgrund 
Som bakgrund både till det officiella in-
tresset för svenskundervisning och till 
Nordbergs egen rapport redovisar han en 

rad faktorer i den allmänna samhällsut-
vecklingen. Han pekar där på en växande 
insikt om att språkform och språkbruk va-

rierar mellan olika samhällsgrupper bland 
annat på så sätt att det finns skillnader i 
förmågan att tillgodogöra sig det offentliga 
språket. Mot dessa språkliga skillnader 
ställs ett allmändemokratiskt krav på ett 
begripligt fackspråk och myndighets-
språk. Språket är också ett viktigt arbets-
redskap, inte minst för många med akade-

misk bakgrund, och ett enklare språk 
skulle alltså också göra deras arbete lätta-
re. Intet av detta är nytt, men problemen 
har ökat under de senaste decennierna. 
Detta har flera orsaker: 1) byråkratin har 
svällt i väldig takt och i dag berör byrå-
krat- och fackspråken alla människor, 2) 
kraven på insyn och medbestämmande 
har stegrats och 3) medan den allmänna 
sakprosan, t. ex. tidningsspråket, har när-
mat sig talspråket har kanslispråket inte 
följt med i den utvecklingen, vilket gör att 
både nyanställda tjänstemän och allmän-
heten känner sig främmande inför byrå-
kratspråket i högre grad än förr. 
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Ytterligare en bakgrundsfaktor som Bengt 

Nordberg visar på är de brister i studen-
ternas språkförmåga som påtalats av både 
universitetslärare och andra. Den bristan-

de språkliga underbyggnaden skapar inte 
bara problem under studietiden, utan ger 

också en sämre beredskap för den kom-
mande yrkesverksamheten. De viktigaste 
orsakerna till försämringen är välkända: 

timtalet i svenska på högstadiet och i gym-
nasieskolan har reducerats samtidigt som 
nya moment trängt undan skriftlig fram-
ställning och litteraturläsning. Väsentligt 
är också att det för de flesta högskoleut-

bildningarna endast krävs två årskurser 
svenska från tvåårig gymnasielinje, i vissa 

fall bara grundskolekompetens. Dessutom 
har det under 70-talet blivit allt vanligare 
att man endast läser kurser om 20 poäng 
eller mindre, medan träning i att muntligt 

eller skriftligt redogöra för individuella 
uppgifter främst hör hemma på nivån över 
20 poäng. Studenterna får alltså på så sätt 
färre tillfällen att öva upp sin uttrycksför-

måga. 

Med tanke på det officiella intresset för 
svenskundervisning i all högskoleutbild-
ning och med hänsyn till den skisserade 
bakgrunden kunde man kanske vänta sig 

att en sådan undervisning i dag vore van-
lig. 1 sammanfattningen av sin genomgång 
av den hittillsvarande undervisningen sä-
ger Nordberg emellertid att "det bara är i 
några få utbildningar här och var som 
kompetent ledd språkfärdighetsträning av 

nämnvärd omfattning har en fast plats. 
Det finns och har funnits utredningar och 
arbetsgrupper som tagit sig an den här 
frågan från skilda utgångspunkter, dock 

utan att någon påtaglig förändring ännu 
skett." Några av de undantag som nämns 
är den kurs i praktisk svenska som institu-
tionerna i nordiska språk givit sedan 1973 
och som i dag också är ett valfritt ämne i 

jur.kand.-examen, 	språkkonsultutbild- 

ningen, olika former av språkträning inom 
juristutbildningen och övningar i journal- 

skrivning och patientsamtal i läkarutbild-

ningen. Svenskgruppens slutbetänkande 
Hogskoleuthih/ning i svenska (1975) inne-

höll också två forslag om svenskundervis-
ning för andra än svensklärare, dels en 
fortbildning för universitetslärare, dels 

som inslag i utbildningslinjer eller som 
fortbildning för redan yrkesverksamma. 
Dessa förslag har hittills förverkligats i 

mycket liten utsträckning. 

Enkäten 
Mot den bakgrund som här skisserats har 

Bengt Nordberg satt som sin uppgift att 
'så detaljerat som möjligt kartlägga de be-

hov av och önskemål om en ämnesanpas-
sad svenskundervisning som olika hög-
skoleutbildningar har och söka få en upp-
fattning om ämnesföreträdarnas attityder 
till ett sådant inslag i undervisningen". 
Huvudinstrumentet i undersökningen är 

en enkät riktad till de icke-språkliga sek-
tionerna inom Uppsala ho•gskoleregion. 
Inom regionen finns ett brett spektrum av 
utbildningslinjer. Dock saknas exempelvis 

civilingenjörsutbildning och flera linjer in-
om sektorn för kultur- och informations-

yrken. Enkäten har begränsats till de pro-
blem som rör studenter med svenska som 
modersmål, även om den stora andelen 
utländska studerandes språkliga svårighe-
ter i vissa ämnen är ett långt större pro-
blem. Enkäten har tillställts utbildningsle-
dare, prefekter, studierektorer och lik-

ställda, totalt 319 personer representeran-
de 197 sektorer, institutioner, avdelningar 

och linjer. Drygt 801/r av dessa (159) be-

svarade enkäten och de som svarat har en 

lång yrkeserfarenhet på sin institution, 
ofta mer än tio år. Enkäten har komplette-
rats dels med en intervju med 17 nyckel-
personer, t.ex. alla utbildningsledarna, 
dels med en endagskonferens till vilken 

alla de berörda institutionerna inbjöds. 
Avsikten med konferensen var att disku-

tera formerna för svenskundervisningen 
inom högskolan. 
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Språk färdighet 

1 enkäten ombads de svarande för det för-

sta att bedöma de studerandes språkifir-
dighet. uppdelad på Il delfärdigheter. 
Haiften menade att förmågan att skriva 

sakprosa och att skriva språkriktigt lik-

som kunskapen om kommunikationssvå-
righeter i samhället var dålig. 1 regel be-

dömdes de muntliga färdigheterna som 
bättre än de skriftliga. Vidare ansågs de 

forskarstuderande väsentligt bättre än 
studenterna på grunduthildningsnivån. 

