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Latinsk och svensk 
ordböjning 

Av Bertil Molde 

1. Centrum och andra ord på -um 

Om man vill ha ett ordentligt besked om 
hur ett latinskt lånord som centrum böjs i 
svenskan, är det naturligt att man undersö-
ker vad det sägs om saken i Svenska Aka-
demiens ordlista (SAOL). Då finner man 
följande uppgifter i nionde upplagan 
(1950): 
centrum best. = pi. centra, 1. centrumet 1. 
centret pi. = 1. centrer. 

Dessa uppgifter om den bestämda singu-
larformen och om pluraiformen kan te sig 
något förvirrande, och för en som inte är 
väl insatt i hur SAOL:s uppgifter är upp-
ställda kan det vara svårt att tolka böj-
ningsuppgifterna i ett fall som detta. Är 
det t. ex. så, som det kan se ut av ordlis-
tan, att om man använder centrum i både 
obestämd och bestämd form singularis, mås-
te man använda pluralen centra (och om-
Vänt)? Och om man i bestämd form singu-
laris säger centrumet eller centret, måste 
man då i pluralis säga centrum eller 
centrer, men icke centra? Det är knappast 
förvånande att många som använder SAOL 
i ett fall som detta anser sig få ganska dålig 
ledning. SAOL speglar tyvärr ganska väl 
förvirringen då det gäller höjningen av ett 
så vanligt ord som centrum. Det kan se ut 
som om ordlisteredaktionen har funnit det 
omöjligt att ge annat än en spegelbild av 
det skiftande språkbruket i detta fall, men 
därigenom har läsarna knappast fått de kla-
ra besked som de oftast önskar. 

Bland alla de många böjningsformer som 
upptagits för centrum i SAOL saknas emel-
lertid en av de mest använda formerna, 
nämligen sin gular formen centra med den 
bestämda formen centrat (t. o. m. en plural 
centran har iakttagits i talspråk). Man kan 
naturligtvis inte klandra SAOL-redaktionen 
för att dessa senare former inte har tagits 
upp. Ändå är dessa former av särskilt in-
tresse. De visar klart att ordet centrum är 
dåligt anpassat till svenskans morfologiska 
system 	och detsamma visar naturligtvis 
också alla de olika höjningsformer av 
centrum som anges i SAOL. 

Det är lätt att säga att centrum i pluralis  

kan heta centra därför att det heter så på 
latin. Och man kan tillägga att en ur-
sprunglig latinsk form som centra inte i 
svenskan kan förses med ännu en svensk 
böjningsändelse. (Det är anledningen till 
att en bestämd pluralform centrana nu ter 
sig egendomlig - vilket den gör också där-
för att en sådan form normalt hör ihop 
med en neutrum singularis centra och en 
obestämd pluralis centran.) Att man inte 
på ett enkelt sätt kan förse en pluralform 
som centra med ändelse för bestämd form 
är en av de stora nackdelarna med former 
av denna typ. 

En pluralform som centra Står vid sidan 
av det normala svenska böjningssystemet, 
och detsamma gäller förstås former som fak-
ta, ultimata osv. Ändå finns det i svenskan 
gott om mönster för hur sådana här ord 
skulle kunna hanteras - liksom det heter 
ett väsen, flera väsen, ett segel, flera segel 
osv, kan det ju heta flera centrum, flera 
faktum, flera ultimatum osv. Dessa senare 
former är fullt accepterade i SAOL och 
andra ordböcker och ordlistor. 1 nutida 
språkbruk tycks det vara så, att ju ovanli-
gare ordet är, desto natunligare tycks det 
vara att inte använda latinsk pluralis på -a 
- flera ultimatum tycks vara vanligare än 
flera ultimata t. ex. 1 äldre skriftspråk sy-
nes f. ö. de latinska pluralformerna på -a ha 
förekommit i större utsträckning än nu, 
varför det synes berättigat att tala om att 
vi i dessa ord har en viss ehuru nu ganska 
långsam försvenskning i morfologiskt avse-
ende. 

1 denna försvenskningsprocess ingår givet-
vis också den bestämda singularformen. 1 
SAOL anges det att ord som centrum, fak-
tum, ultimatum i bestämd form singularis 
kan heta antingen detsamma som i obe-
stämd form eller centrumet (el. centret), 
faktumet, ultimatumet. Dessa senare former 
synes vara ganska ovanliga, men ur svensk 
synpunkt torde de vara de mest rationella 
bestämda formerna, eftersom de är bildade 
på det sätt som är vanligt för andra svens-
ka ord. (Beträffande centrum som bestämd 
form kan det påpekas att denna oböjda 
form är den enda brukade när ordet an-
vänds om en viss geografisk lokalitet i en 
stad t. ex.; i sådana fall torde det vara nim-
ligast att betrakta ordet som ett slags egen-
namn.) 

Om man i framtiden kan få bort den 
speciella latinska höjningen av vissa ord på 



-uris, synes detta kunna medföra en lättnad 
för svenska språkbrukare och därmed en 
vinst för svenskan (och knappast någon för-
lust för latinet). 1 två viktiga grupper av 
latinska lånord på -um har svenska böj-
ningsformer länge varit i bruk och är nu 
nästan helt ensamrådande. Den ena grup-
pen är orden på -eum (museum, museet, 
museer), den andra orden på -ium (stu-
dium, studiet, studier). Det enda gängse 
undantaget från regeln om att man i dessa 
fall har pluraländelsen -er är det moderna 
ordet (inass)medium, där den mest an-
vända pluralen uppenbarligen nu är media. 
Den formen stammar dock inte direkt på 
latinet utan är lånad från engelskan. Den 
är emellertid, som ofta har framhållits av 
språkmän, opraktisk i svenskan, och den 
enda rationella formen är medier (se t. ex. 
Språkvård 1965, nr 1, s. 13). 

Det kan vara skäl att erinra om att den 
överväldigande majoriteten av de många 
svenska ord som direkt eller indirekt här-
stammar från latinet uppvisar en total an-
passning till svenskt böjningssystem. De fall 
där vi fortfarande har rester av latinsk höj-
ning i svenskan är totalt sett få, procentuellt 
sett försvinnande få. Men dessa fall vållar 
ständigt bekymmer för språkbrukarna, i 
varje fall för den stora majoritet som inte 
är latinkunnig, men kanske inte bara för 
den. Behärskningen av det latiniserande sy-
stemet eller bristen på kunskap om det ska-
par onödig irritation och i olyckliga fall en 
sorts språksociala skillnader som ingen kan 
ha intresse av att upprätthålla. Man har 
på olika håll alltför lätt att se ner på dem 
som t. ex. inte kan böja ett ord som centrum 
"rätt", och man kan då med illa dolt hög-
mod förfasa sig över de stackars okunniga 
som råkar säga "ett centra", "centrat". 
Som om det vore enbart deras fel och inte 
till stor del lärarnas, språkvårdarnas och 
ordlisteförfattarnas, dvs, deras som inte har 
talat om att den bästa svenska pluralformen 
är centrum och att centra är latin, och latin 
talar vi inte i Sverige. 

Man borde kunna kräva av auktoritativa 
och normerande ordlistor och ordböcker att 
de i fall som centrum (faktum, ultimatum 
etc.) ger klarare och mera lättolkade be-
sked, och gärna rensar lite i den ymniga 
formfloran. Just i fallet centrum finns det 
redan en alternativ möjlighet som synes 
värd att stödja, nämligen att (som också 
föreslås i Svensk handordbok) använda or- 

det eller formen center (som man kan be-
trakta antingen som ett lånord eller som en 
bildning till den bestämda formen centret 
av centrum) med den bestämda formen 
centret och pluralen center (eller alterna-
tivt möjligen också centrer). Center skulle 
då i höjningen följa mönster som fönster, 
kloster. Vi finner det ju alldeles naturligt 
att det latinska ordet centrum i andra språk 
har kunnat förändras på olika sätt, t. ex. till 
centre eller center i engelskan och till centre 
i franskan. Liknande förändringar har ju 
det stora flertalet av de äldre latinska lån-
orden i svenskan undergått, utan att någon 
finner dessa ändrade eller ur latinsk syn-
punkt stympade former olämpliga eller vitt-
nande om okultur o. d. - En annan men 
av flera skäl mindre tilltalande möjlighet 
vore att godta en obestämd singularform 
(ett) centra (med höjning som t. ex. sche-
ma). Därigenom skulle man visserligen få 
ett enkelt och lätthanterligt system, men or-
det centrum skulle naturligtvis ändå leva 
kvar (inte minst i uttryck som "stå i cent-
rum") och man kan förutse ständiga stör-
ningar mellan centrum och centra (dvs, lä- 
get skulle inte förbättras mycket). 	For- 
men center ter sig överlägsen formen 
centra, och störningarna mellan center och 
centruni kan knappast bli betydande. 

