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Nämnden för svensk 
språkvård efter 25 år 

Av Bertil Molde 

Nämnden för svensk språkvård stiftades 
våren 1944 och kan alltså nu fira sitt 25-
årsjubileum. Ett sådant jubileum kan ge 
anledning både till en tillbakablick och till 
en bedömning av läget nu och av arbets-
uppgifterna under den närmaste framtiden. 
Någon utförlig tillbakablick skall inte göras 
här. En sådan ges nämligen i en ny skrift 
i nämndens skriftserie, Nämnden för svensk 
språkvård 1944-1969, författad av nämn-
dens i juli 1968 avlidne förste ordförande, 
f. d. undervisningsrådet Nils Hänninger. 1 
den skriften kan den intresserade finna alla 
väsentliga uppgifter om nämndens verksam-
het under de gångna 25 åren, och i ett an-
tal bilagor finns nämndens stadgar, uppgif-
ter om nämndens stiftare, redogörelser för 
sammansättningen av nämnden och dess ar-
betsutskott under olika perioder samt för-
teckningar över föredrag vid nämndens års-
möten och över nämndens skrifter. 

Det kan vara lämpligt att som en kom-
plettering till och en fortsättning av Nils 
Hänningers skrift här göra en översikt över 
nämndens och dess instituts verksamhet och 
arbetsuppgifter just nu och under den 
framtid som nu kan överblickas. 

1. Rådgivnings- och upplysnings-
arbete 
Nämnden har ända sedan sin tillkomst sett 
som en huvuduppgift att stå enskilda per-
soner, statliga och kommunala nsyndighe-
ter och institutioner, privata företag och 
andra till tjänst med råd och upplysningar 
i språkfrågor. Denna verksamhet fick fasta-
re och effektivare former när Institutet för 
svensk språkvård inrättades 1954, och se-
dan dess har institutet rådfrågats i ständigt 
stigande omfattning. Under 1968 besvara-
des ungefär 3 000 förfrågningar av skif-
tande slag, från enkla frågor om t. ex. stav-
ning och avstavning till invecklade termi-
nologiska problem och omfattande gransk-
ningar av t. ex. lagtexter under arbete. 1 
regel lämnas råd och upplysningar kost- 

nadsfritt, men för mera omfattande utred-
ningar och granskningar o. d. betingar sig 
institutet ett honorar. Rådgivningsverksam- 
heten 	som till ungefär tre fjärdedelar 
sker genom telefon och till ungefär en 
fjärdedel genom brev 	är naturligtvis vär- 
defull för dem som söker råd i språkfrågor, 
men den är också mycket nyttig för nämn-
dens verksamhet. Många frågor är nämli-
gen sådana att de bidrar till att belysa olika 
problem och svårigheter, som kan ge anled-
ning till större undersökningar och till in-
satser från nämndens sida. Det är därför 
önskvärt att denna del av verksamheten 
utvidgas ytterligare, så att man på institu-
tet kan få nytt material för t. ex. anvis-
ningar och handböcker i språkfrågor. 

Ingen bör alltså dra sig för att rådfråga 
institutet - den som ber om råd kan 
därigenom i själva verket göra både insti-
tutet och språkvården en tjänst. 

2. Nämndens skriftserie 

Enligt första paragrafen i nämndens stad-
gar skall nämnden fullgöra sina språkvår-
dande uppgifter hl. a. genom utredningar 
och skrifter av såväl populär som veten-
skaplig art. Det programmet inleddes 1946 
med två skrifter med nordisk inriktning, 
Carl Sigfrid Lindstams bok om Nordisk 
rättstavning och Gösta Bergmans ordlista 
Särsvenskt och samnordiskt, bägge sedan 
länge slutsålda. En rad andra skrifter har 
också haft nordisk karaktär, framför allt 
de hittills sju med namnet Nordiska språk- 
frågor 	senast Nordiska språkfrågor 1967 
och 1968 (nr 35 i nämndens skriftserie). 
En förteckning över de första 34 skrifter-
na i serien finns i nr 2/1968 av denna tid-
skrift. Som nr 36 har den ovan nämnda 
jubileumsskriften av Nils Hänninger utgi-
vits. Under 1969 väntas ytterligare två 
skrifter kunna publiceras, bägge samnor-
diska, nämligen ordlistan Turistord i Nor-
den och en redogörelse för transkription 
av kyrillisk (rysk) skrift i danskan, norskan 
och svenskan. 

1 skriftserien har ett antal undersök-
ningar av riksspråkets regionala skiftningar 
utgivits (Ingers, Språket i Lund, 1957; 
Björseth, Göteborgsspråket, 1958; Bucht, 
Språket i Härnösand, 1962). Nya sådana 
skrifter planeras, närmast en om språket i 
Jönköping. Det är nämndens förhoppning 
att resultaten av dessa och andra under-
sökningar inom en inte alltför avlägsen 



framtid skall ge material för en redogö-
relse för nutida svenskt riksspråk. 

Flera av skrifterna i serien har tryckts i 
nya upplagor. Den mest spridda skriften 
är Skrivregler, vars första upplaga kom 
1947 och femte upplaga 1965 (denna upp-
laga har sedan tryckts om flera gånger). 
Totalt har Skrivregler hittills tryckts i över 
200 000 exemplar. 

Nämnden har också utgivit ordböcker; 
Dansk-svensk ordbok (1958, andra uppl. 
1968), Kortfattad etymologisk ordbok, Vå-
ra ord, av Elias Wessén (1961, tredje 
tryckn. 1966) och Svensk handordbok 
(1966). F. n. förbereds en norsk-svensk 
ordbok, omfattande både bokmål och ny-
norska. 1 ordboksserien planeras också se-
dan länge en utförlig svensk uttalsordbok. 

Till nämndens skrifter kan också denna 
tidskrift räknas. Den började utges 1965 
och med detta nummer inleds alltså dess 
femte årgång. Tidskriften har f. n. unge- 
fär 1 600 prenumeranter 	ett antal som 
utgivarna gärna såge mångdubblat! 

3. Vetenskapligt arbete 

Det vetenskapliga arbete som nämnden är 
huvudman för bedrivs inom Institutet för 
svensk språkvård. En icke obetydlig del av 
detta arbete består av undersökningar och 
utredningar i samband med det ständigt 
fortlöpande rådgivningsarbetet, som ju all-
tid måste bygga på språkvetenskaplig grund. 
Dessutom arbetar institutet med vissa spe-
ciella vetenskapliga uppgifter. En av des-
sa har varit överförandet av Svenska Aka-
demiens ordlista till magnetband för data-
maskinsbehandling. Den uppgiften har på 
nämndens uppdrag dock i allt väsentligt 
utförts av Forskningsgruppen för kvantita-
tiv lingvistik (KVAL-gruppen), och den 
har kunnat utföras tack vare ett generöst 
anslag från Knut och Alice Wallenbergs 
stiftelse. Det första resultatet av arbetet är 
att en »omvänd ordlista» har utskrivits 
med hjälp av datamaskin, dvs, en ordlista 
där alla ord i Akademiens ordlista är ord-
nade i alfabetisk ordning efter slutbokstä-
verna. Denna omvända ordlista har kom-
mit till praktisk användning för redaktio-
nen av den tionde upplaga av Svenska 
Akademiens ordlista som nu är under ut-
arbetande. Både den omvända ordlistars och 
det andra material som kan fås fram ur 
magnetbandet med Akademiens ordlista ger 
många nya möjligheter till undersökningar 

av det nutida svenska ordförrådets struk-
tur, och kommer i många fall att kunna 
möjliggöra ett rationellare språkvårdsar-
bete. 

Av institutets vetenskapliga uppgifter i 
övrigt kan följande särskilt nämnas. 