Språkör,ungar i studierna 

1 allmänhet uppger man att genomsnitts-
studenten inte har några språkliga svårig-
heter med den svenska kurslitteraturen, 

men det bör i det sammanhanget pekas på 
att vissa kurser, också på grundnivå, har 
mindre än lO 	svensk kurslitteratur. Att 
språkfärdigheter aktivt övas genom redo-

visningar i form av uppsatser, rapporter 
och foredrag uppger de flesta av institutio-
nerna. Som regel fö rsokcr man då också 
anknyta till uppgifter i den kommande yr-

kesverksamheten. Huvudvikten vid öv-
ningarna ligger dock sällan på den språkli-
ga eller k)mmunikativaaspekten. 

Språket i vrkesli 'et 

Närmare 30 	fornekar att studenterna i 
sin yrkesverksamhet skulle komma att få 
språkliga arbetsuppgifter, men förvånans-

vart många från alla amnesområden går 
ändå till administrativa, handläggande el-
ler informativa uppgifter. De vanligaste 
språkliga uppgifterna uppges vara skri-
vande av rapporter och PM, deltagande i 

diskussioner och sammanträden samt in-
formation till allmänhet eller fackmän. 
Det är också övningar som anknyter till 

dessa yrkeslivets krav man sätter högst 
när man skall rangordna olika moment in-
for en kommande eller förstärkt svensk-

undervisning. De språkliga övningarna 
bedöms också som lika angelägna inom 
forskarutbildningen som inom grundut-
bildningen. 

A ttirvder till suenskunderrisning 

Ungefär två tredjedelar av de svarande är 
positiva till någon form av praktisk sven-
ska i fackämnet. Redan nu menar tre fjär-
dedelar att man på sin institution har 

åtminstone någon lärare som är kompe-
tent att ta upp språkliga aspekter på sitt 
ämne, men samtidigt uppger två tredjede-

lar att lärare inom ämnet visar påfallande 
osäkerhet i språkliga frågor. 

Organisation av suenskuidervisningen 

Hälften av de svarande anser att svensk-

undervisningen bör vara obligatorisk in-
om grundutbildningen, medan man för 
forskarutbildningen förordar frivillighet. 

Langre tid än två arbetsveckor är det få 
som kan tänka sig, och som regel vill man 
i första hand att svenskövningarna skall 
integreras i den egentliga ämnesundervis-
ningen utan någon förlängning av studieti-
den. En förlängning av studierna bedöms i 
regel som orealistisk om än önskvärd. 
Nästan hälften förordar att undervisning-
en sköts av svensklärare och facklärare 

gemensamt och att facklärarna bör få en 
fortbildning i språkbehandling och språk-
pedagogik. För meritvärderingen slutligen 
är det ungefär lika många som talar för 
poäng. närvarointyg och invägning i äm-
ne sbe tyget. 

Knn in en ture,' 

En vanlig inställning som kommer fram i 

de mindre formaliserade svaren är att det 
är gymnasiets och inte högskolans uppgift 
att ge den nödvändiga svenskundervis-
ningen. Själv vänder sig Nordberg med 

skärpa mot den uppfattningen och slår 
fast, att målet för skolan måste vara att ge 

en formell språkligt säkerhet, inte att ge 
fackmannen förmågan att formulera ex-
empelvis en journalanteckning eller en 

forfattning. Gymnasieeleverna saknar inte 
bara motivation och allmän mognad för 
sådana uppgifter utan också den allra vik-
tigaste förutsättningen, nämligen själva 
fack kun nan det. 
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Inte oväntat finns det klara olikheter mel-
lan olika utbildningar. Mest negativ till 
svenskträning är vårdsektorn, dvs, de me-
dicinska, farmaceutiska och veterinärme-
dicinska utbildningarna. En förklaring är 
nog att man har elever med bättre förkun-
skaper och en annan att man har svårare 
att se vilken roll språkfärdigheten spelar i 
yrkesvcrksamhcten. Mest positiva är 
samhällsvetare och jurister, vilket bland 
annat kan förklaras av den kritik som rik-
tats mot det offentliga språket och därmed 
också indirekt mot den utbildning från vil-
ken de rekryteras som i stor utsträckning 
skriver detta offentliga språk. 

Förslag till åtgärder 
Hägskoleut bildning och ,noders,njlsträ-

nng mynnar ut i en serie förslag till åtgär-
der som skall förbättra studenternas 
svenskf2irdigheter. Dessa åtgärder hör 
hemma inom fyra områden: skolan, för-
kunskapskraven, läromedlen och högsko-
lans svenskundervisning. 

Universiteten måste mer aktivt än i dag 
verka för att svenskan får en starkare 
ställning i grundskolan och på gymnasiet, 
t.ex. vid remisser om läroplaner. Inte mist 
viktigt är då att man betonar betydelsen 
av basfärdigheterna lyssna, tala, läsa, 
skriva och förstå. 

Som särskilt behörighetskrav till huvud-
parten av alla utbildningslinjer vill Bengt 
Nordberg sätta tre årskurser svenska från 
gymnasiet. På så sätt skaffar man sig ga-
ranti för att de studerande i varje fall har 
betyget 3 i svenska (och därmed förmodli-
gen också vissa faktiska kunskaper och 
färdigheter). utan att för den skull tankar-
na om ett vidgat tillträde till hogskolan 
sätts i fara genom ett generellt krav på 
genomgånget treårigt gymnasium. 

