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Standardsvenska och 
dialekt 1 övre Dalarnas 
skolor 
Av Erik Olof Berg fors 

Klagomål från lärarna med 
anledning av dåliga resultat 

1 en rapport till skolstyrelsen i Mora 20.5. 
1970 påtalade huvudläraren i svenska vid 
högstadieskolan adjunkt Karin Egardt de 
dåliga resultaten på standardproven i svens-
ka. Hon ansåg, att orsaken till dem främst 
var att finna i att många elever talar dia-
lekt och därför har svårigheter med svens-
ka språket. Detta framgick enligt hennes 
mening av betygsstatistiken, som visade att 
barn från byarna, där dialekt fortfarande ta-
las, hade nått sämre resultat på standard-
proven än barn från det centrala Mora, där 
det huvudsakligen talas standardspråk. Med 
denna uppfattning som utgångspunkt före-
slog hon ett antal åtgärder för att elevernas 
språkfärdighet skulle förbättras, bl. a. ville 
hon ha stödundervisning för dialekttalande 
barn och en utredning om dialekttalande 
barns kommunikationsproblem. 

En huvudlärarkonferens för länet i okto-
ber 1970 tog upp problemet till debatt. 
Konferensen avlät en skrivelse till SÖ. 1 
denna framhölls elevernas brister i förmå-
gan att i tal och skrift återge kunskapsstoff 
och tankar. Den främsta orsaken härtill an-
sågs vara att eleverna kommer från dialekt-
talande miljöer. Det påpekades vidare, att 
1969 års läroplan för grundskolan inte upp-
märksammar problemet och att lärarna där-
för inte får några anvisningar om hur detta 
bör kunna lösas. Skrivelsen utmynnade i en 
begäran, att SÖ inkallar en konferens för 
diskussion av frågor som rör undervisning 
av barn i områden med från standardspråket 
starkt avvikande dialekter och att SÖ till-
sätter en expertutredning. 

SÖ:s beslut blev att överlämna ärendet 
till länsskolnämnden i Kopparbergs län "för 
åtgärder som på nämnden ankommer". SÖ 
skrev också, "att SÖ i det fortsatta läroplans-
arbetet kommer att beakta dialektfrågan 
från såväl språklig som social synpunkt". 

Dialektförhållandena i Mora-
området 
Mora kommun, det område från vilket ele-
verna i högstadieskolan kommer, omfattar 
de gamla socknarna Mora, Våmhus, Sol-
lerön och Venjan. Var och en av dessa 
socknar har sitt eget mål. Dialektsplittring-
en har gått långt. Skillnaderna mellan soc-
kenmålen är markanta, men likheterna över-
väger. Ett gemensamt drag är att målen på 
väsentliga punkter skiljer sig från standard-
språket. Det kan vara befogat att jag i 
största korthet redogör för vad som skiljer 
Moraområdets mål från standardspråket. 

Följande fonologiska skillnader torde vara 
väsentliga. Gamla långa vokaler har diftonge-
rats, i något växlande omfattning och med nå-
got växlande resultat: knaiv, kniv, kneiv 'kniv', 
fhi,flsi,fJei '(gung)fly', brau, brid, brsid, b,uud 
'brud'. 

S. k. tilijämning har åstadkommit en påfal-
lande avvikelse från standardspråket: dg (ack. 
p1.) 'dagar', mg (ack. sing. och plur.) 'mage', 
gnwj 'gammal', bk 'baka', f,, 'fara' v., grener 
'granar', b&ksr 'bakar' v., beke. ' bkd 'baka-
de'. 

H-bortfall förekommer i större delen av 
området: ak:a 'hacka'. 

Uddljudande g och k och uddljudsförbin-
delsen sk kvarstår oförrnjukade framför vis-
sa främre vokaler: ged:a 'gädda', ken:a 
'känna', skeg: 'skägg'. 

