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Svenska språknämnden 

Svenska språknämnden är sammansatt av 

representanter för olika organisationer med 

intresse för svenska språket och svensk språk-

vård. Ordförande är professor Mats Thelander 

och sekreterare professor Margareta Westman, 

tillika föreståndare för sekretariatet. 

Nämnden har till uppgift att följa det svens-

ka språkets utveckling i tal och skrift och att 

bedriva språkvård. 1 samarbete med de övriga 

språknämnderna i Norden verkar nämnden 

för att bevara och stärka den nordiska språk-

gemenskapen. 

Det dagliga arbetet utförs vid nämndens 

sekretariat av tio personer, varav sju språk-

vetare. Arbetet består i att bedriva viss forsk-

ning, att ge råd i språkfrågor åt myndigheter,  

företag och enskilda, att granska texter, att 

medverka i konferenser och kurser, att utarbe-
ta ordböcker och språkliga handledningar, att 

redigera skriftserien och tidskriften Språkvård. 
Nämndens skriftserie omfattar för närva-

rande 81 nummer. 1 ordboksserien har hittills 

utkommit en dansk-svensk ordbok, en etymo-

logisk ordbok, en svensk handordbok, en skol-

ordlista (utgiven gemensamt med Svenska 

Akademien), en ordbok över nyord i svens-

kan, en lista över svenska ortnamn (utgiven 

gemensamt med Lantmäteriverket), en norsk-

svensk ordbok och en skandinavisk ordbok 

(utgiven gemensamt med Nordiska språk-
sekretariatet). 
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Svenska språkets framtid 
1 det här numret tar vi åter upp frågan om svenskans framtid. 
Det förslag till handlingsprogram som Språknämnden lade 
fram förra året (tryckt i nr 2/1998) har väckt reaktioner. Ett par 
kritiska inlägg med olika utgångspunkter finns återgivna här. 
Dessutom anmäls två böcker av språkpolitisk betydelse. Den 
ena är Kenneth Hyltenstams om Sveriges minoritetsspråk, den 
andra är Jan Svartviks om engelskans framväxt och dominans. 

Vidare återges den artikel av Ulf Teleman och Margareta 
Westman som publicerades i Svenska Dagbladet i somras och 
då väckte stort gensvar i hela landet. Debatten eller diskussio-
nen är sannerligen inte avslutad med detta. Den har bara 
börjat. 

Utöver detta innehåller numret en artikel av Arne Olofsson 
där han granskar och kritiserar vissa uppgifter om ords 
ursprung som ges i olika ordböcker. 

Nämnden har flyttat! 

Språknämndens sekretariat har flyttat igen. Den nya gatuadressen är Bjur-
holmsgatan 12 i Stockholm. 

Den nya postadressen är 

Svenska språknämnden 
Box 20057 
10460 Stockholm 

Telefonnummer och e-postadress är desamma som förut. 
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Debatt 
Här följer två olika inlägg med anledning av 
nämndens förslag till handlingsprogram för 
att främja svenska språket. 

Glöm inte dialekterna! 
Jag har läst handlingsprogrammet. Språk-
nämnden har rätt i mycket. Men jag reage-
rar också för det jag menar att man har fel 
i. Jag oroar mig för nationalistiska tenden-
ser i debatten ("Svenska ska fortsätta att 
vara det samhällsbärande språket utan 
inskränkningar i Sverige" ger vissa sådana 
signaler) med framför allt handlingspro-
grammets enahanda fokusering på det 
etablerade tal- och skriftspråket och att 
man inte i detta sammanhang uttrycker 
vilken värdefull mångfald som regionala 
skillnader utgör. 

Handlingsprogrammet bortser till en 
början inte bara från de regionala per-
spektiven utan också nästan helt från det 
skandinaviska perspektivet och är hårt 
inriktat på Sverige och svenskan. Det finns 
t.ex. inga skandinavistiska reservationer 
till att "Grundprincipen bör vara att all 
undervisning i svenska skolor i Sverige 
sker på svenska. Om en skola vill anordna 
undervisning på främmande språk ska 
särskild och tidsbegränsad dispens med-
delas av Skolverket som också löpande 
utvärderar undervisningen." Speciellt i 
Öresundsregionen framstår ovanstående 
som alltför ensidigt, och det går emot 
mycket av integrationstanken i regionen. 

Språknämnden skriver vidare: "Språk-
vården omfattar olika typer av verksam-
het. Grundläggande är vården av det 
svenska standardspråket, dvs, den form av  

svenska som är gemensam för svensk-
språkiga: skriftspråket och överregional 
talad svenska." Visst är det just det som är 
Språknämndens arbete och man kan inte 
begära att den ska syssla i någon större 
utsträckning med det som ligger utanför, 
men samtidigt måste den förhålla sig till 
regionala skillnader inom Sverige efter-
som dessa är under påverkan av och i 
ömtåligt samspel med standardsvenskan. 
Jag vill t.o.m. säga att man måste förhålla 
sig tydligt till dessa och upprepat framhål-
la deras lika värde. 

Språknämnden skriver "Men i huvud-
sak gäller ändå att ett jämlikt offentligt 
meningsutbyte, i tal och skrift, fungerar 
bäst om alla talar och skriver samma 
gemensamma språk, ett språk som bygger 
på relativt stabila konventioner." Här und-
viker nämnden att diskutera den språkli-
ga regionala utarmningen som kan bli 
följden av ett starkt standardtalspråk med 
"stabila konventioner". 

Språknämnden talar närmast som en 
fördel om att "De sociala och geografiska 
skillnaderna i tal är förhållandevis små, 
och tal och skrift ligger avsevärt närmare 
varandra än t.ex. i engelskan, tyskan och 
franskan." Meningen är nog tyärr sann, 
eftersom en väldigt centraliserad kultur i 
Sverige lyckats utrota många av de spän-
nande dialekterna (kallade "bondska" i 
många trakter). Men samtidigt ska man 
inte bortse från att de genuina dialekter-
na, särskilt i Norrland tycks det, fortfaran-
de till viss del lever, och att utj ämnade dia-
lekter finns överallt. De förra är naturligt-
vis helt utan social status och hörs aldrig 
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naturligt på radio/tv. Det är särskilt popu-
lärt bland allmänheten att exkludera dem 
från sfären av "vårdad dialekt", vilket 
måste kallas för ett absurt uttryck i sam-
manhanget. Språknämnden gör inte 
saken bättre med "framför allt måste de 
som har svenska som modersmål godta 
sådan variation som beror på ursprung i 
ett annat modersmål". Varför är det då 
mindre viktigt att de svensktalande re-
spekterar variation inom samma svens-
ka/skandinaviska modersmål? 

Språknämndens påstående "Från att 
ha varit ett språkligt ensartat land, om än 
med vissa traditionellt givna minoriteter 
med egna modersmål, som finnar, samer 
och romer, har Sverige en befolkning med 
fler än hundra modersmål" är alltså sna-
rast felaktigt. Jag skrev tidigare i ett mail till 
nämnden (9 april 1999): "Man har haft 
(och har till viss del fortfarande) en myck-
et rik mångfald av dialekter, ofta så oför-
ståeliga för den som kom utifrån att de kan 
kallas helt olika språk." Visst hade denna 
mening i dokumentet kunnat repareras 
med ett "relativt språkligt ensartat land", 
men det hade ändå satt läsaren på fel spår 
om ingen annan information givits. 

Malte Lewan, Skåne 

Det behövs en helhetssyn på 
språken i Sverige! 
1 Språkvård 2/98 presenterade Svenska 
språknämnden sitt förslag till handlings-
program för att främja svenska språket 
Detta handlingsprogram är resultatet av 
ett uppdrag från den förra regeringen. 

Det är glädjande att statsmakterna på 
detta sätt nu fäster mer uppmärksamhet 
vid språkfrågorna och vi ställer oss bakom 
en hel del som skrivs i handlingsprogram- 

met, bl.a. förslaget om språkliga konse-
kvensbedömningar för offentliga beslut. 
Som verksamma inom området minori-
tetsspråk och flerspråkighet vill vi dock 
komma med några kommentarer angåen-
de relationen mellan handlingsprogram-
met och hela den språkliga situationen i 
Sverige. Vi finner det välkommet att ett 
handlingsprogram utarbetas, men vår 
utgångspunkt är att ett sådant handlings-
program bör omfatta alla de språk som 
talas som modersmål i dagens Sverige. Vi 
begränsar våra kommentarer till ett antal 
punkter, framför allt några som berör 
skola och undervisning. 

Uppdraget gäller således svenska 
språket och dess villkor, inte andra 
språkpolitiska förhållanden, t.ex. 
minoritetsspråkens ställning eller 
svenskarnas färdigheter i främman-
de språk. Dock måste sådana frågor 
också beröras i den mån de har bety-
delse för svenskans ställning. (s. 8) 

Vi tror inte att mani en språkpolitisk pro-
gramförklaring kan "främja" ett språk 
utan att det har återverkningar på andra 
språk i Sverige. Som den kanadensiske 
forskaren Normand Labrie påpekar 
(1998) kan man inte kodiflera en språklig 
praxis eller formulera en språkpolitik för 
en språkgemenskap utan att detta har 
återverkningar på övriga språkgemenska-
per inom den enhet politiken tillämpas 
på. Det som man således gör för att främ-
ja svenskan i samhället får konsekvenser 
för de övriga språken. Vi menar inte att 
övriga modersmål eller minoritetsspråk i 
Sverige ska ha samma rättigheter som 
majoritetsspråket. Det vore orealistiskt 
och skulle bortse från de högst olika villkor 
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som gäller för majoritetsspråket och de 
olika minoritetsspråken som talas i landet. 
Däremot anser vi att man ska undvika att 
vidta åtgärder till förmån för majoritets-
språket som samtidigt kan göra minori-
tetsspråken ännu svagare än vad de är 
idag. 

Det har blivit allt vanligare med så 
kallad bilingval undervisning i den 
svenska ungdomsskolan, d.v.s un-
dervisningen i några eller alla ämnen 
sker på ett främmande språk, prak-
tiskt taget alltid engelska. (s. 14) 

Termen "bilingval undervisning" är dun-
kel och kan lätt misstolkas både av forska-
re och allmänheten. Här används den dess-
utom åtföljd av en så vid definition att den 
skulle kunna uppfattas som synonym till 
tvåspråkig undervisning i allmänhet. 
Konstaterandet 

En utbredd bilingval utbildning kan 
på längre sikt medföra att tilliten till 
svenska språket som dugligt instru-
ment för undersökning och diskus-
sion av världen och vårt samhälle 
försvagas. (s. 14) 

skulle därför kunna användas som argu-
ment av kommuner, enskilda politiker eller 
andra som är emot tvåspråkig undervis-
ning av minoritetsbarn i Sverige. De skulle 
också kunna hänvisa till stycket på s. 20: 

Om en skola vill anordna undervis-
ning på främmande språk ska sär-
skild och tidsbegränsad dispens 
meddelas av Skolverket som också 
löpande utvärderar undervisningen. 