3.1. Nya ord 1945-1 970 

Eftersom nämnden har till uppgift att bl. a. 
följa det svenska språkets utveckling i tal 
och skrift, har det varit självklart för nämn-
den och dess institut att studera det svens-
ka ordförrådets tillväxt, framför allt genom 
att försöka registrera de nya ord i det all-
männa språket (men också i viss utsträck-
ning i olika fackspråk) som används i pres-
sen och på andra håll och också de nya an-
vändningar av äldre ord som observeras, 
liksom förekomsten av nya uttryck, nya 
konstruktioner, avvikande böjningsformer, 
m. m. En sådan registrering sker också i 
Danmark och Norge. En del av det insam-
lade ordmaterialet har regelbundet publi-
cerats i de av nämndens skrifter som här 
namnet Nordiska språkfrågor. För några år 
sedan beslöt språknämnderna i Danmark. 
Norge och Sverige att nyordsregistreringen 
skulle intensiveras och att den skulle växa 
ut till en undersökning av tillväxten i ord-
förrådet sedan 1945. Denna nyordsundersök-
ning är den viktigaste och största veten-
skapliga uppgiften nu för institutet. Det har 
bestämts att undersökningen skall omfatta 
perioden 1945-1970 och att den skall re-
sultera i en särskild ordbok över nya ord 
för vart och ett av de tre länder som är 
engagerade i arbetet. (Det kan nämnas att 
den danska undersökningen har 1955 i st. f. 
1945 som begynnelseår.) Detta arbete har 
mera utförligt diskuterats i nr 2/1965 av 
denna tidskrift i en artikel, där frivilliga 
medarbetare efterlystes. Någon sådan har 
tyvärr ännu inte anmält sig, men behovet 
av hjälp kvarstår! 

3.2. Lagspråk, kanslispråk 

Inom institutet utarbetades 1965-1967 i 
samråd med statsråclshercdningen en pro-
memoria med namnet Språket i lagar och 
andra författningar, som sedan har fått ka-
raktären av ett slags officiell handledning 
för dem som skriver lagar och annan för-
fattningstext. Syftet med denna promemoria 
var att lag- och författningsspråket skulle 
närmas till den nutida sakprosan. Arbetet 
med detta språk, med kanslispråk och and- 



ra arter av »officiellt» språk (t. ex. olika 
myndigheters blankettspråk) har fortsatt, 
och det är möjligt att det kan komma att 
leda fram till vissa på vetenskaplig grund 
vilande praktiska handböcker. 

3.3. Läroboksspråk 

Språket i de läroböcker som används i de 
allmänna skolorna kan antas ha mycket 
Stor betydelse för det allmänna språkbru-
ket. Därför har på institutet nyligen en 
undersökning av läroboksspråk påbörjats, 
närmast inriktad på böcker avsedda för 
grundskolans högstadium. Detta språk skall 
undersökas med avseende på bl. a. orclför-
råd, former, syntax, stilläge, begriplighet 
och effektivitet. 1 första hand skall en 
provundersökning av ett begränsat mate-
rial göras, varpå en både mera omfattande 
och mera djupgående undersökning skall 
läggas upp. 

4. Nordiskt samarbete 

1 det föregående har samarbetet med språk-
nämnderna i de andra nordiska länderna 
berörts. Den nordiska språkvården har be-
handlats av Nils Hänninger i en artikel i 
nr 1/1966 av denna tidskrift. Det sam-
arbete som hittills har bedrivits har väsent-
ligen varit inriktat på en strävan att åstad-
komma ökad nordisk samstämmighet inom 
olika terminologier (post, telefon-telegraf, 
tv, flygtrafik, meteorologi, turistliv), och 
detta arbete kommer att fortsättas. Närmast 
planeras en undersökning av titelsystemet i 
Norden, särskilt inom den offentliga för-
valtningen. 

Även registreringen av de nya orden och 
försöken till anpassning av nya ord till 
svenskan, danskan eller norskan sker i viss 
mån med den nordiska språkgemenskapen i 
blickpunkten. 1 Sverige liksom i Danmark 
och Norge försöker man i största möjliga 
utsträckning få samma, dvs, gemensamt 
nordiska ord och termer för nya begrepp 
och företeelser. Den nordiska språkgemen-
skapen skall enligt stadgarna främjas av 
nämnden. Det är en uppgift som nu har 
fått ännu större aktualitet genom strävan-
dena till ett vidgat och fördjupat nordiskt 
samarbete på alla områden. 

En uppgift som ter sig både naturlig och 
önskvärd för de nordiska språknämnderna 
är att utarbeta en gemensam nordisk ord-
lista, motsvarande den ordlista med titeln 

Särsvenskt och samnordiskt av Gösta Berg-
man som den svenska nämnden gav ut 
1946, 1 denna samnordiska ordlista skulle 
sådana ord kunna tas upp som är lämpliga 
att använda i alla nordiska kontakter, och 
5-arningar skulle ges för sådana särdanska, 
särnorska och särsvenska ord som vållar 
svårigheter för folk från grannländerna. 

Främmande ord - ordförråd 

Anpassningen av främmande ord och re-
kommendationer av ersättningsord för svår-
anpassade eller på annat sätt olämpliga 
främmande ord har alltid varit en viktig 
uppgift för nämnden, men möjligheterna 
att göra verkligt betydelsefulla insatser på 
detta område har oftast varit alltför små. 
Det är uppenbarligen av många skäl svårt 
att få skribenter och talare att följa sådana 
råd som går ut på att använda svenska 
och för alla begripligare ord i stället för 
främmande och till betydelsen ofta mycket 
oklara ord. Här kanske det har brustit i 
kommunikationen från nämnden till t. ex. 
press, radio och tv. Men det är tyvärr ett 
område som ständigt är aktuellt, och ut-
sikterna att så småningom nå resultat kan-
ske inte är så små ändå. På detta fält krävs 
dock undersökningar av det faktiska språk-
bruket, t. ex. inom olika delar av tidnings-
språket (ledare, kulturartiklar, reportage, 
etc.) och av nyhets- och reportagespråk i 
radio och tv. Det skulle f. ö. också behövas 
större och bättre undersökningar än de som 
hittills har gjorts av vilket ordför råd som är 
gemensamt för alla vuxna svenskar och 
hur kunskapen om innebörd och betydelse 
av olika ord är utbredd inom olika grup-
per. 1 detta sammanhang kan också näm-
nas behovet av undersökningar av olika 
sociala gruppers språk och av språkets roll 
som social harriär etc. 

Talspråk - skriftspråk 

Ett av de intressantaste och hetydelseful-
läste dragen i den svenska språkutveck-
lingen under 1900-talet är talspråkets och 
skriftspråkets inflytande på varandra. 
Skriftspråket har påverkat framför allt ut-
talet - allt flera ord uttalas nu som de 
stavas, icke som de ännu för några decen-
nier sedan uttalades även i vårdat eller bil-
dat riksspråkligt tal (t. ex. sniåord som att, 
till, ezd, och, förstavelsen er- i ord som er- 



känna, främmande ord på -ans och -ant, 
etc.). 1 skriven sakprosa märks inflytandet 
från talspråk och från talspråksnära skrift-
språk t. ex. inom syntaxen (enklare me-
ningsbyggnad osv.) och i inte ringa grad 
inom ordförrådet. Det är naturligtvis av 
stor vikt för språkvården att uppmärksam-
ma dessa utvecklingstendenser, och Isär är 
än så länge alltför mycket outforskat (jfr 
även Åke Åkermalm, Modern svenska, 1966, 
s. 41 ff.). 

Det är t. ex. viktigt att undersöka bru-
ket av rena talspråksformer i skriftspråk av 
olika slag 	former som nån, såna, dom, 
ska. Här råder stor osäkerhet hos många 
språkbrukare, vilket antalet frågor om des-
sa och andra ord och former till institutet 
tydligt vittnar om. Från institutets sida 
brukar man generellt rekommendera skrift-
språkets normalformer (någon, sådana, de 

dem, skall). Därvid brukar framhållas 
bl. a. att om man använder dessa normal-
former så kan läsaren själv välja sin uttals-
eller läsform. Om man däremot väljer de 
talspråksimitcrande formerna binds också 
läsaren till en bestämd form, som kanske 
för honom har ett annat stilvärde än för 
den som har skrivit texten. 

Som Sture Allén uttrycker det (Språk, 
språkvård och kommunikation, 1967, s. 90) 
tycks tendensen nu vara den att »talspråket 
går mot ökad stringens, skriftspråket mot 
större ledighet», vilket innebär att de skill-
nader som icke direkt betingas av olikheter 
mellan tal- och skrivsituationerna blir mind-
re och mindre. Det är denna väl i stort 
sett önskvärda utveckling som språkvården 
noga måste iakttaga. 