Vid förrnjukning av sk framför vissa vo-
kaler uppstår inte ett J-ljud som i standard-
språket, utan resultatet blir stj: stjin: 'skinn', 
stjyldun 'skyldig'. 

Förbindelserna sj, skj och sj uttalas i Mora-
områdets dialekter som skilda ljud: sjo:k 'sjuk', 
sijo :rta 'skjorta', stiej., 'stjäla'. 

1 vissa delar av dialektområdet (östra 
Mora och norra Venjan) har y övergått till 
i: bit:a 'bytta', bid:je östra Mora, bid:ja. 
Venjan 'bygga'. 

1 stora delar av dialektområdet är kortsta-
vigt uttal bevarat i tvåstaviga ord: smidir 
'smeder', bak9 'baka', bjer.' 'bära'. 

1 en del av dialektområdet (vissa byar i 
östra Mora) ligger huvudtrycket på slutsta-
velsen i ursprungligen kortstaviga tvåsta-
vingar och i vissa sammansatta ord: gatu:' 
'gata', b'k':' 'baka', grre'is 'granris'. 

Den musikaliska ordaccenten och satsme-
lodin är i Moraområdet starkt avvikande 
från den ordaccent och den satsmelodi som 
råder i de centrala delarna av Sverige. 



Bland morfologiska karaktäristika kan fbi-
jande nämnas. Substantivens kasusböjning har 
bevarats i viss utsträckning, liksom verbens per-
sonböjning. Substantivens pluralböjning av-
viker ofta från standardspråkets: nom. ko:vsr, 
ack. /co:va 'kalvar'; nom. rovir, ack. rosi 'rävar'; 
klo:ver 'klövar'; grcvrr 'gravar'. 

Exemplen ger naturligtvis ingen fullstän-
dig bild av dialekten i Moraområdet, men 
de torde vara tillräckligt många för att visa 
att dialekten avviker mycket starkt från 
standardspråket. 1 själva verket hör denna 
dialekt till de svenska mål som skiljer sig 
mest från standardspråket. Många elever i 
Moraområdet talar dialekten i sina hem - 
enligt beräkning 35 % av en årskurs och 
nära 30 % av en annan årskurs. Detta ger 
dem ett utgångsläge för inlärningen av stan-
dardspråklig norm, som skiljer sig starkt 
från det utgångsläge som gäller för elever 
som talar standardspråk i hemmet. 

Grundskolans organisation i 
Moraområdet 

De första sex åren av grundskolan tillbring-
ar eleverna i skolor, som ligger inom ett av-
stånd av några kilometer från deras hem. 
Barnen från de dialekttalande områdena 
kommer därför under dessa sex år att i stor 
utsträckning utgöra dialekttalande enheter. 
De tre sista åren tillbringar eleverna i hög-
stadieskolan i centralorten Morastrand. Det 
är egentligen först här som jämförelsen mel-
lan dialekttalande och standardspråkstalan-
de elever sker på allvar. 

Anteckningar från besök i skolor 
och diskussioner med lärare 

Låt oss återvända till den punkt, där vi 
var innan jag började redogörelsen för dia-
lektförhållandena. De åtgärder, som läns-
skolnämnden vidtog, ledde till att jag och 
representanter för skolväsendet besökte ett 
antal låg- och mellanstadieskolor i Moraom- 

rådet med dialekttalande elever. Vi inhäm-
tade lärarnas synpunkter på vilken inverkan 
dialekten kan ha på barnens inlärning av 
standardspråket. Vidare lyssnade vi på bar-
nen under lektioner och raster. Följande 
synpunkter och iakttagelser kan nämnas. 

Enligt lärarnas uppgifter varierade antalet 
dialekttalande barn ganska starkt inom om-
rådet. 1 perifert belägna skolor var de fles-
ta av eleverna dialekttalande. 1 andra skolor 
var antalet mindre - i en skola uppskatta-
des det till i genomsnitt 50 %. Ganska all-
mänt ansåg lärarna att antalet dialekttalande 
barn var i avtagande. 