2. Narkotikan, stimulantian och 
spirituosan 

De latinska pluralformerna på -a har i 
vissa fall kommit att användas så ofta och 
så allmänt såsom singularformer, att en så-
dan "singularisering" av ursprungliga plu-
ralformer har accepterats i det allmänna 
språkbruket. Ett gammalt och välkänt sådant 
fall är rekvisita i den kollektiva använd-
ningen om tillbehör, utrustning o. d. Ett 
nutida fall är narkotika, likaså huvudsakli-
gen i kollektiv användning, dvs, om olika 
narkotiska medel o. d. Dessa båda ord har 
behandlats tidigare i Språkvård (1969, nr 
2, s. 16), varvid det framhölls att en singu-
larform narkotikass(n) bör kunna anses 
som korrekt i nutida svenska. Denna upp-
fattning har mötts av en viss kritik, varvid 
har anförts att en form som narkotikan en-
bart skulle vara ett tecken på språklig 
obildning. Mot detta kan hävdas, att man 
med större rätt skulle kunna säga att den-
na relativa nyhet i språkbruket är ett tec-
ken på en känsla för det svenska språkets 



system. Den svenska språkvården kan rim-
ligtvis inte ha till uppgift att slå vakt om 
olika främmande språks intressen, t. ex. be- 
varandet av latinska böjningsformer, utan 
dess uppgift måste i första hand vara att 
göra svenskan hanterlig för svenskar, oav- 
sett språkbrukarnas sociala och bildnings-
mässiga bakgrund. Ord som skall användas 
av alla svenskar behöver former som så 
nära som möjligt överensstämmer med 
svenskt språksystem. Men naturligtvis kan 
man inte skära alla ord över en kam 
varje fall måste bedömas för sig. 

Narkotika ( u) och rekcisita (n) är långt 
ifrån de enda fallen i sin art. Ett annat 
välkänt fall är kontenta

'
som sedan senare 

hälften av 1700-talet har använts som singu-
laris med den bestämda formen kontentan 

i nutida svenska är detta ord aldrig plu-
ralis. Ett fall som till betydelsen ligger 
ganska nära narkotika är stimulantia. En-
ligt SAOL är stimulantia pluralis, men or-
det används inte sällan som singularis, i 
formen stim ula ntian. Enligt upplysning från 
SAOB:s arkiv är det äldsta kända exemplet 
på den formen från 1911 (från en bok av 
den på sin tid mycket läste äventyrsförfat-
taren Axel Essén, pseudonymen Anders 
Eje). Fallet stimulantia(n) är av särskilt 
intresse. Det skulle kunna sägas att formen 
stimulantia i och för sig är onödig i svens-
kan, därför att vi också och sedan rätt 
länge har en pluralform stimulantier. Det 
egendomliga är dock att denna form tycks 
användas ganska sällan. 1 allmänt språk-
bruk har vi inte någon singularform som 
svarar mot stimulantia eller stimulantier - 
de flesta torde inte uppfatta stimulan's el-
ler sti'mulans som samhöriga med dessa 
pluraler formellt och knappast heller bety-
delsemässigt. Detta är sannolikt en viktig 
orsak till att stimulantia ofta har kommit 
att uppfattas och behandlas som singularis. 
Det torde finnas ett behov av en kollektiv 
singularform, och den enklaste och ur 
svensk synpunkt rimligaste lösningen synes 
vara att man accepterar en singularform 
stimulantian, lika väl som narkotikan. 

Ordet spirituosa är visserligen inte lånat 
från latinet, utan en nordisk bildning efter 
tyskans spirituosen, pi., men ordet var ti-
digast enbart pluralis i svenskan (äldsta be-
lägg i SAOB:s arkiv är från 1782). Ordet 
har enligt materialet i SAOB:s arkiv an-
vänts som singularis sedan slutet av 1800-
talet. 1 upplagorna från 1900 och 1923  

anges ordet i SAOL som "pI. (äv. sg  -n)", 
men i SAOL:s nionde upplaga 1950 be-
handlas ordet endast såsom singularis (ge-
nom tillägg av ändelsen -n för bestämd 
form). Det senare är något överraskande, 
eftersom ordet väl stundom fortfarande an-
vänds i förbindelser som "viner och spiri-
tuosa", där det är ganska naturligt att upp-
fatta också spirituosa som en pluralform. 
Men det är uppenbart att ordet numera 
vanligen betraktas som singulart. 

Spirituosa kan för sin höjning ha influ-
erats av andra ord på -osa, t. ex. kuriosa. 
1 kollektiv användning har den bestämda 
formen kuriosan enligt SAOB använts sedan 
1897 (då i en översättning av en bok av 
Kipling). 1 August Schagerströms uppsats 
"Latinska lånord på avvägar i svenskan" 
i Nysv. Studier 1936 ges exemplet "en hel 
del annan kuriosa"(1932), en konstruk-
tion som många torde finna ganska natur-
lig. 

Flera exempel av liknande art kunde an-
föras, men de här diskuterade orden torde 
tillräckligt tydligt belysa en markerad ten-
dens till singulanisering av piuralformer på 
-a. De är alla av en och samma huvudtyp: 
det gäller ord som ofta eller i vissa an-
vändningar vanligen används i kollektiv 
betydelse. 1 sådana användningar tycks det 
finnas en stark benägenhet att behandla 
orden som singuIara, vilket torde bero på 
att det kollektiv som orden betecknar upp-
fattas som en enhet, inte som en plurali-
tet. En annan orsak till denna "singulari-
sering" torde vara svårigheten att förse plu-
raler på -a med lindelse för bestämd form. 
Det kan synas rimligt att betrakta den ord-
grupp som här har diskuterats som tillhö-
rande en speciell grammatisk kategori - 
pluralcr i kollektiv användning som på 
grund av denna användning har övergått 
till singularer. Denna övergång har gjort 
de hithörande orden smidigare för språk-
brukaren, och "singulariseringen" kan be-
traktas som en vinst för språket. Det är en 
fördel att (åtminstone i fackspråk) kunna 
skilja t. ex. mellan dels ett kuriosum, ett 
narkotikum, dels två kuriosum (el. kuriosa), 
två narkotikum (el. narkotika), dels en 
massa kuriosa 	annan kuriosa, en stor 
mängd narkotika 	den beslagtagna nar- 
kotikan. 

Att bestämda singularformer som narko-
tikan, rekvisitan etc, kan sägas bilda en 
speciell kategori och ha en speciell funk- 
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tion framgår också av den intressanta om-
stäncligheten att dessa ord i singular an-
vändning är realgenus, icke neutrum. 
Därigenom skiljer sig denna ordgrupp på 
ett väsentligt sätt från de i föregående av-
snitt diskuterade formerna av typen centrat 
(mediat etc.). Den speciella betydelsen av 
singularer som narkotika ( n) markeras alltså 
också genom genusbyte. 

Ytterligare ett ord kan lämpligen disku-
teras i detta sammanhang, och det är pe-
titum Av detta ord torde formen petita 
vara den mest använda. Denna form kän-
ner SAOB (artikeln tryckt 1953) endast 
såsom pluralis. Under senare år har emel-
lertid petita allt oftare kommit att använ-
das som singularis, dels i förbindelser som 
"inlämna sin petita för nästa budgetår", 
dels i den bestämda formen petitan, dels 
med pluralformen petitor om flera olika 
myndigheters skilda "petita" (t. ex. DN 
1968, nr 242, s. 13, sp. 5, i rubrik). 

1 formen petita används ordet normalt 
om de anslagsäskanden som inlämnas till 
Kungl. Maj:t av en myndighet eller insti-
tution o. d. Ordet betecknar då samman-
fattningen av alla olika önskemål om an-
slag, det har alltså ett slags kollektiv an-
vändning. Det är då förklarligt att det har 
kommit att behandlas på samma sätt som 
de ovan diskuterade orden. Även i detta 
fall synes singularformen, petita ( n), fylla 
en uppgift som inte tillfredsställande fylls 
av andra former av ordet. Dessutom är det 
kanske just för detta ords vidkommande så, 
att även en pluralform petitor kan vara be-
hövlig och rationell. 

3. Schema, tema m. fl 

Vi har i svenskan en grupp lånord från 
klassiska språk med speciella problem när 
det gäller pluralformerna, nämligen orden 
på -rna: schema, tema, koosrna etc. 

Det torde för de flesta yngre svenskar 
vara självklart att substantivet komma är 
neutrum och att det i pluralis heter kom-
man (dvs, att ordet böjs som möte, stycke, 
öpple etc.). Men ännu är det många som 
tvekar om pluralformen och kanske hellre 
använder kommatecken i pluralis (jfr p1. 
"helst: kommatecken", Wessén, Vårt svens-
ka språk 1968, s. 20). 1 SAOL 1950 ges 
änclelsen -t för bestämd form singularis och 
ändelsen -mm för pluralis. 1 SAOL 1923 var 
formuppgifterna 	väsentligt 	annorlunda, 

nämligen "-at, stundom -an; pI. = 1. -ata, 
stundom -or": i den upplaga som gällde 
fram till 1950 är alltså pluralen kommami 
inte ens nämnd. Går man till SAOB (arti-
keln tryckt 1936) finner man där att böj-
ningsuppgifterna överensstämmer rätt nära 
med dem som ges i SAOL 1923, dvs. genus 
anges i första hand som neutrum, men även 
realgenus nämns (dock såsom "föga hr."), 
och pluralen anges i första hand som än-
clelselös (äldsta belägg 1864) eller som 
kommata (1729---), och som sällan använ-
da pluralformer ges kommor (1890-1930) 
och komman (1913—). Även komnman an-
sågs alltså ännu 1936 som en sällan brukad 
form. 