Åtminstone huvudläroboken i varje större 
delkurs inom både grundutbildning och 
forskarutbildning bör vara på svenska. 
Pengar bör avsättas så att facklärare kan 

skriva sådana eller översätta de nu mest 
använda till svenska. Huvudskälet till det-
ta är att det alltid är naturligast att tala om 
ett ämne på det språk man först lärt det 
på. Eftersom de allra flesta svenska hög-
skolestuderande kommer att bli verksam-
ma i Sverige, är det då också rimligt att de 
får svenska som yrkesspråk. En god del 
av kurslitteraturen kommer dock fortfa-
rande att vara på främmande språk, och 
detta kommer att garantera den livsviktiga 
kontakten med internationell forskning. 

Åtgärderna inom högskoleundervisningen 
sammanfattas i en rad punkter av vilka de 
viktigaste är: 

1 all högskoleutbildning övas förmågan 
att uttrycka sig i tal och skrift på sven-
ska inom fackämnet i kommunikation 
såväl med fackmän som med lekmän. 
Övningarna skall så långt möjligt inte-
greras med ämnesstudierna och varje 
student skall fullgöra minst en uppgift 
inom varje kurs om minst 5 poäng. 
Alla blivande lärare får en intensiv trä-
ning för sin framtida roll som språkliga 
normkällor för sina elever. 
För elever med särskilt svaga förkun-
skaper anordnas stödundervisning. 
Den språkliga fårdigheten vägs in i äm-
nesbetyget, och i utbildningsplaner sägs 
uttryckligen att utbildningen skall ut-
veckla de studerandes förmåga att ut-
trycka sig i tal och skrift om sitt fack-
ämne. 
Svensklärare skall ta hand om vissa in-
troducerande moment, men huvud-
ansvaret för den praktiska svenskträ-
ningen skall facklärarna ha. 
Tjänster som universitetslektor med 
uppgift att organisera och leda svensk-
undervisningen inrättas. 

Vissa delar av det samlade åtgärdspro-
grammet, t.ex. universitetens agerande i 
skoifrågor, menar Bengt Nordberg avslut-
ningsvis, kan börja tillämpas omedelbart, 
och fullt utbyggt menar han att program-
met skulle kunna vara läsåret 1982/83. 
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Bengt 	 Några ord om språkvårdens 
Nordberg 

marknadsföring 

Termen language planning, på svenska 
vanligen spivikpIa,iering, dök veterligen 
för första gången upp i tryck 1959 i en 
uppsats av Einar Haugen.1  Den verksam-
het ordet åsyftade var visserligen allt an-
nat än ny, men den tog under 1960-talet 
väldig fart och fick delvis nytt innehåll vid 
konfrontationen med tredje världens pro-
blem och de nya staternas krav på samla-
de och kraftfulla åtgärder för att tillfreds-
ställa de oundgängliga kommuniativa och 
begreppsliga behov som är förenade med 
social, ekonomisk och kulturell utbygg-
nad. Samtidigt som själva språkplane-
ringsarbetet blev mer omfattande och 
mångförgrenat än det varit i de väster-
ländska kulturländerna, framträdde också 
studiet av denna verksamhet som en egen 
vetenskapsgren. Man diskuterade ämnets 
avgränsning och verksamhetens systema-
tiska indelning och en rätt omfattande lit-
teratur kring begrepps- och teoribildning 
vaxte fram.2  Denna nyorientering har 
också lett till en fördjupad och mer nyans-
rik syn på den traditionella språkvården. 

De flesta språkplaneringsforskarna är en-
se om att man kan urskilja åtminstone fyra 
grundläggande faser inom språkplanering-
en. nämligen (1) val av norm, (2) kodi-
fiering av form. (3) utbyggnad av funktion. 
(4) spridning. Systematiseringen är Hau-
gens (1966, 1979), men den går med vissa 
modifikationer, tillägg och alternativa be-
nämningar igen i de flesta teoretiska arbe-
ten i ämnet. Faserna (1) och (2) är primära 
i förhållande till (3) och (4) och hänför sig i 
första hand till länder av språkvalstyp för 
att använda Neustupn's (1970) term. Pro-
blemgrupperna (3) och (4) gäller däremot 
också länder av språkvårdstyp. 

Den största termfloran finner man onekli- 

gen på punkt (4). Några benämningar i 
engelskspråkig litteratur är propagation 

'spridning', inple,nentation 'genomdri-
vande, genomförande', acceprance b 

co inmunity 'godtagande av språksamhäl-
let', evaluation 'bedömning'. Jag kan inte 
minnas att jag i engelskspråkig litteratur 
mött termen inarkering om den här förete-
elsen, men marknadsföring har använts i 
den svenska språkvårdsdebatten (t.ex. 
Dahlstedt 1979). Den uppsjö på från var-
andra något divergerande benämningar 
som finns skall nog inte tydas som tecken 
på begreppsförvirring hos språkplanerar-
na utan återspeglar snarare arbets- och 
forskningsområdets sammansatta beskaf-
fenhet. Man kan nämligen urskilja en rad 
delfrågor inom studiefältet: Vilka är mål-
grupperna för den språkvårdande verk-
samheten?4  Genom vilka kanaler och me-
dier söker de språkvårdande organen spri-
da sina "produkter"? Vilka påverknings-
medel kan man använda och vilka använ-
der man? Vilka kunskaper har allmänhe-
ten - eller mer begränsade mottagargrup-
per - om språkvårdsorganen, deras verk-
samhet, beslut, råd och rekommendatio-
ner och vilka är attityderna till dessa ting? 
Förekommer det någon återföring (feed-
back) mellan avnämare och språkvårdare 
eller är språkvårdsverksamhet en enkel-
riktad kommunikation? 1 vilken utsträck-
ning godtas språkvårdarnas rekommenda-
tioner och i hur hög grad följs de eller 
används språkvårdens produkter? Slutli-
gen bor man studera sambandet mellan 
frågorna ovan (har t.ex. valet av kanal 
någon betydelse för godtagandet?) och gö-
ra en utvärdering av den samlade effekten 
av verksamheten (har den varit av godo?). 

