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Grammatikens indelning 

Av Bengt Sigurd 

Ordet grammatik kan betyda språkveten-
skap, men den betydelse som intresserar oss 
i detta sammanhang är den mera inskränkta 
där ordet närmast betecknar språkbeskriv-
ning. Hur inskränkt betydelse man tar ordet 
i och hur man indelar grammatiken varierar 
mellan olika tider, olika skolor och olika 
författare. 

Vi skall studera några olika uppfattningar 
närmare och kommer då först att exempli-
fiera traditionell grammatik i vår tid. Där-
efter kommer vi att följa en kronologisk 
linje från antiken och visa hur arvet från 
antiken förvaltas i äldre svensk grammatik. 
Vi kommer vidare att ta upp vad man kan 
kalla förstrukturell grammatik, strukturell 
grammatik av olika schatteringar och gene-
rativ grammatik inklusive de senaste vanan-
tema med s. k. generativ sernantik. 

1. Traditionell indelning 
i vår tid 

Som ett typiskt exempel på indelning i en 
traditionell grammatik i vår tid kan det vara 
lämpligt att välja Wesséns indelning i inled-
ningen till Svensk språkhistoria II, där han 
också för en viss teoretisk diskussion och 
hl. a. polemiserar mot Noreens indelning 
som vi senare skall behandla. Man finner på 
s. 5. följande indelning: 

Ljudlära 
Ordlära 
Satslära 
Stillära 
Betydelselära 

De olika rubrikerna är någorlunda självför-
klarande, men man kan tillägga att Wessén 1 
kommentarerna framhäver att ljudläran 
också omfattar prosodi, välläsningslära och 
rättskrivningslära. Ordläran omfattar både 
ordböjningslära och ordbildningslära. Bety-
delseläran behandlar frågor som: "Vilka be-
tydelser har i ett visst språk kommit till ut-
tryck och på vilket sätt sker det?" Vi skall 
också lägga märke till att Wessén inkluderar 
stilistiken, en del av språkbeskrivningen vars 

ställning varierar starkt mellan olika förfat-
tare. Enligt Wessén kan varje del av gram-
matiken behandlas deskriptivt eller histo-
riskt. 

1 fråga om de tre första delarna är Wes-
sén en typisk representant för indelningar 
som återkommer i en mängd praktiskt eller 
pedagogiskt inriktade grammatikor och för 
övrigt utgör en stomme för all språkbeskriv-
ning. Wessén står på traditionell grund och 
hans indelning kan föras tillbaka till äldre 
grammatik - i fråga om de första tre de-
larna ända till antikens grammatik. Där-
emot är påverkan från sanskritgrammatiken 
mindre. Mötet med indisk grammatik be-
tydde mera för den historiska och jämfö-
rande språkforskningen än för den deskrip-
tiva. 

2. Den klassiska grammatiken 

Större delen av den grammatiska beskriv-
ningsapparaten går tillbaka på klassiska fö-
rebilder. 1 den grekiska grammatiken ur-
skilde man huvuddelarna: Orthographia, 
Etymologia, Syntaxis, Prosodia. Dessa hu-
vuddelar återfinnes också i den latinska 
grammatiken. 

1 orthographia behandlades bokstäver och 
ljud och där finner man fonetiska klassifika-
tioner såsom huvudindelningen i vocales, se-
mivocales och muta. 1 etymologia behand-
lades ordböjning och ordbildning. 1 ordbild-
ningen finner man indelningen i simplex och 
compositum och framställningen svävar som 
så ofta i fråga om ordbildning mellan syn-
kronisk och diakronisk. Ordklasserna (partes 
orationis) användes för indelningen av ety-
mologia i nomen (uppdelningen av nomen i 
substantiv och adjektiv infördes inte förrän 
under skolastiken), räkneord, pronomen, 
verb, particip, prepositioner, konjunktioner, 
aclverb och interjektioner. Ordböjning pre-
senterades i form av paradigrn. 1 syntaxen 
behandlades främst kongruens- och kasus-
förhållanden. Kasusterminologin tillskrives 
främst stoikerna. 1 prosodia behandlades ta-
lets suprasegmentala eller prosodiska egen-
skaper, främst betoning, men även längdför-
hållanden och stavelseindelning i anslutning 
till metriken. 

Det är denna grammatiska apparat ge-
nomförd eller vidareutvecklad av grammati-
ker som Dionysos Thrax, Aristarchos, Varro, 
Donatus och Priscianus, som i modifikatio-
ner levt vidare genom seklerna och i varje 



ny grammatisk teori alltid tycks återkomma 
i någon form.1  

Det har förvånat eftervärlden att grekers 
och romares kontakt med grannspråk eller 
erövrade folks språk inte ledde till något 
större intresse för dessa språk. Den flersprå-
kighet, översättning och språkpedagogik som 
måste ha förekommit åtminstone muntligt 
förmådde inte vidga uppmärksamheten till 
att omfatta andra språk än de egna. Latinet 
var den europeiska språkvetenskapens domi-
nerande studieobjekt långt fram i tiden. 

Under medeltiden inskärptes den latinska 
grammatikens modell genom en rad kom-
mentatorers arbete. Det var främt Donatus 
och Priscianus som utsattes för granskning 
och kommentarer. Den spekulativa gram-
matiken under skolastiken sysslade också vä-
sentligen med latinet, men diskussioner av 
grammatiska förhållanden ledde i varje fall 
till införandet av nya begrepp även om inte 
någon ny grammatik och någon ny indel-
ning värd att diskutera kom fram. Förutom 
den tidigare nämnda indelningen av nomen 
i substantiv och adjektiv hör indelningen av 
verben i transitiva och intransitiva till 
denna tid. Från skolastiken stammar också 
upptäckten av bestämningsrelationer mellan 
ord i satsen, t. ex. mellan attribut och sub-
stantiv, mellan adverb och verb. 1 sin mo-
derna form återfinner vi dem i Hjelmslevs 
glossematik (förutsättningsrelationen) och i 
Rays' dependency grammar. Vi kan sålunda 
konstatera att den antika grammatikens be-
greppsapparat förfinades och kompletterades 
något under medeltiden men modellen och 
grammatikens indelning ändrades knappast. 

3. De äldsta svenska 
grammatikerna 

Renässansen och den vidgade intellektuella 
och geografiska horisonten ledde till att det 
började skrivas grammatikor över språk som 
italienska, polska, katalanska och proven- 
alska. Man började också få kunskap om 

vissa exotiska språk som quechua (ett syd-
amerikanskt indianspråk) och kinesiska. 
Hänvisningar till dessa språk förekommer i 
några av våra äldsta svenska grammatiska 
arbeten. Det är mot bakgrunden av det ny-
vaknade intresset för olika nationalspråk 

1 Se t. ex. Robins, A short history of lm-
guistics (1967). 

som vi skall se våra äldsta svenska gramma-
tikor. 

Den förste som bedrev mera vetenskaplig 
grammatik tycks ha varit Bureus - den 
svenska grammatikens fader. Att döma av 
Hjalmar Lindroths utgåvor och kommenta-
rer till Bureus manuskript funderade Bureus 
mycket över hur man skulle karakterisera 
grammatiska mönster, bl. a. indelningen av 
de svenska verben i konjugationer. En del 
av detta står under rubriken Cabbalistica i 
Lindroths utgåva (vilket kanske belyser den 
status lingvistiken hade på den tiden). Bu-
reus skrev emellertid inte någon fullständig 
grammatik och det är inte möjligt att få nå-
gon uppfattning om hur han skulle indelat 
grammatiken. Bureus originalitet gör att 
man inte kan lita på att han skulle följt den 
klassiska indelningen slaviskt. 1 hans fone-
tiska kommentarer finns inslag av hebreisk 
terminologi vilket visar att den orientaliska 
grammatiken också hade ett visst infly-
tande. 