Här och på andra ställen i handlingspro-
grammet används termen "främmande 
språk" utan någon närmare definition. 

Man brukar skilja mellan "främmande 
språk" och t.ex. "inhemska språk", "mino-
ritetsspråk" eller "andraspråk" genom att 
hänvisa till att främmande språk inte talas 
som modersmål inom det aktuella geo-
grafiska området. Utan närmare preciser-
ing av termen "främmande" kan dessa for-
muleringar leda till att tvåspråkig under-
visning av minoritetsbarn återigen kom-
mer under attack. Även i en snävare 
bemärkelse kan termen "främmande 
språk" inte användas i Sverige för att utöva 
en hårdare kontroll över undervisning på 
exempelvis engelska, tyska eller spanska 
därför att det finns betydande grupper här 
som har dessa språk som modersmål. 

När handlingsprogrammet tar upp 
vikten av modersmålet för svenskarna 
finns det däremot mycket som många 
som arbetar i de befintliga tvåspråkiga 
klasserna eller skolorna skulle kunna stäl-
la sig bakom, t.ex. 

Det finns en utbredd naivitet när det 
gäller frågan om vad det innebär att 
ha full tillgång till ett språk. Normalt 
lär man sig främmande språk bättre 
om man väl känner sitt eget. 
Genvägar kan leda vilse. (s. 14) 

och 

Skolmyndigheter, föräldrar och all-
mänhet bör upplysas om hur viktigt 
det är att ha etablerade kunskaper i 
modersmålet och fortsätta att ut-
veckla det om en satsning på främ-
mande språk ska bli framgångsrik. 
(s. 20-21) 

När det gäller betydelsen av modersmålet 
skulle alltså både svensktalande och olika 
minoritetsgrupper kunna göra gemen-
sam sak när man framhåller modersmå- 
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lets betydelse. Därför borde man i hand-
lingsprogrammet klart skilja mellan å ena 
sidan undervisning av barn enbart eller 
huvudsakligen på ett annat språk än bar-
nets modersmål och å andra sidan under-
visning av både majoritets- och minori-
tetsbarn på deras respektive modersmål. 

På s. 14 påtalas bristen på "en opartisk, 
allsidig utredning av verksamheten" inom 
den "bilingvala" undervisningen. Den 
verksamhet som finns med undervisning 
på t.ex. engelska och tyska på olika håll i 
Sverige är faktiskt föremål för utredning. 
Det finns mer regelrätt forskning om 
sådan undervisning i Finland och Neder-
länderna. Hyltenstam (1999) redovisar ett 
antal undersökningar av både mer och 
mindre lyckade undervisningsförsök lik-
nande de aktuella både i Sverige och 
utomlands. Varför diskuteras inte dessa 
undersökningar av Språknämnden? 

På s. 15 nämns att Sverige har "vissa 
traditionellt givna minoriteter med egna 
modersmål, som finnar, samer och 
romer" men något mer om dessa språk 
sägs inte i hela handlingsprogrammet. 
Däremot nämns de "fler än hundra 
modersmål" som invandrarna represen-
terar och det konstateras att de många 
språken kan visa sig ha positiv verkan på 
svenska språkets ställning. 

Dessa människor måste ju lära sig 
svenska för att kunna fungera här 
och kunna kommunicera med 
svenskarna men också med andra 
invandrare från andra språkområ-
den, 

skriver man, men konstaterar sedan att 
detta förutsätter att svenskar med annat 
modersmål får goda möjligheter både att 

lära sig svenska och att utveckla sitt 
modersmål. Man går dock inte in på om 
det senare ska ordnas genom tvåspråkig 
undervisning eller på något annat sätt, och 
man nämner inte att några andra språk än 
svenska skulle kunna uppfattas som en del 
av det svenska kulturarvet. Detta skulle 
man kanske ha förväntat sig av en text som 
är skriven under samma tidsperiod då 
Sverige förbereder sig för att ratificera 
Europarådets konvention om regionala 
eller minoritetsspråk och Europarådets 
ramkonvention om skydd av nationella 
minoriteter. 1 båda konventionerna 
understryks värdet av minoritetsspråken 
som en del av det nationella kulturarvet. 

Språket i grundskola och gymna-
sium ska normalt vara svenska ( ... ). 
Grundprincipen bör vara att all 
undervisning i svenska skolor i 
Sverige sker på svenska. 
(s. 7 och 20) 

Om man som här skriver att språket i 
grundskola och gymnasium "normalt" 
ska vara svenska ger man de befintliga två-
språkiga utbildningarna (bl.a. de estniska 
och Sverigefinska friskolorna, samesko-
lans nya tvåspråkighetsprogram och 
andra språkligt inriktade skolor) en 
"onormal" och marginell status. Förslaget 
kan också missförstås så att det avser att 
förespråka policyn "endast svenska i sko-
lans område = på lektioner och raster", vil-
ket har djupa rötter i den tidigare svenska 
skolpolitiken och vilket på 1990-talet igen 
har börjat förekomma på sina håll. 

På s. 7 och 21 står det "Fullgod be-
härskning av svenska bör vara ett behörig-
hetskrav för fast anställda lärare. " Ordet 
"behörighet" är numera borttaget ur skol- 
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lagen. 1 stället står det i skollagens 2 kap. 
4 § att "för att anställas som lärare ... ska 
den sökande ... behärska svenska språket, 
om det inte finns särskilda skäl att medge 
annat": En version av Språknämndens 
förslag finns alltså redan inskriven i skol-
lagen, men utan närmare precisering av 
vad som menas med "att behärska svens-
ka språket": Redan nu är det de enskilda 
skolledarna som ska avgöra huruvida 
varje sökande till lärartjänster uppfyller 
detta och andra krav som nämns i para-
grafen. Vi har anledning att vara oroliga 
för att redan skollagens mindre precisera-
de formulering av kravet i många fall fun-
gerar som ett hinder för duktiga lärare 
med andra modersmål än svenska att få 
anställning i den svenska skolan. (Sjögren 
1996, Bredänge, Boyd & Dorriots 1998.) 

På s. 20 står det att lärare med andra 
modersmål än svenska bör "provanställas 
och språktestas". Provanställningar är 
redan vanligt förekommande när nyutex-
aminerade lärare får sin första anställning. 
Men att stipulera provanställning eller att 
kräva språktest bara för en viss grupp 
måste preciseras ytterligare och övervägas 
noga. Omfattar testgruppen t.ex. sådana 
lärare med (även) annat modersmål som 
är uppvuxna och utbildade i Sverige? Hur 
skulle man för övrigt testa de färdigheter 
som behövs för en lyckad undervisning i 
olika ämnen och på olika nivåer i svenska 
klassrum? Det verkar orimligt om det 
ställs andra och högre krav på lärare med 
andra modersmål än på lärare med svens-
ka som modersmål. Vad är egentligen en 
"fullgod behärskning" (s. 21) av svenska? 
Om det riskerar att betyda modersmåls-
kunskaper och accentfritt uttal är kravet 
både orealistiskt och diskriminerande. 

Vi frågar oss allmänt vad gäller försla-
gen inom skolans område hur dessa rim-
mar med skolverkets och regeringens 
mål att skapa en mångkulturell skola. 
Många av Språknämndens förslag vad 
gäller skolan verkar vara en reaktion mot 
de små framsteg på väg till detta mål som 
faktiskt har gjorts. Språknämnden verkar 
vilja ha en i ännu högre utsträckning 
svensk skola i ett alltmer mångkulturellt 
Sverige. 

På s. 7 skriver man att "Offentliga be-
slut ska underkastas språklig konsekvens-
bedömning så att de blir förenliga med 
det övergripande målet' vilket anges vara 
"att svenskan ska bevaras som ett sam-
hällsbärande och komplett språk": Vi stäl-
ler oss bakom förslaget att offentliga 
beslut ska underkastas språklig konse-
kvensbedömning men menar att en 
sådan konsekvensbedömning bör vara 
allsidig och omfatta Sveriges hela språkli-
ga mångfald, inte bara det enda språk i 
Sverige som kan göra anspråk på att vara 
"samhällsbärande". 

Språknämnden hävdar i inledningen 
att uppdraget gäller "svenska språket och 
dess villkor, inte ... t.ex. minoritetssprå-
kens ställning": Vi har i denna artikel för-
sökt peka på några tänkbara konsekvenser 
av den föreslagna politiken för minori-
tetsspråken och deras talare, främst inom 
skolans område. Våra kommentarer 
anger några exempel på farorna av att for-
mulera en språkpolitik som enbart gäller 
ett av de många språk som talas inom lan-
det. Avgränsar man uppdraget på detta 
vis är det lätt att glömma bort att stora 
grupper inom landet har andra moders-
mål och att de också enligt ett antal inter-
nationella konventioner och ur en allmän 
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humanitär synvinkel har vissa språkliga 
rättigheter. Därför anser vi att framtida 
språkliga konsekvensbedömningar bör 
omfatta hela den språkliga mångfalden i 
Sverige. 

Vi har ovan citerat flera textavsnitt i 
handlingsprogrammet som ur en minori-
tetssynvinkel kan uppfattas som en åter-
gång till äldre tiders öppet assimilatoriska 
språkpolitik. Vi tror dock att handlings-
programmet egentligen i första hand är 
utformat för att motverka ett uppfattat 
hot från engelskan och inte för att skada de 
mindre språken i Sverige. Om man inte 
klart och tydligt pekar ut engelska i stället 
för att allmänt tala om "främmande 
språk" eller "andra språk" finns det emel-
lertid en stor risk att handlingsprogram- 

met kan missuppfattas och användas mot 
dessa mindre språk. 

Den ovan förda diskussionen har lett 
oss till slutsatsen att handlingsprogram-
met bör skrivas om. Detta för att Sveriges 
mindre språk inte ska komma till skada 
och för att Svenska språknämnden inte 
ska hamna i samma tvivelaktiva sällskap 
som English Only-rörelsen i USA eller 
upphovsmännen till det tillägg i den 
franska grundlagen som så sent som 1992 
officiellt utnämnde franska till "Republi-
kens språk". 

Sally Boyd, Institutet för svenska som 
andraspråk vid Göteborgs universitet, 
Leena Huss, Centrum för multietnisk 
forskning vid Uppsala universitet 
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Bredänge, G., S. Boyd & B. Dorriots. 1998. 

Kriterier för bedömning av utländsk lära-
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Göteborg: Inst. för pedagogik. 
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sju inhemska språk - ett minoritetsspråks-
perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 

Labrie, N. 1998. La constellation des politi-
ques linguistiques dans l'Union européen-
ne. (ms.) 

Sjögren, A. 1996. Språket, nykomlingens 
nyckel till samhället men också en 
svensk försvarsmekanism. 1 En "bra" 
svenska? Om språk, kultur och makt. 
(Red. A. Sjögren, A. Runfors & 1. 
Ramberg) Botkyrka: Mångkulturellt 
centrum. 
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Noterat 
Språkvårdssamfundet delar ut tre stipendier. 