Schema behandlas i SAOL och SAOB på 
ungefar samma sätt som kamma. SAOL 
1950 har best. f. -t, pi. -n, men upplagan 
1923 (där ordet, till skillnad från komma, 
enbart har neutralt genus) ger pluralerna 

äv. -ta". Pluralen schernan nämns inte 
i SAOL 1923, och den är ung i språket 
det äldsta beläggct i SAOB är från 1923. 1 
SAOB (artikeln tryckt 1965) sätts, som 
man kan vanta sig, pluraltindelsen -an i 
främsta rummet, varefter följer formerna 
-ata (efter ett "liv.", vilket anger att for-
men nu är något mindre bruklig), = ("nu-
mera föga br."), -or ("numera föga hr."). 
Den senare formen (med belägg 1895-
1935) anges såsom använd när ordet är 
realgenus (eller fenuninum). Som realgenus 
har ordet sporadiskt använts sedan 1818 
(alltså även i singularis) , men pluralen 
schernor har använts och används ibland 
fortfarande till schema såsom neutrum 
("kopplingsschemor" talar t. ex. elektrotek-
niker inte sällan om, men ändå är det själv-
klart för dem att säga "ett schema"). 

Ordet dilemma visar en mera komplice-
rad böjning i SAOL 1950. Där står det 
nämligen att ordet i bestämd form har 
änclelsen -t och att det i pluralis kan heta 
dilemmnan eller dmlernmor, men dessutom 
står det att man kan säga såväl ett som en 
dilemma. Däremot kan enligt SAOL 1950 
inte den bestämda singularformen dilem-
man anv3ndas, trots att man alltså kan 
säga en dilernnsa, flera dilemnmnor; detta kan 
bero på att man ansett formen dilemman 
"upptagen" såsom pluralform. 1 SAOL 
1923 anges böjningen som "-at; -or". SAOB 
(artikeln tryckt 1914) noterar att ordet 
utom neutrum också kan vara reale (bäg-
ge genusen belagda sedan första hälften 



av 1700-talet). Genusändringen till reale 
kan väl enklast (som föreslås i SAOB) för-
klaras som orsakad av påverkan från det 
till betydelsen närstående rimordet kläm-
ma. 1 SAOB ges pluraländelsen -or när 
ordet är reale, men det sägs också "vilken 
form används även av dem för vilka ordet 
i sg. är n.", en viktig och korrekt upplys-
ning som borde fått sin motsvarighet också 
i artikeln schema. Såsom neutrum har or-
det enligt SAOB såsom pluralis annars 
"stundom = 1. -ata", men pluralen dilem-
man nämns inte alls och det tyder på att 
man inom ordboksredaktioneii 1914 inte 
hade denna form belagd. 

Ordet tema behandlas i SAOL 1923 och 
1950 exakt på samma sätt som schema. 
Enligt upplysningar från SAOB:s arkiv är 
det äldsta exemplet på pluralen teman från 
1897 (i Ccderschiölds Svenskan som skrift-
språk), medan temata är belagt sedan 
1658, tesner under tiden 1818-1890 och 
temor 1883-1922 (helägget från 1883 är 
hämtat från Strindbergs Dikter: "Jag på 
lärdom var trött / Sen min ungdom jag 
nött / Ibland glosor och themor så döda", 
dikten "Till Frans Hedberg" från 1869). 

1 ett par andra fall behandlas i SAOL 
1950 ord på -rna något annorlunda än 
komma, schema, tema. Sålunda får stigma 
pluraländelserna -n 1. -ta, medan traurna 
fått enbart ändelsen -t för bestämd form 
singularis och ingen pluralform alls. (Bägge 
dessa ord saknas i SAOL 1923). 1 SAOB:s 
arkiv synes pluralen stigman inte vara be-
lagd tidigare än från SAOL 1950, men 
andra former finns: stigmata 1871—, stig-
mater 1896, stigmer 1915-1919. För tran-
ma har man i SAOB:s arkiv inget belägg på 
pluralen trauman, men traurnata 1920—
och traurner 1922-1923. 

Prisma har enligt SAOL 1923 och 1950 
höjningen "-at 1. -an p1. -er 1. -or, så även 
enligt SAOB, där också såsom nu obrukliga 
pluraländelser anförs -ata (1871) och -ater 
(1690-1727) och såsom nu obruklig 
singularform prisns (1807-1888) med plu-
ralerna -er eller -ar. För plasma ger SAOL 
1950 ändelserna -n eller -t för bestämd 
form, men ingen pluralform anges. 1 SAOB 
har man pluraländelsen -er. 

Ordet drama kan också nämnas. För det 
ger SAOL pluralen dramer, en form som 
brukar uppfattas som övertagen från ordet 
dram (-en, -er). 

Denna sammanställning visar klart att  

det länge har rått oklarhet om pluralböj-
ningen av orden på -rna, och att de plural-
former på -n som nu torde betraktas som 
ganska självklara för dessa ord, är påfal-
lande unga i språket. De har haft konkur-
rens av flera olika pluraltyper, väl särskilt 
den inlånade typen schemata etc., men ock-
så i vissa fall av pluraler på -er. Denna plu-
ral kan ha införts från andra neutrala lån-
ord. 1 vissa fall har man särskilt förr an-
vänt pluraler på -or, vilka torde ha införts 
från typen blomma: blommor. När man fått 
pluraler på -or (och kanske också på -er) 
har orden stundom kunnat komma att få 
realgenus. Denna tidigare formförvirring 
har nu i stort sett försvunnit, och det kan 
i icke ringa man vara SAOL:s förtjänst 
(det är som ovan visats upplagan 1950 som 
har lyckats bringa mera reda i systemet). 
Men ännu återstår en del att göra. Det 
synes rimligt att man ur gängse normeran-
de ordlistor och ordböcker helt utrensar de 
från klassiska språk härstammande plura-
lerna på -ata och genomgående inför plu-
raler på -n (utom i fall där man anser att 
ett ord kan ha dubbelt genus), alltså t. ex. 
i fall som stigma och trauma. Det torde va-
ra möjligt att också införa pluralen dra-
man. Likaså borde det av grekiska bestånds-
delar (urspr. i engelskan) bildade ordet 
panoraosa (och de ord som bildats efter 
detta mönster) få -ii som normal plural-
ändelse. För detta ord ger SAOL 1950 som 
p1. "-or, äv. -an", och SAOL 1923 har en-
bart formen -or; i SAOB (artikeln tryckt 
1952) sätts pluraländelsen -or i första rum-
met och -an i andra (och då efter ett 

Här har några av de med hänsyn till an-
passningen till svenskt böjningssystem be-
svärligaste typerna av lånord från latinet 
och grekiskan diskuterats. Det ter sig myc-
ket opraktiskt att man fortsätter att ge så-
dana lånord ett slags höjningsmiissig särbe-
handling i svenskan, om detta kan undvi-
kas. Det är tvärtom så, att ju bättre ord 
av dessa typer i höjning anpassas till svens-
kans system, dess bättre blir de också inför-
livade med svenskan, dess bättre kommer de 
att bevaras för framtiden i svenskan. Om 
man skulle kräva att latinsk (eller grekisk) 
grammatik skall gälla för vissa svenska ords 
höjning, då har man enligt min mening 
gjort dessa ord den största möjliga björn-
tjänst 	då har man satt dem på undantag. 
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Tvåspråkighet och 
språkkontakt 

Av Nils Hasselmo 

Det börjar bli ganska orimligt att karaktäri-
sera enspråkighet och inte två- eller fler-
språkighet som det normala. Det försiggår 
en omfattande internationalisering som med-
för att många traditionellt enspråkiga länder 
med allt större rätt kan betraktas som »kul-
turellt» tvåspråkiga, på ett nationellt och 
ett internationellt språk. Samtidigt har ge-
nom avkoloniseringen - och i någon mån 
genom vad man skulle kunna betrakta som 
en motsvarighet på det inomnationella pla-
net, ett ökat intresse för minoriteternas 
språk- och kultursträvanden 	skett en 
drastisk ökning av antalet språk som gör an-
språk på nationellt och internationellt er-
kännande.1  Denna utveckling har satt tydli-
ga spår inom den tvehövdade forskningsgren 
som går under benämningen tvåspråkighet 
och språkkontakt. 

Den berörda forskningen har gått fram 
på flera fronter. Språkforskare har intresse-
rat sig för språkkontakten, för den mer el-
ler mindre varaktiga effekt tvåspråkigheten 
har på språkbruket. Psykologer har intresse-
rat sig för hur tvåspråkiga individer funge-
rar och för den effekt tvåspråkigheten har 
på dem. Sociologer har behandlat tvåsprå-
kighetens sociala funktion, jurister dess 
rättsliga ställning och statsvetare och histo-
riker tvåspråkigheten som politisk fråga. 
Psykiatriker har sysslat med tvåspråkigheten 
särskilt i samband med afasi. Språkpedago-
gerna har undersökt den för de lärdomar 
den kan ge för språkundervisningen. 