Columbus Ordeskötsel från 1678 är inte 
någon grammatik utan ett utkast som inne- 
håller fragment med upplysningar om ord. 
fraseologi, stavning m. m. Man kan dock få 
en viss uppfattning om hur Columbus tänkt 
behandla grammatiken. Han torde ha be- 
handlat ortografi under rubriken bokstavs-
halken, etymologi under rubriken ordahal- 
ken och syntax under rubriken ordord-
ningen. Prosodi berörs också och man kan 
misstänka att Columbus skulle använt en 
ganska traditionell indelning. 

Vår första fullständiga tryckta svenska 
grammatik skriven på svenska är Tiällmans 
Grammatica Svecana (1696). Den har av 
Noreen (Vårt språk band 1) karakteriserats 
som ett verk "fyllt av allehanda onyttig lär- 
dom" 	sannolikt på grund av Tiällmans 
bihliografiska ambitioner och hans för en 
nutida läsare tröttande hänvisningar till 
auktoriteter. Tiällman är definitivt inte nå-
gon stor lingvist som t. ex. Sven Hof men 
hans grammatik innehåller dock en del av 
värde mellan de partier som återger aukto-
riteternas åsikter. 

Hans grammatik innehåller 27 kapitel, 
och man kan urskilja de traditionella hu- 
vuddelarna: ortografi, prosodi, etymologi 
och syntax. 1 ortografidelen behandlas bok-
stäver, ljud, ortografiska regler, avstavning 
och skiljetecken. Prosodin ger betoningsreg-
lerna. Etymologin går igenom ordklasserna, 
böjning och ordbildning. Particip behandlas 
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efter latinskt mönster för sig såsom "adjec-
tiva participialia". Syntaxen ger blott 17 
korta regler. Satsens byggnad och satskom-
binationer behandlas ej. Det framgår att 
Tjällman haft flera kontinentala förebilder. 
Hans grammatiska analys av substantiv 
pressar in orden i tre deklinationer baserade 
på genus. Hans verhkonjugationer står sig 
bättre för moderna ögon, men de starka 
verl,ens systematik frilägges inte. Tiällman 
pressar med våld in svenskan i latinskt 
mönster. Särskilt bekymmer vållar honom 
svenskans artiklar som han har svårt att få 
in i den traditionella modellen. 1 fråga om 
artiklarna varierar terminologin hos äldre 
grammatiker. För obestämd form har hos 
äldre grammatiker belagts termerna indefi-
nitus, absolutus, positivus, primus, nudus. 
Columbus kallar den General Nämnaren. 
Bestämd form kallas definitus, respectivus, 
secundus, auktus, suffixatus. Columbus kal-
lar den Viss Nämnaren. 

4. Grammatik under 1700-talet 

Sven Hof har i flera sammanhang diskuterat 
hur man bör skriva grammatik och hur en 
grammatik bör utformas. Han har gjort det 
i kritik över andras grammatikor, t. ex. 
Ljungbergs. (Hans kritik är tryckt i Beck-
mans utgåva av Hofs efterlämnade skrifter.) 
Han har gjort det i det lilla arbetet Filoso-
/iska Grunder till en latinsk gramnsatica 
(1782). Där skriver han på s. 105: "Om 
grammatikan skal ordenteligen och tydeligen 
författas, bör hon bestå af följande delar 1) 
Orthopia, som lärer, på hwad sätt hokstäf-
werna, stafwelserna och orden, til sina hud 
eller liudämnen, böra uttalas. 2) Meridolo-
gia, som utwisar, huru många slags ord, efter 
deras olika bemärkelser och egenskaper, i 
gemen gifwas, samt i hwilka flåckar de såle-
des indelas och åtskiljas 3) Clisiologia, som 
föreställer ordens bögelser, med hwad därtil 
hörer 4) Syntaxis, hwaruti handlas om 
ordens hopfognings sätt i något samman-
hang med hwarandra 5) Prosodia, som med-
delar underrättelse, huruhwida stafwelserna 
och orden förhålla sig, i anseende til deras 
dryghet, eller längd och kårthet i uttalet, 
samt huru deras förbindning i werser och 
skaldeqwäden är och bör wara beskaffad. 6) 
Orthographia, som lämnar kunskap om 
ordens rätta skrifart, efter de ahlmännaste 
reglor." 

Man kan här observera att prosodi och  

ortografi kommer sist skilda från ortoepin, 
att det finns ett särskilt kapitel som berör 
ordklassifikationen, Meridologia. 

Hof skrev inte själv någon fullständig 
grammatik för riksspråket även om hans ar-
bete Svänska språkets rätta skrifsätt inne-
håller åtskilligt om grasnmatiken. Han har 
uppenbarligen en god blick för grammatik 
liksom för fonetik och protesterar mot försö-
ken att placera in svenska substantiv i la-
tinska paradigm med alla latinets kasus. 
Han protesterar också mot sammanbland-
ningen av synkroni och diakroni. Hof hade 
tagit intryck av fransk grammatik och för i 
inledningen av Svänska språkets rätta skrif-
sätt en diskussion om språkets tecken som är 
mycket avancerad. 

Noreen karakteriserar Sahlstedt, som 
skrev en viktig grammatik publicerad 1747, 
i mera utförlig form 1769, som "en man 
mindre utmärkt genom egentlig lärdom - 
speciellt saknade han språkhistorisk sådan 

eller lingvistisk begåvning än genom flit 
och urskihjning". 

Sahlstedts grammatik kännetecknas inte 
av någon nyordning i indelningen. Den in-
nehåller 16 kapitel: 

1. Om bokstäverna 2. Om artiklarna och 
accenten (en något egendomlig samman-
slagning) 3. Om nomen substantivum. Om 
deklinationerna ... (Så följer övriga ord-
klasser). 14. Om syntaxis. 15. Om stavnings-
sättet (speciellt avstavning). 16. Om skilje-
tecken. 

Sahlstedt hade en förmåga att uttrycka sig 
enkelt, att undvika kontroversiella ting, att 
hitta former som valdes av många och inte 
utmanade opinionen. Hans prestige ökades 
väl av att han också utkom med en ordbok 
och alltså tillhandahöll ett helt lärobokspa-
ket. 

Sahlstedts praktiska uppfattning kommer 
fram i syntaxavsnittet där han skriver föl-
jande som kunde vara ett inlägg i den mo-
derna språkpedagogiska debatten: "Svenska 
språket har det med andra språk i världen 
gemensamt att dess syntaxis lättare läres 
igenom uppmärksamt läsande, jämte övning 
i talande och skrivande, än igenom alla 
framsatta reglor. . . Om någon svårighet och 
ovisshet däri finnes, så tjena en hop synner-
liga och skiljaktiga reglor mer till förvihlelse 
än till undervisning" (s. 86). 

Sahlstedts grammatik var den domi-
nerande grammatiken långt fram i tiden och 



översattes till flera språk (franska, tyska, 
ryska). Man skulle kanske kunna säga att 
hans roll övertogs av Fryxells grammatik 
(1824) senare av Sundéns (1869) och Beck-
mans (1905). Tiden måste väl snart vara 
mogen för en ny tidsenlig standardgramma-
tik för svenska. Den torde bli transformatio-
nell. 

Grammatik under 1800-talet 

De språkteoretiska diskussioner rörande den 
allmänna grammatiken, "grammaire géné-
rale", som förts på kontinenten, bl. a. med 
utgångspunkt i Port-Royal grammatiken 
(1660), fick sent någon effekt i Sverige. 
Sven Hof tycks vara ett undantag. Denna 
diskussion har på senare tid uppmärksam-
mats av Chomsky i boken Gartesian linguis-
tics, där Chomsky pekar på flera idéer som 
återkommer i modern språkteori. 

Man försökte skilja språkliga drag som 
var universella och fanns i alla språk från de 
enskilda språkens särdrag. De första be-
handlades i den allmänna grammatiken och 
i den särskilda kunde man sedan nöja sig 
med att behandla det enskilda språkets spe-
cialiteter. Intresset för universella drag åter-
kommer i modern språkteori, se t. ex. 
Chomsky, Aspects of the theory of syntax, 
Bach & Harms, Universals in linguistic 
tJieory. 