Molekylärbiologi, lagar och 
webbsidor: svenska språket 
klarar sig bra! 
Språkvårdssamfundet beslöt vid sitt sty-
relsemöte den 9 juni att dela ut tre sti-
pendier som belöning för väl genomför-
da undersökningar av hur svenskan 
utvecklas inom områden som är starkt 
påverkade av internationellt språkbruk. 

Helena Palm, Stockholms universitet, 
har fått 5 000 kronor för sitt examensar-
bete på språkkonsultlinjen om språkbru-
ket bland studenter som läser påbygg-
nadskurs i molekylärbiologi (tredje ter-
minens studier). Hon har intervjuat stu-
denter om inställningen till svenska och 
engelska och undersökt deras muntliga 
och skriftliga redovisningar i molekylär-
biologi. All kurslitteratur är på engelska, 
och studenterna har sällan reflekterat 
över nyttan med ett svenskt vetenskapligt 
språk utan förbereder sig för en övergång 
till engelska som enda språk för högre 
studier. Men Helena Palm visar att om 
studenter och lärare vill det, så finns goda 
förutsättningar att utveckla ett vetenskap-
ligt svenskt språk parallellt med det eng-
elska. De har inga stora problem att skri-
va och tala om sin vetenskap på svenska. 
De engelska lånen anpassas automatiskt 
till svenskan, även om studenterna ibland 
tvekar om lånord ska översättas eller 
bevara sin engelska form i svenskan. 

Göran Tistad, Karlstads universitet har 
fått 2 000 kronor för sin D-uppsats i 
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svenska språket om utvecklingen av civil-
rättsligt lagspråk. Göran Tistad jämför 
civilrättsliga lagar som är svenska bear-
betningar av EU-direktiv och lagar som 
skrivits oberoende av EU-förlagor. EU-
beroende lagar har något längre mening-
ar (i genomsnitt 27 ord jämfört med 22 
ord) och fler punktuppställningar än EU-
oberoende lagar, men vid andra språk-
jämförelser kan Göran Tistad inte konsta-
tera några skillnader av betydelse. 

Johan Fredrikzon, Lunds universitet, 
har fått 1 500 kronor för en undersökning 
(B-uppsats) av engelska lån på svenska 
studenters webbsidor på svenska. Lånen 
är inte så många som man kunde tro. 
Naturvetare har i genomsnitt fyra engels-
ka lån på 1-2 webbsidor, ekonomer två 
lån, samhällsvetare och humanister ett 
lån. 

Det samlade intrycket av undersök-
ningarna är alltså att svenskan står sig väl. 
Skribenter i alla generationer som vill 
skriva om komplicerade förhållanden på 
god svenska klarar mestadels sin uppgift 
utmärkt. Det går att påvisa ett visst infly-
tande från engelskan och andra språk, 
men inte så starkt att det bli svårt att finna 
svenska uttryck och formuleringar. 

Ytterligare upplysningar om under-
sökningarna, om stipendiet - som är 
öppet för nya ansökningar till december 
1999 - eller om Språkvårdssamfundet 
kan lämnas av undertecknad. 

011e Josep hson, ordf. i Språkvårdssamfundet 

tfn: 08-16 38 95 
e-post: olle.josephson@nordiska.su.se  



ULF TELEMAN 

MARGARETA WESTMAN 

Länge leve svenska språket? 
Artikeln publicerades i Svenska Dagbladet under 
rubriken "Svenska språkets ställning bör lagfästas" 
den 19 juli 1999. 

Svenska språket har länge haft en allde-
les självklar ställning i Sverige. Därför 
har vi knappast heller någon lagstiftning 
som slår fast att det är svenska som är 
huvudspråk i landet. Till exempel 
påbjuds i sjunde paragrafen i förvalt-
ningslagen att myndigheterna ska 
använda ett lättbegripligt språk i sina 
skrivelser, men det sägs inte vilket språk 
som ska nyttjas. Man menar naturligtvis 
klar och enkel svenska, men det sägs 
alltså inte ut. 

Vårt språk har ännu en stark ställ-
ning. Det har en lång beskriven historia, 
där det successivt etablerades på olika 
områden som kyrkan, skolan, litteratu-
ren, vetenskapen. Det är standardiserat 
genom ordböcker och grammatikböck-
er, det har en lång och rik litterär tradi-
tion. Vi har också en hög läs- och skriv-
kunnighet i befolkningen och enligt 
internationella jämförelser läser svens-
karna mycket. 

Men gångna tiders självklarhet och 
styrka gäller inte riktigt längre. Vi befin-
ner oss i en ny situation på grund av den 
ökande europeiseringen och globaliser-
ingen, ekonomiskt, politiskt och - inte 
minst genom den nya informationstek-
nologin - mediemässigt. Vi kan konsta- 

tera hur svenskan sakta får vika i olika 
sammanhang. Svenskan förlorar sina 
användningsdomäner. 

Vi ser hur många gymnasieskolor 
undervisar i olika ämnen på engelska 
(inte sällan på stapplande engelska med 
svenska lärare). Sådant beslutas på kom-
munal nivå, ibland utan tanke på följ-
derna för eleverna. Visst kan detta 
kanske ha sina poänger, men vill vi verk-
ligen att en stor del av gymnasisterna 
inte ska kunna tala och skriva på svens-
ka om t.ex. kemi, att de inte ska veta vad 
oxygen heter på svenska? 

Vad lärarutbildningskommitténs ak-
tuella förslag om ändrade krav på svens-
ka för blivande lärare med annat 
modersmål kommer att innebära är 
svårt att avgöra. Är det tidigare kravet 
"behärska svenska språket" starkare än 
förslaget om "tillräckliga kunskaper i det 
svenska språket med hänsyn till tjäns-
ten"? Lärare har ju språket som huvu-
dinstrument i sitt arbete och måste där-
för kunna använda ett begripligt, kor-
rekt, nyanserat och uttrycksfullt språk 
och dessutom förstå vad eleverna säger. 

1 högre utbildning och forskning har 
processen inte oväntat hunnit längre. 
Redan i grundutbildningen är i många 
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fakulteter läroböckerna på engelska, och 
inom forskarutbildningen både talar 
och skriver man på engelska om sin spe-
cialitet. Detta är nog bra, men helt pro-
blemfritt är det inte. Vill vi att framti-
dens naturvetare ska vara avstängda 
med sin expertis från till exempel miljö-
och hälsovårdsdebatt bara därför att de 
inte förmår dela med sig av sin kunskap 
på svenska? Ska sådan diskussion över-
låtas helt åt humanister, politiker och 
journalister? 

Också i näringslivet spelar engelska 
en allt viktigare roll. Det överordnade 
språket är engelska i de transnationella 
företagen, men efterhand som också 
produktionsapparaten internationalise-
ras , måste engelskan användas allt läng-
re ner i organisationen. Det finns redan 
många exempel på det. 

1 den europeiska unionen är varor 
och arbetskraft fritt rörliga över grän-
serna. Också här sätts svenskan under 
tryck. Vill vi att skyddsföreskrifter, 
bruksanvisningar och varudeklarationer 
ska vara på engelska? (1 Frankrike har en 
försäljare av hårtorkar som saknade 
bruksanvisning på franska av domstol 
ålagts att betala motsvarande 650 kro-
nor per såld artikel. Man bedömde bris-
ten på fransk text som hälsovådlig. 
Varningen för användning i badkar 
fanns inte på begripligt språk.) Vill vi att 
medborgare från andra EU-länder ska 
kunna bli svensklärare eller allmänläka-
re utan certifikat på kvalificerad svensk 
språkbehärskning? 

Och hur är det med svenska som 
politiskt språk? Grundtanken med den 
europeiska unionen är ju att många frå-
gor lyfts upp från de nationella parla- 

menten till unionens centrala organ. 
Det är inte svårt att förutse att också den 
politiska debatten i dessa frågor efter-
hand kommer att föras på europeisk 
nivå, och på andra språk än de mindre 
EU-nationernas. När den svenska poli-
tikens domän inskränks, så inskränks 
också svenskans användbarhet som 
politiskt språk. 

Ännu har den europeiska unionen 
en ambitiös språkpolitik: Alla med-
lemsländernas språk är arbetsspråk och 
officiella språk - med en fantastisk över-
sättar- och tolkapparat som förutsätt-
ning. Men hur länge orkar systemet med 
en så tung kommunikation? Och hur 
går det när unionen utvidgas? 

Redan nu sätter unionen språkliga 
spår i europeiska lagar och förordningar 
som är giltiga i Sverige. Översättningar-
na från franska och engelska måste följa 
originalen så troget som möjligt, och 
resultatet blir för svenskans del krångli-
gare språk. Det är som att skruva tillba-
ka klockan, som om de senaste decenni-
ernas strävan efter ett begripligare 
svenskt myndighetsspråk har varit för-
gäves. 

1 televisionens och radions kanaler 
med populärmusik dominerar det 
angloamerikanska utbudet. Också 
svenska grupper som nästan bara av-
njuts i Sverige sjunger på engelska, även 
om många rappare utgör lysande 
undantag. Till och med i finkulturen 
blir engelskan ett allt vanligare medium. 
Ett par nya avantgardistiska svenska 
kulturtidskrifter har kommit ut på eng-
elska utan att någon tycker det är kons-
tigt. Det hördes lite knorr - men inte 
mer - för en tid sen när ett stort statligt 
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museum i huvudstaden presenterade 
den utställda konsten bara på engelska! 

Om ett språk förlorar användnings-
domäner, råkar de nödvändiga orden i 
glömska och det nödvändiga ordförrå-
det utvecklas inte i takt med samhällets 
förändring och vetenskapens utveckling. 

Frågan är om vi har råd att låta 
svenskan släppa ifrån sig fler domäner. 

Situationen för svenskan är inte 
unik. 1 många länder i Europa känner 
man av trycket från engelskan. 1 strävan 
att bevara svenskan och främja även 
andra språk skulle Sverige kunna göra 
gemensam sak med andra EU-länder. 
Problemen är ungefär desamma i länder 
som Finland, Danmark, Nederländerna, 
Grekland, Portugal, men också i 
Spanien, Italien, Frankrike och till och 
med i Tyskland. 

Vore det då inte bra om alla snabbt 
gick över till engelska i stället för att 
man i olika länder envisas med att 
behålla sina egna mer eller mindre 
egendomliga språk? 

Så enkelt är det inte. - För det första 
måste vita med i beräkningen att svens-
karna under överskådlig tid kommer att 
behärska engelskan mycket sämre än 
svenskan. Svenskarna är definitivt inte 
så bra på engelska som vi tror. De flesta 
av oss blir lite dummare och lite tråkiga-
re, också på vårt bästa främmande 
språk, än vi är på vårt modersmål. 
Också duktiga studenter visar sig ofta ha 
ganska oprecisa föreställningar om vad 
nyckelorden betyder i deras engelsk-
språkiga läroböcker. 