Vi fann att barnen i regel talade stan-
dardspråk under lektionerna, även i situa-
tioner då de kunde samtala fritt med var-
andra. Undantagen härifrån var ganska få. 
Även på rasterna kunde man höra standard-
språk i påfallande stor utsträckning, dock 
med variationer mellan skolorna. Det ver-
kade, som om skolsituationen krävde att man 
talade standardspråk. 

Lärarna nämnde några uttalssvårigheter 
främst bland de problem i undervisningen 
i svenska som kunde ha samband med att 
eleverna talar dialekt. Aspirationen av mi-
tialt h kunde vara svag, eller också var bar-
nen osäkra om var h skulle sättas in. H-bort-
fall förekommer, som tidigare nämnts, i dia-
lekten i större delen av området. 1 en skola 
hade barnen svårt för att använda y-ljudet 
på rätt ställe. Skolan ligger inom det om-
råde, där y övergått till i. Det uppgavs 
också att barn kunde ersätta J-ljudet i ord 
som dusch och brosch med -ss. Dialekten 
har som nämnts inte som standardspråket 
J-ljud för skriftens sj, sk, skj och stj och 
inte heller s. k. fors-ljud för skriftens rs. 
1 det sistnämnda fallet har dialekten -ss, 
t. ex. fss: 'fors'. 

Flera lärare ansåg, att dialekttalande ele-
ver var blyga och hänimade, när de skulle 
uttrycka sig muntligt på standardspråk. 1 
synnerhet lågpresterande elever talade stan-
dardspråk mindre spontant än de talade sitt 
mål och hade svårt för att ge en längre, sam-
manhängande redogörelse på standardspråk. 
Att begåvningsskillnaden var betydelsefull i 
detta sammanhang framhölls från flera lä-
rare. 

På hösten 1971 besökte jag högstadiesko-
lan i Morastrand. Därvid bekräftades den 
uppfattning om språksituationen, som jag 
förut fått. Något som märkbart avvek från 
tidigare intryck framkom inte. 
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Preliminär pedagogisk undersök-
ning 

För de elever som läsåret 197 1-1972 gick 
i klasserna 7 och 8 finns material, som är 
av intresse för en undersökning av dialek-
tens inverkan på inlärningen av standard-
språket. Detta material består av resultaten 
av intelligenstest och prov i läsning och 
rättskrivning. Dessa resultat har jämförts 
med betygen i svenska i resp. årskurser. Ele-
verna har delats upp i standardspråkstalan-
de och dialekttalande. Jämförelsen visar, att 
de standardspråkstalande i genomsnitt har 
bättre betyg i svenska än de dialekttalande. 
Denna skillnad kvarstår, om man jämför 
individer på samma intelligensnivå. Skillna-
den mellan de båda grupperna i förmåga 
att läsa och stava tycks av proven att döma 
vara för liten för att den skall kunna vara 
orsak till betygsskillnaden. Man har då an-
ledning att förmoda, att de moment inom 
ämnet svenska där skillnaderna mellan grup-
perna framträder är muntlig framställning 
och uppsatsskrivning. De slutsatser som kan 
dras ur denna preliminära undersökning 
stämmer med lärarnas förut nämnda upp-
fattning, att dialekttalande elever har brister 
i den muntliga framställningen. 

Forskningspian. Påbörjad forsk-
ning 

Vid planeringen av forskningen har jag sam-
arbetat med Gösta Berglund, bitr. professor 
i pedagogik vid Uppsala universitet, och 
Sven Styrborn, universitetslektor i sociologi 
vid Umeå universitet. Vi har föreslagit, att 
språkliga, pedagogiska, sociologiska och sta-
tistiska experter skall samarbeta inom ett 
projekt. Vi har ansökt två gånger hos skol-
överstyrelsen om medel för forskning men 
har ännu inte fått något anslag. Forsknings-
planen upptar följande sex moment: 