Praktiskt ledde detta ofta till böcker med 
en allmän och en speciell del. En typisk ex-
ponent för detta grepp under 1800-talet är 
Mobergs allmänna och svenska grammatik 
(1825) liksom Boivies Försök till en svensk 
språklära jemte inledning innehållande all-
männa grammatikan (1834). Även Almqvist 
intresserade sig för allmän grammatik. 

1 Boivies framställning av allmän gram-
matik behandlas: 1. språks uppkomst 2. språk, 
omdöme, sats, ordklasser. (Här användes 
också satsdelsterminologin subjekt, predikat, 
attribut etc, som aldrig förekom i den äldre 
svenska grammatiken.) Men i den speciella 
svenska delen återkommer den klassiska 
mallen (nu med ordet svensk(a) före de oli-
ka avdelningarna): 

Svenska etymologien (ordklasser, ord-
böjning och ordbildning) 
Svenska syntaxen (relativt utförligt, in-
klusive satsdelarnas ordning, satssam-
mandragningar, satskomhinationer) 
Svensk rättläsning och rättskrivning 
Prosodien  

Man kan observera att ordningen mellan 
grammatikens delar kastats om och att syn-
taxen fått större utrymme. Boivie gav oss 
f. ö. den ännu gängse uppdelningen av 
substantiven på fem deklinationer. 

Början av 1800-talet såg flera språkfilo-
sofiska försök, t. ex. Silverstolpes Försök till 
en ny uppfattning av huf vudgrunderna för 
allmänna språkläran (1814), där bl. a. ord-
klassernas natur diskuteras. Märkligast anser 
Noreen vara Dufvas Utkast till allmän 
grammatik (1833), där matematiken och lo-
giken har tagits till hjälp utan påfallande 
vinster. Noreen skriver om detta verk: "Icke 
desto mindre är det, åtminstone för mig, 
alldeles obegripligt". 

Ett mycket radikalt upplagt arbete från 
denna tid är Collnérs Försök i svenska språk-
läran (1812) vars utgivande tillstyrktes av 
Sv. Akademien. Collnér skriver i förordet: 
"Under en tid av mer än 100 år hafva om-
kring 20 betydligare skrifter i Svenska Språk-
läran utkommit, hvaraf ej tvenne öfverens-
stämma med hvarandra; och de satser som i 
dessa arbeten följdes hafva merendels blivit 
fo•rkastade af allmänheten. Dessa missöden 
förtjena uppmärksamhet, och utom flera 
tillfälliga anledningar, kan man förmoda 
någon hufvudorsak... Detta hufvudfel var, 
efter mitt begrepp, en alltför ofullständig 
öfversigt af ämnet (och), oförmåga att fatta 
det hela." 

Collnér inför en sky av försvenskad ter-
minologi. Han skriver att språkläran omfat-
tar: 1. Talkänning (grammatik i inskränkt 
bemärkelse) 2. Sångkänning (prosodia) 3. 
Språkets fornkänning (sannolikt språkhisto-
ria) 4. Språkets högre odling (troligen stilis-
tik). Han behandlar sedan bara Talkän-
ningen, vilken delas helt traditionellt i Ut-
tal, Ortografi, Etymologi och Syntax. Han 
tycks ha resignerat helt i syntaxen: "Min 
inskränkta förmåga medgifver ännu blott 
några strödda anmärkningar i detta ämne, 
till en del lånade från andra språklärare." 
1 en efterskrift säger han: "En fortsatt ypp-
märksamhet har numera gifvit mig en lju-
sare fattning av själva ämnet, och öfvertygat 
mig om en hufvudsaklig i detta arbete rå-
dande ofullkomlighet." Vi låter Collnér stå 
som en ärlig representant för alla de fors-
kare som försökt införa nyordning i gram-
matiken, misslyckats men ändå inte givit 
upp hoppet. 

Under 1800-talet kom Svenska Akade-
miens hittills enda grammatik, vilken vä- 



sentligen författades av Enberg (1836). 
Denna bok innehåller inte några nyare 
grepp ifråga om indelningen. Den består av 
1. Ortografin och rättskrivningsläran 2. 
Etymologin eller läran om ordens arter, höj-
ning och härledning 3. Syntaxen eller läran 
om ordens sammanbindning till mening 4. 
Prosodin. Syntaxen är väl utvecklad liksom 
stilistiken (inklusive periodbildningen) som 
nu börjar stiga in i grammatiken. Som Tor-
wald Lindström har visat (Nysvenska stu-
dier 1935) är partiet Stil och skrifart nästan 
ordagrant översatt från Hugh Blair, Lectu-
res on Rhetoric and Belles Lettres, ett arbete 
som åtnjöt stort anseende i tiden, men som 
inte citeras av Enberg. 

År 1850 började Rydqvists Svenska språ-
kets lagar utkomma och därmed började 
den historiska språkforskningen tilldra sig 
större intresse. Rydqvist hade inga nya idéer 
om grammatikens indelning även om han i 
detalj diskuterar uppställningen av deklina-
tioner och konjugationer och redovisar upp-
fattningar i äldre svensk grammatik. Ryd-
qvists arbete tycks ha haft till följd att ord-
bildningsläran utvecklades starkt och får 
större utrymme i svenska grammatikor efter 
honom, t. ex. Sundéns, vilken länge spelade 
en framträdande roll. 

Det pågår dock en viss debatt om gram-
matikens grundbegrepp och synkroniskt ny-
tänkande i Sverige under 1800-talets senare 
del. Anmärkningsvärd är Keysers Af hand-
ling om svenska språket (1875) som inne-
håller mycket intressanta uppställningar av 
språkliga element som påminner om struk-
turalism. Det är dock inte någon fullständig 
grammatik. 

1 slutet av 1800-talet kom Sweets Sounds 
and forms of spoken Swedish. Den betecknas 
av Noreen som ett verkligt värdefullt upp-
slag åtminstone för ljud- och böjningslärans 
vidkommande till en "tidsenlig" grammatik. 
Den innehåller: 1. Sounds 2. Quantity 3. 
Stress 4. Intonation 5. Inflection 6. Syntax. 
Bokens styrka ligger avgjort i de fonologiska 
avsnitten där fonembegreppet är implicit. 
Boken får här representera övergången till 
förstrukturell grammatik och också den in-
ternationalisering av den språkvetenskapliga 
debatten som håller på att äga rum. 

6. Förstrukturell grammatik 

Vid tiden kring sekelskiftet 1900 kan man 
observera ett nytänkande inom den veten- 

skapliga grammatiken. Man skulle kunna 
kalla vissa grammatikor från denna tid för 
förstrukturella. Jag tänker närmast på arbe-
ten av Jespersen och Sweet. Sweets New 
English Grammar (1891) rymmer en mängd 
intressanta överväganden om olika typer av 
grammatik och deras indelning. 

Jag skall emellertid välja att presentera 
Noreens indelning, inte därför att den blev 
mönsterbildande - det blev den inte - 
utan därför att den är originell och föga 
uppmärksammad internationellt. Som vi 
skall se har den faktiskt paralleller i våra 
mest avancerade moderna grammatikor av 
transformationellt snitt. 

Noreen säger om grammatikens indelning 
i Vårt språk (§ 8): "Då språket väsentligen 
är - liksom kläder, boning och verktyg - 
en konstprodukt, så måste det för betraktel-
sen kunna erbjuda lika många och samma 
hufvudsynpunkter som hvarje annan sådan, 
nämligen materialets (det ämne hvaraf 
konstprodukten förfärdigats), innehållets 
(det ämne som konstprodukten "föreställer" 
eller "behandlar"; den uppgift, som den har 
att "lösa"; ändamålet) och formens (det 
sätt, hvarpå uppgiften medelst det begag-
nade materialet lösts; strukturen, byggnads-
stilen). Dessa trenne synpunkter, hvilka 
språkets byggnad äger gemensamma med 
alla andra byggnader, bestämma grammati-
kens hufvudindelning. Den leder till följan-
de trenne hufvuddelar: 

Ljudläran eller fonologien, som redogör 
för det fysiska materialet. 
Betydelseläran eller semologien, som re-
dogör för språkets psykiska innehåll: de 
idéer som genom språkljuden meddelas 
och på så sätt utgöra dessas "bety-
clelse" 
Formläran eller morfologien, som redo-
gör för det särskilda sätt, hvarpå ljud-
materialet i betydelseinnehållets tjänst 
formas till "språkformer". Formläran 
utgör grammatikens centrala och vikti-
gaste del, hvadan den ock är skarpt skild 
från andra vetenskaper." 