För det andra vet vi från andra tider 
och andra länder, där det talas ett språk 
vid köksbordet och ett annat i styrelse- 

rum och föreläsningssalar, att kunska-
pen i det senare "stora" språket nästan 
alltid är socialt snedfördelad. Det vanli-
ga är att stora delar av befolkningen 
språkligt blir utestängda från offentliga 
samhällsdebatter, vetenskaplig kunskap, 
företagsledning, finkultur etc. 

Svenska språknämnden föreslår där-
för att svenskarna slutar låtsas som om 
ingenting händer. Svenska språkets ställ-
ning bör lagfästas. Det bör slås fast att 
svenskan ska vara det samhällsbärande 
språket i Sverige och att den ska fortsät-
ta att odlas som ett komplett språk, dug-
ligt på alla områden. Svenska språket ska 
kunna användas för att tala om allt från 
vetenskap till ekonomi, kultur och poli-
tik, utan att innehållet reduceras eller 
trivialiseras. Dessutom föreslår nämn-
den att beslut som fattas i olika offentli-
ga sammanhang ska föregås av en be-
dömning av konsekvenserna för språket, 
motsvarande de bedömningar som ska 
göras av konsekvenserna för miljön och 
för jämställdheten. När det i dag tas 
beslut om medier, skola, universitet, 
arbetsliv etc. kan det annars få oönskade 
följder för vårt språk i framtiden, när det 
är för sent att göra något åt saken. Det 
svenska standardspråket får inte bli en 
bricka i det allmänna politiska spelet. 
Det får inte löpa risk att förhandlas bort. 

Dessa krav bör bedömas i ljuset av 
minoritetspropositionen. Om samiska, 
finska, meänkieli (dvs. tornedalsflnska), 
romani chib och jiddisch får lagfäst 
ställning som minoritetsspråk i Sverige 
- vilket är bra - är det ändå lite egen-
domligt om vi inte har något lagfäst 
majoritetsspråk. Ska svenskan vara offi-
ciellt språk enbart i EU och Finland? 
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Det måste samtidigt betonas att vi 
självklart ska fortsätta att satsa på kun-
skaper i främmande språk i Sverige, inte 
bara engelska utan också tyska, franska, 
spanska, ryska och våra invandrade och 
inhemska minoriteters modersmål. 
Svenska språknämnden ser det som ett 
ideal att ha svenska som ett levande och 
starkt eget språk i Sverige, och att svens-
karna också ska ha goda kunskaper i 
andra språk. Det egna språket bär upp 
den egna kulturen, men de främmande 
språken gör det möjligt att på ett kvali- 

ficerat sätt möta och inspireras av andra 
kulturer. Språklig mångfald förutsätter 
starka och levande språk som kan mötas 
och befrukta varandra. Det är i sådana 
möten det slår gnistor av kreativitet. 

Den språkliga enfalden och dess 
europeiskt eller globalt enkelriktade 
kultur är det väl heller ingen som läng-
tar efter. Det är vår egen uppgift att se 
till att svenskan förblir ett starkt och 
levande språk. Det finns ingen annan 
som kan göra det. 

LENA MOBERG 

En ny förkortningsordbok 
En ny förkortningsordbok har kommit 
ut: Norstedts förkortningsordbok av Ralf 
Svenblad, Norstedts Ordbok 1998. 249 s. 

Ordboken förklarar närmare 10 000 
för lekmannen ofta obegripliga förkort-
ningar från alla tänkbara fackområden, 
förkortningar av namn på myndigheter, 
organisationer, företag, geografiska om-
råden och mycket annat både av svenskt 
och främmande ursprung, gammalt och 
nytt. Den som exempelvis stöter på för-
kortningen K. Ö.H.B. i poststämpeln på 
gamla brev kan med hjälp av ordboken 
få reda på att den förekom i järnvägs-
sammanhang och avsåg Köping—Öre-
bro—Hallsberg-banan. Att IGT är en 
beteckning för ett italienskt vin av en 
viss klass och att förkortningen står för 
det italienska Indicazione Geografica 
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Tipica kan också vara till glädje för en 
blivande, vetgirig vinkännare. 

Förkortningarna i Internetvärlden 
blir allt fler och skulle ensamma kunna 
fylla en hel förkortningsordbok. Nor-
stedts förkortningsordbok tar upp de 
vanligaste, men ger inledningsvis dess-
utom tips på Internetadresser där man 
kan söka förklaringar till de kryptiska 
förkortningar som förekommer i den 
speciella Internetjargongen. 1 början av 
boken får läsaren också goda råd om när 
man kan förkorta och hur man i så fall 
lämpligen går till väga, likaså hur man 
fogar förkortningarna samman med 
eventuella ändelser. 

1 sitt behändiga format är ordboken 
en utmärkt hjälpreda i förkortnings-
djungeln. 



ARNE OLOFSSON 

Konserverade konjekturer 
Arne Olofsson vid engelska institutionen vid Göteborgs universi-
tet reviderar här några etymologiska uppgifter i bl.a. National-
encyklopedins ordbok. 

Det är ingen överdrift att påstå att 
Sverige är underförsörjt på moderna 
etymologiska ordböcker för det egna 
modersmålet och att den etymologiska 
forskningen är satt på undantag. (Med 
etymologisk menar jag här även sådan 
forskning som undersöker uppkomsten 
av ord och uttryckssätt i relativt modern 
tid.) Den klassiska "Svensk etymologisk 
ordbok" av Elof Hellquist utkom 1922, 
med en utvidgad andra upplaga pos-
tumt publicerad 1939. Den tredje 
upplagan (1948) innehåller inget nytt 
utan motiveras bara av rättelser till den 
andra. Det är den tredje (dvs, praktiskt 
taget den andra) som fortfarande trycks 
om oförändrad ända in på 1990-talet. 

Mot den bakgrunden är det mycket 
värdefullt att Nationalencyklopedins 
Ordbok (NEO) har valt att ta med his-
torisk och etymologisk information för 
ett stort antal uppslagsord. Det förtjänar 
dock att betonas att NEO inte har gjort 
några egna etymologiska eller historiska 
utredningar (och inte heller utger sig för 
att ha gjort det, jfr Språkvård 1/1998, s. 
24-28). De uppgifter som lämnas måste 
alltså bedömas utifrån detta förhål-
lande. Å andra sidan nämns i förordet 
flera framstående språkvetare som sägs  

ha läst hela materialet. Ett större mått av 
misstänksamhet från dessa läsares sida 
hade kunnat avslöja och stoppa en del 
orimliga kammarlärda konjekturer och 
andra etymologiska gissningar som 
förekommer i de källor som har 
använts. Jag skall här ge tre exempel, 
orden kvintilera, moped och gem (i bety-
delsen 'pappersklämma'), i hopp om att 
kunna påverka den nya upplaga av NEO 
som kommer att utarbetas. 

Kvintilera 
Ordet kvintilera 'småsjunga el. improvi-
sera på instrument' kommer enligt NEO 
av tyskans quintilieren, en bildning till 
kvint i betydelsen 'den femte strängen på 
en fiol'. 

Rimlighetsbedömning 
En fiol har fyra strängar. Hur gör man 
då när man spelar på den femte? 

Historisk anmärkning 
Elof Hellquist har 'femte strängen på en 
fiol' som enda förklaring i första uppla-
gan av "Svensk etymologisk ordbok" 
(1922), men "femte strängen" reduceras i 
andra upplagan till ett möjligt alternativ 
(se nedan). SAOB (bandet tryckt 1939, 
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artikeln författad av Pelle Holm) tog 
inte fasta på Hellquists förklaring och 
har inte något om 'femte strängen' eller 
'fiol' i sin förklaring. 

Alternativa förklaringar 
1. Om man vill att förklaringen skall ha 
något med diskant och höga toner på en 
fiol att göra, behöver man inte uppfinna 
en femte sträng, eftersom den högsta på 
sträng- och stråkinstrument faktiskt 
redan heter kvint, oberoende av det 
totala antalet. Å andra sidan är anknyt-
ningen till just fiol mycket svag i de äld-
sta svenska beläggen. 1 tyskan handlar 
några mycket tidiga belägg på quin-
tilieren om fågelsång, vilket tyder på att 
ordet där länge har betytt 'drilla' och 
'kvittra utan anknytning till instru-
ment. 

2. Ordet har nått oss närmast via 
tyskan, men det bakomliggande medel-
tidslatinska ordet har satt sina spår också 
i t.ex. franskan (quintoyer) och italiens-
kan (quinteggiare). Det finns därmed 
internationella utredningar av ursprung-
et, och flera av dem tar fasta på det gamla 
(och tidigt övergivna) sättet att utsmycka 
ett musikstycke genom att sjunga/spela 
en stämma som är en kvint, alltså fem 
tonsteg, högre än melodistämman. Det 
kan också ha sitt intresse att s.k. överblås-
ung på vissa blåsinstrument ger en ton 
som är en kvint (eller oktav + kvint) 
högre än vid normal blåsning. 

Det var den väletablerade bakgrun-
den i stämsång som fördes in som 
huvudförklaring i andra upplagan 
(1939) av "Svensk etymologisk ordbok": 
"till musiktermen kvint i bet. 'femte 
tonen från grundtonen' (alltså eg.: sjunga  

i kvinter)". Mellan de båda upplagorna, 
1932, kom den populära "Våra ord" 
(Levander/Wessén; senare Wessén en-
sam), som fortfarande angav Hellquists 
gamla uppfattning att kvintilera 'drilla 
'småsjunga' av tyskans quintilieren egent-
ligen betydde 'leka på femte strängen på 
en fiol'. Den andra upplagan 1960 (som 
är den senaste, med omtryckningar så 
sent som 1998) har inte modiflerats på 
den aktuella punkten, så med "Våra ord" 
som enda källa får man bara den sämre 
av de tillgängliga förklaringarna. 

Trots att det inte är ofta man har 
anledning att översätta kvintilera till 
något främmande språk, förtjänar det 
att nämnas att svensk-engelska ord-
böcker från tiden före Hellquists femte 
fiolsträng ger bättre förslag än de nyare. 
1 den första svensk-engelska skolordbo-
ken 1904 föreslår Harlock och Wen-
ström 'trill' och 'tootle medan Petti och 
hans team både 1988 och 1993 ser ut att 
ha vägletts av Hellquist eller Wessén till 
'scrape [the fiddlel' i "Stora svensk-
engelska ordboken" respektive dess 
andra upplaga "Norstedts stora svensk-
engelska ordbok" 

Moped 
Ordet moped är enligt NEO "kortord för 
motorvelociped". 

Rimlighetsbedömningar 
1. Om en form skall förtjäna att kallas 
kortord för ett annat ord, är det ett rim-
ligt krav att det senare ordet skall ha 
varit i bruk när avkortningen skedde 
och att formerna använts parallellt 
under någon övergångstid (t.ex. bil för 
automobil, lok för lokomotiv, mikro för 

16 SPRÅKVÅRD 3/99 



mikrovågsugn, mobil för mobiltelefon). 
Det har stort intresse i sammanhanget 
att den första lagstiftningen på området 
(som trädde i kraft den 1 juli 1952) 
använde benämningen cykel med hjälp-
motor, aldrig motorvelociped. 