Tvåspråkighets- och språkkontaktsforsk-
ningen har nu börjat framträda med vissa 
anspråk på att utgöra en självständig disci-
plin. Det föreligger tendenser till självstän-
dig teoribildning, till utbildandet av speci-
ella frågeställningar och metoder och en 
speciell begreppsapparat. 

Utgångspunkterna för denna forsknings-
gren måste naturligtvis sökas i de olika mo-
dervetenskaperna. Från lingvistiken har den 
hämtat begrepp som språkgåva, språksystem, 
talakt och idiolekt; den har tillägnat sig de 
viktiga, och komplicerade, distinktioner som 
rör förhållandet mellan de syntaktiska, se-
mantiska och fonologiska normer, de regler,  

som den talande är underkastad som med-
lem av en viss språkgemenskap, och det tal 
han producerar; den har dragit nytta av 
den forskning som rör förhållandet mellan 
språk och omvärld och, inte minst, den som 
rör förhållandet mellan olika språk. Från 
psykologin har den tagit upp teorier som 
rör talproduktion och talperception, språk 
och psykisk utveckling, språkbehärskning 
och språkinlärning. Från sociologin har den 
tillägnat sig begrepp och metoder som har 
att göra mccl språkets sociala funktion. 

Om man tillåter sig avsevärda förenkling-
ar skulle man kanske kunna sammanfatta 
den lärobyggnad som blivit resultatet av 
denna eklekticism under ett halvt dussin 
rubriker. 

Språksystemen. Hur ser de språk ut som 
den tvåspråkige behärskar? Vilka är lik- och 
olikheterna mellan dem? Här möter vi först 
en definitionsfråga. Hur olika skall två 
språksystem vara för att vi skall kunna tala 
om tvåspråkighet? Vi har att göra med en 
kontinuerlig skala av olikhet, från de mest 
närliggande »dialekterna» av ett och samma 
»språk» till helt olikartade »språk», och 
tendensen har varit att utvidga begreppet; 
det enda som ibland begärs är att man kan 
tala om system som skiljer sig i något avse-
ende.2  Kontrastanalysen, jämförelsen av två 
språk delsystem för delsystem, har blivit det 
verktyg som använts för att fastställa för-
hållandet mellan språksystem. Denna ny-
gamla metod har man sökt formalisera, först 
påstrukturalistisk, senare på generativ 
grundval. Resultatet, den kontrastiva be-
skrivningen, kommer till användning både 
när det gäller att identifiera påverkan mel-
lan två språk och när det gäller att ge en 
förklaring till denna påverkan. 

Språkbehärskningeo. 1 vilken utsträckning 
behärskar den tvåspråkige sina två språk? 
Ha•r möter vi återigen en definitionsfråga. 
Vilken grad av språkbehärskning skall ford-
ras för att man skall tala om tvåspråkighet? 
Begreppet tvåspråkighet har utvidgats till 
att omfatta alla grader av behärskning av 
två språk från Bloomfields »native-hike 
controi of two languages», en tidigare defi-
nition, till Diebolds »contact with possible 
models in a second language and the ability 
to use these in the environment of the native 
language».3  Ett av huvudproblemen har na-
turligtvis varit att fastställa förhållandet 
mellan behärskningen av de båda språken. 



En hel del intresse har visats den s. k. ba-
lanseffekten, lika god behärskning av båda 
språken. Men misstroendet mot det odif fe-
rentierade språkbehärskningsbegrepp som 
ligger bakom detta begrepp är stort. Språk-
behärskning upplöses inte bara i sådana 
uppenbara beståndsdelar som tal och läs-
ning utan också i beståndsdelar som är 
knutna till olika talsituationer.4  Begreppen 
samordnad och sammansatt tvåspråkighet 
har också tilidragit sig stort intresse. Det 
rör sig här om ändpunkterna på ett konti-
nuum som anger i vilken utsträckning den 
tvåspråkige verkligen besitter två distinkta 
system, inte bara två sätt att uttrycka vad 
som i grund och botten bara är ett system; 
det andra språket anses i det senare fallet 
vara knutet till omvärlden endast via det 
första, det fungerar genom översättning. Be-
släktad med denna fråga är frågan om den 
tvåspråkige har, eller kan ha, två »mo-
dersmål» i betydelsen språk på vilket han 
kan kristallisera och uttrycka sina mest per-
sonliga erfarenheter och känslor. 

Språkanvändniogen. 1 vilka situationer an-
vänder den tvåspråkige sina respektive 
språk? Varför väljer han det ena eller andra 
språket? Vi kan anknyta direkt till samord-
nad och sammansatt tvåspråkighet, eftersom 
dessa båda former av språkbehärskning an-
ses härröra från olika inlärningssituationer, 
vilka i sin tur representerar två olika sätt 
att använda språken. Generellt kan man 
säga att samordnad tvåspråkighet är förank-
rad i situationer, där valet av språk är 
ganska klart knutet till utomspråkliga fak-
torer, speciellt till person, medan samman-
satt tvåspråkighet inte har denna förank-
ring. Vi kan alltså ställa upp typer av två-
språkiga grupper som motsvarar typer av 
språkbehärskning. De »regler» som gäller 
för valet av språk kan tillhöra ett helt sam-
hälle. 1 så fall har man ofta konstaterat 
s. k. »diglossia», det ena språket används 
som officiellt »högspråk», det andra som 
intimt »lågspråk». Alen ofta är valet av 
språk betingat av betydligt mera komplice-
rade faktorer; det kan t. ex. röra sig om 
subtila sociala rollförhållanden. Valet av 
språk, och växling mellan olika språk, kan 
också vara metaforiskt betingat, t. ex. ha att 
göra med en önskan att alludera till en viss 
miljö. Valet blir i så fall ofta beroende av 
de samtalandes attityder till språken. 

Inställning till språken. Vilken inställning 

har den tvåspråkige till sina språk? Den 
tvkspråkige är ju rent definitionsmässigt en 
person som överbryggar gränsen mellan två 
olikspråkiga grupper. Hans inställning till 
språken bestäms i stor utsträckning av hans 
egen grupptillhörighet och förhållandet mel-
lan grupperna. Eftersom den »naturliga» två-
språkigheten, i motsats till den »kulturella», 
ofta är något som påtvingas medlemmarna 
av en minoritet, kommer ibland majoritetens 
språk att betraktas som »överlägset» mino-
ritetens, som uttryck för en »överlägsen» 
kultur. Å andra sidan kan trycket från ma-
joriteten leda till stark språklig och kultu-
rell självhävdelse hos minoriteten. Mirsori-
tetsspråket blir då i speciellt hög grad bära-
re av gruppens identitet och användningen 
av det kan få karaktären av rituell hand-
ling. Majoritetsspråket blir då ofta förak-
tat. 

Interferens. 1 vilken utsträckning håller den 
tvåspråkige isär sina språk, när han talar? 
Vilka former av påverkan mellan språken 
förekommer? Den s. k. interferenamodellen 
har kommit till användning i en rad under-
sökningar av tvåspråkighet. Enligt denna 
modell utgår man ifrån två normsystem och 
identifierar de avvikelser från ett visst 
system som förekommer i talet och som kan 
härledas till det andra systemet. Avvikelser-
na kan gälla ljudläran, syntaxen eller lexi-
konet. Interferensmodellen bygger på före-
ställningen om två distinkta normsystem som 
kolliclerar med varandra. Men samma in-
vändningar som rests mot föreställningen 
om en generell språkbehärskning (se ovan) 
har också rests mot föreställningen om en 
enhetlig kod. Vi vet mycket väl att syste-
met hos enspråkiga inte är enhetligt utan 
består av en rad olika stilarter, sociolektei-
osv. 1 stället för att betrakta »interferensfe-
nomen» som avvikelser från ett system vill 
vissa forskare betrakta dem som en form av 
stilistiskt eller socialt betingad variation.5  
En dylik tolkning ligger så mycket närmare 
till hands som det ofta konstaterats att in-
terfcrensintensjtetcn varierar från talsitua-
tion till talsituation. 1 stället för att be-
handla denna variation rent kvantitativt be-
handlas den av dessa forskare kvalitativt, 
med hänsyn till valet av speciella element 
från det andra språket. Valet av sådana ele-
ment blir karaktäristiskt för vissa varianter 
av ett språk. 1 extrema fall kan det t. o. m. 
vara möjligt att man får en kontinuerlig 



serie varianter som s. a. s. helt överbryggar 
klyftan mellan de båda språken; det blir 
möjligt att växla språk gradvis.6  

* 
En gren av den här bero•rda forskningen, 
lånordsforskningen, är väl representerad i 
Sverige.7  Under de senaste åren har svenska 
forskare också börjat ägna sig åt andra gre-
nar av denna forskning. Två av dessa har 
under 1968 och 1969 utkommit med var sin 
volym, där många av de frågor som antytts 
ovan diskuteras. De båda böckerna tar dess-
utom upp frågor, som rör specifikt svenska 
förhållanden. 