En liknande indelning av grammatiken 
nämns i Schwartz & Noreen, Svensk språk-
lära, men den utföres där inte så långt. 

Noreen räknar alltså med tre huvudkom-
ponenter i grammatiken som vi kan ordna 
om så att vi får följande uppställning: 



Semologi 
ålorfologi 
Fonologi 

Morfologin omfattar både morfologi i tradi-
tionell bemärkelse och syntax - ett irstres-
sant grepp som han dock inte genomför i 
detalj; det finns inte något syntaktiskt band 
i Vårt språk. 1 formläran i Schwartz & No-
reen, See usk språklära behandlas syntaxen 
bara inledningsvis. 

Det påfallande i denna indelning är na-
turligtvis att semantiken (semologin) kom-
mit med såsom en särskild huvudkompo-
nent. Noreens semologiska band är kanske 
det originellaste partiet i Vårt språk. Där 
kan man hämta många uppslag även om 
man skriver grammatik efter mera modern 
mali. 1 praktiken utför Noreen de olika de-
larna utomordentligt detaljerat och behand-
lar också språket etymologiskt. Generalise-
ringar, sammanhang och huvudmönster 
kommer bort i myllret av data. Det är väl 
det som gör att det verkar sökt när man kal-
lar Noreen strukturalist. 

7. Strukturell grammatik 
Det är svårt att få en jämförbar bild av de 
Saussures grammatik och dess indelning. 
Det beror dels på att det inte finns någon 
utförligare grammatisk beskrivning av hans 
hand, dels på att han väl inte hade klart för 
sig i detalj vart hans fo••rslag om lingvistisk 
beskrivning skulle leda. Det verkar som om 
det var så många viktiga distinktioner han i 
första hand ville slå fast och förklara. Jag 
tänker naturligtvis på distinktionerna syn-
kroni diakroni, langue parole, form sub-
stans. 

Det finns ett kort avsnitt i Cours som 
handlar om grammatiken och dess underav-
delningar. de Saussure skiljer naturligtvis 
mellan synkronisk och diakronisk grammatik 
och hävdar att det enligt hans synsätt inte 
finns någon diakronisk grammatik. Gram-
matiken kan bara visa de komplexa relatio-
nerna mellan samexisterande värden (va-
leurs). Även här kommer analogin med 
schackspelet in, en lingvistisk grammatik 
liknas vid en beskrivning av schackspelets 
regler 	en schackspelets grammatik. 

Här finns också en kritik av gängse indel-
ning i morfologi och syntax. de Saussure 
framhåller med rätta att man inte kan iso-
lera morfologi från syntax. 1 fråga om skill- 

naden mellan lexikon och grammatik har 
han en liknande inställning bl. a. grun-
dad på det förhållandet att vad som kom-
mer att stå i de olika delarna varierar 
mellan olika språk. Ett språk som uttrycker 
ett visst förhållande med preposition kom-
mer att få det redovisat i lexikon, medan ett 
språk som uttrycker samma förhållande med 
kasus kommer att få det redovisat i gram-
matiken. 

de Saussures alternativ, som man väntar 
sig under en senare rubrik i kapitlet, utar-
betas aldrig i detalj. Han antyder bara att 
man skall studera enheternas syntagmatiska 
och associativa (vad vi efter Hjelmslev nu-
mera brukar kalla paradigmatiska) relatio-
ner. Men detta ger oss knappast möjlighet 
att sätta upp en indelning som är jämförbar 
med våra andra. 

Hjelmslevs bild av grammatiken - ett 
ord som han inte använder särskilt ofta i 
sina kärnskrifter 	är heller inte lätt att 
jämföra med våra andra exempel. Jag skall 
nöja mig med att citera vad han själv säger 
på ett ställe i Omkring Sprogteoriens 
Grundläggelse (1943), nämligen att en så-
dan konsekvent språkbeskrivning som han 
skisserar inte rymmer möjlighet för en syn-
tax, ej heller en ordklasslära (s. 90). 

För att förklara Hjelmslevs uppfattning 
skulle man behöva presentera hans analys-
metoder och mycket speciella terminologi. 1 
analysen får han fram enheter av olika stor-
leksordning och det är nätet av relationer 
mellan dessa som är språkets struktur. Jag-
skall också avstå från att följa Hjelmslevs 
linje till den stratifikationella grammatiken 
vars främste talesman är amerikanen Sydney 
Lamb. När jag i fortsättningen främst be-
handlar den amerikanska strukturalismen 
skall man emellertid ha klart för sig att en 
mängd idéer om språkets systematiska natur 
är gemensam i all strukturalism. De senaste 
varianterna av transformnationsgrammatiken 
visar också stora likheter med Hjelmsievs 
uppfattning, nämligen att grammatiken 
framförallt är det nät av relationer som för-
hinder ljud och betydelse. 

1 amerikansk strukturalism kan man få en 
ganska konkret bild av grammatikens ut-
seende. Det beror dels på den rika teoretis-
ka diskussionen, dels på att man har prak-
tiska tillämpningar att tillgå, framförallt i 
beskrivningar av de amerikanska indian-
språken. 

Vi kan börja med att se på några typiska 



definitioner av grammatik. Gleason ger (In-
troduction to Descriptive Linguistics, 1955, 
s. 11) oss följande: "Grammatiken behand-
lar morfemen och deras kombinationer." 
Hockett ger oss denna: "Ett språks gram-
matik är 1) de morfem som användes i 
språket 2) de arrangemang som morfemen 
förekommer i" (A Course in Modern Lm-
guistics, 1958, s. 129). 

Man kan observera att morfemet nu be-
traktas som den fundamentala enheten i 
grammatiken. Någon semantik nämns inte i 
detta sammanhang. 

1 praktiken brukar s. k. taxonomiska ame-
rikanska strukturbeskrivningar närmast gö-
ras efter följande mali: 

Fonematikcn innehåller fonemförrådet 
och regler som visar hur fonemen reali-
seras eller mnanifesteras i allofoner. Den-
na avdelning rymmer också fonotax, dvs. 
beskrivning av fonemens kombinationer 
inom större enheter som stavelser, mor-
fem, ord. 
Morfematiken redovisar åtminstone 
vissa typer av morfem och realiserings-
regler som talar om hur morfemen rea-
liseras i allomorfer, s. k. inorfofonemiska 
regler. Fonotaxen motsvaras här av mor-
fotax där mnorfemens kombinationer till 
ord beskrivs. 
Syntax som redovisar ords kombinatio-
ner till fraser och satser ofta med IC 
analys. Syntaxen inkluderas ofta i mor-
fematiken. 

Man kunde sätta fonemnatiken (och syn-
taxen) inom parentes i uppställningen för 
att antyda att morfensatiken ansågs vara 
grammatikens kärnområde som vi såg i de 
två tidigare definitionerna av grammatik. 

Man kan lägga märke till att det i syntax-
en saknades en enhet motsvarande fonem 
och morfem och likaså realiseringsregler 
motsvarande dem som förde fonemen till al-
lofoner och morfemen till allomorfer. Man 
kan med en viss förenkling säga att det var 
just det som Chomsky införde i sin gram-
matik där satsen blev syntaxens grundenhet 
och transformationerna de manifesteringsreg-
ler som visade hur satsens struktur kan 
omformas eller realiseras. Jag skall utveckla 
detta närmare eftersom det förklarar den 
generativa grammatikens indelning. 