Ordet motorvelociped fanns enligt 
SAOB som synonym till motorcykel i 
början av 1900-talet, men det är i mo-
dern tid nog inte belagt i några andra 
sammanhang än just i försök att för-
klara ordet moped (t.ex. i diverse all-
männa uppslagsböcker, inklusive Natio-
nalencyklopedin). Man skulle rentav 
numera kunna kalla det för ett "lång-
ord" för moped. 

2. När företeelsen moped introdu-
cerades i stor skala i Sverige (1952) hade 
cykel (först belagt 1891) helt tagit över 
på det fält där velociped (1870) och cykel 
hade konkurrerat kring sekelskiftet. 
Enligt SAOB (under cykel) var "makt-
skiftet" klart i södra Sverige redan på 
1920-talet. Det urmodiga och långa 
velociped hade 1952 haft minimala 
chanser att slå igenom i reklam och i 
folkmun, särskilt i en sammansättning 
(= ännu längre ord), som dessutom 
redan använts i annan betydelse (jfr 
ovan) och då blivit utkonkurrerad. 

Den rätta bakgrunden 
Ordet moped uppfanns (ja, faktiskt) av 
motorjournalisten Harald Nielsen vid 
tidningen Motor, och det användes i 
tryck första gången 1952. Nielsen säger 
explicit i ett brev, citerat i Gösta Berg-
mans populära bok "Ord med historia" 
(fr.o.m. 5. upplagan 1977) att han är 
upphovsmannen och att ordet är sam-
mansatt av mo från motor och ped från 

pedaler. Sambandet med velociped är 
alltså helt obefintligt. Detta framgår 
också glasklart av ingressen till den 
aktuella artikeln i tidningen Motor 
1952, nr 6: "MOTOR lanserar här ordet 
moped. Det karakteriserar fordonet 
exakt - motor och pedaler". (Den som 
var med i mopedens barndom minns 
nog att pedalerna då var obligatoriska, 
vilket de inte längre är.) Artikeln var inte 
författad av Harald Nielsen utan av den 
holländske journalisten René Willink, 
men i en fotnot till första användandet 
av moped i texten påpekas: "Benämning-
en 'moped' är MOTORs egen ordkon-
struktion, inte författarens". Tidningen 
Motor började systematiskt använda 
ordet i annan artikeltext några månader 
senare (1952, nr 16): "MOTOR lanser-
ade nyligen benämningen 'moped' och 
vi tillåter oss att för korthetens skull 
använda den i den här artikeln". Texten i 
den artikeln och i en senare (1952, nr 
25) innehöll inte bara böjningsformer 
utan också sammansättningar: moped-
fart, mopedförare, mopedförerska, moped-
försäljare, mopedkörning, mopedägare). 
Ett senare nummer (1952, nr 33) har en 
omslagsbild som visar "en glad mope-
dissa". 

Modellbeteckningarna på fordonen 
kom ofta att anspela på det nya ordet. 
De första tycks ha varit Nymans 
Autoped och Monarks Monarped, som 
omtalas i tidningen Motor i olika artik-
lar 1953. 

Ordet lånades tidigt in i engelskan, 
och den stora "Oxford English 
Dictionary" överträffar alla svenska ord-
böcker med sin klockrena förklaring, 
som inkluderar det svenska ursprunget: 
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"moped ... [Sw. (1952), f. trampcykel 
med motor och pedaler, pedal cycie with 
engine and pedalsi".  Denna förklaring 
fanns med redan 1976 i supplementet 
till 1. upp!. och återkom sedan också i 2. 
uppi. 1989. 1 den mindre "Concise 
Oxford Dictionary" har ordet inte läm-
nat redaktörerna någon ro utan har mo-
difierats något i nästan varje ny upplaga, 
sedan det först togs med i Addenda till 
den fjärde upplagan under senare delen 
av 1950-talet. Ursprungsangivelsen var 
till att börja med "f{rom] motorized 
pedal" (med cycie underförstått). Den 
svenska bakgrunden har varit erkänd 
sedan sjätte upplagan 1976, då även 
komponenterna beskrevs korrekt: "Sw. 
(motor, pedaler pedals)". Däremot måste 
uppgiften i den allra senaste (nionde) 
upplagan (1995), "Swedish, perhaps a 
contraction of motorvelociped", tyvärr 
betecknas som en nedgång. 

Huruvida tyskan har skapat sitt 
Moped internt eller lånat det från sven-
skan kan diskuteras. Det lanserades 
1953 (alltså året efter det svenska), då 
det placerade sig i toppen i en namn-
pristävling (tillsammans med Mofa, 
som också fortfarande används). 
Förslaget var enligt en notis i tidningen 
Motor 1953, nr 11 insänt av en anställd 
vid en fabrik för motorcykel- och moped-
motorer (med försäljning även till 
Sverige), så man kan inte utesluta viss 
påverkan. Denna möjlighet antyds av 
Els Oksaar i en artikel 1956 i "Studier i 
modern språkvetenskap" (som också 
beskriver puristiska reaktioner mot 
Moped), men tyska etymologiska ord-
böcker nämner inget om att ordet skulle 
vara lånat: "ein aus Motor und Pedal  

gebildetes Kunstwort" säger t.ex. 
"Duden Etymologie". 

För läsare av Gösta Bergmans ovan-
nämnda bok har det rätta ursprunget 
till ordet moped länge varit känt, men få 
tycks ha spritt uppgiften. Själv har jag 
försökt vidarebefordra den i gym-
nasieläroboken "De internationella 
orden" och till en internationell publik i 
en artikel i tidskriften "American 
Speech" 1990. Motståndet är emellertid 
segt och representeras inte bara av 
uppslagsböcker utan också av tunga 
läroböcker som Thorells "Svensk ord-
bi1dningslära' som har moped som 
exempel på teleskopord, alltså mo(torve-
loci)ped, och till och med av Svenska 
språknämndens "Nyord i svenskan från 
40-tal till 80-tal" (1986; senare med 
titeln "Från rondell till gräddfil"), som 
paradoxalt nog både anger motorve-
lociped som bakgrund och hänvisar till 
Harald Nielsen på tidskriften Motor 
som upphovsman till ordet. 

Gem 
Enligt NEO är ordet gem 'papperskläm-
ma belagt sedan 1947, eventuellt 
ursprungligen ett varumärke, bildat till 
första och sista bokstaven i Gusum 
(tillverkningsort) eller eventuellt av 
samma ursprung som gem i betydelsen 
'ädelsten'. 

Rimlighetsbedömningar 
Om ordet hade haft med Gusums 

bruk och en förkortning av ort- eller fir-
manamnet att göra, hade detta kunnat 
bekräftas för länge sedan. 

Om ordet hade varit en biform (eller 
betydelseutvidgning) till gem 'ädelsten 
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skulle knappast ett nytt uttal (med lång 
vokal) ha etablerats. 

Historiska anmärkningar 
1947 är ett för sent datum. Det äldsta 
belägget i SAOBs excerpter är från 1934 
(Svenska Dagbladet): "Några sedlar 
Lästes sålunda ihop med några s.k. gem" 
(lägg märke till nyordssignalen "s.k."), 
men eftersom det band av SAOB som 
skulle ha varit aktuellt trycktes redan 
1929, finns det inte med i själva ordboken. 

1946 nämnde Sven Rosén i boken 
"Svenskarnas språk och svenska 
språket" tre olika förklaringsförslag, av 
vilka han själv avvisar de båda första: 1. 
av game 'spel, lek'; 2. av gem 'ädelsten'; 3. 
av GM, uttalat "ge-em", en förkortning 
av Gusum. Han avslutar med att säga 
om det sista: "Det är en långsökt för-
kortning, men det kan ju hända att 
denna förklaring är riktig". Så långt 
Rosén. 

Några allmänna uppslagsverk tar i 
stället fasta på gem(ma) 'ädelsten t.ex. 
Svensk uppslagsbok (bandet utgivet 
1962) och Bonniers stora lexikon (ban-
det utgivet 1986). 

En ny förklaring 
Jag kommer att utreda frågan mer detal-
jerat i ett annat sammanhang, men det 
finns ingen anledning att undanhålla 
Språkvårds läsare och NEO:s redaktörer 
det svar som med största sannolikhet är 
det rätta. 

Ett par decennier innan ordet gem 
uppträdde i svenskan började man i 
USA tillverka den vanliga typen av stål-
trådsklämmor för papper under beteck-
ningen gem paper-clips. Ordet gem, ofta  

skrivet versalt, fanns och finns än i dag 
med på förpackningarna. 1 nutida 
amerikansk engelska är det ledet gem 
som skiljer den traditionella typen, upp-
funnen av norrmannen Johan Vaaler i 
slutet av 1800-talet, från alla senare 
efterföljare med annan form och i andra 
material. Typbeteckningen står på 
gränsen till egennamn och skrivs ofta 
med stor bokstav: the Gem paper-clip 
eller helt enkelt the Gem. Egennamn tas 
ofta inte med i ordböcker, och det är då 
naturligt att man inte där hittar Gem, 
men i amerikanska texter om teknikhis-
toria används ordet som en självklarhet, 
utan speciella förklaringar. Dess dju-
paste rötter i den här användningen är 
kanske inte helt klarlagda (det kan 
finnas ett företagsnamn med i bilden), 
men det har i engelskan aldrig kunnat 
undgå att associeras med substantivet 
gem, som i grunden betyder 'ädelsten' 
(av latinets gemma) men också har den 
utvidgade betydelsen av något fulländat, 
'en pärla': "You are a gem", "a real gem of 
a hotel" Samma positiva betydelse har 
utnyttjats för vissa modellbeteckningar 
på apparater och maskiner: the Edison 
Gem phonograph, Rolls-Royce Gem. 

Exakt hur ordet gem 'papperskläm-
rna' kommit in i svenskan lär vi inte få 
reda på, men en rimlig allmän gissning 
är att någon person eller grupp har låtit 
ett av elementen i den engelska texten på 
askarna (GEM) ensamt bli beteckning 
på innehållet ("Vi måste beställa mera 
gem"). Oavsett hur det har gått till, bör 
bakgrunden till svenskans gem 'pappers-
klämma' lämpligen beskrivas som "lån 
från /amerikanskl engelska (gem paper-
clip), där det har betydelseanknytning 
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till eng. gem 'ädelsten 'något värdefullt 
eller fulländat av latinets gemma 

'knopp'; 'ädelsten". 
Uppenbarligen förekommer det 

mycket av ren avskrivning vid förfat-
tandet av etymologiska framställningar. 
Man kan förutse att avskrivningen fort- 

sättningsvis kommer att baseras på 

NEO i stor utsträckning. Det är då 
angeläget att uppgifterna där håller 
högsta klass och att de läsare som finner 
brister i den första upplagan bidrar med 
sina specialistkunskaper. Tre strån är 
härmed dragna till denna stack. 
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MARGARETA WESTMAN 

Engelskan - det nya värids- 
språket 
Engelskan har under de senaste femtio åren stabiliserat sin ställ-
ning som världsspråk. Självklart lades grunden av det brittiska 
kolonialväldet men engelskans roll som världsspråk har befästs av 
USA:s politiska och ekonomiska dominans sedan andra världs-
kriget. 1 den nyutkomna boken Engelska - öspråk, världsspråk, 
trendspråk (Norstedts Ordbok 1999) ger Jan Svartvik, tidigare 
professor i engelska vid Lunds universitet, en bred och översiktlig 
framställning av engelskan från många aspekter. 