7. Uttal 
Det svenska riksspråksuttalet är också ett 
viktigt studieområde för nämnden och dess 
institut. Redan 1950 utgav nämnden första 
upplagan av sin Uttalsordlista, som ger 
upplysning om ett korrekt riksspråkligt ut-
tal av drygt 2 000 ord som ofta uttalas fel-
aktigt eller om vilkas uttal man kan vara 
oviss. Talvård och uttalsvård har ofta dis-
kuterats inom nämnden, senaste i samband 
med att nämnden yttrade sig om betänkan-
det »Utbildningslinjer vid filosofisk fakul-
tet», som utarbetats av Universitetskanslers-
ämbetets arbetsgrupp för fasta studiegångar 
(UKAS). 1 sitt yttrande över detta betän-
kande framhöll nämnden bl. a. att det bor-
de utarbetas en särskild kurs i röst- och tal- 

vård för dem som inhämtat de grundläg-
gande kurserna i ämnet svenska. 

Det kan tyckas egendomligt att man i 
den svenska skolan i dag ägnar så stor tid 
och så mycket arbete åt att lära eleverna 
ett korrekt uttal av främmande språk, sär-
skilt engelska, medan man fortfarande på 
så många håll inte alls eller bara mera 
förstrött uppmärksammar den betydligt 
viktigare frågan om elevernas s v e n s k a 
uttal. Här finns ännu ett fält att arbeta 
vidare med för den svenska språkvården. 
Och speciell uppmärksamhet måste givet-
vis - som hittills - också ägnas det svens-
ka uttal som vid sidan av lärarnas under-
visning (och föredöme!) har störst betydel-
se för utvecklingen av det svenska riks-
språksuttalet, nämligen uttalet i radio och 
tv, särskilt i nyhetssändningar och vid pro-
gramläsning o. d. Men massmediernas språk 
skall inte beröras speciellt här 	detta 
betydelsefulla ämne kommer att behandlas 
i en artikel i nästa nummer av denna tid-
skrift. 

Språkriktighet 
Språkriktighetsfrågor intar givetvis en myc-
ket framskjuten plats i institutets dagliga 
rådgivningsarbete, liksom de ständigt är 
aktuella i samband med institutpersonalens 
fortlöpande studier av modern svenska 
(framför allt genom tidningsläsning). På 
detta område finns goda handböcker, sär-
skilt Erik Wellanders Riktig svenska och 
Åke Åkermalms Modern svenska. Men det 
torde finnas plats för flera handledningar, 
kanske sådana med klarare inriktning på 
enkla konkreta frågor och med mindre ton-
vikt på diskussion och resonemang. Hand-
ledningar som ger entydiga besked om vad 
som under alla förhållanden är riktigt, utan 
att de fördenskull behöver ta ställning till 
bedömningen av de konkurrerande uttrycks-
möjligheternas korrekthet eller lämplighet i 
den ena eller andra situationen. En sådan 
handledning i kombination med nämndens 
Skrivregler och med Svensk handordbok 
skulle bilda en uppsättning goda redskap 
för många svenska språkbrukare. 

Avslutning 
Här har endast huvudpunkterna i nämn-
dens arbete just nu och under den när-
maste framtiden kunnat beröras. Det finns 
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åtskilliga andra arbetsuppgifter som har dis-
kuterats och som är både tänkbara och 
viktiga, men som nämnden för närvarande 
inte har några möjligheter att ta itu med. 
Nämndens arbetsmöjligheter regleras näm-
ligen inte av viljan att göra insatser och 
sätta i gång viktiga undersökningar och 
forskningar, hur nödvändiga och betydelse-
fulla de än är, utan de regleras av den eko-
nomiska verklighet som nämnden arbetar 
i. Ekonomiska fakta begränsar tyvärr möj-
ligheterna kraftigt. Nämndens inkomster för 
budgetåret 1968/69 är väsentligen: stats-
anslag 55 000 kr., anslag från statens hu-
manistiska forskningsråd 25 000 kr., från 
Svenska Akademien 25 000 kr., från Ebba 
Danelius' stiftelse för sociala och kulturella 
ändamål 40 000 kr., från stödjande leda-
möter ca 13 000 kr., från försäljning av 
skrifter m. ni. ca 20 000 kr. Med dessa in- 
komster 	ca 178 000 kr. - skall hela 
nämndens och institutets verksamhet bekos-
tas, inklusive denna tidskrift. 

En väsentlig del av inkomsterna åtgår till 
avlöning och arbetsgivaravgifter för perso-
nalen på institutet, f. n. en chef (denna ar-
tikels förf.) och en vetenskaplig medarbe-
tare (fil. lic. Margareta Westman) på hel-
tid samt ett skrivbiträde på deltid. För vis-
sa speciella arbetsuppgifter har andra med-
arbetare då och då engagerats för kortare 
eller längre perioder. 

Det är nämndens förhoppning att nämn-
den inom en icke alltför avlägsen framtid 
skall få ökade ekonomiska möjligheter att 
utföra sitt arbete - vilket torde kunna ske 
endast genom ökat understöd från staten. 
Det kan i detta sammanhang nämnas att 
nämndens syskonorganisationer i Danmark 
och Norge är helstatliga institutioner. 

Läsbarhet 

Av Margareta Westman 

Det finns mycken krånghig svensk prosa och 
det görs många ansträngningar att komma 
till rätta med den. Alltför invecklat språk 
är ett problem bl. a. i skolböckerna och det-
ta har sporrat pedagoger och statistiker att 
försöka få fram en metod att mäta svårig-
hetsgraden hos olika texter. 

1 en bok från förlaget Liber som heter 
Läsbarhet presenterar C. H. Bjärnsson en 
idé om hur man skall mäta språklig till-
gänglighet. Här beskriver han utförligt det 
s. k. läsbarhetsindex som han redan tidi-
gare har publicerat i mer kortfattade redo-
görelser. Det som avses med läsbarhet är 
den egenskap eller summa av egenskaper 
som gör språket i en text svår- eller lättläst. 
Det är en ganska renodlad mätning av tec-
kensystemet som han syftar till, en mätning 
där textens framställningssätt och innehåll 
inte skall spela in. 

Läsbarhetsindexet, lix, räknas ut på så 
sätt att det genomsnittliga antalet ord per 
mening i en text adderas med procenttalet 
för långa ord. Med långa ord menas ord 
med mer än sex bokstäver. Med mening av-
ses den ordräcka som står mellan stor bok-
stav och stor bokstav (frånsett egennamn 
o. d.). Författaren och hans arbetsgrupp 
inriktade sig på att pröva fram ett sätt att 
mäta språklig svårighetsgrad som var så en-
kelt att vem som helst kan använda det. 
(Förmågan att räkna blev viktigare än för-
mågan att läsa.) 

Mening och meningslängd 
Tanken att meningarnas längd har sans-
band med deras komplexitet torde väl 
ingen vilja bestrida. Men denna menings-
räkning blir mycket mekanisk och man 
undrar om det inte finns bättre mått. Förf. 
diskuterar också meningsbegreppet men 
tycks ha den uppfattningen att en mening 
är eller borde vara samma sak som ett 
huvudsatskomplex, dvs, antingen en enda 
huvudsats eller en huvudsats med bisatser. 
Han talar nämligen om rneningsskiljande 
semikolon, tankstreck och komman (!). Å 
andra sidan anser han att meningar utan 
predikat inte är några >riktiga» meningar. 



För Björnssons lix används dock som sagt 
stor bokstav som meningsgräns. Emellertid 
är det möjligt att just en mätning av de 
finita huvudsatsverbens frekvens i ordmas-
san (ev. relaterad till interpunktionen) 
bättre skulle spegla hur invecklat språket i 
en text är, eftersom man då skulle registre-
ra skillnaden i lättlästhet mellan meningar 
som består av uppradade huvudsatser och 
periodiskt uppbyggda meningar. Älan slup-
pe också att uppmuntra reklamtextinter-
punktion. Med punkt. Mellan praktiskt ta-
get. Varje satsdel. 

Att satsbyggnaden kan vara mer eller 
mindre komplicerad utan att meningarna 
egentligen blir längre är ingen statistisk 
sanning men likafullt sant. Det är alltid 
svårare för en läsare att läsa och uppfatta 
en mening som på något sätt avviker från 
de vanligaste satsbyggnadsmönstren. Ver-
hets delar kan vara åtskilda, subjekt och 
predikat stå långt ifrån varandra. Flerordi-
ga bestämningar som står före Sitt huvud-
ord är i allmänhet mera svårlästa än de 
som står efter. Vissa konstruktioner är så 
ovanliga att bara deras förekomst försvå-
rar läsningen. Inget av detta märks när 
man mäter med lix. Hellre än att bara räk-
na orden borde man försöka att på något 
Sätt väga de skilda satsledens tyngd mot 
varandra. 