Bl. a. bearbetning av redan tillgängligt 
material (pågår vid institutionen för 
pedagogik vid Uppsala universitet, se 
ovan). 
Undersökning av elevernas dialekt. 
Denna dialekts förhållande till stan-
dardspråket - de viktigaste olikheter-
na. Uppställande av kriterier på dia-
lektalt språk. Uppdelning av eleverna i 

dialekttalande och standardspråkstalan-
de. 
Undersökning av dialekttalande elevers 
hembakgrund. 
Undersökning av dialekttalande elevers 
sociala och emotionella anpassning till 
skola och samhälle. 
Mätning av dialekttalande elevers skol-
prestationer i förhållande till standard-
språkstalande elevers skolprestationer, 
varvid social bakgrund och intelligens 
konstanthålles. 
Åtgärder, som följer av utfallet av ovan-
stående undersökningar, t. ex. förslag 
till ändringar av läroplan och under-
visningsmetod, stödåtgärder, följdforsk-
ning. 

Trots bristen på anslag från skolöversty-
relsen har forskning igångsatts i begränsad 
omfattning. Förutom den ovannämnda be-
arbetningen av pedagogiskt material pågår 
sociolingvistisk forskning inom projektets 
ram. Sven 0. Hultgren, studerande vid in-
stitutionen för nordiska språk i Uppsala, har 
under höstterminen 1973 genomfört en un-
dersökning i enkätform bland elever, för-
äldrar och lärare i Mora, Älvdalen och 
Malung. Undersökningen rör dialektens fö-
rekomst och funktion i olika talsituationer 
samt attityder till dialekt och standardspråk. 
Det insamlade materialet kommer nu att be-
arbetas. 

Beräknade resultat av undersök-
ningen 

De resultat som nås vid den tvärvetenskap-
liga undersökningen i övre Dalarna bör kun-
na vara av generellt värde. De bör kunna 
belysa den språksociala situationen även för 
elever i övriga områden i vårt land med 
dialekter som avviker starkt från standard-
språket. De bör kunna visa, om det språk-
ligt unika utgångsläge, som elever från så-
dana områden har, utgör ett hinder för att 
dessa elever skall kunna tillägna sig de bas-
färdigheter i svenska, som de har rätt att 
kräva att skolan skall ge dem. Samtidigt 
bör resultaten kunna bidra till att belysa 
övriga problem av social och emotionell art 
som hör samman med övergången från mel-
lanstadium till högstadium, särskilt med 
övergången från glesbygdsskola till centrali-
serad högstadieskola. 



Vanliga och ovanliga ord 
Av Margareta Westman 

Det finns många slags undersökningar av 
ordförråd. Mer och mer vanligt är att man 
på skilda sätt beräknar frekvenser för olika 
ord och rangordnar dem efter frekvenserna. 
På så sätt får man reda på vilka ord som är 
vanligast. 1 denna uppsats redogörs för ett 
försök att få fram, inte de vanligaste orden 
i en text utan de som bär textens innehåll. 

Materialet 

1 en undersökning av enkelt skriftspråk som 
kallas projektet Skrivsyntax ingår två paral-
lella delar. Den ena gäller språket i 150 
gymnasistuppsatser och utförs av lektor Tor 
Hultman. Den andra gäller språket i fyra 
typer av enkel bruksprosa: samhällsinforme-
rande broschyrtexter, informativa tidnings-
texter, lärobokstexter och debattexter ur böc-
ker och tidskrifter, och den undersökningen 
utförs av mig. 

Vi kartlägger språket i dessa texter ur 
många aspekter och vi ville också se hur 
ordförråden var uppbyggda. För detta be-
hövde vi ett jämförelsematerial, och det vi-
sade sig att vi kunde få tillgång till ma-
terial från den maskinella bearbetning av 
ca en miljon ord ur tidningstext som utförts 
under ledning av Sture Allén i Göteborg och 
som delvis publicerats i Nusvensk frekvens-
ordbok (NFO) 1 och 2. 