1 boken beskrivs utbredningen av 
språket i olika kretsar, här ges en över-
sikt över dess historia under tusen år 
med illustrerande exempel, här visas 
dess variation och hur språket är upp-
byggt i vissa avseenden, ofta i jämförelse 
med svenskan. Även språkpolitiska frå-
gor berörs: Behövs det ett världsspråk? 
Varför just engelska? Hur ska vi göra i 
Sverige? Vi ska lära oss engelska, men 
vilken? 

På s. 3 står dock en sak som kan göra 
läsaren konfunderad. Där talas om att 
de stora språkens dominans medför att 
hundratals språk, framför allt i Amerika 
och Australien, för en tynande tillvaro. 
Så långt kan man hålla med. Men det 
fortsätter: "Uppskattningsvis dör ett 
språk varannan vecka. Den här ten-
densen har funnits i tusentals år." Här 
börjar man undra. "Ett språk varannan 
vecka" bör innebära att, säg, 25 språk  

försvinner varje år. Med "tusentals år" 
måste menas åtminstone två tusen år. 
Det hela skulle då innebära att 50 000 
språk skulle ha dött ut de senaste två 
tusen åren. Det låter lite märkligt fak-
tiskt. 

Tre olika kretsar 
Engelskan är utbredd i tre olika kretsar, 
hävdar Svartvik. 

1 den inre kretsen är engelska det 
enda språket eller dominerande moders-
mål, så kallat förstaspråk, för majorite-
ten. Hit hör alltså USA, Storbritannien, 
Canada, Australien etc. 

1 den yttre kretsen används engelska 
som andraspråk inom områden som 
administration, undervisning, eterme-
dier och har ibland ställning som offi-
ciellt språk. Kretsen består framför allt 
av befolkningar i forna brittiska kolo-
nier som Indien, Pakistan och Malaysia 
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i Asien samt Kenya och Tanzania i 
Afrika. 

1 den tredje växande kretsen som 
omfattar en stor del av världens övriga 
länder har många av invånarna lärt sig 
engelska som främmande språk. Här 
har engelskan ingen officiell status, men 
den används flitigt på olika områden 
som industri, teknik, undervisning, 
vetenskap, elektronisk kommunikation, 
diplomati och turism. 1 den kretsen 
ingår Sverige och övriga nordiska län-
der, Tyskland och Nederländerna men 
också Japan och Kina och många fler. 

Så ställs frågan om det behövs ett 
världsspråk och varför det i så fall har 
blivit just engelska. Det givna svaret är 
naturligtvis att det är politisk, ekono-
misk och kulturell dominans som har 
banat väg för engelskan. Men dessutom 
har den uppfattats som neutral i kamp-
en mellan olika folkspråk i de gamla 
kolonierna. - Engelskans internationella 
dominans är vidare sedan länge helt 
etablerad inom flygtrafiken och i våra 
dagar också på Internet. 

Engelskans framväxt och 
utbredning 
Här får man en bred skildring av engel-
skans etablering i kapitel som "De förs-
ta tusen åren", "Det moderna språket 
växer fram", "Engelskan kommer till 
Nya Världen", "Bland imperiebyggare på 
södra halvklotet", "Pidgin- och kreol-
språk", "Brittisk och amerikansk engels-
ka" och "Engelska varianter på brittiska 
öarna". Det är en lärorik och intressant 
exposé över en språklig erövring men 
också den splittring som verkar vara en 
oundviklig följd av just detta. Man kan 

jämföra med vad som hände med det 
latinska språket, även om vår värld skil-
jer sig avsevärt från den som fanns för 
ett par tusen år sedan. 

Kompetens och språkpolitik 
1 kapitlet "Svensk-engelska språkkon-
takter" berörs tidiga politiska kontakter 
mellan länderna och naturligtvis också 
de svenska försöken till expansion i Nya 
världen på 1600-talet och den senare 
emigrationen. 

Engelskan gjorde småningom sitt 
intåg i svenska universitet; redan på 
1700-talet kom de första böckerna på 
svenska för universitetsundervisning på 
engelska. En kuriositet är att Sverige 
1816 fick sin första professur i moderna 
språk, i Lund. Alltså en professur i 
engelska, franska och tyska! En profes-
sur i enbart engelska blev inte tillsatt 
förrän 1904, då i Uppsala. Men engels-
kan kom in som undervisningsämne i 
skolan redan på 1800-talet på sina håll. 
Och efter andra världskriget föreslog 
1946 års skolkommission "engelska för 
alla". 

Dagens situation är den att praktiskt 
taget alla infödda svenskar under pen-
sionsåldern har fått någon undervisning 
i engelska och därtill är alla massivt 
utsatta för engelska i många samman-
hang. Det är också numera vanligt att 
folk i allmänhet menar att "engelska, det 
kan man ju". Men Svartvik framhåller 
att det nog skulle behövas lite mer 
självkritik på den punkten. Att kunna 
klara sig i talsituationer är inte samma 
sak som att behärska skriftspråket. 

Den här övertron har bland annat 
lett till att vi har så kallad bilingual edu- 
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cation vilket i praktiken oftast innebär 
att undervisningen i åtskilliga svenska 
gymnasier bedrivs på engelska, av sven-
ska lärare för svenska elever. Men, säger 
Svartvik, "Vi vill gärna tro att vi är bät-
tre på engelska än vi i verkligheten är" 
Han talar om att man riskerar en min-
dre nyanserad språkbehandling och 
därmed en ytligare behandling och 
förståelse av ämnet som studeras. 

Vidare framhåller han att studenter 
med engelska som modersmål som 
deltar i kurser som ges på engelska vid 
svenska universitet ofta klagar på lärar-
nas torftiga språk som sänker nivån och 
gör kurserna andefattiga. 

Svartvik förordar en medelväg där 
man använder läromedel på engelska 
för enskilda kursavsnitt, men där diskus-
sionerna förs på svenska så att studen-
terna lär sig både de engelska och de 
svenska facktermerna. Han jämför 
också med situationen i näringslivet där 
folk - inte enbart svenskar - tvingas tala 
engelska, vilket ofta leder till ett magert 
opersonligt språk som inte ger utrymme 
åt riktigt personliga åsikter. 

Vi bör alltså värna vårt eget språk, 
men i det växande behovet av interna-
tionell kommunikation behöver allt fler 
svenskar kunna både svenska och engels-
ka och gärna ytterligare främmande 
språk. Ty det finns trots allt stora delar 
av världen där engelskan inte är särskilt 
gångbar. 

1 kapitlet "Kommunikativ kompe-
tens" behandlas vad det är man egentli-
gen behöver kunna för att kunna ett 
språk. Man måste självklart behärska 
orden och grammatiken. Men dessutom 
behöver man känna till kulturen och  

den språkliga variationen. Som ett litet 
exempel kan man på svenska säga: "Vad 
är klockan?" utan problem. Men på 
engelska blir uppmaningen Tell me the 
time! närmast oartig. 

1 kapitlet "Språkliga färdigheter" disku-
teras skillnaden mellan att tala och att 
skriva. Praktiskt taget varje människa 
talar mer än hon skriver, och talat språk 
har alltmera tilldragit sig forskarnas 
intresse. Tal och skrift fyller olika 
uppgifter och ser olika ut. Det talade 
språket fungerar bland annat som 
socialt kitt. Men umgängesfraserna i 
olika språk är sällan direkt översättbara. 
Det är absolut ingen bra idé att säga t.ex. 
Thank you for your latest hospitality till 
en amerikan eller engelsman om man 
menar "Tack för senast". Det råder också 
en skillnad mellan att prata, som är ett 
sätt att umgås, och att tala inför andra, 
som innebär att informera. 

Att skriva engelska kräver för en 
svensk kännedom om många detaljer. 
Själva skrivreglerna skiljer sig en del och 
därtill kommer den ökända engelska 
stavningen. Svartvik framhåller dock att 
de flesta engelska ord följer reglerna för 
stavning. Dessutom tröstar han oss med 
att vi utlänningar med flit och idoghet 
kan bli minst lika bra på att stava som de 
som har engelska som modersmål. 

Så följer en rolig beskrivning av ut-
vecklingen av den engelska stavningen. 
Och frågan om en stavningsreform tas 
upp. Det finns förespråkare för helt fri 
stavning, men detta avvisas av Svartvik 
"eftersom en begriplig stavning är en 
förutsättning för att alla ska förstå det 
skrivna ordet", dvs, den kan ses som en 
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demokratisk rättighet. - Om man å 
andra sidan skulle vilja etablera en ny 
standardiserad stavning skulle det vara 
verkligt besvärligt att bestämma sig för 
vilken av alla engelska uttalsvarianter 
som skulle bilda basen. 

Hur lär man sig engelska bäst? 
När ska vi börja lära oss engelska? 
Många menar att det bör ske så tidigt 
som möjligt, men Svartvik framhåller 
att för svenska elever bör svenskan 
befästas ordentligt först. Och detta 
gäller kanske ännu starkare för elever i 
Sverige med annat modersmål än svens-
ka. Goda basfärdigheter i svenska är 
trots allt mer nödvändiga i dagens 
svenska samhälle. 

Så diskuteras olika inlärningsme-
toder och vilka nivåer av språkkompe-
tens man vill uppnå. Den första är 
begriplighetsnivån, den andra är for-
mell korrekthet, den tredje är kommu-
nikativ kompetens. Sedan ställs frågan 
om vilken engelska som är bäst, den 
brittiska eller den amerikanska. Här 
vänder sig Svartvik emot en generell 
nedvärdering av amerikanskan. Alla 
standardvarianterna är begripliga och 
accepterade över hela världen. 

1 det sista avsnittet diskuteras engels-
kans framtid. Kommer vi att få flera 
olika engelska språk? Talad engelska 
visar stora skillnader. Men skriven stan-
dardengelska är mycket mer enhetlig 
över världen. 

Behovet av ett världsspråk kan för-
väntas bli större. Antalet brukare av 
engelska kommer att öka framför allt i 
de yttre och växande kretsarna. Alltfler 
världsmedborgare blir tvåspråkiga, med 
engelska som det andra språket. 