Ord och ordlängd 

Att Björnsson och hans niedarbetare sons 
andra faktor stannade för ordlängden be-
ror på resultaten från flera undersökningar. 
Ord med mer än sex bokstäver tycks få 
ökad frekvens ju svårare texten blir, medan 
ord med färre bokstäver däremot avtar i 
frekvens i svårare texter. Detta vore alltså 
en statistisk sanning. De redovisade under-
sökningarna över just detta är inte särskilt 
omfattande (ca 55 000 ord) men det är ju 
ändå möjligt att det förhåller sig så. En 
följd av detta blir då att en berättelse i 
imperfekt skulle anses något svårare än en i 
presens, eftersom så många verb höjs en-
ligt mönstret »kallar - kallade». Namn 
räknas också efter antal bokstäver, varje 
gång de uppträder. En historia om Anders-
son, Pettersson och Lunclströni skulle vara 
svårlästare än en om Olson, Berg och 
Lund. 

Själva beräkningen av ord och långa ord 
är naturligtvis problematisk. Sålunda upp-
löses förkortningar och alla siffror och tal 
läses ut. Begreppet ideogram förefaller förf.  

helt obekant och därför får man sådana 
orimligheter som att talet 12 skall räknas 
som kort ord men 14 som långt. Ett deci-
malbråk som 36,21 räknas som två långa 
ord. En konsekvens av detta är att alla tal 
lika gärna kan skrivas med bokstäver, 
det har ingen inverkan på läsbarhetsin-
dexet. Sexhundrasjuttiotretusenåttahundra-
fyrtionio skulle vara lika lätt eller svårt att 
uppfatta som 673 849. 

Hit hör också problemet med ordvalet. 
Vi har tyvärr ännu ingen förteckning över 
vad man skulle kunna kalla det centrala 
och gemensamma ordförrådet för alla svens-
kar. Men så mycket vet vi dock att de van-
ligaste orden är det lättbegripligaste. Det-
ta gäller både i allmänhet och i snävare 
sammanhang. T. ex. ordet förgasare är kan-
ske inte ett vanligt ord, abstrakt och totalt 
sett, men det är ett väldigt vanligt ord i 
beskrivningar av bilmotorer. Det är också 
det ord man väntar sig som beteckning för 
företeelsen .Att kalla förgasare för grej 
skulle inte göra språket i beskrivningen lätt-
hegripligare. 1 en skriftlig framställning 
bygger man dessutom i regel på vad man 
redan har sagt, ett ord är inte lika svårt 
varje gång det förekommer. 

Metoden att räkna meningslängd och 
procentandel långa ord kom förf, och hans 
arbetsgrupp fram till efter att ha prövat 
flera metoder. Man försökte mäta olika fak-
torer, bl. a. ovanliga ord, abstrakta ord, bi-
satser per mening, personord etc. Emeller-
tid tycks sättet att definiera t. ex. faktorn 
abstrakta ord rätt märkligt. Man prövade 
och fann så småningom att det skulle räc-
ka att beakta sex suffix, nämligen -ande, 
-ende, -het, -ing, -tet och av någon anled-
ning verbsuffixet -era. Frekvensen för ord 
med dessa suffix beräknades, dock endast 
när de uppträdde i sin grundform. Och av 
någon besynnerlig anledning (sneglande mot 
en tänkt, dåligt programmerad datama-
skinsheräkning?) räknade man alla ord som 
slutade på dessa bokstavskombinationer, 
t. ex. också ord som flera, stekhet, ring, so-
tef. Knappast någon svenskspråkig person 
skulle uppfatta de orden som innehållande 
vad vi kallar suffix. 

Jag tar upp saken för att belysa den 
fyrkantighet som vidlåder många av de 
språkliga resonemangen i boken, särskilt i 
kontrast med den elegans vamied erhållna 
värden attenuationskorrigeras eller omräk-
nas till stanineskala. Men det är också synd 
att frågan om språkets ahstraktionsnivå 
fuskas bort eftersom den verkligen berör 



en allvarlig svaghet hos stora delar av vår 
sakprosa ur begriplighetssynpunkt. 

Tillämpningen av lix 

För att få reda på vilka texter som kan 
anses svåra och vilka som kan anses lätta, 
och därmed pröva pålitligheten hos lix, 
gjorde man dels en skolboksundersökning 
med elever och lärare, dels en allmän un-
dersökning. 1 den senare detog 26 vuxna 
personer i olika åldrar och med helt skilda 
sysselsättningar. De fick bedöma samman-
lagt 80 textstycken på vartdera 500 ord av 
olika litteraturarter från böcker för barn 
över skönlitteratur, slags- och veckopress 
och saklitteratur till facklitteratur. Deras 
uppgift var att svårighetsgradera texterna 
inbördes. Det visade sig då att Björnssons 
lix i stort sett ordnade texterna i samma 
ordning som »Medelsvensson» gjorde när 
han tyckte till. Dessvärre gjordes tydligen 
texturvalet helt på känn. »Valet av texter 
gjordes inte särskilt systematiskt» (s. 49). 
Det är svårt att tro att detta begränsade 
urval kan täcka alla arter av nutida svenskt 
skriftspråk. 

1 sin glädje över överensstämmelsen dis-
kuterar så författaren hur lix skall använ-
das. På den punkten blir man rätt betänk-
sam. Han menar att alla böcker och alla 
texter kunde förses med en siffra för lix 
som ett slags konsumentupplysning. 1 boken 
ges också medelvärciestabeller för lix i oli-
ka svåra texter: mycket lätt text - lix 20, 
lätt text - lix 30, medelmåttig text 	lix 
40, svår text 	lix 50, mycket svår text - 
lix 60. Visserligen varnas man för att ute-
slutande förlita sig på lix men samtidigt 
framhålls hur praktiskt det är för att be-
döma texter. Det sägs att lärare skulle ha 
stor glädje av detta och än mer elever. 
Förf, menar tydligen på fullt allvar (s. 117) 
att eleverna i ett skolbibliotek som nu 
bläddrar i böcker de tänker låna, tittar ef-
ter bilder och läser litet här och var på 
prov, att dessa elever i stället borde få 
»svart på vitt genom att (man) i boken 
ange (r) läsbarhetsindex». 

Förf. polemiserar (s. 96) mot invänd-
ningar, som uppenbarligen har framförts, 
mot att lix används för bedömning av skön-
litterära texters språkliga tillgänglighet. 
Men det är inte främst konstverkets helig-
het frågan gäller utan det är snarare så att 
lixuppgifter troligen är rätt meningslösa när 
det gäller kvalitetsskönlitteratur. Av bila-
gorna framgår också att »Medelsvensson»  

vid bedömningen av de 80 texterna tyckte 
att ett fotbolisreportage med lix 42 var 
enklare att läsa än Eyvind Johnsons Tidens 
gång med lix 30. Ett kåseri av Kar de 
Mumma kom på 19:e plats bland de 80 
texterna (från lätt till svårt), medan Sven 
Lindquists Hemmaresan kom på 44:e. Båda 
hade lix 35. Ser man så vidare i tabeller-
na i bilagorna över beräkningar av lix för 
olika skönlitterära verk och jämför siffror-
na med uppgifter om lämpliga lixnivåer för 
olika årskurser i skolan, kommer man till 
slående resultat. 1-lur skall en cljurintresse-
rad liten skolelev i andra klassen förstå 
att hon skall välja Tatte nallebjörn (barn-
bok, lix 25) och inte Vesaas, De svarta häs-
tarna (lix 23), fastän den senare har ett 
språk som enligt tabellen s. 225 passar just 
för åttaåringar. På samma sätt skulle La-
gerkvists Bödeln och Hemmingways Den 
gamle och havet passa för årskurs 4 (tio-
åringar). 

Invändningar av den här typen bemöts 
på s. 115 med hänvisning till att det här 
är fråga om medeltal. Men det rimmar illa 
med förslaget om lixbeteckning på alla tex-
ter och böcker. Om lixuppgiften kan vara 
verkligt missvisande, då anger inte läsbar-
hetsindexet textens svårighetsgrad. Långa 
parataktiska meningar kan höja lix utan 
att höja språkets otillgänglighet, en knutig 
syntax kanske inte påverkar lix utan bara 
språkets hegriplighet, korta men ovanliga 
ord kan sänka lix men göra texten svå-
rare. 