Nils E. Hansegård, Tvåspråkighet eller 
halvspråkighet? (Med ett tillägg »De språk-
liga minoriteterna» av Thomas Lundén), 
Aldusserien 254, 1968, är den första mera 
omfattande introduktionen till tvåspråkig-
hetsforskningen på svenska.5  1 bakgrundska-
pitel diskuteras språkligt och icke-språkligt, 
vad språket är och vad det uträttar. Med 
utgångspunkt i begreppen språkgåva, språk-
system, talakt och idiolekt behandlas t. ex. 
språket som analys av omvärlden, språkets 
delsystem, språkets fonologiskt-grammatiskt-
lexikaliska »kärna» och variationsmöjlighe-
ter och »skapande» möjligheter inom syste-
rnets ram. Talakten beskrivs i anslutning till 
F. Kainz' fyra faser, där en psykisk upple-
velse först koncipiera.s som tanke, ges »inre-
språklig» form i diktionsfasen och slutligen 
artikuleras. Si skildras språkets roll i kom-
munikationen och dess betydelse för den 
psykiska utvecklingen, dess dialogiska och 
monologiska funktioner och skillnaden mel-
lan yttre och inre språk. Författaren över-
går så till begreppet tvåspråkighet, där han 
tar upp modersmålets roll i jämförelse med 
senare språk, tvåspråkighet och flerspråkig-
het (inga principiella skillnader, men ofta 
en ömsesidig hämning mellan språk 2 och 
3), » kulturell» tvåspråkighet (»skoltvåsprå-
kighet») och »naturlig» tvåspråkighet, sam-
ordnad och sammansatt tvåspråkighet och 
den definitionsfråga som nämnts tidigare. 
Så följer en diskussion av två språksystern 
och språk i kontakt, belyst med utmärkta 
exempel från lapska och finska 	exempel 
som mycket väl kunde tas upp i den inter-
nationella handhoksfloran av exempel. Två 
kapitel behandlar så språkens ställning hos 
den tvåspråkige och hans språkbehärskning. 
Det förra berör framförallt den starka käns-
lomässiga knytning en individ, inte minst en 
medlem av en språklig minoritet, kan ha till 

sitt språk, de problem som följer med språk-
byte och det »självhat», som kan bli följ-
den av att medlemmar av en minoritet 
övertar majoritetens förakt för dess språk 
och kultur. Det senare kapitlet handlar om 
olika slags språkbehärskning och om »mo-
dersmålets» roll för den tvåspråkige. 

Bokens sista kapitel, med titeln Framtids-
perspektiv, ger relief åt den tidigare fram-
ställningen. Det rör sig inte enbart om en 
presentation av tvåspråkighetsforskningen; 
det rör sig också om en vidräkning med den 
skolpolitik som bedrivits i fråga om den 
lapsk- och särskilt den finskspråkiga minori-
teten i norra Sverige och om konkreta för-
slag till förbättring av denna politik. Den 
vikt Hansegård lagt vid vissa aspekter av 
tvåspråkigheten får här sin förklaring, fram-
förallt temat »halvspråkighet». Vi möter 
detta tema i diskussionen av språkgåvan, av 
de möjligheter till »skapande» inom språ-
kets regclsvstem som står den talande till 
buds, nämligen om han är i full besittning av 
åtminstone ett språk. Vi möter temat i dis-
kussionen av den utarmning av det psykiska 
livet som bristfällig språkbehärskning anses 
leda till, eftersom den begränsar möjlighe-
terna att ge uttryck åt ens egna känslor 
och att genom språkets förmedling påver-
kas av andras. Vi möter temat i diskussionen 
av »modersmålets» roll för den tvåspråkige 
och vi möter det i diskussionen av den härn-
ning av talakten som kan bli följden av fel 
slags tvåspråkighet. Det bör kanske samti-
digt sägas ifrån att tendensen inte alls vän-
der sig mot tvåspråkighet; de fördelar i 
form av ett vidgat perspektiv, två infalls-
vinklar mot omvärlden, som den innebär, 
för att inte nämna de ökade möjligheterna 
till kommunikation, betonas starkt. Tenden-
sen är för rätt slags tvåspråkighet men mot 
den form av tvåspråkighet som Hansegård 
kallar »dubbel halvspråkighet» (med hän-
visning till Ringbom). 

Hansegårds tes är att i den aktuella två-
språkiga situationen föreligger risk att inget 
av de ursprungligen finskspråkiga barnens 
språk förs fram till full mognad. 

»Man måste ha klart för sig, att den 
svenska skolan (även nomadskolorna, där 
svenska också är unclervisningsspråket) är 
en språkbytesskola för de elever som har an-
nat modersmål än svenska ... Som språk-
bytesskola måste den svenska skolan betrak-
tas som mycket olämplig, eftersom inga spe-
ciella åtgärder, så vitt bekant, vidtagits för 



att den skall fylla den uppgiften på ett för 
eleverna smärtfritt sätt.» (s. 119). 

1 stället för denna skoltyp förordar Han-
segård en skola, där både svenska och lapska 
eller finska erbjuds som undervisningsspråk 
under en del av skoltiden. Det räcker inte 
med att de senare språken förekommer som 
undervisningsämne. Han förordar också att 
lärarna i de berörda områdena ges möjlig-
heter till orientering i tvåspråkighetens 
problematik. 

Hansegård har själv gett ett viktigt bi-
drag till en gynnsam utveckling, inte bara 
genom att dra uppmärksamheten till proble-
men utan också genom att ge oss en ut-
märkt introduktion till ämnet tvåspråkig-
hetsforskning. 

Om Hansegård huvudsakligen inriktar sig 
på den tvåspråkiga individen, betonar ett 
psykolingvistiskt perspektiv, så inriktar sig 
R-e-Dravipa i Språk i kontakt, Aldusse-
rien 263, 1969, huvudsakligen på det språk-
liga resultatet av tvåspråkigheten. Bokens 
längsta avsnitt behandlar språkens inbördes 
påverkningar: främmande brytning, ordlån 
(med avsnitt om lån av böjnings- och av-
ledningsändelser, betydelselån och lån av 
ljud i lånord), syntaktiska lån och person-
och ortnamn under främmande inflytande. 
Förutom den klassifikation av påverkningar, 
som ligger bakom indelningen i avsnitt, be-
handlas också orsakerna till påverkan och 
inlåningsprocessen. 

Klassifikationssystemet bygger på gängse 
kriterier. Det kunde ha varit värdefullt om 
dessa presenterats något utförligare, inte 
minst som detta hade gett en mera samman-
hängande bild av påverkningens mekanik. 
De olika faktorerna finns med i framställ-
ningen, men man saknar en översikt där på-
verkningarna ses t. ex. ur följande synvink-
lar: överföring av identiteter (morfer och 
ljud) respektive omdistribuering av in-
hemska element (betydelseförskjutningar, 
översättningslån, syntaktiska lån, fonotak-
tiska förändringar), förhållandet mellan 
lexikalisk modell och kopia (betydelseför-
skjutningar som beror på mellanspråklig 
homonymi respektive (partiell) synonymi 
eller på bådadera) och graden av anpass-
ning till det låntagande språkets system (fo-
netisk, ortografisk, morfologisk och - vil-
ket författaren förtjänstfullt påpekar 
syntaktisk anpassning). 

1 behandlingen av orsakerna till påverkan 
används ett kontrastivt betraktelsesätt. Detta  

är mest påtagligt, och påpekas särskilt, i 
samband med de syntaktiska lånen. Syntak-
tiska strukturer, ofta hämtade från tyska, 
slaviska och baltiska, jämförs och olika fall 
av påverkan illustreras. Detta betraktelse-
sätt kan också spåras i redogörelsen för den 
främmande brytningen och ordlånen. Den 
förra hänför författaren till olikheter t. ex. 
i två språks prosodiska system, de senare 
bl. a. till olikheter i fråga om nyansrikedo-
men inom vissa semantiska fält. 

Frekvensförhållandenas betydelse påpekas 
också. De förekommer i två sammanhang. 
Dels fordras ofta relativt hög frekvens för 
ett ord i det långivande språket för att det 
skall inlånas - och låg frekvens för dess 
eventuella motsvarighet i det låntagande 
språket. Dels förekommer en form av påver-
kan, som helt enkelt innebär en förändring 
av språkets frekvensförhållanden. Relatitvt 
lågfrekventa ord eller konstruktionstyper får 
ökad frekvens genom »stöd» från en hög-
frekvent motsvarighet i ett annat språk. 

Utom dessa generella orsaker till påver-
kan behandlas också sådana mer speciella 
orsaker som behovet av benämningar på nya 
ting, emotionellt starkare ord, stilistiska va-
riationsmöjligheter etc. Författaren diskute-
rar också frågan om de begränsningar, som 
kan förekomma, när det gäller användning-
en av lånord i olika syntaktiska kontexter, 
t. ex. den omständigheten att lånade adjek-
tiv till en början ofta används attributivt 
endast med lånade substantiv. 