Det finns alltså många intressanta och be-
tydelsefulla frågor inom denna del av 
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språkvårdsforskningen, men det har gjorts 
förvånansvärt få konkreta studier. Det på-
pekas bl.a. av Jernudd (1972:4) och Fish-
man et al. (1971:299), och läget torde inte 
ha förbättrats nämnvärt sedan dess. Att 
det förhåller sig så är inte så märkvärdigt. 
De praktiserande språkvårdarna är i all-
mänhet lingvister och har fullt upp med 
den rent språkliga sidan av verksamheten 
och lider dessutom av avsevärt knappare 
medelstilldelning än annan samhällsplane-
rande verksamhet. De forskare som in-
tresserat sig för språkplanering och språk-
vård är likaledes i huvudsak språkvetare - 
i varje fall i Europa. Arbetsuppgifterna 
kräver emellertid oftast medverkan av 
samhällsvetenskaplig, sociologisk och 
ekonomisk expertis. 

Marknadsföringsproblemen är emellertid 
viktiga, för att inte säga brännande, för 
den allvarligt syftande språkvården, sär-
skilt i stater av den västerländska öppna, 
demokratiska samhällstypen. 1 totalitära 
stater torde genomdrivandet av beslut om 
språkpolitik och språkanvändning vålla 
väsentligt mindre problem. Det är vidare 
en betydligt kinkigare sak att genomföra 
önskvärda förändringar av språksystem 
och språkbruk i länder där - som i Sverige 
- språkvården arbetar på en rekommende-
rande och rådgivande basis och där 
språkfrågor bara i absoluta undantagsfall 
regleras lagstiftningsvägen (jfr Dahlstedt 
1976:32f.). Bristande efterlevnad av 
språknämndens rekommendationer bru-
kar inte leda till särskilt kännbara påfölj-
der för den tredskande. 

Språkvårdens marknadsföringsfrågor har 
här i Sverige sedan början av 1960-talet i 
stigande utsträckning beaktats av de akti-
va språkvårdarna men mycket litet av 
språkvårdsforskningen.6  När det gäller 
verksamhetens inriktning på vissa mål-
grupper har Svenska språknämnden ge-
nomtänkta riktlinjer. Avnämarna är vis-
serligen i princip hela det språkbrukande 
folket, men för att nå allmänheten lägger 

man särskild vikt vid några nyckelgrup-
per. Särskilt under den senaste tioårspe-
rioden har man koncentrerat sig på cent-
ralbyråkratin med dess stora inflytande 
inom det offentliga språket och därmed på 
allmänspråket. (Se t.ex. Molde 1978:10.) 
Språknämndens speciella intresse är 
också riktat på massmedierna (eterme-
dierna, bokförlagen och de större dagstid-
ningarna), senast manifesterat genom 
konferensen Språkvården och massme-
dierna i november 1978, och naturligtvis 
på skolan. Skolan har alltid ansetts viktig 
för nämnden men har under de senaste 
åren ägnats särskild omsorg. Denna har 
visat sig dels genom utgivning av den sär-
skilda Skolord/istan (1973) och av Punkt, 

Komma, F,vigetecken, en samling skriv-
regler för skolan (1979), dels genom en 
brett upplagd enkät till svensklärare. (Se 
vidare Grfinbaum 1976.) 

De spridningskanaler den offentliga 
språkvården utnyttjar är i första hand di-
rekta muntliga och skriftliga kontakter ge-
nom telefon- och brevrådgivning och ge-
nom kurser, seminarier, konferenser, fö-
reläsningar o. likn. Direkta kontakter går 
också tjänstevägen med olika myndighe-
ter i form av remissvar och andra inlagor. 
Viktig är vidare den egna publicerings-
verksamheten, både Språknämndens och 
Tekniska nomenklaturcentralens, i form 
av skriftserie och tidskrift. Radion och 
dagstidningarna står också öppna för 
språkvårdsorganen, dock, tycks det, i 
mindre utsträckning nu än tidigare. Någon 
egentlig bedömning av de olika kanalernas 
effektivitet eller ett övervägande av en 
eventuell satsning på alternativa sprid-
ningsvägar har så vitt jag vet inte företa-
gits. Inte heller har man någon säker upp-
fattning om i vilken mån kunskaper om 
språkvården, dess tjänster och produkter 
sipprat ut till allmänheten genom de filter 
som de särskilt omhuldade målgrupperna 
utgör. Språkvårdens produkter är inte 
lättsålda, och man måste därför kritiskt 
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granska effektiviteten av de spridningsvä-
gar man valt. En förutsättning för detta är 
en kartläggning av allmänhetens kunska-

per om och attityder till språkvårdens 
verksamhet och rekommendationer, sa••r-
skilt i vilken utsträckning rekommenda-

tionerna anses bra och länder till efter-

följd.7  Det följande är ett mycket an-
språkslöst exempel på hur en undersök-
ning av några hithörande frågor skulle 

kunna se ut. 

2. 

Förhållandet mellan denna kanske alltför 
pretentiösa inledning och fortsättningen 

påminner möjligen läsaren om berget som 
födde en råtta. Och det är sant att det 
empiriska underlaget är besvärande litet, 
men det som finns visar ett par intressan-
ta, för språknämnden både nedslående 
och uppmuntrande tendenser som kan 
vara värda att dras fram. Om inte annat så 
kan resultaten tjäna som underlag för for-

muleringen av hypoteser som kan prövas i 
en kommande undersökning. 