Men viktigare ändå är att den rent 
språktekniska sidan inte alltid är lika be-
tydelsefull när det gäller för en läsare att 
tillägna sig en text. Förf, påpekar om och 
om igen att vad man eftersträvar är ett 
objektivt mått på språkets svårighetsgrad. 
Risken blir att detta tekniska mätande till-
delas för stor betydelse. Det är ju lätt att 
tro att en låg lixsiffra garanterar att en 
text, en bok är mycket lättläst, dvs, lätt att 
tillägna sig. Kan man alls bortse från fram-
ställningssättets betydelse? När förf. på s. 
16 vill visa att man kan det, säger han 
bara att »samma» yttre ämne kan behand-
las på olika sätt. Jesus i templet kan fram-
ställas som en ren harnberättelsc eller be-
handlas i en svår teologisk utredning. Olika 
framställningssätt således. Framställnings. 
sättet är just det språkliga greppet över det 
ämne som skildras och kan inte skiljas 
från språket. 1 halvt medvetande om detta 
gör förf, också den reservationen att man 
inte kan mäta poesi med lix. 



Eftersom lix enligt förf, inte skall an-
vändas ensamt utan bör kombineras med 
en allmän bedömning, kan man undra vad 
lixberäkningen egentligen skall tjäna till. 
1 denna bok som vimlar av uttryck som in-
terkorrelation, attenuationskorrigering, va-
liditetskoefficienter, ideal sammanvägning 
etc, upprepas ideligen att man måste kun-
na komma på ett sätt att bedöma språksvå-
righetsgrad som inte kräver insikter i språk-
lära. Det ligger mycket i det. Men kan 
inte praktiskt taget alla svenskspråkiga per-
soner redan bedöma svensk text i det här 
avseendet, i varje fall om skillnaderna är 
stora? Och är skillnaderna inte märkbara, 
så märks de ju inte. Man kan fråga sig om 
någon person i undersökningen avvek myc-
ket kraftigt från de andras åsikt om vilken 
text som var svårare och vilken som var 
lättare. Om icke visar det att lixheräk-
ningar är överflödiga. Och om någon verk-
ligen avvek från de andras åsikt skulle lix 
i hans fall inte vara något läsbarhetsindex. 

Påverkan genom lix 

Även om lix skulle ha visat sig vara en 
mätare som vid flera tillfällen hade grade-
rat språklig tillgänglighet på ungefär sam-
ma sätt som »Medelsvensson», får man och 
kan man inte göra en kullerbytta och an-
vända lix som om det vore en analysme-
tod. Men det gör Björnsson. Lix skall allt-
så enligt förf, användas inte bara för mät-
ning och gradering av existerande text 
utan också som »objektivt» påverkningsme-
del på skribenter. »Objektivt» tycks här be-
tyda »som är uttryckt i siffror». På s. 136 
skriver förf, och hans medarbetare: »Vi 
till och med tror att de sporadiska fram-
stötar om att skriva läsbart som numera 
allt oftare görs blir mer eller mindre verk-
ningslösa om de inte saminankopplas med 
läsbarhetsprövning och lix.» Men för det 
första så kan inte en statistisk sanning räk-
isas som sanning i alla enskilda fall. För 
det andra tycks författarna möjligen ha en 
aning men ingen egentlig kännedom om 
den stora förändring som har skett och 
sker inom svensk sakprosa för närvarande. 
För det tredje är en mera direkt språklig 
hjälp säkert till större nytta på de områden 
där man ännu skriver för krångligt. Alltså 
hellre än att räkna med lix skall skribenter 
av skilda slag få regler för hur man läg-
ger upp en framställning, skriver mindre 
invecklade meningar och använder begrip- 

ligare ord och ett konkretare språk, gärna 
genom exempel ur autentisk text. 

Ett exempel på hur lixberäkning kan på-
verka en text erbjuder själva boken Läs-
barhet. Anmälaren räknade efter bokens an-
visningar och fick fram ett lix på 44 vilket 
enligt tabellerna anger texten som medel-
måttig (till svår). Men sedan kommer det 
intressanta: det genomsnittliga antalet ord 
per mening var 14 vilket enligt tabell tju-
go karakteriserar lätt text. Procentandelen 
långa ord blev 30 vilket karakteriserar svår 
text. 1 stället för att ge akt på sitt ordför-
råd skulle således en skribent kunna kon-
centrera sig på att sätta punkt ofta. För-
hållandet mellan ord och meningsbyggnad 
- lix mäter inte någondera delen vidare 
bra - är inte enkelt kompensatoriskt; man 
kan inte ta igen på gungorna vad man för-
lorar på karusellen. Obegripliga ord i enk-
la meningar gör texten obegriplig. Riktigt 
snåriga meningar gör texten otillgänglig 
även om orden är enkla. 

Skall vi ändå försöka frambringa en mät-
och analysmetod för språklig svårighetsgrad, 
kan vi knappast hoppas att den kan gälla 
för annat än sakprosa och nybörjarlittera-
tur. Och i stället för att bygga den på sta-
tistiska beräkningar som grundar sig på 
otillåtligt grova mått, borde vi kanske än-
då ta till vara den insikt i språkets byggnad 
och funktion som faktiskt finns tillgänglig. 
En någorlunda pålitlig metod måste före-
gås av omfattande undersökningar av ords 
och ordformers och satsstrukturers frekven-
ser, kort sagt av skilda språkmönster. Först 
på den grunden kan någon meningsfull sta-
tistik göras upp. Samtidigt måste nog viss 
hänsyn tas till framställningssättet; vilken 
roll spelar uppläggningen, variationer och 
upprepningar, konkretion och abstraktion 
för läsbarheten? Språket är ett långt mer 
komplicerat system, även rent tekniskt, än 
lix upphovsmän har klart för sig. 

Till slut kan tilläggas att boken Läsbar-
het kostar 21 kronor, och att den tyvärr 
saknar litteraturförteckning. 
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Språk i räkneläror 

Av Margareta Westman 

SÖ-förlaget utgav i slutet av 1967 en un-
dersökning av språket i tre allmänt använ-
da räkneläror för årskurs 3, Språk och ord-
förråd i räkneläror av Carl-Hugo Björns-
son, Ragnar Dahikvist, Anna-Maja Edstam 
och Ragnar Jarne. 

1 första kapitlet undersöks ordförråden i 
räknelärorna »A», aB» och »C» och de 
räknas igenom på många sätt. Hela antalet 
ord ställs i relation till antalet olika ord 
och de tre böckerna jämförs. Frekvensen 
för de vanligaste orden redovisas och dessa 
delas upp i typer. Betydelsen av de skilda 
resultaten diskuteras. Tyvärr märker läsa-
ren rätt snart, och innan han själv kan ha 
en uppfattning i saken, att undersökarna 
ogillar den räknelära som betecknas med 
B. Det hade varit bra om den digra bilage-
bunten hade kunnat utökas med någon si-
da text direkt tagen ur var och en av räk-
nelärorna. Förmodligen är språket dåligt i 
B, men läsaren hade gärna velat se hur de 
skillnader som visar sig i de varierande ord-
förrådsräkningarna ser ut i verkligheten. 

Många av beräkningarna av och jämfö-
relserna mellan ordantalen och ordförråden 
i de tre räknelärorna är intressanta och vis-
sa påpekanden säkert behövliga, t. ex. att 
de ord och termer som har särskild anknyt-
ning till matematik borde användas mera 
systematiskt i skilda sammanhang, ett så-
dant ord borde inte få förekomma en en-
staka gång i en räknelära. 

En sak som en språknsan kan undra över 
i samband med denna glada ordräkning är 
hur orden definieras som ord. Av listan i 
tabell 7 framgår vilka ord som är de van-
ligaste i räknelärorna. Där tas som »sani-
rna» ord upp böjningsformer av verben, 
t. ex. är, var är »samma» ord och kostar, 

kostade är »samma» ord; artiklarna en, ett 
är »samma» ord och likaledes den, det. Att 
räkna in höjningsformerna under »samma» 
ord förefaller rimligt om det inte vore så 
att det i en följande operation får konstiga 
konsekvenser. Man har nämligen gjort en 
s. k. läsharhetsundersökning av den typ som-
författaren Björnsson publicerade första 
gången redan 1964 och som utförligt disku- 

terats i föregående artikel. Här uppstår då 
den motsägelsefullheten att medan kostar 
kostade is ena sidan anses som samma ord 
när det gäller att beräkna hur stort ord-
förrådet är med de följder det kan få för 
bedömningen av en texts pedagogiska vär-
de, så är å andra sidan kostar med sex 
bokstäver ett lätt ord men kostade med sju 
bokstäver ett svårt ord med de följder det 
kan ha för bedömningen av »läsbarheten». 
Det är möjligt att sådana inkonsekvenser 
inte spelar någon större roll, men saken 
diskuteras inte ens och nog förefaller det 
rimligt att man vid beräkningar av svenskt 
språk toge hänsyn till detta svenska språks 
formsystem. 