En företeelse som ligger på gränsen mel-
lan påverkan och val av språk, den s. k. 
språkväxlingen, behandlas i ett särskilt ka-
pitel. Denna innebär att den talande under 
ett och samma samtal talar än det ena, än 
det andra språket och ibland växlar språk 
mitt i en mening. 1 ett annat kapitel tar 
författaren upp ett speciellt slags språkväx-
ling, nämligen användningen av olika språk 
i diktverk. Ekelöfs En Mölna-elegi används 
som svenskt exempel. Det ror sig här om ett 
medvetet utnyttjande av mellanspråkliga as-
sociationer. 

Ett kapitel ägnas den speciella form av 
halvspråkighet, som utbildas då olikspråkiga 
hamnar i en situation, där de måste på nå-
got sätt göra sig förstådda, men tillfälle till 
ordentlig språkinlärning inte ges. Som exem-
pel används russenorsk från norsk-ryska 
gränsen och ett par nykomhingar i familjen 
»nödspråk», framtvingade av den pågående 
inomeuropeiska folkförflyttningen, »pidgin- 
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tyska» och »pidginsvenska». Liksom russe-
norsk karaktäriseras nykomlingarna av en 
utomordentligt förenklad syntax och återgår 
uppenbarligen på de infödda tyskarnas och 
svenskarnas försök att tala »enkelt» snarare 
än på främmande substrat. 

Även om ROke-Dravjnas bok till en stor 
del sysslar med olika slags påverkan mellan 
språk, så finner man även här det vidare 
psykologiska och sociologiska perspektiv, som 
kommit att karaktärisera den moderna två-
språkighets- och språkkontaktsforskningen. 
Inledande kapitel behandlar sålunda t. ex. 
språkliga minoriteter, invandrarnas språkliga 
och kulturella anpassning, påtvingat språk-
byte och språkens olika funktioner hos den 
tvåspråkige. Avslutande kapitel ägnas åt 
ökade språkkontakter i framtiden och spe-
ciellt åt frågan om en språkundervisning för 
barn och vuxna, som kan i möjligaste man 
undanröja hotet att tvåspråkighet blir halv-
språkighet. 

Hansegårds och Re-Dravinas böcker 
fyller en viktig funktion i ett land som länge 
satt värde på sin »kulturella» tvåspråkighet 
och som länge ägnat sig åt en språkvård, 
som vårdar sig om systemet. De fyller en 
ännu viktigare funktion i ett land som bör-
jar bli medvetet om sin »naturliga» tvåsprå-
kighet och som bör ägna sig åt en språkvård 
som också tar sikte på individen. 

'Se t. ex. W. Mackey, Bilingualism as a 
World Problem, Montreal, 1967, och R. B. 
Le Page, The National Language Question, 
Oxford, 1964. 
2 Jfr. U. Weinreich, Languages in Contact, 
1953, 1. 

L. Bloomfield, Language, 1933, 56; A. R. 
Diebold jr., Incipient bilingualism, Lan-
guage 37 (1961), 111. 

Se t. cx. J. Fishman, Sociolinguistic per-
spective on the study of bilingualism, Bi-
lingualism in the Barrio, 1968, 952-999. 

Se t. ex. John Gumperz, Linguistic and 
social interaction in two communities, Ame-
rican Anthropologist 66 (1964), del 2, 137 
—153. 
6 Se john Gumperz, On the linguistic 
markers of bilingnal communication, Journal 
of Social Issues, 23 (1967), 48-57. 

Se t. ex. bibliografin i K.-H. Dahlstedt, G. 
Bergman och C. 1. Ståhle, Främmande ord 
i nusvenskan, 1962. 

Se även H. Ringbom, Tvåspråkigheten 
som forskningsobjekt, Finsk tidskrift 6 
(1962) och Els Oksaar, Om tvåspråkighe-
tens problematik, Språklärarnas medlems-
blad 19 (1963). 

Språkmännens roll 
i en vidgad samhälls-
information 

Av Nils Frick 

Informationsutredningens 
betänkande 

"Vidgad sainhällsinformation" heter det 
betänkande som informationsutredningen 
publicerade i slutet av förra året. (SOU 
1969: 48.) Där ges en dyster bild av den 
upplysning om samhällsfrågor som medbor-
garna får. Stora grupper vet alldeles för 
lite om sina rättigheter och skyldigheter. 

Utredningen vill råda bot på detta miss-
förhållande. Den föreslår att anslagen för 
upplysning rnångdnbblas. Sättet att infor-
mera bör också göras effektivare, bl. a. ge-
nom att ett statligt konsultbolag skapas och 
genom att vissa kurser ordnas för myndig-
heternas personal. 

\ilka insatser skall då språkmännen gö-
ra? Den frågan går utredningen förbi. 
Kanske därför att man anser att deras med-
verkan är självklar i alla avseenden? 

Vilka former av upplysning bör man 
förbättra? Utredningen uppehåller sig främst 
vid annonser o. d. Praktisk språkvård i la-
gar, anvisningar, brev och blanketter be-
rörs inte alls eller mycket flyktigt. 

Det följande är ett försök att komplette-
ra utredningen med synpunkter på språk-
männens roll i en vidgad samhällsinforma-
tion. 

Utformning av lagar och 
anvisningar 

Redan då lagar skrivs bör språkrnän 
anlitas 
Utredningen skriver (s. 50) 

"Både ur informationssynpunkt och med 
hänsyn till respekten för lagar och för-
ordningar är det viktigt att allmänheten 
känner till de bestämmelser den har att 
följa". 
"Av olika anledningar utformas ofta in-
formationen i nära anslutning till bakom-
liggande lagtexter". Därför "måste ande-
meningen i dem (lagtexterna) göras be-
griplig för vanliga människor". 

1! 



Det skulle bli enklare att upplysa allmän-
heten, om lagarna från början skrivits på 
ett enkelt språk, t. ex. efter de linjer som 
rekommenderas i skriften "Språket i lagar 
och andra förordningar" utgiven av Stats-
rådsberedningen. Skriften har tillkommit 
genom sansverkan av experter från två om-
råden: docent Bertil Molde, Institutet för 
svensk språkvård, och dåvarande rättsche-
fen Georg Ericsson. 

På Institutet för svensk språkvård har ett 
betydande antal texter språkgranskats på 
uppdrag av olika departement. Det vore 
önskvärt att sådan praktisk språkvård kun-
de bedrivas i långt större skala då man ut-
formar förordningar. 

Då 	mya digheterna skriver an visa lagar till 
nya bestämmelser bär ett liknande samarbe-
te äga ruin 
Utredningen skriver (s. 18): 

"Tjänstemännens förmåga att meddela 
upplysning sammanhänger också med de-
ras tillgång till upplysningar och möjlig-
heter att överblicka verksamhetsfältet. 
För att skapa goda möjligheter i dessa 
avseenden krävs en genomtänkt informa-
tionsverksamhet inom myndigheten." 

Denna information förenklas om den cen- 
trala myndighetens anvisningar är över- 
skådliga och skrivna på ett enkelt och kon- 
cist språk. Välgjorda sammanfattningar har 
här samma betydelse som då propositioner 
presenteras. Härom skrivs i" Promemoria 
med vissa synpunkter på propositionsskriv- 
ning" (Statsrådsberedningen 20.1.65): 

"Riksdagsmannen . . . har berättigade an-
språk att få besked klart och enkelt. 1 
särskilt hög grad gäller det här att an-
vända ett klart och lättillgängligt språk." 

Samma anspråk hör tjänstemännen kunna 
ställa när det gäller förordningar. 

Det språk som bör användas i 
upplysningar till allmänheten 

Utredningen betonar vikten av att de som 
informerar känner läsarnas språkvanor, föl-
jer med i språkutvecklingen och testar ord-
förståelse och formuleringar 
Utredningen skriver (s. 22, 35 och 36): 

Man måste ge det rätta underlaget för 
informationsmaterialet, och då "fram-
förallt ge anvisning om budskapets inne-
håll, det språk eller uttrycksmedel som 
skall användas för att informationen skall 

uppfattas på rätt sätt av mottagarna." 
(s. 35) 
"De språkmässiga uttrycken kan behöva 
varieras för att alla berörda medborgare 
skall kunna förstå informationen på ett 
likvärdigt sätt." (s. 22) "Man måste så-
ledes konstatera att det är svårt att ut-
trycka sig så att andra förstår vad man 
menar. 
Förprövningsmetoderna ger informatö-
rerna möjlighet att undvika sådana miss-
tag i kommunikationen. De ger också 
dem som utformar informationen möj-
lighet att kollationera sin kunskap om 
olika medborgargruppers ordförråd och 
följa med i språkutvecklingen." (s. 36-
37) 
"Förprövningarna är viktiga eftersom ord 
kan missförstås och bilder misstolkas. 1 
vilken grad förstås de använda orden? 
Hur många Iniss förstår dem? Vilka for-
muleringar är bättre ...? (s. 36) 

Det är då naturligt att de som informerar 
även anlitar språknu'in 
De insatser språkmän kan göra förbigås 
dock helt av utredningen. 
Om förprövningar skriver utredningen t. ex.: 

"Den tekniska planeringen måste överlå- 
tas åt den tillgängliga expertisen (psyko- 
loger, sociologer och statistiker) och vid 
fältarbetet vana undersökningsinstitut." 