Metoden 

Vid flera tillfällen har Sture Allén presen-
terat och diskuterat resultaten från sina un-
dersökningar, och han har då också beskri-
vit ett fenomen som han kallar täcknings-
grad (t. ex. i Språklig databehandling 1970, 
s. 52). Med den termen avses hur stor del 
av en textmassa som täcks av ett visst antal 
olika ord. (Med "ord" avses i fortsättningen 
i denna uppsats s. k. graford, dvs, ord som 
de står i texten. Detta innebär att t. ex. or-
det "min" alltid räknas som samma ord, 
vare sig det betecknar ett ansiktsuttryck el-
ler att något tillhör mig; däremot räknas 
"min" och "mitt" som olika ord.) 

För att få fram täckningsgraden rangord- 

nar man alla ord i materialet efter frekvens 
och räknar sedan efter hur stor del av text-
massan som täcks av alla ord t. o. m. en 
viss rang. 1 Alléns material visar det sig 
t. ex. att de fyra vanligaste orden tillsam-
mans utgör drygt 10 % av all text, att de 
tio vanligaste orden tillsammans utgör drygt 
20 % av all text osv. Täckningsgraden för 
ett visst antal ord är beroende av textläng-
den, men Allén menar att den stabiliseras 
ungefär vid en textlängd om ca 20 000 ord. 

För vår undersökning kom Tor Hultman 
på idén att vi skulle utnyttja den lista i 
NFO 1 där orden finns rangordnade efter 
fallande frekvens samtidigt som det för varje 
rang finns angivet hur stor del av hela text-
massan som täcks av ord med den rangen 
eller högre rang. Ett utdrag ur denna lista 
ser ut så här: 

relativ del av 
rangnummer textmassan som täcks 
t.o.m. 	4 10,4% 
t. o. m. 	10 20,2 % 
t. o. m. 	20 29,6 % 
t. o. m. 	65 40,0 % 
t. o. m. 	205 50,0 % 
t. o. m. 	691 60,0 % 
t. o. m. 2 183 70,0 % 
t. o. m. 6 572 79,9 % 

På grundval av dessa uppgifter gjordes 
det upp åtta listor över de sammanlagt 
6 822 olika ord som faller inom ovanstående 
intervaller. (Att orden är fler än det största 
rangnumret beror på att flera ord har sam-
ma rang.) Vi valde som synes att stanna 
vid 80-procentsgränsen, ty efter denna gräns 
ökar antalet olika ord mycket starkt. För att 
täcka de återstående 20 procenten av text-
massan används i Alléns material 96 594 
olika ord. 

De 6 822 orden på listorna var alltså de 
vanligaste orden i Göteborgsundersökningen. 
Orden på varje lista täckte ungefär 10 % 
av textmassan i det materialet. Just de ord 
som i NFO 1 har rangnummer 1-4, 5-
10, 11-20, 21-65 etc, undersöktes i mitt 
material. Jämförelsen utföll så, att man kun-
de konstatera en nästan förbluffande likhet 
i täckningsgraden för orden i samma fre-
kvensband mellan Allén-materialet och de 
fyra typerna av undersökt bruksprosa. 

Orden i var och en av de åtta listorna 
täckte tillsammans aldrig mindre än 8,5 % 
och aldrig mer än 11,3 % av all text i en 



textgrupp. Och man bör därvidlag notera 
att dessa fyra textgrupper var för sig inte 
omfattar mer än 21 000-23 000 ord. (1 
de enskilda texterna finns det naturligtvis 
mycket större avvikelser.) 

Men trots överensstämmelsen finns en 
skillnad mellan de olika textgrupperna. Till-
sammans täcker orden i de åtta listorna 
knappt 80 % av textmassan i broschyrtext-
gruppen, i tidningstextgruppen och i läro-
bokstexterna. 1 dessa grupper återstår 
20,75 %, 20,04 % respektive 20,22 % av 
texten när orden på de åtta listorna tagits 
bort. 1 debattextgruppen däremot återstår 
endast 16,05 % av textmassan när orden 
på listorna sorterats undan. De ord som är 
mest frekventa i Alléns material utgör alltså 
en större del i dessa språkprov än i de andra. 