1 andra kapitlet behandlas frågan om 
eleverna förstår orden i räknelärorna. Ock-
så innebörden av »förståelse» diskuteras. 
Men ville undersöka ordförrådens svårig-
hetsgrad och konstruerade prov för att 
mäta den. Deltagare i proven var elever ur 
årskurs 3 från Stockholmsområdet. Ett prov 
bestod i rent textprov, eleverna fick i 
stickprov av löpande text stryka under de 
ord de inte förstod. På så vis fick man fram 
grupper mccl ord av olika svårighetsgrad. 
Därpå diskuteras sambandet mellan ordens 
svårighetsgrad och deras frekvens inom 
räknelärorna, vilket ger en rätt svag nega-
tiv korrelation. 

Författarna uttrycker sin förvåning över 
detta, vilket i sin tur förvånar anmälaren. 
Författarna behandlar nämligen räknelå-
rornas ordförråd och elevernas förståelse av 
det som ett slutet system. Visserligen påpe-
kas ibland en viss skillnad mellan »mate-
matiskt» ordförråd, vilket eleverna väl till-
ägnar sig i huvudsak under räknelektioner-
Isa, och annat ordförråd. Men den snäva 
synen på hur språkinlärning och språkträ-
ning fungerar märks i formuleringar som 
den följande (s. 43): 

»Barn lär väl sig nya ord lsuvuclsakligen 
genom innötning 	genom att de ofta 
ser och använder orden i sammanhang 
som anger betydelsen. Men denna 're-
gel' är tydligen inte utan undantag, ef-
tersom sambandet var ganska blygsamt 
(-0,32). A ena sidan finns det en rad 
ord som är ovanliga men ändå lätt för-
stås av barn, t. ex. sammansättningar 
som glasrutor, sockerkaka, bilreso. A and-
ra sidan finns det ord som är svårförstå-
eliga men ändå kan vara ganska hög-
frekventa i vissa sammanhang.» 

Som exempel på de sistnämnda anges osv 
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vilket barnen hade tyckt vara svårt. Detta 
resonemang, i varje fall med de exemplen, 
är ju nonsens. Ord som glasrutor, socker-
kaka, bilresa är inte lågfrekventa ord i en 
svensk nioårings språk även om de inte fö-
rekommer så mycket i hans räknelära. Möj-
ligen kan själva skriftbilden erbjuda tredje-
klassaren svårigheter men när han väl har 
stavat igenom ordet då känner han igen 
sockerkaka, han »förstår» ordet. Hans språk 
består ju till största delen av vanligt var-
dagsspråk och det försvinner inte när han 
sätter sig vid sin räknelära. Att eleverna 
ansåg osv och 02 rn svåra trots att de före-
kommer rätt ofta i räknelärorna beror just 
på att dessa tecken är så utpräglat skrift-
språkliga och knappast finns i barnens språk 
för övrigt, dvs, de har en totalt sett låg 
frekvens i deras språk. 

1 textprovet gav en del standarduttryck 
som uttryck! (imperativ), återstår etc, ut-
slag som svåra ord. Frågan är om inte ele-
ver som till ordinarie lärobok har en räkne-
lära där vissa standardformler är regel myc-
ket snabbt tillägnar sig dem; anmälaren vill 
dock helt instämma när författarna fram-
håller det viktiga i att de i och för sig 
nödvändiga schablonerna avfattas med 
största omsorg. 

Författarna diskuterar olika möjligheter 
att mäta ordens svårighetsgrad. Dels an-
vänds det tidigare nämnda textprovet, dels 
ett ordlisteprov, där barnen fick stryka un-
der de svåra orden bland ord som stod 
isolerade, och dels ett flervalsprov på ord 
som angivits som svåra i textprovet. Det 
hävdas att textprovet har stora fördelar 
framför de andra provtyperna och både 
prov och beräkningar redovisas ganska nog-
grant. Textprovet förefaller verkligen bättre 
lämpat att mäta elevernas uppfattning om 
vad som är svårt. 

En randanmärkning: flervalsprov är, som 
påpekas, besvärliga att konstruera och när 
det gäller ordförståelse måste provkon-
struktören hålla tungan rätt i mun. 1 fler-
valsprovet, men bara där, hade de pröva-
de barnen till pröv arnas häpnad misstagit 
sig bl. a. på orden följande, rymmer, av-
stånd. Men det är inte så konstigt när i 
provet i dag står i motsatsställning till föl-
jande dag i stället för det normalspråkliga 
i dag/i morgon eller en dag/följande dag. 
Ordet rymmer prövas i ett exempel med 
viktmått, vilket säkert förvillar någon. En 
definition som skall ge ordet avstånd kan 
mycket väl passa även ordet håll. Detta 
bara som exempel på att flervalsprov för  

att mäta ordförståelse måste formuleras yt-
terligt noggrant. 

De särskilda matematiktermerna under-
söks i ett flervalsprov för sig och det visar 
sig att många elever tyvärr inte vet vad 
många termer betyder. Författarna föreslår 
att det införs en terminologiförteckning där 
antalet termer utökas koncentriskt från års-
kurs till årskurs. 

Flera förslag till vidare ordundersökning-
ar ges. 

Det viktiga vid all läsförståelse är att det 
innehåll en text förmedlar uppfattas på 
det avsedda sättet av läsaren. Det tredje 
kapitlet i Språk och ordförråd i räkneläror 
innehåller en utförlig redovisning av hur 
tredjeklassarnas räkneförmåga påverkades 
av uppgifternas språkliga utformning. 30 
uppgifter ur räknelärorna prövades, både i 
originalversion och i en bearhetad version. 
Dessutom fick eleverna stryka under svåra 
ord i båda versionerna. De ändringar som 
har gjorts i de bearbetade texterna är av 
skilda typer, i vissa fall har uppgiften re-
ducerats något steg i tankekedjan, i andra 
fall har bara ett långt ord bytts ut mot ett 
kortare. Men dessa språkliga ändringar, som 
man så noga mäter effekten av, är inte alls 
systematiserade. Lika raffinerade som de 
olika statistiska beräkningarna förefaller åt-
minstone för en lekman, nästan lika vils-
na förefaller de rent språkliga resonemangen 
för en fackman. Den »språkliga svårighets-
graden» är inte samma sak som »ordför-
ståelsen». Att en elev tyckte att (namnet) 
Hugo är ett »svårt» ord i en räkneupp-
gift hindrade honom inte att ställa upp ta-
let rätt, dvs, förstå uppgiften (s språk). 

Språket består inte bara av en massa ord 
utan det gäller ordens och strukturernas 
inbördes relationer. 1 det här samman-
hanget snarast formuleringarnas klarhet. En 
formulering kan bli klarare genom att ett 
enda ord ändras, men att döma av de re-
sultat som återges bör läroboksförfattarcn 
visserligen iaktta sitt allmänna ordval 
men än mer lägga sig vinn om klart, en-
kelt språk med redig meningshyggnad där 
de skilda momenten i uppgiften kommer 
i en rimlig följd och får en så entydig form 
som möjligt. Undersökarna påpekar också 
att det inte spelar någon roll ens för tids-
begränsade uppgifter om texten förlängs 
med några ord fo•'rutsatt att de gör upp-
giften klarare. 

Språk och orclförråd i räkneläror är en 
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intressant bok och handlar om väsentliga 
ting också ur språkvårdens synvinkel, men 
man skulle önska att undersökningar av lä-
roboksspråk och språkförståelse i fortsätt-
ningen utfördes inte bara av pedagogiska 
och statistiska experter utan att även språk-
män knötes till projekten. Själva redovis-
ningen är i stort sett skriven på lättfattlig 
sakprosa men författarna visar ibland en 
lite förbluffande förkärlek för en del ärke-
kanslispråkliga ord som ävensom, ho rusoln, 
härför och enär. 