En så här kort återgivning kan inte göra 
full rättvisa åt Jan Svartviks innehållsri-
ka framställning av engelska språket 
från så många infallsvinklar. Men jag 
hoppas ändå att den kan ge en antydan 
om att boken visar hur etableringen av 
ett språk ofta är omständlig och svår, 
hur värderingen av olika språk styrs av 
olika sociala faktorer som politik och 
ekonomi, hur inlärning av språk å ena 
sidan sker helt naturligt i uppväxten i en 
given omgivning, å andra sidan, när det 
gäller nästa språk, måste styras av kun-
skap om hur processen går till, kort sagt, 
hur komplicerat och spännande språk-
livet är. 
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MARGARETA WESTMAN 

Sveriges sju inhemska språk 
1 boken Sveriges sju inhemska språk - ett minoritetsspråksperspektiv 
(Studentlitteratur, Lund 1999) behandlas Sveriges sju inhemska 
språk utifrån sina varierande villkor som minoritetsspråk i någon 
bemärkelse. Varje språk beskrivs i ett särskilt avsnitt skrivet av 
specialister. Redaktör är Kenneth Hyltenstam, professor i två-
språkighet vid Stockholms universitet. 

Att man valt just sju språk diskuteras i 
en inledning av redaktören Kenneth 
Hyltenstam. Grundläggande för valen 
av språk är en djupare analys av vad som 
menas med "minoritetsspråk' med 
"inhemska språk" och med "ett språk" 
respektive "ett språk". 

Även om det faktiskt saknas offentlig 
statistik om språktillhörighet i Sverige 
är samiska, meänkieli (tornedalsfinska), 
finska, romani chib, jiddisch och tecken-
språk (ordningen geografisk-kronolo-
gisk) uppenbara minoritetsspråk i den 
bemärkelsen att de har relativt få använ-
dare i Sverige. Det exakta antalet talare 
av respektive språk är omöjligt att ange. 
En annan betydelse av minoritetsspråk 
har med maktförhållanden och resurs-
fördelning att göra. Även ur den aspek-
ten är dessa sex språk minoritetsspråk i 
Sverige. 

Men det sjunde språket som be-
handlas i boken är svenska, som ju ur 
båda aspekterna, med avseende på 
antalet talare och på status, är majori-
tetsspråk i Sverige. Anledningen till att 
svenskan ändå tas upp är att den aktuel-
la globaliserade och politiska situatio- 

nen med engelskans dominans håller på 
att leda till att svenskan utvecklar den 
typ av minoritetsspråkställning som 
underordning med avseende på makt 
innebär. 

Med "inhemska språk" avses språk 
som använts i Sverige under 100 år eller 
mer. 

Vad som kan bedömas som ett språk 
eller som varieteter av ett språk disku-
teras ingående. Så har till exempel olika 
varianter av svenska här inte räknats 
som särskilda språk. 

Boken innehåller åtta kapitel. Efter en 
inledning om ideologi, politik och 
minoritetsspråk följer ett kapitel för vart 
och ett av de sju språken. Och syftet 
med boken är att "föra en teoretisk 
diskussion om språkliga fenomen som 
aktualiseras av de olika språkens specifi-
ka villkor". 

Samiskan 
Kapitlet om samiskan är skrivet av 
Hyltenstam, Christopher Stroud och 
Michael Svonni. Där behandlas språk-
byte, språkbevarande och återuppliv- 
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ning. De faktorer som påverkar språk-
byte och språkbevarande har analyserats 
på samhälisnivå, på gruppnivå och på 
individnivå. 

Bland faktorer på samhällsnivå finns 
politiska förhållanden, där Sametingets 
tillkomst anses ha positiv inverkan för 
att bevara språket. Andra faktorer är 
språklagstiftning och olika ekonomiska 
förhållanden men också sociokulturella 
normer. 1 det senare avseendet anses 
samiska förhållanden ha fått större 
genomslagskraft i t.ex. etermedierna 
under senare tid. 

Faktorerna på gruppnivå gäller 
bland annat det folkliga underlaget, 
språkförhållanden och näringar. Utflytt-
ning är ett problem. För språkets del har 
mycket arbete på senare tid lagts ner på 
standardisering och modernisering av 
samiskan. Det gäller inte minst utarbe-
tandet av rättstavningsnormer för de 
skilda samiska dialekterna eller språk-
varianterna. 

Ett problem på individnivå är att 
många föräldrar inte använder samiska 
med sina barn i hemmen. 

För att återuppliva samiskan krävs 
ansträngningar på flera områden. För-
fattarna menar att det behövs åtgärder 
på flera håll samtidigt. Samiska föräld-
rar behöver stärka sina kunskaper för 
att kunna överföra dem till barnen. 
Kurser behöver ordnas och göras attrak-
tiva. Samisktalande bör kunna få utnytt-
ja sitt språk i medier och i kontakter 
med myndigheter. 

Meänkieli (tornedaisfinskan) 
Kapitlet är skrivet av Hyltenstam och 
fokuserar på begreppen språk och 

dialekt och beskriver meänkielis utveck-
ling till vad som vissa bedömer som ett 
eget språk. Namnet meänkieli betyder 
helt enkelt 'vårt språk 

Termen dialekt används ofta om 
språk som saknar skriftspråk, men 
används framför allt om en språkform i 
förhållande till en annan, t.ex. en dialekt 
i förhållande till ett standardspråk. 1 
grunden ligger frågan om status för de 
olika språkformerna, vilket hänger sam-
man med olika historiska, kulturella och 
sociala sammanhang. 

Att begränsa bedömningen till en-
bart inomspråkliga egenskaper som 
strukturella skillnader och ömsesidig 
förståelighet räcker inte. Det är funktio-
nen i samhället och språkformens bety-
delse för talarna som får avgöra. Mellan 
meänkieli och finska i Finland finns 
påtagliga språkstrukturella skillnader 
samtidigt som de gemensamma dragen 
dominerar. Förståelseproblem finns i 
båda riktningarna men är inte avgöran-
de. 

Under de senaste decennierna har 
mycket gjorts för att standardisera 
meänkieli. Det har utarbetats ordböcker 
och en grammatik och inrättats språk-
vårdande organ. Dessutom används 
meänkieli i skönlitteratur, massmedier 
och andra offentliga sammanhang. 
Samtidigt har talarna utvecklat en 
starkare självkänsla och därmed högre 
uppskattning av det egna språket. 

Ett språks status är något som växer 
fram i politiska processer, framhåller 
Hyltenstam, som med denna artikel vill 
ge underlag för diskussioner om 
meänkieli. 
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Sverigefinskan 
Kapitlet är skrivet av Jarmo Lainio och 
tar upp förhållandet mellan språk, 
genetik och geografi, med inriktning på 
frågan om kontinuitet i tid och rum 
som ett led i debatten om finska som 
minoritetsspråk i Sverige. 

Lainio diskuterar med starkt engage-
mang frågan hur Sverige förhåller sig till 
sina minoriteter och gör det i ljuset av de 
senaste rörelserna i Europa, där ju 
minoritetsfrågan blivit viktig. Dock 
misstar han sig om han tror att förslagen 
till språkpolitiska beslut för svenskans 
del skulle innebära "ett slutgiltigt förkvä-
vande av olika språkgruppers aspira-
tioner' Att framhålla vikten av under-
visning på modersmålet borde vara 
tillåtet även i fråga om svensktalande. 

När det gäller finskan i Sverige har 
den också utanför Norrbotten en 
månghundraårig historia och har därför 
självklar hemortsrätt i Sverige, säger 
Lainio. Det är alltså fråga om en his-
torisk kontinuitet som bör räknas även 
dagens finsktalande till godo. 

En positiv integration ställs mot 
negativ assimilation. Lainio förordar 
dubbelt stöd för etniska minoritets-
gruppers barn, stöd för den egna kul-
turen och språket men också för svens-
ka som andraspråk, med fungerande 
tvåspråkighet som ett mål. En påtvingad 
assimilation, där det egna språket 
undertrycks, leder till alienering och 
fjärmande från majoritetssamhället. 
Lainio betonar också de förluster 
samhället gör genom att inte ta vara på 
den kompetens som finns bland de 
potentiellt tvåspråkiga. 

Ett genomtänkt skydd för minori-
tetsspråk skulle behöva grundas på sta-
tistik över användare av olika språk. 
Sådan saknas dock i Sverige, och det är 
en klar brist. Om viljan att acceptera 
andra inhemska språk säger Lainio: 
"Det har visat sig att detta accepterande 
knappast kan lämnas till kommunernas, 
enskilda politikers och skolfolks god-
tycke att bestämma i endera riktningen, 
om man vill eller inte vill tillåta blomst-
randet av den inhemska språkliga 
mångfalden 

Sverige kan inte längre räkna med att 
förbli en homogen majoritetsstat, base-
rad på "antagonistisk assimilation" och 
enspråkighet utan måste finna former 
för att bli en fungerande multietnisk, 
mångkulturell nation, varnar Lainio. 

Romani 
Kapitlet handlar om språkkontakt och 
språkbevarande och är skrivet av Kan 
Fraurud och Hyltenstam. 

Man räknar med att romernas 
föregångare lämnade Indien för 
omkring tusen år sedan. Därefter har 
romerna spritts över världen, men de 
finns nu främst i Europa och uppgår till 
kanske 8-12 miljoner människor. Det 
finns inget geografiskt område där 
romerna är i majoritet. Där de finns har 
de alltid interagerat med omgivande 
befolkningar samtidigt som de har levt 
avskilda från dem. Romerna har därför 
varit minst tvåspråkiga, ofta fierspråki-
ga. Romani finns i ett stort antal dialek-
ter; viktigast i Sverige är svensk romani 
med rötter i 1500-talets zigenarspråk i 
Sverige, finsk romani, talad av de många 
romer som under århundradena kom- 
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mit över från Finland samt kelderash 
och lovari som talas av romska grupper 
som invandrat de senaste hundra åren. 

Romernas språk har under århund-
radena påverkats av de omgivande 
språken. Påverkan har skett både på 
grammatiken och i ordförrådet. Med 
hänsyn till det tryck som romerna varit 
utsatta för, även språkligt, är det 
anmärkningsvärt att språket har 
bevarats så väl som det har. Detta har att 
göra med språkets betydelse som 
uttryck för identiteten, men också med 
olika sociala vanor som organisation i 
klaner och släkter samt giftermål inom 
gruppen. Dessutom håller många romer 
kontakt med romer i andra länder, med 
romani som det enda gemensamma 
språket. 

Sedan 1960-talet har romani kom-
mit att användas i undervisning och 
andra mer formella sammanhang i 
Sverige. Arbete har lagts ned på att utar-
beta läseböcker och annat undervis-
ningsmaterial. 

Många romanidialekter har en spe-
ciell struktur, där ordförrådet baseras på 
gamla romanistammar från gamla 
indiska och en del grekiska ord, medan 
grammatiken är påverkad av omgivande 
språk. Detta medför att standardisering 
av romani och utveckling av ett gemen-
samt skriftspråk är en kontroversiell 
fråga. 

Det är ändå märkligt att det lång-
variga trycket från alla omgivande språk 
inte har lett till att romani har utplånats. 

jiddisch 
Kapitlet om jiddisch har skrivits av Sally 
Boyd och Karl Erland Gadelii. Här 

diskuteras frågan om vem som egentli-
gen tillhör en talgemenskap. 