Implicit i fonemprincipen ligger att man  

räknar med två nivåer i beskrivningen av 
fonologin. Den ena nivån brukar sägas vara 
mera abstrakt och högre än den andra. Den 
högre nivåns enheter brukar som bekant 
kallas fonem, medan den lägre nivåns enhe-
ter brukar kallas allofoner. Med en mera 
generell terminologi kan vi kalla den högre 
nivån för invariantnivån och den lägre för 
variaotnivån. De s. k. manifesteringsregler-
na eller realiseringsreglerna kan då kallas 
IV-regler, eftersom de härleder variant-
representation från invariantrepresentation. 

-en] 	

J 

1 (nvariantnivå) 

IV- 	VT 

T regel 	regel 

allo- 	 V(ariantnivå) 

Regler som härleder invarianter från va-
rianter, som alltså i fonologin skriver om al-
lofontranskription till fonemtranskription, 
kan kallas VI-regler. En typisk IV-regel 
inom fonologin är följande: 

f[p] 1— 
lP! —> [ph] / 

V 

På samma sätt införde man i morfologin 
två nivåer där invarianterna kallades mor-
fem (issarkerade med {} ) och varianterna 
för allomorfer. IV-reglerna, realiseringsreg-
lerna, kallas här nsorfofonemiska regler, ef-
tersom de gav allomorferna i fonematisk re-
presentation. En typisk sådan morfologisk 
IV-regel är följande: 

( 
1 {Pret} -> ltd /— 

/del 1— 
V 

När det gäller att sätta upp enheterna på 
den högre nivån gäller det i båda fallen att 
betydelsen inte får ändras genom realise-
ringsreglerna. Allofonerna av ett fonem får 
inte kontrastera och vara betydelseskiljande. 
Allonsorferna av ett morfem måste ha 
samma betydelse. Däremot tillåtes att man 
får en stilistisk skillnad när man väljer mel-
lan fakultativa (optionella) varianter. 

Om sssan nu för en gångs skull vill mar-
kera likheterna mellan Chomskys grammatik 
och den tidigare strukturalismen i stället för 
att markera olikheterna som har varit vanli-
gare i debatten, kan man säga att Chomsky 
införde invariant-variantgreppet i syntaxen. 



Han såg nämligen att man kunde betrakta 
vissa satser som varianter av en invariant 
satstyp på en högre nivå. Man kan t. ex. 
säga med en viss förenkling att satserna 
Pojken hämtade bollen igår, Igår hämtade 
pojken bollen, Hämtade bollen gjorde poj-
ken igår och Bollen hämtades av pojken igår 
är varianter av en invariant (underlig-
gande) sats som närmast liknar Pojken häm-
tade bollen igår. 

De två nivåerna motsvarar närmast djup-
strukturen och ytstrukturen. IV-reglerna 
som härleder den lägre nivån från den högre 
kallades transformationer och transforma-
tionerna motsvarar alltså på sätt och vis 
morfologins morfofonemiska regler och fo-
nologins realiseringsregler, fast transforma-
tionerna är mera komplicerade och genera-
liserade.' 

En avvikelse fanns till en början hos 
Chomsky, nämligen att en variantsats kunde 
ha en annan betydelse än bassatsen, dvs. 
tranformationerna kunde införa betydelse. 
Frågor genererades ju till en början med 
transformationer som inte utlöstes av något i 
djupstrukturen. Det är intressant att se att 
Katz och Postal förde den strukturella tra-
ditionen vidare och var mera renläriga när 
de inte ville tillåta transformationer att in-
föra betydelse. Transformationer fick där-
emot införa stilistiska skillnader precis som 
realiserings reglerna inom fonologin och 
morfologin där åtminstone undantagsvis va-
let av en viss allomorf eller allofon kunde få 
stilistisk betydelse. 

Om Chomsky hade varit medveten om att 
han följde en princip som var implicit i ti-
digare strukturell lingvistik - inte bara 
amerikansk - hade han väl infört en mot-
svarande terminologi med cm och allo och 
t. ex. kallat invarianten för sentem och 
varianten för allosent. Men det gjorde han 
inte och det beror väl bl. a. på att hans gene-
rativa grepp och hela språksyn dolde en del 
samband med äldre grammatik. Jag har väl 
också övertolkat Chomsky något. 

Det strukturalistiska betraktelsesättet in-
fördes i Sverige av B. Malmberg som liksom 
tidens strukturalister då huvudsakligen kon-
centrerade sitt intresse på fonologin (fone-
matiken). Många strukturella undersök-
ningar av nusvenska kom närmast att an-
vända den amerikanska varianten såsom 

'Ulf Teleman gjorde mig först uppmärk-
sam på denna parallellism. 

modell, kanske för att den rymmer mera av 
ett handlingsprogram och det finns gott om 
förebilder. Sökandet efter strukturer inom 
fonologi, morfologi (och syntax) samt ett 
svagt intresse för semantik, som inte lät sig 
formaliseras lika lätt, kännetecknar 50- och 
60-talets lingvistik i Sverige liksom utom-
lands. De strukturella metodernas tillämp-
ning på svenskan kan man studera t. ex. i 
Elerts Ljud och ord i svenskan där emeller-
tid också övergången till den generativa 
modellen visas. 

8. Generativ grammatik 

1 och med Chomskys Syntactic Structures 
(1957) gick diskussionen om grammatik och 
därmed om grammatikens indelning in i ett 
nytt skede. För att markera steget kan det 
vara lämpligt att påminna om den klassiska 
definitionen av språk och grammatik i Syn-
tactic Structures (s. 13) : "From now on 1 
will consider a language to be a set (finite 
or infinite) of sentences, each finite in length 
and constructed out of a finite set of ele-
ments... The fundamental aim in the lm-
quistic analysis of a language L is to separate 
the grammatical sequences which are sen-
tences of L from the ungrammatical sequen-
ces which are not sentences of L and to 
study the structure of the grammatical se-
quenses. The grainmar of L will thus be a 
device that generates all of the grammatical 
sequences of L and none of the ungramma-
tical ones." 

Diskussionen efter Syntactic Structures 
och alla referenser och reverenser visar vil-
ken enorm sprängverkan som fanns i den 
lilla blå boken. 

Tidigare hade grammatik som vi sett 
kunnat användas ganska löst ungefär likty-
digt med språkheskrivning och allehanda 
språkliga upplysningar kunde sorteras in i 
vissa huvudfack. Man upprätthöll i prakti-
ken en skillnad mellan grammatik och lexi-
kon ungefär som Sweet som säger: gramma-
tiken behandlar sådana fenomen som kan 
beskrivas med allmänna regler medan lexi-
konet behandlar isolerade fenomen. Eller 
man kanske följde den vanliga åsikt som 
Lyons uttrycker i Introduction to Theoreti-
cal linguistics:" Grammatiken ger regler för 
konstruktionen av satser och lexikonet talar 
om vad de enskilda orden betyder." Även i 
en grammatik som bara höll sig till synkroni 
kunde upplysningar som nu skulle räknas till 
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performancc blandas med upplysningar om 
kompetens. Statistiska uppgifter kunde info-
gas i de olika avdelningarna. (Chomsky av-
visar statistiska uppgifter ur grammatiken.) 

Från och med Chomsky fanns det en for-
mell definition av grammatik, och man hade 
förslag till sammanhängande regelsystem 
som fyllde de krav på en grammatik som 
Chomsky satt. Man kan fortfarande urskilja 
delar i Chomskys grammatik, delar som vi 
känner igen från tidigare grammatik, men 
delarnas innehåll och förhållande är nu reg-
lerat i detalj. Beskrivningen är helt forma-
liserad. Vi har fått en integrerad beskriv-
ningsmodell. Vi kan inte längre visa gram-
matikens indelning med några rubriker utan 
måste använda en typ av blockdiagram. 

1 Syntactic Structures hittar vi den bild 
av Chomskys tidiga grammatik som visas 
nedan. Den innehåller egentligen bara två 
delar eftersom de första två båda behandlar 
syntax och den sista vad som numera kallas 
fonologi. Syntaxen har alltså nu delats upp 
på basis av olika regeltyper. Vi skall också 
lägga märke till att det i denna första ver-
sion inte finns någon semantisk komponent. 
Jag tänker inte gå igenom hur de olika reg-
lerna fungerar eller ser ut här. 