Nordiska språkfrågor 
1966 och 1967 

1 nämndens skriftserie har som nr 35 utgi-
vits Nordiska språkfrågor 1966 och 1967 
(178 s.). Boken har samtidigt publicerats 
i en dansk och en norsk upplaga. 1 det när-
maste 100 sidor upptas av listor över nya 
ord i danskan, norskan och svenskan (de 
svenska nyorden är ca 330). Professor Ture 
Johannisson kommenterar dessa listor i en 
uppsats med titeln »Kring de nya orden». 

1 övrigt innehåller boken material från 
de nordiska språkmötena på Island 1966 
och i Norge 1967, bl. a. olika inlägg från 
en diskussion om »Språkrensning och främ-
mande ord», en redogörelse av Jakob Bene-
diktsson om det isländska ordboksarbetet 
vid Islands universitet och en artikel av 
Alfred Jakobsen om nyare norsk litteratur 
av intresse före språkvårdsarbetet. 

Nordiska språkfrågor 1966 och 1967 kos-
tar 14 kronor (plus moms) och kan bestäl-
las från Institutet för svensk språkvård. 

Är det fult att göra ord? 

Av Hans Karigren 

Språkligt tabu 
Vi utsätts för en strid ström av nya ord. 
Omsättningen av ord är ju betydligt större 
än omsättningen av idéer, eftersom fina 
ord ofta skyler bristen på förnyelse, inte 
minst i kommersiella sammanhang. Ändå 
anses det på något sätt opassande att göra 
nya ord. Nyskapandet döljs av skenmanöv-
rer: man »lånar» ett utländskt ord som 
eskalera eller feature, eller »förkortar» en 
omständlig beskrivning som Universitets-
kanslersämbetets arbetsgrupp för fasta stu-
diegångar till UKAS. 

1 bägge fallen kan man undandra sig 
ansvaret för faderskapet. Feature är ju bara 
lånat från internationellt fackspråk, och 
UKAS är en på regelenligt sätt förkortad 
oklanderlig kanslispråksvändning, låt vara 
en formulering som är helt oanvändbar 
annat än som förevändning för förkort-
ning. Det är kanske inte så underligt att 
nybildningarna inte alltid blir så lyckade, 
när inte ens upphovsmännen konstruerat 
dem mcd berått mod utan bara följt mins-
ta uppseendets väg. 

Den som däremot inte är rädd att stå 
för sina alster är Björn Collinder, f. d. pro-
fessor i finskugriska språk och känd som 
skicklig brukare av svenska språket, bl. a i 
sina översättningar av antika dramer (från 
grekiska), av Beowulfkvädet (från forn-
engelska), av Snorre Sturlassons Edda 
(från fornisländska), av Shakespeare (från 
engelska), av Kalevala (från finska) och 
av Anders Fjellners Solsonen (från Iapska) 
- onekligen ett brett register även för en 
humanist av gediget virke. 

Ord som söker sin författare 
För några år sedan offentliggjorde han i 
Nysvenska studier en ordlista, »Tusen ord 
söker en författare», innehållande nypåhit-
tade ord och äldre ord värda att återupp-
liva. Företaget rönte uppskattning i vida 
kretsar och nu har han utvidgat sam-
lingen av ordförslag till en hel liten ord-
bok, Svensk Ordhjälp för skolorna och den 
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skrivande allmänheten, Stockholm 1968, 
A & W 18:50. 

Boken innehåller två delar förutom en 
inledning som talar om svenska språkets 
starka behov av vård just nu. Den ena de-
len innehåller omkring 5 000 uppslagsord, 
dels gamla ord som enligt Björn Collinder 
borde användas mera, dels nymyntade ord-
förslag. Den andra delen av boken innehål-
ler omkring 8 000 uppslagsord som enligt 
förf, bör nyttjas mindre än hittills jämte 
förslag till ersättnirigsord. Bokens titel fös 
tankarna till Samuel Columbus Ordasköt-
sel. och förf, drar sig inte att i inledningen 
sätta in sin bok i raden av tidigare mål-
medvetna försök att motverka det svenska 
skriftspråkets utarmning, från Georg Stiern-
hielm och framåt, orädd t. o. m. för att 
jämföras med Viktor Rydberg, vars purism 
annars är allt annat än opportun i våra 
dagar. 

Alternativ 
Den del av boken som ger ersättningsord 
för mindre lyckade ord ger möjligen näring 
åt misstanken att författaren är ute efter 
att försvenska ordförrådet för försvensk-
ningens egen skull. Merendels - men inga- 
lunda alltid 	är uppslagsorden i denna 
del av utländskt ursprung och ersättnings-
orden av inhemskt. Men förf. svävar inte 
på målet: »Syftet med denna bok är inte 
att rensa vårt språk från ord av främmande 
upprinnelse». Bedömningen måste ske från 
fall till fall, så att svenska språket blir ett 
bra meddelelsemedel för dem som har det 
till modersmål. På denna punkt finns det 
inte olika skolor bland språkmännen - att 
bedöma ord med ledning av deras härkomst 
är lika irrationellt som att anställa medar-
betare med ledning av en släktskapsutred-
ning. Det är en gradfråga hur stor olägen-
het som i olika avseenden heterogena ele-
ment medför i ett språk. Det avgörande är 
inte ursprunget utan passformen. Heteroge-
na element medför olägenheter i systemet, 
på ett eller annat sätt (som nu en gång 
språkmän av facket har lättare att förutse 
än lekmän): de bryter mot svensk standard 
i fråga om stavning, uttal, höjning, avled-
ning m. m. Andra olägenheter ligger på ett 
djupare, semantiskt plan: ord som inte är 
knutna till andra ord i språket gör asso-
ciationerna trögare och inlärningen lång-
sammare. De främmande orden skapar ofta 
onödiga klasskillnader inom folket; över-
ensstämmelsen med andra språk skapar i 

gengäld andra lättnader för många av oss 
svenskar vid de tillfällen då vi inte an-
vänder svenska. Slutligen bör man observe-
ra att många inhemska ord är mycket dåli-
ga produkter. Avvägningen är svår att göra, 
och beror på sammanhanget. 

Det är inte 	annat än i vissa fall 
författarens mening att ersättningsorden 
skall träda i uppslagsordens ställe i svenska 
språket. De bör ofta betraktas som komple-
ment, och denna ordboksdel bör användas 
som en synonymordbok som ger alternativ 
att överväga. Den bör enligt anmälarens 
mening så brukas även på en del av de 
punkter där författarens uppsåt varit att 
döda en del honom misshagliga ord. Sålun-
da bör def roster enligt anmälarens mening 
med fördel en gång för alla kunna bytas 
ut mot avfrostare, medan påbud bara ibland 
är bättre än dekret, brådbrev någon enstaka 
verkningsfull gång är mycket mer slående 
än depesch, luktdödare ofta kan ersätta de-
odorant, under det att den som sätter först-
bokstav i stället för initial enligt min me-
ning byter ner sig. 

Valet bestäms förstås ofta av den skri-
vandes attityd till saken: den som färdats 
oftare som liftare än Björn Collinder bru-
kar säkerligen andra uttryck än de i sig 
utomordentligt klargörande ta frisk juts och 
snålåka. Personligen tycker jag att luta är 
förträffligt, både som ord och som färdsätt. 

Nyord 
Det är andra delen, listan med ordförslag, 
som är det intressantaste i boken. Den de-
len ger inte något destruktivt biintryck 
tvärtom, den präglas av konstruktiv fantasi 
och 	oförskräckthet: samlyn t (endräktig), 
blixtlynt (impulsiv), infallsord (cue), blind-
ivrare (fanatiker), borttoning (fading), in-
söndrande (endokrin), invälvd (konkav), 
jömkmån (tolerans i viss bet.), längdföra 
(inregistrera), bok fiista (kodifiera), la'gbrynt 
(lowbrow), lustplågare (sadist), marknöt-
ning (erosion), särlevnadstvång (segrega-
tion, apartheid), nödsömjoavtal (modusvi-
vendiavtal), påträngsen (obtrusive). För-
fattarens respektlöshet och personliga tyc-
kande slår igenom i uttrycksfulla ord som 
yrkestyckare (om yrkesmässig recensent), 
rättkönad (heterosexuell). 