1 fempoä ngskursen Språksociologi inom 
grundutbildningen i nordiska språk i Upp-
sala utför studenterna bl.a. egna uppgif-

ter, individuellt eller i grupp. En sådan 
uppgift under vårterminen 1979 var att gö-

ra en enkel enkät om studenters känne-
dom om Svenska språknämndens verk-

samhet och deras inställning till den och 
till språkvård i allmänhet. De som tog sig 

an uppgiften var två finländska studenter, 
Tarja Knookala och Timo Heinonen, för 

vilkas insatser jag härmed tackar. Vi 
konstruerade gemensamt frågorna, och 
Tarja och Timo genomförde själva enkä-
ten och gjorde en översiktlig resultatsarn-
manställning. De tankar som här knyts till 
enkäten är dock mina egna. 

De två studenterna gick helt enkelt in en 
dag på biblioteket i Humanistcentrum i 
Uppsala och lämnade ut ett formulär till 
20 slumpvis valda studenter som vid till-
flullet råkade befinna sig där. 16 formulär 

återlämnades ifyllda. De svarande stude-
rade i allmänhet humaniora - varav 4 
svenska -, juridik eller samhällsveten-

skapliga ämnen. Av de 16 hade 4 annat 
modersmål än svenska, men bara en ett 
utomnordiskt. Födelseåren varierade från 
1940 till 1959, och det var nästan lika 

många kvinnor som män. 

Kunskapsfrågorna gav rätt nedstämman-

de resultat. Det var visserligen 10 av 16 
som gav ett godtagbart svar på frågan om 
vad språknämnden gör, men att den all-
mänt uttryckt sysslar med språkvård kun-

de man med stor säkerhet sluta sig till av 
några av de följande frågorna. Trots detta 
svarade 6 att de inte visste. På två mera 
detaljerade frågor om nämndens verksam-
het var det bara 3 som visste besked, och 
dessa läste eller hade läst svenska. Det 
gällde att nämna några publikationer som 
språknämnden ger eller givit ut, varvid 

man fick ledtråden "t.ex. ordböeker, tid-
skrifter", och att ange någon rekommen-
dation som språknämnden avgivit. Här 
preciserades frågan med tillägget "t.ex. 
när det gäller uttal och skrift". 

En mer esoterisk fråga inkluderades också 
med tanke på eventuella specialister bland 
försökspersonerna. De tillfrågade fick där 

möjlighet att ange vilken alternativ form 
de trodde hade rekommenderats i nämn-

dens tidskrift. De sex olika språkfrågorna 
hade mina två undersökare hämtat ur någ-
ra av de senare numren av Språkvård. De 
var följande: 

cigarrett - cigarett 
sambo - sammanboende - samboen-
de 
Kungs- och Drottninggatan 
Kungs- och Drottninggatorna 
Kungsgatan och Drottninggatan 

dom - de (i skrift) 
intensivera - intensifiera 
teknologisera - teknifiera - teknisera 

På delfrågorna a), c) och d) gissade en stor 
majoritet rätt (beträffande a) var detta na- 
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turligtvis inte svårt), medan bara en fjär-
dedel hade samma uppfattning som rådgi-

varen om samho, intens'era och teknise-

ra. Det är naturligtvis svårt för lekmän att 
kunna tänka igenom alla konsekvenser av 

ett språkligt val och att genomskåda prin-
ciperna bakom en rekommendation. Vid 
en fortsatt undersökning bör man nog 
stanna för mindre specifika språkdrag, om 

frågetypen alls skall vara med. Den mest 
allmängiltiga frågan här - dom eller de? - 

är också den som samlat flest ''rätta" 
svar. 

Eftersom bara 3 svarande kände till några 

rekommendationer från nämnden är det så 
många som 13 som inte törs ha någon åsikt 
om dem, medan de tre återstående uttalat 
sig positivt. lO av de 16 kände inte heller 
till något annat språkvårdsorgan i Sverige, 

medan 6 nämnde Svenska Akademien, 3 
dock med tvekan. För en av de sex är 

dessutom TNC inte okänd. 

Samtliga svarade nej på frågan om språk-
nämnden informerar tillräckligt om sin 
verksamhet. Il påstod sig inte alls ha 
nåtts av någon information, 2 kände till 
nämnden genom tidskriftsomnämnanden, 

och 3 hade universitetsundervisningen i 
svenska att tacka för sin vetskap om 
nämndens existens. Alla utom två (varav 
en inte hade någon åsikt) menade dess-
utom att språkvårdsfrågor inte tas upp i 
tillräcklig utsträckning i skolundervisning-

en. 

Om den här lilla skaran är det minsta re-

presentativ för högskoleutbildade sven-
skar, tyder det som hittills framkommit på 
en utbredd okunskap om språkvården, för 
att inte tala om den språksyn och de vär-
deringar som vägleder de etablerade 
språkvärdarna i deras arbete. Samtidigt 

tycks det finnas ett starkt sug efter infor-
mation. Det är i och för sig positivt, och 

riktigt trösterikt för språknämnden blir det 
när man sammanställer svaren på några 
rena attitydfrågor. Tre fjärdedelar menar 

nämligen att språknämndens uppgift är 

viktig, bl.a. för att hindra "språket att bli 

sämre". Och förutom det glädjande fak-
tum att alla svarade på en öppen fråga om 
vad språkvård enligt deras mening borde 
vara för någonting, så var flera av dessa 

svar påfallande insiktsfulla. Här några ci-
tat: 

"Att försöka främja ett klart och be-

gripligt språk, som passar in i kommu-
nikationen mellan människor i olika 
sammanhang." 