Författarna har haft i uppdrag från 
Minoritetsspråkskommittén att beskri-
va jiddischs historia i Sverige, vilka 
varieteter som förekommer och hur 
många människor som använder jid-
disch i Sverige. Uppgiften var inte allde-
les lätt; språket är svårdefinierat och 
ganska heterogent på grund av lång-
variga och komplexa kontakter med 
andra språk. 

Det är många faktorer som kan 
bestämma en talgemenskap: språk-
färdighet, språkanvändning, inlär-
ningsålder, kunskaper om normer och 
värderingar, identifikation, kunskaper 
om och tolkning av hur man uppträder 
i olika språkliga sammanhang. 1 fråga 
om minoritetsspråk bör man arbeta 
med en bred definition anser författar-
na. Talgemenskapen är svår att ringa in: 
å ena sidan är jiddisch ett internationellt 
språk, å andra sidan förekommer inga 
enspråkiga jiddischtalare i Sverige. 

Ursprungsområdet för jiddisch an-
ses vara området kring floden Rhen, där 
judisk befolkning bosatte sig före det 
senaste tusenårsskiftet. 1 Sverige har jid-
disch funnits i över 200 år. jiddisch är 
baserat på germanskt språk, men genom 
utvandring österut har varieteter upp-
stått som påverkats kraftigt av slaviska 
språk. Av tradition skrivs jiddisch med 
det hebreiska alfabetet, medan ordför-
rådet bygger på flera underlag, hebre-
iska/arameiska, medeltidstyska och sla-
viska. Därtill kommer en del andra 
inslag. 

Judar har kommit till Sverige i olika 
vågor: från Centraleuropa i slutet av 
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1700-talet, från Östeuropa vid förra 
sekelskiftet och i samband med andra 
världskriget och senare under 1950- och 
1960-talen. 

jiddisch används i Sverige som 
familje- och umgängesspråk men också 
som ett livaktigt föreningsspråk. 
jiddisch används för sång och för teater, 
i litteratur och naturligtvis i kontakter 
med folk från utlandet. Det har beräk-
nats att antalet som använder jiddisch i 
Sverige är 5 000-6 000 personer. 

Utsikterna för jiddisch i framtiden 
bedöms av författarna som ganska goda. 

Teckenspråket 
Kapitlet är skrivet av Brita Bergman och 
Anna-Lena Nilsson. Här beskrivs 
språkets uppbyggnad, språkets ställning, 
användarna samt språket och skolan. 

Dövas teckenspråk är inte gemen-
samma för alla döva i världen. De är inte 
heller baserade på de talade språken. Till 
exempel är det amerikanska och det 
brittiska teckenspråket inte ömsesidigt 
förståeliga. 

Teckenspråk är byggda som andra 
språk: man har ett ordförråd och en 
grammatik. Huvuddelen av orden i det 
svenska teckenspråket är inhemsk, men 
vissa låntecken förekommer, dels från 
utländska teckenspråk, dels från det 
svenska talade språket. Tecknens upp-
byggnad beskrivs. Grunden är att den 
ena handen eller båda händerna utför 
en rörelse i ett visst läge. När båda 
används utför de antingen samma 
rörelse eller en rörelse där ena handen 
agerar mot den andra. Satsbyggnaden 
beskrivs också; tecknen tecknas i en 
bestämd följd. Därtill kommer att  

ansiktet används, så att ögon, ögonbryn 
och huvudrörelser kan markera syntak-
tiska konstruktioner. 

Under sjuttio- och åttiotalen för-
ändrades mycket med avseende på teck-
enspråkets ställning. Det har gjort att 
den språkliga situationen för äldre döva 
och yngre döva skiljer sig avsevärt. Det 
var först i början av åttiotalet som man 
började undervisa på naturligt tecken-
språk i stället för den konstruerade och 
svenskanpassade variant som användes 
tidigare. Antalet barndomsdöva upp-
skattas till 8 000-10 000, barndomshör-
selskadade till 14 800-19 800 och sådana 
som blivit döva i vuxen ålder till 4 000. 

Endast ca 5 % av de döva barnen har 
döva föräldrar med teckenspråk som 
primärspråk. Döva själva får normalt 
hörande barn. Det innebär att hörande 
barn som växer upp med döva föräldrar 
och får teckenspråk till modersmål är 
flera än döva barn med teckenspråk som 
familjens primärspråk. Teckenspråket 
har tidigare ofta överförts från döva 
barn till andra döva barn, inte lika ofta 
från föräldrar till barn. Döva var förr 
därför inte sällan språklösa fram till 
skolstarten. Men numera lär sig många 
hörande föräldrar med döva barn teck-
enspråket just för att barnen ska kunna 
utvecklas språkligt. 

Den teckenspråkiga minoritetens 
skrivna språk är svenska; dövsamhället 
är alltså tvåspråkigt. Föreningsverksam-
heten bland döva har en lång tradition. 
De döva har länge velat hävda sin särart 
i samhället med sin speciella kultur. 
Detta har "inte vunnit gehör hos berör-
da myndigheter" säger författarna och 
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citerar ur Minoritetsspråkskommitténs 
betänkande: 

Även om döva själva ser sig som en 
språklig och kulturell minoritet med 
teckenspråket som en viktig del av 
dövkulturen, kan teckenspråkets 
funktion enligt vår uppfattning inte i 
första hand ses som kulturell. 
Språket får snarare i första hand ses 
som ett kommunikationsmedel för 
döva, ett sätt för döva att trots sitt 
handikapp kunna kommunicera 
med omgivningen. (SOU 1997:192.) 

Det skulle vara intressant att få den 
antydda motsättningen mellan mänsk-
lig kommunikation och kultur för-
klarad! 

Redan i början av 1800-talet började 
man med försök att undervisa döva i 
skolan. Därvid användes ett teckenspråk 
som utgick från elevernas eget. På 1860-
talet utbröt en strid om bästa metod att 
undervisa döva barn. Det beslöts att 
endast talmetoden skulle användas och i 
läroplanen för dövundervisning 1889 
nämns inte teckenspråket. Så sent som 
på 1950-talet ansågs teckenspråket 
utöva ett hämmande inflytande. Man 
satsade på hörseiträning och munavläs- 

ung. På så vis utestängdes våra dagars 
äldre döva från all högre utbildning. 
Den första döva person som tog studen-
texamen gjorde det som privatist i 
Stockholm 1966. 

Men nu har som sagt möjligheterna 
för döva till utbildning blivit radikalt 
förbättrade. Undersökningar visar att 
åttiotalets elever både kunde förstå och 
uttrycka sig på skriven svenska bättre än 
sextiotalets; de var också bättre på 
matematik. Numera finns fem special-
skolor och ett gymnasium för döva 
elever i landet. Vid högskolor har döva 
rätt att studera med tolkhjälp. Men det 
är föräldrarna som bestämmer. Om de 
inte lär sig teckenspråk och placerar sitt 
barn i vanlig skola, då berövas barnet 
möjligheten att lära sig teckenspråk. 

Slutord 
Minoritetsspråken i Sverige har olika 
bakgrund, olika utbredning, olika vill-
kor. Det är viktigt att vi inser detta. 
Samtidigt är varje språk en skatt, en till-
gång. 1 vart och ett finns nerlagda 
erfarenheter av livet på jorden, uppfatt-
ningar om världen, attityder och 
känslor. Det är rikedomar som inte får 
förfaras. 
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Språkvårdssamfu ndets 
stipendium 
10 000 kronor för undersök-
ning av svenskt språkbruk i 
utsatta domäner 
En central fråga för svensk språkvård idag 
gäller vad som kallas förlust av funk-
tionsdomäner: Inom vissa sektorer av 
arbetsliv, utbildning och forskning eller 
kulturell eller politisk verksamhet kan 
svenskan inte längre användas. Exempelvis 
har många företag engelska som koncern-
språk, högskolestudier i naturvetenskapli-
ga ämnen sker till stor del på engelska, och 
det svenska medlemskapet i EU för med sig 
att mycket politiskt arbete måste uträttas på 
engelska. Vad betyder det? Börjar svenskan 
bli så ovanlig inom dessa och liknande 
områden, att den snart inte längre låter sig 
brukas till avancerade resonemang och 
analyser? Sjunker svenskans anseende? Blir 
det förknippat med status och prestige att 
använda engelska också när alla inblanda-
de har svenska som modersmål? 

Det vet vi inte idag. Bruket av svenska 
i utsatta domäner är mycket litet utfors-
kat. Här finns många viktiga undersök-
ningsuppgifter. Några exempel: När 
används svenska i tal och skrift under en 
arbetsdag på en avdelning inom ett före-
tag med engelska som koncernspråk? Hur 
kan naturvetarstudenter strukturera reso-
nemang och använda terminologi med 
precision i inlämningsuppgifter och PM 
på svenska? Hur blir svenskan i de EU-
dokument som översätts till svenska? Hur 
ser svenskan ut i de egna hemsidor som 
många unga gör med anglosaxiska före- 

bilder? Hur kan svenska gymnasister som 
läst samhällsvetenskapliga ämnen på eng-
elska argumentera i politiska frågor i 
skrift? Är svenskan i populärmusik och 
vissa kommersiella radiokanaler kopierad 
på engelska förebilder? Frågor av detta slag 
är centrala för den som vill diskutera 
språkvård idag. 

Språkvårdssamfundet vill uppmuntra 
undersökningar i denna riktning. Vi utly-
ser ett eller flera stipendier på upp till 
10 000 kronor till studenter eller dokto-
rander som kan redovisa en sådan under-
sökning - t.ex. i form av en B-, C- eller D-
uppsats. Undersökningen ska röra sig 
kring den typ av ämnen som skisserats 
ovan, hålla god klass för sin nivå samt ha 
godkänts av handledare eller examinator 
vid den studerandes institution. Stipendi-
et är tills vidare möjligt att söka fram till 31 
december 1999. 

Den som vill söka stipendiet sänder sin 
undersökning till Språkvårdssamfundet, 
do Harry Näslund, Institutionen för nor-
diska språk, Box 513, 751 20 Uppsala 
universitet. Närmare upplysningar kan 
lämnas av samfundets ordförande, 011e 
Josephson, Institutionen för nordiska 
språk, 10691 Stockholm,tel. 08-16 38 95. 

Språkvårdssamfundet är en förening som 
är öppen för var och en som vill diskutera 
frågor om svensk språkutveckling, språk-
vård och bruket av svenska i dagens sam-
hälle. Den bildades 1961 och har idag ca 
700 medlemmar. 
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POSTTIDNING B Svenska språknämnden, Box 20057, 104 60 STOCKHOLM 

Tack till: 	ICA-kuri ren 

Norstedts Ordbok AB 

Posten Prima Vista 

Sveriges Television AB 

Sydsvenskan 

Upsala Nya Tidning 

WM-data 

Ångpannefäreningen AB 

som ger generöst ekonomiskt stöd till 
Språknämndens verksamhet för år 1999 

Nya stöd jande ledamöter är välkomna! 