Urvalet är godtyckligt, dvs, författaren 
har tagit med vad han tyckt. Anmälaren 
skulle ha strukit åtskilligt, framför allt 
fackord (soiv, stäv, språklam/iet, afasi) och 
ord som avser äldre tider (svärdfränke) och 
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i gengäld tillfogat andra som är mera all-
mängiltiga, både nyord och av glömska ho-
tade gammalord. Jag skulle rent av ur Co!-
linders egna arbeten kunna hitta flera bra 
ord som saknas i hans lista: don (»Jag har 
klart för mig att den är bristfällig; men när 
en översvämning hotar, rusar man till med 
de don man har»), skrivmaskinsnyttjare 
(modern skribent: »Den vällande ström-
men av pinfärska engelska ord kommer 
till stor del in genom skrivmaskinsnyttjare 
som inte behärskar engelska språket») för 
att nu ta två exempel bara ur den här bo-
kens inledning. Särskilt urvalet av ord med 
betänkligt sjunkande frekvens - som Col-
linder plockat ur olika texter med en lång 
rad medarbetares bistånd - verkar bitvis 
omotiverat. Men framför allt: 

Förutom de rekommenderade orden har 
en del ord medtagits uttryckligen därför att 
de förekommer hos Karlfeldt eller andra 
läsvärda författare och för den skull borde 
tillhöra moderna svenskars passiva ordför-
råd. De ord som enligt Collinders mening 
inte är tillrådliga numera borde emellertid 
helt ha utgått ur samlingen. Det är en helt 
annan fostrargärning att öka folks läsord-
förråd; att ge ordhjälp åt skrivande svens-
kar är mycket nog för en bok. Dessa läs-
ord har visserligen försetts med vad förf. 
kallar giftmärke i kanten, men icke desto 
mindre har de vållat missförstånd. Bl. a. 
gjorde sig en kåsör i Expressen lustig över 
att Collinder skrivit »blåman = neger», vil-
ket Collinder alltså inte gjort. Uppslagsor-
det är blåman med tydligt giftmärke -och 
det står inte likhetstecken. 

Likhetstecken står det inte annars hel-
ler. 

Bokens uppställning som ordbok kan 
missförstås så, att ordsammanställningarna 
ger par av ekvivalenta ord. Varje språk-
man vet dock att verkliga synonymer är 
sällsynta i ett språk. Dessutom är de mind-
re intressanta: om vi ersätter no man's land 
med ingen mans land - som jag i och för 
sig vill rekommendera 	eller software 
med metodvara utan skiftning i betydelsen 
undgår vi vissa formella bekymmer men är 
djupare sett inte mera självständiga. Vi 
talar bara engelska på litet bättre svenska. 
Säger vi däremot jämkmån i stället för to-
lerans, tankespån i stället för aforism har vi 
naturligtvis sagt någonting annat, och det 
har vi kunnat göra genom att 	med Gol- 
linders bistånd - dra nytta av de associa-
tionsmöjligheter som i detta fall svenskan 
men inte engelskan besitter. Svensk Ord- 

hjälp erbjuder alternativ med egen klang, 
att användas med förstånd om och när man 
önskar den hitonen. När vi nu har ett sär-
skilt svenskt språk vid sidan av engelskan, 
bör vi rimligen använda det mer än som 
ett sätt att stava, uttala och sammanfoga 
engelska termer. 

Svensk Ordhjälp bör därför främst an-
vändas som stimulans för den egna språk-
liga fantasien. Den collinderska fyndigheten 
och respektlösheten är smittsam, för den 
som är mottaglig. Men den är ingenting 
att sätta i händerna på troskulder. 

Är det utsiktsiöst att göra ord? 

För Collinder har det varit naturligare än 
för många andra att göra ord utan att frå-
ga om lov. Den som känner finskans, est-
niskans och turkiskans historia vet att rena 
»skrivbordsprodukter» 	inte bara avled- 
ningar och sammansättningar utan också 
ord med fritt nybildade ordstammar 
mycket väl kan slå igenom och att sådana 
konstprodukter i dag utgör en viktig del 
av dessa språks centrala ordförråd. 

Men Collinder ber ändå om fördragsam-
het med de nyord han lägger fram. Folk 
utan fantasi gör sig alltid löjliga över det 
som är ovant. Men ett ord utan författare 
är ett halvfabrikat och måste värderas som 
sådant. Man kommer att tänka på det fins-
ka talesätt som betyder: För herrar och 
dårar är det inte lönt att visa någonting 
halvfärdigt. 

15 



skriften genom att betala in en engångsav-
gift på 2 danska kronor till Dansk Sprog-
nvn (V. Voidgade 115, Dk-1552 Køben-
havn V, danskt postgirokonto 10 17 20). 

Pressgrannar 

Tidskriften Språkvård har i slutet av 1968 
fått två syskonpublikationer (eller kanske 
efterföljare), den ena i Danmark och den 
andra i Finland. 

Nyt fra Sprognvnet 
utges av Dansk Sprognvn, det första åtta-
sidiga numret kom i december 1968. Denna 
tidskrift skall utges två gånger om året, och 
den ersätter det tidigare duplicerade med-
delandebladet »Fra Dansk Sprogmevns råd-
givning». Nyt fra Sprogncevnet kommer i 
allt väsentligt att innehålla redogörelser för 
svar på frågor som har riktats till den 
danska nämnden. 1 första numret besvaras 
elva frågor, de flesta av intresse mest för 
danska läsare (uttal, böjning, stavning). 1 
ett svar diskuteras om man bör använda 
singularformen dia eller dias som kortform 
till diapositiv, och det sägs att (et) dia är 
den lämpligaste formen, dvs, samma form 
som används i svenskan och tyskan (norskan 
har både dia och dias). En annan frågare 
tar upp ordet dronningemoder och vill veta 
om det ordet kan användas om modern till 
en kung. 1 svaret sägs att dronningemoder 
är en översättning av engelskans queen 
in other (motsvarande översättningslån finns 
i t. ex. svenskan, tyskan och franskan). Vi-
dare sägs det att ordbildningen dronninge-
moder är problematisk för danskans del, ef-
tersom betydelseförhållandet mellan de två 
leden i sammansättningen är ett annat än i 
normala danska sammansättningar. Man 
skulle vänta sig att dronningemoder betydde 
»drottnings mor», men det betyder »drott-
ning som är mor (underförstått: till en re-
gerande kung eller drottning)». Den danska 
språknämnden avråder att ordet används 
och påpekar att man i de flesta fall kan 
klara sig bra med enbart ordet dronning, 
och om det ordet inte är tydligt nog kan 
man lägga till ett namn eller t. ex. kongens 
mor, dronningens mor. - För svenskans del 
kan man också ha anledning att ställa sig 
något avvisande till ett ord som drottning-
moder och instämma i den danska nämn-
dens rekommendation av andra uttrycksty-
per (jfr också Erik Wellander i Språkvård. 
Redogörelser och studier utgivna till språk-
vårdsnämndens tioårsdag 1954, s. 278 ff.). 

Nyt fra Sprognwvnet kan förvärvas ock-
så av svenskar. Man kan ahonnera på tid- 

Kiel i kel lo 

- ett ord som kan betyda både »Skvaller-
hyttan» och »Språkklockan» - är namnet 
på den tidskrift som den finska akademiens 
språkbyrå (Suomen Akatemian kielitoi-
misto) började utge i november 1968 under 
redaktion av professor Matti Sadeniemi. Hu-
vuddelen av innehållet i det första, tjugo-
sidiga numret upptas av artiklar om främ-
mande ord av Matti Sadeniemi, nämligen 
en allmän översikt över frågan om inhems-
ka eller främmande ord (Oma vai vieraspe-
räinen sana?) och en rikt exemplifierad 
artikel om formproblem i samband med 
anpassning av främmande ord till finskan 
(Vierasperäisten sanojen asu). Ur det rika 
innehållet i detta första nummer kan också 
nämnas en artikel om sammansatta geogra-
fiska namn och en redogörelse för lämp-
liga förkortningar för Finlands politiska par-
tier. 

Tills vidare är det meningen att Kielikel-
lo skall utges med ett nummer om året. 
Publikationen kan fås från Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, Regeringsgatan 1, Hel-
singfors 17. 

Det är mycket glädjande att man i Dan-
mark och Finland har kunnat starta dessa 
båda tidskrifter, och tidskriften Språkvård 
vill önska dem framgång, många ahonnen-
ter och ett långt liv! Och nu hoppas vi bara 
att Norsk språknemnd också skall få sin tid-
skrift. 

Bertil Alolde 
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