"Viktigt att språket behåller sin vari-
ationsrikedom och [sitt] rika ordför-

råd." 
"[Att se till] att det finns ett, enkelt, 
nyanserat skriftspråk samt att det finns 
ett otal levande dialekter som det inte 
anses vara en social belastning att ta-
la." 

"Se till att det 'officiella' och 'inoffi-
ciella' talet inte kommer alltför mycket 
ur fas." 
"Att se till att det finns ett rikt riks-

språk som alla kan använda, och som 
följer vissa bestämda grammatiska och 

stavningsregler, utan att för den skull 
hindra språket från att utvecklas." 
"Motverka oklarheter, . . . överdrifter i 

användningen av främmande ord och 
förvirrande expertspråk. Att lära män-

niskor tala och skriva ett klart beskri-
vande språk." 
"Att behärska olika språkvarianter som 

används i olika socialgrupper och olika 
situationer ute i samhället." 

Andra är varianter av dessa. Klarheten 

och begripligheten poängteras i de flesta, 
flera ömmar för dialekterna, och då och då 

återkommande är en motvilja mot främ-
mande ord. Helhetsomdömet av dessa 
visserligen korta vittnesmål måste bli att 
de flesta har en förnuftig och balanserad 
syn på vad språkvård allmänt bör gå ut på. 

Språknämndens åtgärder och råd i kon-
kreta fall borde här falla i god jord. 
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Om de når fram, vill säga. Det föreligger 
ju en något mystifierande motsättning 
mellan å ena sidan vad man säger sig ha 
fått veta om språknämnden och språkvård 
i allmänhet och å den andra den positiva 
och på det hela taget insiktsfulla värde-
ringen av språkvård, som väl harmonierar 
med språknämndens egen syn. Hur kan 
man förklara denna motsats? Man kan na-
turligtvis ifrågasätta uppgifterna om den 
bristande informationen. Jag har ofta 
känslan av att människors påståenden om 
utebliven information är grundlösa; i 
själva verket har man visst utsatts för in-
formation, men man var vid tillfället i frå-
ga inte intresserad eller mottaglig för den. 
Något kan ändå ha fastnat i det undermed-
vetna. 

En annan förklaring är att den positiva syn 
på språkvård och den medvetenhet om 
språkets roll i den mellanmänskliga och 
samhälleliga kommunikationen som sva-
ren bär vittne om är ett utslag av en för 
tillfället rådande allmän stämning i det 
svenska samhället. Denna har inslag av 
gröna-vågen-mentalitet, av intresse för 
kulturella minoriteter och socialt handi-
kappade, av antibyråkratism, expert- och 
politikerförakt och av den nyväckta entu-
siasmen för basfärdigheter i skolan. Viktig 
är naturligtvis också den högkonjunktur 
som begreppet kommunikation för närva-
rande upplever. Hur stor del språknämn-
den har i uppkomsten av detta kulturkli-
mat är väl svårt att mer exakt bestämma. 
Dess energiska bearbetning av politiker 
och statsförvaltningens organ har i varje 
fall på den nivån fått önskad effekt, både i 
form av större medvetenhet och omsorg 
om språket i riksdag och centrala ämbets-
verk och i form av språkkonsult- och 
språkvårdartjänster. Politiker- och äm-
betsmannauttalanden påverkar givetvis 
den allmänna kulturdebatten, och det 
skulle innebära att språknämndens sprid-
ningsstrategi har lyckats vad gäller den 
målgruppen och den funktionen. Men 

bakom den rådande allmänna omsorgen 
om språket står också många engagerade 
kulturdebattörer och journalister, som 
dock ofta saknar nödig språkvetenskaplig 
sakkunskap och i likhet med posten kan 
komma med mindre väl genomtänkta för-
slag. 

Nu bestod ju de positiva reaktionerna 
bland studenterna mest av språkvårdside-
ologiska uttalanden, och man vet inte hur 
de omsätts i praktisk språkanvändning. 
Språknämndens satsning på det offentliga 
språkets mäktiga utövare motiveras 
främst av att dessa skall verka som goda 
föredömen som språkbrukare. Det finns 
också glädjande tecken på att myndighe-
ternas språk håller på att förbättras. men 
om dessa ännu är tillräckligt många och 
tydliga för att inverka på det allmänna 
språkbruket är väl ovisst. 1 skollärarnas 
intresse för språkvården överväger starkt 
önskan om vägledning i konkreta språk-
frågor i anslutning till den muntliga och 
skriftliga färdighetsträningen, och deras 
roll som inspiratör till den allmänna språk-
syn som kommer fram i studenternas svar 
är nog i allmänhet föga framträdande. Den 
akademiska undervisningen i svenska och 
nordiska språk kan dock tänkas ha någon 
betydelse både för den allmänna språksy-
nen och för den konkreta språkanvänd-
ningen. 

Hur som helst tycks det blåsa en förlig 
vind för språkvården just nu, inte bara 
bland de politiska makthavarna utan 
också bland gräsrötterna. Men entusiasm 
parad med okunnighet är i allmänhet ingen 
lovande kombination, och frågan blir: På 
vilket sätt kan språkvården utnyttja den 
positiva beredskap som tycks finnas för 
en effektivisering och förbättring av 
språkfärdigheten och ett stärkande av 
medvetenheten om konkreta språkliga 
hinder för en smidig kommunikation? 1 
första hand genom att få språkbrukarna 
att utnyttja de hjälpmedel, råd och anvis-
ningar som språknämnden och andra till- 
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handahåller. En broschyr med presenta-

tion av nämndens resurser och produkter, 
med anvisningar för begagnandet av 
språkliga hjälpmedel och med argument 

för dessas nytta både under utbildningen 
och under yrkeslivet kunde sändas ut till 
alla skolelever eller i varje fall gymnasie-

elever. Den skulle komplettera skolordlis-
tan och skrivreglerna och öppna elevernas 
perspektiv utöver dessa. Naturligtvis bör 
en sådan broschyr också spridas till nu 
yrkesverksamma personer, där den mer 

omedelbart skulle komma till nytta, men 
med skolelever som mottagare skulle man 
stämma högre upp i ån. För den grupp 
som den lilla provundersökningen gällde 
kan man förorda intensiverad svenskträ-
ning i all högskoleutbildning i enlighet 
med förslagen i Nordberg (1979). 