Vanliga ord 

Vilka slutsatser kan man dra av denna skill-
nad mellan broschyr-, tidnings- och läro-
bokstext å ena sidan och debattext å den 
andra? Rimligen bör det ju förhålla sig så 
att ord som förekommer ofta är lätta att för-
stå, dem är läsarna vana vid, men detta är 
inte den enda egenskapen hos de ofta före-
kommande orden. 

1 inledningen till NFO 2 diskuterar Allén 
just frågan om huruvida ordens frekvens-
värden har någon psykologisk realitet. Han 
nämner undersökningax av ords "avail-
ability" (ung. = tillgänglighet) och "famil- 
iarity" (ung. 	förtrogenhet): "På det hela 
taget har man funnit en god överensstäm-
melse mellan resultaten av sådana här test 
och frekvensundersökningar." Men Allén 
fortsätter och nämner ett undantag: "En 
avvikande ordgrupp bildas av de mer kon-
kreta substantiven (tandborste osv.) som 
tenderar att vara mer förtrogna än frekven-
ta." Detta är ett principiellt mycket viktigt 
undantag som jag återkommer till. 

1 sin uppsats Hur mycket står det i tex-
ten (i Folkmålsstudier XXIII, Förhandling-
ar vid Sjunde sammankomsten för svenskans 
beskrivning, Åbo 1973) diskuterar Ulf Tele-
man hur man skall ge olika vikt åt bety-
delseorden i en text. Han nämner också se-
rier av hyponymer (= underordnade be-
grepp) som byggnad - hus - stuga och 
säger att ". . . i varje sådan hyponymserie 
finns det en centralnivå som är kommunika-
tivt bestämd. - - - 1 den nämnda hypo- 

nymserien representerar hus centralnivån. 
På den nivån ligger de begrepp som vi är 
mest förtrogna med. Roger Brown har visat 
hur barn först lär sig ord för begrepp i 
mitten av en hyponymserie; i andra hand 
kommer ord för mera generella eller mera 
speciella begrepp." 

För att förklara skillnaden mellan dels 
broschyr-, tidnings- och lärobokstexter, dels 
debattexter i fråga om andelen ord utöver 
de ord som i Alléns undersökning täckte 
80 % av texten, tror jag inte att det är fel 
att anta att den delvis är ett tecken på en 
skillnad i beskrivningsnivå hos dessa text-
typer. Debattexterna handlar alla om äkten-
skaps- och kvinnofrågor (för att till ämnet 
överensstämma med gymnasisttexterna i den 
nämnda parallellundersökningen), och det 
ämnesområdet behandlas eller berörs ofta i 
den allmänna debatten och därmed i tid-
ningsspråk (och därför också i Göteborgs-
undersökningen). Men dessutom behandlas 
detta ämne med ord som med Telemans 
terminologi hör hemma på en rätt central 
begreppsnivå, och detta medför att flera av 
de konkreta orden i debattexterna än i de 
övriga texttyperna är sådana som förekom-
mer bland de 6 822 vanligaste hos Allén 
och därför sorterades ut. 

1 de övriga textgrupperna däremot varierar 
ämnena - vilket möjligen inte betyder så 
mycket - och de specificerande ord som fö-
rekommer i t. ex. en broschyr om paketför-
sändelser eller en artikel om helljus är inte 
så frekventa i den allmänna debatten. Det 
är ofta just den typen av ord som Allén 
nämnde i citatet från inledningen till NFO 
2, dvs, konkreta substantiv. Dessa konkreta 
substantiv behöver ingalunda vara mindre 
"vanliga" eller mindre välkända än de ord 
som förekommer oftare i tidningsspråket i 
gemen. Det som karakteriserar dem är i 
stället att de är så bestämda och avgränsade 
till sin betydelse att de bara används i sam-
manhang där man talar om just det ämne 
där de hör hemma, och de ämnena är 
kanske inte de som oftast aktualiseras i 
massmedierna. 