Chomsky 1 

Frasstrukt. 

Transform. 

Morfofon. 

Men i den modell som numera brukar kallas 
standardmodellen - i synnerhet av Chom-
sky - finns en semantisk komponent. 
Denna modell visas nedan. Den syntaktiska 
komponentens has är primärt genererande 
och den semantiska liksom den fonologiska 
är tolkande och arbetar på produkter av den 
syntaktiska komponenten. 1 den senaste ver-
sionen tolkar den semantiska komponenten 
också efter transformationerna, alltså yt-
struktur. Jag har antytt det med den nedre 
pilen (variant III). Jag skall inte gå igenom 
detaljerna i denna välkända modell heller 
och de olika underavdelningar i grammati-
ken med olika regeltyper som man kan ur-
skilja. 

Chomsky II, III 

1. Syntax 	2. Semant. 

Bas Lex. 

Transf. 	-- 

Fonol. 

Chomskys modell har främst tillämpats på 
engelskan men de nya möjligheterna att 
fånga grammatiska sammanhang har lett till 
en intensiv aktivitet i beskrivningen av en-
skilda språk, inklusive svenskan. Pedagogi-
seringen av de nya insikterna är också i full 
gång, se Jacobs & Rosenbaum (1968), Tele-
man (1969). 

9. Expressiv grammatik 

Vi skall emellertid inte sluta här heller. Åt-
skilliga författare har haft en känsla av att 
denna modell och dess fördelning av be-
skrivningsarbetet på olika komponenter inte 
är adekvat. Det är framförallt semantiken 
som inte tycks sitta rätt. Ingen har heller 
lyckats ge någon god beskrivning av hur den 
semantiska komponenten arbetar och fördel-
ningen mellan syntaxen och den semantiska 
komponenten är oklar. Man kan också peka 
på svårigheten att behandla ordbildning 
inom modellen. 

En trend har varit att göra djupstruktu-
ren alltmera semantisk och abstrakt, höjd 
över ytstrukturella fenomen som prepositio-
ner, adjektiv, adverb, subjekt. Man får då 
en variant där man kan sätta likhetstecken 
mellan djupstrukturen och den semantiska 
representationen. Djupstrukturen behöver 
inte tolkas av en särskild semantisk kompo-
nent, men då får den också vara så abstrakt 
och differentierad att den kan ligga till 
grund för alla våra ytstrukturer. Låt mig 
som ett exempel på denna riktning, där vi 
får en generativ semantisk komponent, ci-
tera ett litet (opublicerat) manifest av de 
amerikanske neo-chomskyanerna Lakoff och 
Ross med titeln Is deep structure necessary? 
Där står på en gång programmatiskt och 
försiktigt: "Vi tror att den semantiska kom-
ponenten kan vara generativ, bl. a. av det 
skälet att det aldrig har kommit fram något 
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argument varför den semantiska komponen-
ten skall vara tolkande och den syntaktiska 
generativ." Författarna avvisar diverse ar-
gument för Chomskys typ av djupstruktur 
(som nu framstår som ganska ytlig) och 
avslutar med att hävda att med en gene-
rativ semantik blir grammatiken en upp-
sättning transformationer som "på något 
sätt" härleder mängden av olika ytstruktu-
rer från den semantiska representationen 
vilken visar begreppskomplex. De medger 
emellertid att det krävs ett visst arbete för 
att utreda hur dessa transformationer ser ut 
liksom för att utreda hur semantiska repre-
sentationer bör se ut. 

Den modell som jag här har antytt kom-
mer att ha en genererande semantisk kom-
ponent överst. Därefter kommer den egent-
liga grammatiken som innehåller en kom-
ponent som jag kallat morfosyntaktisk och 
dessutom en fonologisk komponent. Man 
skulle kunna kalla en sådan typ av gramma-
tik för expressiv grammatik eftersom den 
närmare tycks avspegla hur man uttrycker 
sig eller "klär sina tankar i ord". Det känns 
lättare att bygga performancemodeller på 
denna typ av grammatik. Det är den morfo-
syntaktiska komponenten som visar vilka 
olika möjligheter vi har att klä våra tankar i 
ord. Den semantiska visar tankarna. 

Expressiv grammatik 

1 Semantik 

Morfosyntax 

Fonologi 

Bland ytterligare namn som hör samman 
med vad jag kallat expressiv grammatik kan 
man nämna McCawley, Fillmore, Seuren, 
Brekle (se bibliografin och Telemans upp-
sats om nyare riktningar inom transforma-
tionsgrammatik). 

Det är naturligtvis att övertolka Noreen 
igen om man säger att hans modell faktiskt 
är just denna. Den blir det om man ordnar 
om hans komponenter och sätter semantiken 
(semologin) överst. Det är klart att det inte 
bara är formalismen som skiljer Noreens ar-
bete från sena tiders transformationsgram-
matik. 

För att visa vilka problem man ställs inför  

om man vill arbeta inom expressiv gramma-
tik och visa hur en semantisk representation 
kan kodas i olika ytstrukturer skall jag välja 
några enkla uttryck för dimensioner som 
tyngd, ålder, bredd, djup, pris. 

1 svenskan kan man säga att följande me-
ningar betyder detsamma: Boken är tung, 
Boken väger mycket, Boken har stor tyngd, 
Bokens tyngd är stor. Man bör då kunna ge 
dessa satser samma semantiska representa-
tion, t. ex. följande: 

Boken tyngd + 

Det är nu de morfosyntaktiska reglernas 
uppgift att visa hur man från denna enkla 
formel kan komma till de olika satserna jag 
nämnde, där vi har olika konstruktioner och 
olika lexikaliskt material. Om vi väljer ver-
hal konstruktion får dimensionen tyngd 
symboliseras av verbet väger och plus av 
mycket (Boken väger mycket). Om vi väljer 
substantivistisk konstruktion med har får di-
mensionen tyngd symboliseras med tyngd 
eller vikt och pluset med stor (boken har 
stor tyngd/vikt). Om vi väljer adjektivisk 
konstruktion får både tyngddimensionen och 
pluset uttryckas med tung (Boken är tung). 

Valet mellan olika konstruktioner och 
olika ord kan uppenbarligen tolkas av en 
stilistisk komponent som på det viset kan 
koppla stilistiken till grammatiken. 

På motsvarande sätt kan man ha en se-
mantisk representation som: 

Boken tyngd - 

Från den skall de morfosyntaksiska reglerna 
kunna härleda bl. a. ytstrukturerna Boken är 
lätt, Boken väger litet (där minus symboli-
seras med adverbialet litet), Boken har liten 
tyngd (där liten blir attribut). 

Med åldersdimensionen kan vi ha en se-
mantisk representation som denna: 

Boken ålder 150 år 

Motsvarande ytstrukturer blir hl. a. Boken 
har åldern 150 år, Boken är 150 år gammal. 
Men vi har inte någon verbal möjlighet här 
och den måste blockeras på något sätt. Vi 
kan inte säga * Boken åldrar 150 år. 

Lägg märke till att vi säger 150 år gam-
mal och inte 150 år ung. Regeln är att vi 
använder de positiva adjektiven vid måtts-
uttryck. Man säger ju Vägen är 2 meter 
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bred inte *2 meter smal och Brunnen är 2 

meter djup inte *Brunnen är 2 meter 

grund. 
När sparbankerna i en annons använder 

reklansfrasen 150 år ung chockerar de - 
och får oss kanske t. o. m. att läsa det mera 
finstilta i annonsen - genom att gradera 
det negativa adjektivet ung. Ibland går ing-
en adjektivisk konstruktion såsom framgår 
av följande omöjliga exempel: Boken är 10 

kr *dyrl *billig  (däremot bl. a. Boken kostar 
JO kr, Bokens pris är 10 kr (stort) ). 