Man berör inte verksamheten vid Institutet 
för svensk språkvård, som bl. a. medverkat 
vid omläggningen av försäkririgskassornas 
korrespondens. Man nämner inte undersök-
ningarna om tidningssvenskan (utförda vid 
Institutionen för nordiska språk i Stock-
holm)

'
som delvis kan tjäna som förebild 

för de undersökningar som lämpligen borde 
göras av det språk som myndigheterna an-
vänder. Man förbigår C. H. Björnssons om-
fattande arbete för att finna metoder att 
mäta läsbarhet (publicerat i Läsbarhet, Li-
ber 1968); man borde söka utnyttja dessa 
eller andra prövningsmetoder för de ända-
mål som utredningen tecknar. 

En annorlunda utformad 
information kan behövas 
även i myndigheternas brev 
och blanketter 
Denna fråga har utredningen berört myc-
ket flyktigt, trots att den har stor hetydel- 



se och trots att man här kan nå långt titan 
att det behöver kosta mycket. Det gäller 
bl. a. att förklara varför vissa bestämmel-
ser finns, utan att komma med onödiga 
upplysningar. Och det gäller att skriva bå-
de begripligt och vänligt. Tonen betyder 
mycket för trivseln i samhället. 

Även här bör språkmän medverka. Hur 
viktigt detta är visas av Försäkringskasse-
förbundets erfarenheter från omläggningen 
av korrespondensen i kassorna. 

Språkmännens roll i det 
föreslagna statliga konsult-
bolaget och vid kurser för 
myndigheternas personal 

Konsuitbola get 
När det gäller konsultbolagets organisation 
räknar utredningen "med en personal på 
omkring 20 heltidsanställda med ungefär 
lika fördelning mellan generalister, projekt-
administratörer och övrig personal". Med 
generalister avses planerare. "Övrig perso- 
nal" specificeras inte 	man avser troligen 
skrivhjälp o. d. 

De insatser språkmän kan göra herörs 
sålunda inte. Synpunkter härpå ges längre 
fram. 

Kurser för myndigheternas personal 
Utredningen föreslår att det anordnas kur-
ser i kommunikationslära och informations-
teknik för olika personalgrupper hos bl. a. 
statliga myndigheter. Man går dock inte 
närmare in på uppläggningen. 

1 dessa kurser bör språkbehandling inta 
en central plats. En viss erfareniset av ut-
bildning i språklig kommunikation finns re-
dan hos olika myndigheter. Sålunda har 
t. cx. statskontoret, statistiska centralbyrån 
och postverket samarbetat med språkmän 
för att komma till rätta med språkliga pro-
blem som kan försvåra myndigheternas kon-
takter utåt. Statens personalutbildnings-
nämnd - som av utredningen föreslås an-
ordna kurserna i informationsteknik m. m. 

har sedan flera år tillbaka regelbundet 
anlitat kvalificerade språkmän för vissa av-
snitt i kurser för olika tjänstemannagrup-
per. 

De språkliga experternas upp-
gifter: En sammanfattningt 

1 	En kartläggning av hur språket används: 
i lagar och förordningar 
i råd och anvisningar till dem som 
skall tillämpa lagarna etc. 
i annan information inåt 
i brev till allmänheten 
i blanketter 
i broschyrer och annonser om sociala 
frågor M. M. 

Vid denna kartläggning analyseras a) 
klarhet och precision, b) språkformens 
korrekthet, lättillgänglighet och effekti-
vitet, c) tonen, d) facktermernas han-
terlighet och hegriplighet, som granskas 
speciellt, e) överskådlighet (tir olika 
synpunkter). 

2 Hjälp med omarhetning av texter. 
3 Undervisning vid de myndigheter (orga- 

nisationer, företag) vars information 
har granskats. En genomgång av den 
art som här skisserats under 1 ger ett 
utmärkt material för den kontinuerliga 
utbildningen i effektiv språkbehandling. 

När det t. ex. gäller att granska korrespon-
dens och blanketter bör språkexperten om 
möjligt placeras någon tid hos dem som 
skickar ut breven och få tillfälle att med 
dem diskutera inte bara formuleringar utan 
även t. cx. uppställning. 

Språkmiinnen kan behöva samarbeta med 
pedagoger, sociologer, psykologer och and-
ra företrädare för vetenskaper som berör 
kommunikation 
Samarbetet kan avse testning av texters läs-
barhet. Det kan gälla hur attityder påver-
kas av informationen m. fl. frågor. 

Detta viktiga samarbete underlättas om 
vissa språkmän 	"språkkonsulenter" 
får en mer allsidig utbildning i språklig 
kommunikation, så som föreslås i det föl-
jande. 

Utbildning av språkkonsulenter 

En allsidig utbildning av experter i språklig 
kommunikation, något som saknas för när-
varande 
Grunden för en effektiv utbildning i språk-
lig kommunikation måste vara en kvalifi- 

1 Bygger delvis på ett remissvar som för-
säkringskasseförhundet avgav i januari. 
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cerad allmän utbildning i modern svenska, 
vilka språkliga resurser vi har och hur de 
kan utnyttjas för olika ändamål, etc. 

Denna teoretiska utbildning bör komplet-
teras med en grundlig träning i praktisk 
språkbehandling. 

Därutöver behövs: 

Utbildning i språkvårdsteori, med spe-
ciell tillämpning på bruksprosa. 

Journalisthögskolorna bedriver en viss 
sådan undervisning, som dock är otill-
räcklig för de ändamål som avses här. 

2 En lämplig utbildning i masskommuni- 
kationens teori. 

Sådan bedrivs vid handeishögskolor-
na, vid journalistundervisning vid In-
stitutet för högre reklamutbildning 
(IHR) och viss annan undervisning 
för reklammän. Den ger dock inte 
den mer allsidiga utbildning som av-
ses i detta förslag. 

2 En lämplig utbildning i den praktiska 
tillämpningen av psykologi, sociologi, 
pedagogik och statistik, kanske också 
praktisk filosofi (semantik). Bl. a. för 
testning av olika formuleringar. 
Orientering i myndigheternas, organisa-
tionernas och näringslivets behov av 
kommunikation. Detta sett mot bakgrun-
den av samhällets organisation. 

En viss sådan utbildning bedrivs vid 
IHR. 

Undervisningen bör baseras På forskning 
Forskningen bör bl. a. gälla bruksprosans 
villkor, former och funktioner. 

Man bör metodiskt studera texters läs-
barhet. Härvid bör man bl. a. söka klarläg-
ga de språkliga faktorer som försvårar del-
tagande i vuxenutbildningen. 

Det gäller här tvärvctenskaplig forskning, 
där språkmän, psykologer, sociologer, sta-
tistisker och forskare i masskommunikation 
samarbetar. 

Man bör utföra forskning inte enbart för 
myndigheter utan också för organisationer 
och företag 
Nödvändigheten av god kommunikation 
växer på alla områden i samhället. Något 
av det gnissel som märks i samhällsappara-
ten bottnar i bristande förmåga att kom-
municera. En alltför stor del av de ledande 
kan inte skriva 	och tala - enkelt och 
begripligt. Deras framställning rör sig över 
huvudena på de många. 

På en sådan forskning grundar sig utbild-
ningen av särskilda språkkonsulenter 
Den tvärvetenskapliga utbildning som här 
föreslås utgör en utbildningskombination 
som hittills saknats. 

Denna utbildning bör få betydelse för ut-
bildningen vid högre läroanstalter 
Utöver sin verksamhet som rådgivare och 
utbildare hos myndigheter etc, bör de som 
utbildas till språkkonsulenter kunna utnytt-
jas som lärare för blivande socionomer, eko-
nomer, ingenjörer, jurister m. fl. En stor del 
av dessa kommer att ägna avsevärd tid åt 
kommunikation, ett faktum som man bör 
ta hänsyn till när deras undervisning läggs 
upp. 

Klara, koncisa och överskådliga PM 
o. d. sparar tid åt läsare som får skrivbor-
den fulla av papper. Att lära sig t. ex. ef-
fektiv PM-skrivning är för många minst 
lika viktigt som att lära sig annan rationa- 
lisering. 	Brev där svulstigheter skurits 
bort blir kortare och därmed billigare. Med 
begripliga brev undgår man onödiga frå-
gor, vilket sparar tid och pengar. 

Språkkonsulenterna har här en stor upp-
gift som undervisare! 

Kortare kurser 
bör ordnas för dem som har överjnseendet 
över information och korrespondens hos 
myndigheter, organisationer och företag. 
Kurserna bör samordnas med den veten-
skapliga utbildning som föreslås. (Redan nu 
finns dock erfarenheter att bygga på. Tidi-
gare har bl. a. nämnts den utbildning som 
Institutet för svensk språkvård har bedrivit 
i statskontoret.) 

Det statliga konsult bolaget bör organiseras 
så att man vinner erfarenheter som kan 
användas för planering av en mera allsidig 
forskning och utbildning 
Detta kan man nå genom att t. ex. ge  kon-
sultbolaget en rådgivande nämnd, som be-
står av företrädare för såväl språkvård som 
för beteende- och samhälisvetenskaper. 

Denna nämnd skulle kunna biträda vid 
uppläggningen av tvärvetenskapliga försök 
som kan ge underlag för samhällets infor-
mation. 