Om det förhåller sig så som här har skis-
serats så skulle det betyda att det finns fle-
ra förklaringsgrunder till ordens olika fre-
kvenser. Hög frekvens tillkommer ord med 
rent kopplande uppgifter i språket, dvs. 
formord som artiklar, prepositioner, kon-
junktioner etc. Men även ord som rent for-
mellt tillhör språkets "tunga" ordklasser, s. k. 



betydelseord, kan ha hög frekvens även i ett 
stort och mångskiftande material, om deras 
betydelse är tillräckligt vag. Det gäller så-
ledes inte bara hjälpverben och liknande 
utan även substantivformer som utveckling, 
situationen, verbforrner som menar, drar el-
ler adjektivformer som långa, allmänna (al-
la dessa ord finns bland de 900 vanligaste i 
Alléns material). Hög frekvens tillkommer 
dessutom ord som tillhör ämnesområden 
som av någon anledning särskilt ofta ak-
tualiseras i det undersökta materialet. Men 
för sådana ord inom samma betydelseområ-
de torde det vara så att ord på centralnivån 
får högre frekvens än mer specificerande ter-
mer - eller om man vill vända på steken 
- de mest frekventa orden inom ett bety-
delseområde bestämmer vad som är central-
nivån, som kanske kan skifta från texttyp 
till texttyp. 

Rent principiellt står sålunda ett ords 
frekvens i ett större material, hämtat från 
olika ämnesområden, i omvänd proportion 
till dess grad av specifikation i betydelsen, 
med två generella undantag: dels kan ett 
starkt specificerande ord, t. ex. ett egen-
namn, av någon utomspråklig anledning stå 
i centrum för den allmänna uppmärksam-
heten och återkomma på tal om många äm-
nen, dels kan en mycket vag term, som bor-
de kunna passa i många olika sammanhang, 
ha ett stilvärde som gör att den inte aktuali-
seras även om begreppet gör det. 

De verkliga temaorden 

Jämförelsen mellan Alléns listor stannade 
dock inte vid att de procentuella andelarna 
av textmassan mättes. De ord som inte fanns 
med på listorna med de 6 822 orden skrevs 
ut i förteckningar för varje enskild text. 

Dessa förteckningar över "ovanliga" ord 
är ganska omfattande, de innehåller ca 50-
500 olika ord för var och en av de samman-
lagt 85 texterna. Ett närmare studium av 
dessa förteckningar visar att resonemanget 
ovan om graden av specifikation eller styr-
kan i betydelsen verkligen synes ha fog för 
sig. Men för att ytterligare skärpa denna 
tendens ordnade jag just dessa i Alléns ma-
terial mindre frekventa ord efter deras 
frekvens i varje enskild text och skrev upp 
de 4-20 mest frekventa orden för var text. 
Resultatet blev då listor av följande utse- 

ende. (Siffrorna anger frekvensen i tex-
ten.) 

lista 1 lista 2 
avdrag 7 	värnpliktiga 10 
grundavdraget 5 	befälet 3 
skattskyldig 4 	dina 3 
taxerad 4 	ditt 3 
1971 4 	grundutbildning 3 

kamraterna 3 
lydnad 3 
utbildningstiden 3 

lista 3 
arbetsförmedlingen 11 
flyttning 6 
utbildningsbidrag 5 
anordnas 4 
arbetslös 4 
hemorten 4 

Exemplen ovan är från broschyrtexter 
och de förefaller åtminstone mig som slå-
ende sammanfattningar av innehållet. Knap-
past någon kan väl tveka om texternas te-
ma. Lista 1 hänför sig till en bilaga till 
skattetabellen avsedd som hjälp vid dekla-
ration. Lista 2 hänför sig till en introduk-
tionsbroschyr som delades ut till alla värn-
pliktiga år 1971. Lista 3 gäller en AMS-
broschyr om utbildningsbidrag vid flyttning 
från hemorten. Man kan också notera or-
den ditt och dina i värnpliktsbroschyren, de 
ger ingen upplysning om innehållet utan 
markerar en attityd, nämligen att framställ-
ningen är riktad direkt till en viss grupp 
läsare. - Motsvarande listor för de övriga 
broschyrtexterna erbjuder lika upplysande 
läsning. 