Dessa exempel har visat något om de 
olika syntaktiska och lexikaliska möjlighe-
terna som finns i detta lilla hörn av språket. 
Vi kan nu fundera något över de represen-
tationer och regler som skall uttrycka dessa 
möjligheter och restriktioner i en expressiv 
grammatik och över en sådan grammatiks 
indelning. 

Den semantiska komponenten skall gene-
rera konceptuella komplex som rimligen 
bör vara universella och användbara som 
utgångspunkt för olika språks ytstrukturer. 
Vi kommer här intressant nära hur vi tän-
ker, associerar och kopplar ihop begrepp, 
och forskning inom denna modell kan myc-
ket riktigt dölja sig under rubriken Artifi-
ciell intelligens (se Schank et al. i bibliogra-
fin). Någon form av formalism måste an-
vändas för den semantiska komponenten, 
men vilken är inte klart ännu. Flera förslag 
går i riktning mot symbolisk logik, framför-
allt predikatslogik. Man vill gärna hoppas 
att våra tankar skall kunna brytas ned till 
kombinationer av ett relativt litet antal pri-
mära enheter och relationer. 

Den morfosyntaktiska komponenten är nu 
närmast vad vi brukar kalla grammatik. Den 
kommer väl att innehålla universella drag 
men de enskilda språkens idiosynkrasier 
måste visa sig klart. t. ex. skillnaden mellan 
svenskans Jag är törstig och franskans J'ai 
soif. Vi kommer gissningsvis att behöva föl-
jande typer av regler: 

Syntaktiska regler som visar möjliga 
konstruktionssätt i språket för givna se-
mantiska representationer. För represen-
tationen tyngd + kan vi t. ex. i svenskan 
välja mellan väger mycket, har stor 
tyngd, är tung. För dimensionen pris 
med mått kan vi inte välja adjektivisk 
konstruktion. Valet av syntaktiska möj-
ligheter hänger intimt ihop med våra 
lexikaliska möjligheter.1  Resultatet blir 

frasmarkerade strängar innehållande se-
mantiska element och syntaktiska mar-
körer för ordklass m. m. 
Lexikaliska regler som översätter de se-
mantiska och syntaktiska symbolerna i 
den tidigare representationen (lämpligt 
grupperade) till fonologisk grundform. 
Tyngddimensionen representeras i svens-
ka uppenbarligen av två huvudvarianter 
som kan abstraheras ur tung, tyngd, 

respektive väga, vikt. 
Morfofonologiska regler som anpassar 
morfemens grundformer vidare och ger 
oss fonologiska detaljer. Med vissa mo-
difikationer kan väl den fonologiska 
komponenten fås att också ge skrift och 
vi får då en motsvarighet till antikens 
Orthographia. 

Det är klart att man kan känna igen de 
gamla delarna i grammatiken ända från an-
tiken, men jag tycker ändå att vi har kom-
mit ett stycke längre på vägen. Vägen tycks 
nu leda rakt in i människans allra heligaste: 
hennes tänkande. Det vore orättvist att bara 
konstatera att cirkeln sluter sig gång på 
gång i lingvistikens historia. 
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Rikssvenskt i nutida 
finlandssvenska 
Av Carl-Eric Thors 

När Hugo Bergroth 1917 gav ut sin "Fin-
landssvenska", kunde han skriva följande i 
inledningen till boken: "Verkan av (den 
politiska skilsmässan 1809) börjar i våra da-
gar spåras allt tydligare också i fråga om 
vårt språk, som synes skilja sig allt mer från 
svenskan i moderlandet. Detta kan måhända 
förefalla egendomligt, då ju kulturgemen-
skapen mellan oss och sverigessvenskarna in-
te avbrutits med den politiska, och då tack 
vare våra dagars förbättrade kommunika-
tionsmedel samfärdseln med Sverige så vä-
sentligt underlättats. Men om också trafiken 
mellan Finland och Sverige nu är vida livli-
gare än förr, så äro de våras besök i moder-
landet dock merendels av tillfällig art och 
kort varaktighet." 

Man är frestad att använda klyschan "det 
var då, det" på tal om Bergroths ord om 
samfärdseln och besöken i Sverige. Var och 
en vet, att båttrafiken Stockholm—Åbo är 
ytterligt livlig i våra dar, då färjor med stor 
kapacitet trafikerar rutten flera gånger i 
dygnet. Besöken i Sverige är varken få eller 
kortvariga. 

Bergroth, som dog 1937, hann uppleva 
radions tid, men det är inte säkert att han 
hörde mycket på Sveriges radio, bosatt i 
Helsingfors som han var. Den rikssvenska 
radion hörs nämligen inte bra i Helsingfors-
området, däremot utmärkt t. ex. på Åland 
och i Österbotten, och folk lyssnar mycket 
på den. Ifråga om TV är läget likartat. Det 
är inte möjligt att se Sveriges TV längre ös-
terut än i den åländska skärgården (och 
kanske i den västligaste delen av Åbolands 
övärld) i stora delar av det österbottniska 
kustområdet ses TV 1 utmärkt tack vare 
Vännäs-sändaren i Västerbotten. 

Till dessa kontakter kommer emellertid 
en: pressen. Veckopressen från Sverige har 
ett viktigt avnämarområde i Finland, för 
övrigt inte inskränkt till den svensktalande 
befolkningen, och dagstidningarna i Stock-
holm har inte så få läsare i Finland. Emel-
lertid förmedlas många språkliga nyheter 
från Sverige av de finländska dagstidning-
arna, t. ex. morgontidningen Hufvudstads-
bladet och eftermiddagstidningen Nya Pres- 
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sen i Helsingfors, Vasablaciet, Åbo Under-
rättelser samt Västra Nyland i Ekenäs, för 
att nämna de mest kända. Det finns åtskil-
liga medarbetare i dem som är mycket ly-
hörda för nyheter i språket - och sådana 
nyheter kommer ytterst ofta från tidning-
arna i Stockholm. 

Det rikssvenska uttalet har knappast någon 
starkare inverkan på det finlandssvenska. 
Som nämnt kan rikssvenskt tal i massmedia 
inte avlyssnas i södra Finland (sålunda inte 
i Helsingfors och Åbo). Det har som känt 
pågått en betydande emigration till Sverige, 
särskilt från Österbotten och Åland. Några 
emigranter har återvänt, och i deras tal spå-
ras rikssvensk påverkan ofta mycket tydligt. 
De är dock individuella särfall. 

Sådana bekanta tendenser i nutida riks-
svenskt uttal som sammanfall av kort u och 
kort ö eller labialisering av långt a är 
okända i finländskt riksspråk. 

Bergroth ville i görlig mån närma fin-
ländskt högspråksuttal till det rikssvenska 
och motarbetade bl. a. kortstavigt uttal av 
vissa ord som göra, vara. 1 vissa fall har 
hans strävanden lett till resultat, som när 
kortstavighet anses vulgär i en del ord. Men 
det är ha•r fråga om en indirekt inverkan av 
rikssvenskan. 

1 fråga om skriftenligt uttal av cxv. av 
och kyrka har utvecklingen i Finland gått 
parallellt med den i Sverige. Däremot har 
skriftinflytandet på en central punkt varit 
mycket svagare än i Sverige: i Finland hör 
man ganska sällan uttalat -t i kategorierna 
talet, visat, skrivit. En viktig faktor är att 
det inte finns något stöd för uttalat -t i 
folkmålen i Finland. Jag påstår dock inte att 
-t aldrig hörs i finlandssvenskt riksspråk i 
sådana ord. Det finns de som uttalar -t 
t. ex. i bordet och som inte är vare sig mo-
dersmålslärare eller språkvårdare. 

Ett svårbedömbart fall är dom för det 
normala finländska di, dem. Dom har ett 
starkt stöd i sydfinländska mål, däremot inte 
i Österbotten (där heter det i en del mål 
dem även som subjekt). Dom är faktiskt rätt 
vanligt numera, bl. a. i Helsingfors. Det be-
ror sannolikt på inflytande från Sverige, ef-
tersom det kan konstateras i sådana social-
skikt som knappast påverkas av dialekt. Hör 
man dom i Österbotten, måste det absolut 
tillskrivas rikssvenskt inflytande. - Det 
finns emellertid många som skarpt ogillar 
dom. Denna reaktion beror säkerligen på att  

formen uppfattas som "substandard" eller 
dialekt. 