3. 

Den här lilla undersökningen kom till 
snabbt och hade inga andra syften än öv- 
ningsuppgiftens. Vid en större kartlägg-
ning av kunskapen om och inställningen 
till den språkvårdande verksamheten och 
av utnyttjandet av språkvårdens resurser 
och produkter måste frågorna utökas, pre-
ciseras och varieras efter olika kategorier 
enkätdeltagare. En sådan undersökning 
bör nämligen i första hand rikta sig till 
yrkesverksamma personer på 'språkkrä-
vande" poster inom olika grenar och på 
skilda nivåer av näringslivet, förvaltning-
en och inom organisationerna. Jag hoppas 
i framtiden kunna ta itu med den uppgif-
ten. 

Noter 
Enligt uppgift i Haugen (1966:355. not 3). 
Aran av att ha myntat uttrycket överlåter 
Haugen dock på Uriel Weinreich. 
Några av de mest inflytelserika har varit 
Fishman (1974), Rubin & Jernudd (1971), 
Rubin & Shuy (1973), Rubin et at. (1977), 
Haugen (1966). Tauli (1968). 

Om möjligheterna för den nordiska språkvår-
den att hämta uppslag och idéer från den 
internationella språkplaneringsforskningen 
se Skyum-Nielsen (1977:29 f.). 

Jag inskränker mig i fortsättningen till den 
del av språkplaneringen som traditionellt 
kallas språkvård. 
Kanske borde nästa tjänst på Svenska språk-
nämnden utannonseras för en språkintresse-
rad samhällsvetare? 
Boskillnaden mellan forskning och praktik är 

fråga om Sverige något konstruerad, efter-
som det i stort sett är samma personer som 
ägnar sig åt de båda grenarna. 
Allén(1979) har nyligen uttryckt farhågor för 
följderna av att den seriöst arbetande språk-
vården inte ägnar tillräcklig uppmärksamhet 
åt marknadsföringen. Det kan lämna fältet 
fritt för resursstarkare intressenter att driva 
kampanjer med mindre sakkunniga och ge-
nomtänkta rekommendationer än språk-
nämndens. Anledningen till Alléns oro var 
postverkcts kampanj Skriv som du talar. - 
Om nyttan och nödvändigheten av attitydun-
dersökningar inom språkvården har också 
Bertil Molde gjort ett uttalande (1979:21). 
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Litteratur 

Statsnamn och nationalitetsord 
De nordiska språknämndernas lista över 

statsnamn och nationalitetsord kom i slu-

tet av 1979 ut i en ny upplaga (48 s., pris 20 

kronor kan beställas från Svenska språk-

nämnden). Statsnamn och nationalitets-

ord innehåller namn på stater, benäm-

ningar på invånare samt adjektiv till stats-

namnen på danska, norska, svenska och 

finska. Den nya upplagan innehåller dess-

utom kartor med samtliga stater utsatta. 

Listan har kommit till i samarbete mellan 

språknämnderna, och för Sveriges del 

också i samråd med Utrikesdepartemen-

tet. 

Den föregående upplagan kom 1973. först 

i Språk i Norden 1973, sedan som sär-

tryck. Fn kompletterande lista med mot-

svarande material på danska, färöiska och 

isländska ingår i Språk i Norden 1974. Un-

der de sex år som har gått sedan dess har 

åtskilliga stater kommit till, medan andra 

har försvunnit. Till nykomlingarna hör 

t.ex. A it gula (an go/an, angolansk), Belize 
(tidigare Brittiska Honduras; helizier, be-

lizisk), Doininica (doininiker, dominikisk), 

Guinea Bissau, Kirihati (kiribatier, kiriha- 

1/sk), 	4lota in bique 	(inoam bikier, 

ototamhikisk), Sevchellerna (sevchellier, 
sevchel/i.s'k), laivan (Iaioanes, tain'ane-

sisk). 

Bland dem som har utgått kan nämnas 

Nordvietnam och Sydvietnam (nu fören-

ade i Vietnam), Dahoinev (nu Benin ) och 

Sikh im. 

Under hela arbetet ända fram till tryck-

ningen har man försökt hålla listan så ak-

tuell som möjligt. Ändå har det vid tiden 

för publiceringen och därefter skett saker 

som gör listan missvisande på enstaka 

punkter - något som är oundvikligt i fråga 

om det här slaget av publikationer. Man 

har t.ex. satt in Zi,nhabite-Rhodesia (zim-

bahivier, rhodesier) - för tillfället återigen 

brittisk koloni med namnet Rhodesia. Till 
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nästa upplaga kan man väl räkna med en 
självständig stat med Zimhabu'e som enda 
namn. Centra/afrikanska republiken i 
1973 års lista har ändrats till Centra/afri-
kanska kejsardö,net. men är nu återigen 
sedan slutet av 1979 Centra/afrikanska re-
publiken. 

Vid valet av svensk form försöker man 
ofta ta hänsyn till den namnform som lan-
det ifråga själv använder. 1 den nya listan 
står bredvid Cambodja den nya formen 
Kampuehea, och redan i den förra listan 
skrivs Canada, Cuba och Mexico med e, i 
motsats till tidigare stavning med k. 