Den kan bli rådgivande åt statens perso-
nalutbildningsnämnd, när kurser rörande 
information läggs upp. 
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Organisation av utbildning och forskning 
Hur den föreslagna forskningen och utbild-
ningen skall organiseras bör man utreda. 
(Det bör man göra snart, med tanke på 
samhällsinformationen som snabbt skall vid-
gas och vuxenutbildningen som raskt skall 
byggas ut. Man bör också ta hänsyn till nä-
ringslivets och organisationernas aktuella 
behov av en bättre språklig kontakt.) 

En naturlig väg synes dock vara att man 
anknyter till Institutet för svensk språkvård, 
som då samarbetar med företrädare för be-
tende- och samhällsvetenskaper. 

Kul 

Av Bertil Moldc 

Det är ganska egendomligt att så många av 
de unga orden i svenskan är så svåra att 
förklara etymologiskt. (Man kunde tillägga 
att det kanske är ännu egendomligare att 
så många etymologer finner det så lätt att 
förklara ursprunget till så många äldre 
ord.) 

Bland de unga orden finns många som 
ingår i det vardagliga eller vardagligaste 
ordförrådet. Här skall ges ett förslag till 
etymologisk förklaring av ett sådant ord. 

Ordet kul, adverb och adjektiv, tycks ha 
använts i svenskan åtminstone sedan senare 
hälften av 1800-talet. SAOB:s äldsta be-
lägg är från 1911, men ordet finns med i 
två uppteckningar av månsingord, gjorda 
av västgötaknallar. Den ena av dessa stam-
mar från Wilhelm Andersson, född i Sex-
drega 1855, den andra antas härröra från 
A. Bodin ("Antecknat ur minnet av en 
gammal Kindbo från 1860-talet"); för bå-
da dessa uppteckningar och för en redogö-
relse för månsingen hänvisas till Gösta 
Bergmans uppsats "Västgötaknallarna och 
deras hemliga språk, månsing" i Nysv. 
Studier 1929. Wilhelm Andersson anger att 
kul betyder "ja", och Bodiu ger betydelsen 
"ja, jag förstår". 1 Herman Palms Hemliga 
språk i Sverige" (Sv. Landsm., h. 113, 
1910) ges utom betydelsen "ja" också bety- 

delsen "god, bra". Wilh. Uhrström har 
med ordet i sin bok "Stockholmska" (1911) 
med betydelsen "bra, stilig(t)", och han 
nämner att formen kulig(t) också är i bruk. 
1 Arthur Thesleffs bok "Stockholms förbry-
tarspråk och lägre slang 1910-1912" 
(1912) ges endast betydelsen "bra", men 
Thesleff hänvisar också till Uhrström och 
Palm. 

Med hänsyn till de uppgifter man nu har 
om användningen av ordet kul under 1800-
talet och början av 1900-talet är det rim-
ligt att antaga att ordet tidigast har an-
vänts så som det anges i de äldsta uppgif-
terna, dvs, som ett slags bekräftande svars-
ord, likvärdigt med "ja (jag förstår) ". Att 
ett ord med den betydelsen kan komma att 
användas för "bra, god" också är knappast 
överraskande (i viss mån kan man jämföra 
med betydelseskiftningarna hos engelskans 
weil). Steget är sedan inte särskilt långt till 
den 	nutida huvudbetydelsen "trevlig (t), 
rolig(t), skojig(t)" o. d. Om nu "ja (jag 
förstår)" är den äldsta betydelsen, måste 
rimligtvis ett försök att förklara ordets ur-
sprung utgå just från denna betydelse. Och 
det är då naturligt att man försöker finna 
ett svenskt eller inhemskt ord som till for-
men kan likna kul och som också kan eller 
har kunnat användas så som kul tidigast 
tycks ha använts i svenskan. 

Något inhemskt ord som skulle kunna 
passa tycks inte finnas, och det är naturligt-
vis det som är orsaken till att ordet kul 
hittills inte har kunnat ges en tillfredsstäl-
lande etymologi (jag finner ingen anled-
ning att här gå in på tidigare tolkningsför-
slag). Däremot finns det i finskan ett ord 
som helt synes uppfylla kravet på betydel-
semässigt samband och som även formellt 
har så stor likhet med kul, att ett samman-
hang mellan detta ord och kul ter sig möj-
ligt eller t. o. m. sannolikt. Detta finska 
ord är kyllä (som också kan förekomma i en 
kortare form kyll'). 

Kyllä har en av sina viktigaste använd-
ningar som hekräftande svarsord. Ordet är 
högfrekvent i finskan 	vilket f. ö. är en 
vanlig uppfattning bland svenskar. När man 
för några år sedan hade en samnordisk 
tävling i TV fick kyllä, tack vare de finsk-
språkiga tävlandena, stor spridning i Sve-
rige, och en tid (och kanske i någon mån 
fortfarande) användes ordet såsom syno-
nym till "ja" som ett slags slangord bland 
åtminstone stockholmsk skolungdom. Det 



skulle inte förvåna om man också tidigare i 
Sverige har uppmärksammat finnarnas bruk 
av kyllä och kunnat imitera det. Om det är 
så 	vilket förefaller sannolikt 	att det 
särskilt är knallarna som har lanserat ordet 
kul i svenskan, kan det passa ganska väl 
ihop med hypotesen att kul kommer av 
kyll(ä). Knallarna var vittbefarna och kom 
i kontakt med människor av alla slag runt-
om i Sverige, säkerligen också med finnar, 
t. ex. i Stockholm. Knallarna använde gär-
na ett internt, förhemligande språk, och i 
detta språk - månsingen 	ingår ord från 
många skilda håll. Det synes ganska rim-
ligt att antaga att knallarna också skulle ha 
kunnat ta upp ett eller annat ord från fins-
kan (eventuellt via "lägre språk" i Stock-
holm). 

Betydelsernässigt, geografiskt, socialt och 
språkpsykologiskt tycks det kunna finnas ett 
samband mellan kul och kyll(ä). Men räc-
ker det? Är det fonetiska avståndet mellan 
orden inte för stort? Det behöver det knap-
past vara, i synnerhet om man räknar med 
att kul utgår från den kortare formen 
kyll'. Om en svensk skall efterbilda ett finskt 
kyll är det ingalunda säkert att han använ-
der samma y-ljud som i svenskan och inte 
heller att han låter vokalen få samma kvan-
titet som den har i finskan. (Professor Björn 
Pettersson, Tammerfors, har påpekat för 
mig att skillnaden i vokalkvantitet mellan 
sv. kul och fi. kyll kan förklaras med hän-
visning till finskans relativt långsamma, ut-
dragna taltempo, särskilt i"enkelt" folks 
mun.) Det inledande k-ljudet i kyll låter 
sig för svenskans del inte väl förena med 
ett y-ljud 	i svenskan borde man normalt 
uttala k som tj-ljud före y. För svenska 
öron kan dessutom ett kort finskt y-ljud ha 
en långt mera u-aktig klang än ett svenskt 
y-ljud. 

Det kan också nämnas att kul i svens-
kan från början tycks ha använts enbart 
adverbiellt, liksom finskans kyllä, och att 
det fortfarande liksom det finska ordet är 
oböjligt. (Att kul är oböjligt är sannolikt 
orsaken till att man också har fått avled-
ningen kulig.) 

Om denna förklaring av ursprunget till 
ordet kul är riktig, kommer det ordet att 
kunna placeras in i en grupp finska lån-
ord i svenskan där det tycks passa mycket 
väl, nämligen i gruppen vardagliga eller 
slangartade ord som hyvens, kola (== dö), 
koling, kova och rappakalja. 

Nämndens skriftserie 

Skrifterna i nämndens serie kommer från 
och med i år i allmänhet att ges ut som 
pocketböcker, alltså i nytt format och med 
ett nytt serieomslag. Början görs i mars med 
skrift nr 37, 1900-talssvenska, där Bertil 
Molde skriver om "Dagens svenska och 
morgondagens" och Carl Ivar Ståhle om 
"Några drag i svenska språkets förändring 
under 1900-talet" (pris 8 kr.). 

Senare under året kommer Svenskt bibel-
språk från 1500-tal till 1900-tal av Carl 
Ivar Ståhle, Massmedierna och språket av 
KarI-Hampus Dahlstedt, Svensk prosastil 
under 1700-talet av Rolf Hillman. 

Dessutom utges, också som pocketböcker, 
nya upplagor av Språket i Lund av Inge-
mar Ingers (nr 17), Språket i Härnösand 
av Torsten Bucht (nr 25) och Svenska för-
namn av Roland Otterbjörk (nr 29). 

1 samma utstyrsel som nämndens serie 
har haft sedan 1946 utges ytterligare två 
nya skrifter under våren 1970, nämligen 
Turistord i Norden (en dansk-finsk-färöisk-
isländsk-norsk-svensk turistordlista) och 
Ryska namn, Samnordiska stavningsregler. 
Namnnlista. 

Alla dessa skrifter kan givetvis köpas i 
bokhandeln, men de kan också fås direkt 
från Nämnden för svensk språkvård, Box 
2056, 103 12 Stockholm 2. 
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