Vari som har sagts här innebär inte att 
inte enstaka uttaisformer kan tränga in från 
Sverige. Dit hör arton som man numera inte 
sällan kan höra i Finland. 

Hur snabbt en språklig reform i Sverige kan 
tränga igenom i Finland, om den har stöd i 
finländskt tal, visas av de singulara verbfor-
mernas totala seger. Före 1940 var pluralis-
kongruens helt dominerande också i Fin-
land, trots att plurala verbformer är lika li-
tet levande i tal som i riksspråket i Sverige. 
Kongruens krävdes bl. a. i skoluppsatser. 
Det dröjde inte länge efter reformen i TT 
och de rikssvenska tidningarna förrän singu-
larformen slog igenom helt och hållet i Fin-
land. Tidningarna gick i spetsen. 

Det är också intressant att konstatera att 
sådana företeelser som undanträngandet av 
ej, icke till förmån för inte har ägt rum i 
finländskt skriftspråk lika väl som i Sverige. 
Engdahls och andras undersökningar visar 
detta, men också att utvecklingen har gått 
något långsammare i Finland. 

Det är dock i ordf örrådet som de språkliga 
nyheterna märks tydligast. Påverkan från 
Sverige är minst skönjbar i den officiella 
terminologin. Det inträffar att en gammal, 
gemensam term slopas i någotdera landet: 
Finland, men inte Sverige har kvar sina 
länsmän, medan krono/ogde är en levande 
term i Sverige, men är avskaffat i Finland 
sedan några tiotal år. De svenska hovrät-
tema har kvar sina assessorer, men i Finland 
byttes titeln hovrättsassessor på 1950-talet 
ut mot "hovrättsråd av lägre löneklass" (lö-
neklass motsvarar lönegrad i Sverige). När 
en ny officiell term tas i bruk i Finland, går 
det ofta till så att den först utformas på 
finska, varefter ett svenskt översättningslån 
kommer till. Typiska fall är socialskydd (fi. 
sosiaaliturva) om 'socialförsäkring' och 
skyddsväg 'övergångsställe på väg eller gata' 
(fi. suojatie - suoja 'skydd' + tie 'väg'). 

Den stora mängden nybildningar i all-
männare språk, t. ex. i tidningarna, synes 
dock ha sitt ursprung i Sverige. Dels tas nya 
ord upp direkt, dels inspireras nyord av 
vissa typer i rikssvensk press. 

Modetyper som kan iakttas i finländsk 
tidningspress är de på -vänlig (sittvänlig, 
siktvänliga fönster, fågelvänliga fågelskräm-
mor), på av- som det vanliga avstressad 
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(en kåsör i Hufvudstadsbladet talade för nå-
got år sedan om det avkoade och ausvinade 
Helsingfors), på -ing (typen snygging) och 
tidningsspråkets vanliga sammansättningar 
med nominal förled i verb: dagsitta (rubrik 
i Vasabladet 1970 på tal om en endagssitt-
strejk). Verb som mjuklanda, databehandla, 
vintersemestra, förhandsgranska är brukliga 
och delvis vanliga även utanför tidnings-
språket. 

Det synes som om termer inom skolväsen, 
samhällsplanering och ekonomisk debatt to-
ges upp i påfallande stort antal. Ordet 
grundskola är lagfäst i Finland och har fått 
en finsk översättning i det lika byggda pe-
ruskoulu. Från undervisningens område kan 
vidare nämnas läromedel, vuxenundervis-
ning, fortbildning och vidareutbildning, med 
betydelsen differentierad på samma sätt som 
i Sverige, nivågruppering, universitetsfilial. 
Överföring av termer på detta område är 
lättförståelig, eftersom det finns ett nära 
nordiskt samarbete just inom pedagogiken. 

Samhällsdebatten rör sig med termer som 
paneldiskussion, smygsocialisering, status-
symbol, mervärdesskatt och moms, multina-
tionell, samexistens, könsroll, tvärvetenskap-
hg. 1 vissa fall upptas nyheter mycket 
snabbt. Ordet mobbning lanserades 1969 i 
den rikssvenska debatten. 1 början av 1970 
hade massmedia i Finland en diskussion om 
mobbningen, så benämnd. 

Det är betecknande för modeordens roll i 
det nutida finlandssvenska språkbruket, att 
Hufvudstadsbladet julen 1969 gav ut en li-
ten skrift "Svenska modeord". Orden är 
välkända i Finland; beläggen är hämtade 
dels ur finländsk press, dels ur Akademiens 
ordboksarkiv och ur rikssvenska tidningar 
och tidskrifter. 

Nykomlingarna i det finlandssvenska ord-
förrådet tillhör inte alltid det vårdade språ-
ket. Det finns ganska många slangartade och 
populära ord som har vunnit burskap i Fin-
land, t. ex. knark, porr, fräckis, kön dis, vara 
inne, snygg i betydelsen 'nätt, vacker'. 

Det är enligt min mening troligt att ord 
och uttryck också sprider sig direkt från 
rikssvensk press. Grabb och kille, som båda 
föreföll en skolyngling i Finland "exotiska" 
på 1930-talet, är nu vanliga i vardagsspråk 
- de har sannolikt trängt in via det skrivna 
ordet. Tuff i betydelsen 'duktig' och på rik-
tigt har finlandssvenska ungdomar snappat 
upp ur tidningar (veckopressen inte minst). 

Alla nyheter i Sverige tas inte upp i Fin- 

land. Ord som läskig och brallis känns utan 
tvivel främmande i Finland, och många till-
fälliga bildningar, t. ex. i Stockholmspressen, 
hinner aldrig få spridning östanhavs. 

Ett faktum av stor betydelse är att veder-
taget rikssvenskt språkbruk lätt blir möns-
terhildande i Finland. 1 språkvårdssam-
manhang frågar folk gärna "Är uttrycket 
godtaget i Sverige?". Den inställningen ger 
naturligtvis god jordmån för nyheter från 
Sverige. 

Frågor och svar 

Under denna rubrik behandlas frågor av 
allmänt intresse till Institutet för svensk 
språkvård eller till tidskriften. Om inget an-
nat anges har frågorna besvarats av tidskrif-
tens redaktör. Förkortningar: SAOB = 
Svenska Akademiens ordbok; SAOL = 
Svenska Akademiens ordlista (9 upplagan). 

Att läsa långsamt och noga kan kallas för 
att lusläsa. Vad har det ordet för ursprung? 

Lusläsa synes vara ett mycket ungt ord. 
Det finns inte i någon svensk ordbok, så-
vitt vi har kunnat finna, och det tycks 
inte heller finnas någon förebild för det i 
något främmande språk. Troligen är lus-
läsa bildat till lusa i den vardagliga an-
vändningen "röra sig el. arbeta långsamt, 
söla", lusa i något (t. ex. en bok) "lång-
samt och noggrant genomgå något", och 
lusig "sölig, långsam" (jfr också "röra 
sig som en lus på en tjärad sticka" o. d.). 
Ordet lusläsa kan då från början ha be-
tytt "läsa långsamt eller lusigt", var-
ifrån steget till "läsa noggrant" inte är 
långt. - Ordet lusläsa torde inte ha nå-
got samband med uttrycket "läsa lusen 
av någon", vilket ju betyder "läxa upp 
någon" o. d. 

Man talar om att vissa mattor är tuftade. 
Skall detta ord stavas med ett eller två f? 

Tuftad är den korrekta stavningen, dels 
därför att det engelska grundordet stavas 
med ett f, dels därför att bokstaven f in-
te dubbelskrivs i svenskan annat än i ord-
slut (t. ex. klaff, straff, tuff) och i böj-
ningsformer av ord som slutar på ff (t. ex. 
tufft, neutrum av adj. tuff). 
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