Till somliga namn är det svårt att bilda 
invånarnamn och nationalitetsadjektiv. 
Det gäller t.ex. namn som Guinea-Bissau, 
Salo,nonöarna, Säo Tomé och Prfiuipe 
och S:t Lucia. 1 sådana fall får man klara 
sig med omskrivningar. t.ex. "invånarna 
i, på". Till statsnamnet Elfenbenskusten 
finns orden ivorian, ivoriansk (efter eng-
elskt och franskt mönster), men dessa 
ord bör, som det påpekas i listan, bara 
användas när det klart framgår att det är 
Elfenbenskusten det är fråga om - eljest 
får man ta till omskrivningar. 

Catharina Griinbaum 

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 anges. 

Alternativ 
Inför folkomrostningen om kö rn kraft talar 
man om tre alternativ. Betyder inte alter-
nativegenlligen en av två möjligheter som 
man kan välja mellan? Kan det finnas hur 
många alternativ som helst? 

Substantivet alternativ har använts i sven-
skan sedan början av 1700-talet. Det är 
ytterst av latinskt ursprung och går tillba-
ka på latinets alter som betyder "den and-
ra". Ordet har två huvudbetydelser i 
svenskan, nämligen (efter SAOB): 

1. (förslag om) val mellan två (eller flera) 
möjligheter, varvid valet av den ena inbe- 

griper förkastande av den (eller de) andra, 
t.ex. "Man lämnar honom alternativet 
mellan död och vanära". 
2. En av två (eller flera) möjligheter som 
man har att välja mellan; det ena av vissa 
angivna fall, utväg, t.ex. "Han har inget 
annat alternativ". 

Det är särskilt i den senare betydelsen 
som alternativ nu används. Ända sedan 
1700-talet har ordet kunnat nyttjas om fler 
än två möjligheter att välja mellan. Visser-
ligen är det så att ordet på grund av sin 
ursprungliga betydelse (till latinets alter 
"den andra") från början har använts om 
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val mellan endast två möjligheter, men 
den vidgade användningen om fler än två 
möjligheter måste anses som helt korrekt. 
Denna användning har f.ö. motsvarigheter 
i flera andra språk. 

Det finns mängder av ord i vårt språk - 
alla språk - som på olika sätt och av olika 
skäl har fått den ursprungliga betydelsen 
ändrad eller vidgad. Sådana betydelsefö-
råndringar kan sägas tillhöra det normala 
skeendet i språket. 

1 olika valsituationer är det kanske oftast 
så att valet står just mellan två möjligheter 
eller utvägar. Om man då har ett ord som 
alternativ för detta behov, år det naturligt 
att man har kommit att använda samma 
ord när det finns ytterligare en eller flera 
valmöjligheter. Från början kan den här 
betydelseutvidgningen ha gått till så, att 
man har betraktat alla möjligheter utom 
en, den primära, som "ett alternativ" till 
den möjligheten. Nästa steg är sedan att 
se på varje möjlighet som "ett alternativ". 
Det måste anses rationellt att man inte 
behöver ta till ett helt annat ord om alter-
nativen är fler än två. 

Det finns också ett adjektiv alternativ, 
som i svenskan är drygt 100 år yngre än 
substantivet. Det användes tidigast och 
används fortfarande oftast i fråga om val 
mellan två möjligheter, t.ex. "Han fram-
förde ett alternativt förslag". Men också 
detta adjektiv kan användas om fler än två 
möjligheter eller dylikt. t.ex. "Styrelsen 
röstade om tre alternativa förslag'. 

Flest 
Ibland ser och hör man uttryck som Vem 
fick flest röster? Bör det inte hera de flesta 
rösterna? 

Formen flest är ung i svenskan. Det äldsta 
exemplet i SAOB är från 1924, då i ut-
trycket som folk är flest vilket troligen är 

ett lån från danskan. 1 SAOB nämns också 
en typ som frågan här gäller. med exemp-
let Han fick flest röster (vid riksdagsman-
navalet). Denna användning betecknas i 
SAOB (artikeln tryckt 1925) som vardag-
lig och sydsvensk - den förekommer f.ö. 
också i danskan. Flest är en form som är 
bildad till den plurala superlativformen 

.ticsta. 

Under de 55 år som gått sedan SAOB:s 
uppgifter om flesta trycktes har uttryck av 
typen Han fick flest röster, Han hade flest 
böcker blivit allt vanligare. Flest används 
då nästan liktydigt med mest. (Att flest 
har kommit i bruk beror säkert delvis på 
inflytande just från den urgamla formen 
mest.) 

Om nu flest används liktydigt med mest 
kan man fråga sig varförflest över huvud 
taget har börjat användas och varför det 
inte räcker med ,nest. Det gör det uppen-
barligen inte, eftersom flest används så 
mycket. Det ter sig också naturligt att 
kunna säga t.ex. .4 fick flera röster än B, 
men Cfick flest, alltså att man kan använ-
da de samhöriga orden,flera och flest.  Det 
bör observeras att om man säger 4 fick 
fler röster än B, men Cfhk de flesta rös-
terna, så kan uttrycket vara dubbeltydigt. 
Fick C de flesta av alla avgivna röster eller 
fick han bara fler än vad A och B fick var 
för sig? Säger man däremot flest röster, 
tycks uttrycket vara mera entydigt, dvs. 
det torde normalt innebära att han fick fler 
röster än A och B var för sig (men inte 
nödvändigtvis mer än 50Y av rösterna). 

Uttryck med flest i den här användningen 
är en klar tillgång i språket, och det är 
naturligtvis i första hand därför som de 
har vunnit stor spridning under senare de-
cennier. SAOB:s uppgift att uttryck som 
Han fick flest röster förekommer bara i 
vardagligt språk eller i Sydsverige är inte 
längre korrekt. Denna användning avflest 
tillhör numera normalt svenskt språkbruk. 
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