Det kan naturligtvis invändas att just 
broschyrtexter är så enkla och rakt på sak 
att en sådan här listning kanske kan ge re-
sultat för dem, men att detta då inte be-
höver gälla för andra typer av informa-
tionsprosa. Emellertid ger också listorna för 
tidningstexterna ungefär samma bild: 

lista 4 lista 5 
däcken 5 Bayless 
byt 4 Jerome 
batteriet 3 borrningar 
dubbarna 3 havs 
kolla 3 oljeprospektering 
låsen 3 
spola 3 



lista 6 riga på listan. Det hade ju t. ex. varit fullt 

dygnsrytm 7 möjligt att ordet signaler i lista 	11 	ovan 

öqvist 6 hade stått i lista 10 i stället och där fått 

kvälismänniskor 4 innebörden 	"trafiksignaler". 	Men 	det 	är 

jobba 3 inte bara ämnet eller temat i vid mening 

lektor 3 som man kan få reda på utan också vilka 

sömnskuld 3 huvudsynpunkter som förs fram. Exempel 

tidig 3 från två läroböcker: 

Även lärobokstexterna visar liknande re-
sultat: 

lista 7 lista 8 
alkohol 8 	% 12 
doser 8 	kol 9 
lugnande 6 	oljan 8 
alkoholism 5 	kolet 7 
nervsystemet 5 	stenkol 6 
psykofarmaka 5 	energikällor 6 
schizofreni 5 

lista 9 
levnadsstandard 5 
nationalinkomsten 4 
givits 3 
u-länder 3 

Det visar sig också att utfallet av en så-
dan här listning inte är särskilt beroende av 
textens längd. Naturligtvis finns det mer 
utrymme för riktigt höga frekvenser i de 
längre texterna, men det finns inga klara 
skillnader som direkt kan hänföras till text-
längden. Listorna nedan gäller två mycket 
olika långa texter. 

lista 10 lista 11 
(text om samman- (text om samman- 
lagt 267 ord) lagt 2 241 ord) 
bilisterna 4 	beteendet 	12 
Skanstullsbron 4 	individerna 	8 
Essingeleden 3 	honan 	 7 

gatukontoret 3 	signaler 	6 
kollektivfil 3 	hanen 	 5 

revir 	 5 
rörelsemönster 	5 
ungarna 	5 

Lista 10 härrör från en kort tidningsar-
tikel om trafikomläggningar i Stockholm, 
lista 11 från ett avsnitt om etologi i en lä-
robok för gymnasieskolan. 

En sållning av den här typen ger alltså - 
åtminstone i dessa fall - en rätt god upp-
fattning om textens tema. Orden har i re-
gel ganska bestämd betydelse men man kan 
observera att vissa av orden får sin fulla 
betydelse först i kombination med de öv- 

lista 12 lista 13 
kärnfamiljen 5 skilsmässa 15 
polygyni 5 äktenskapets 10 
polyandri 4 monogami 5 
funktionen 3 värderegeln 5 
monogami 3 monogamt 4 
patriarkaliska 3 praxis 4 

sakrament 4 

Den ena av de två texterna som dessa 
listor hänför sig till har de båda under-
titlarna "Typer av familjer" och "Famil-
jens funktioner" och är tagen ur en bok 
som heter "Människor i samspel". Den and-
ra hör till ett avsnitt med titel "Livsåskåd-
ningens svar på etiska problem" ur en bok 
som heter "Människan och livsåskådningar-
na". Det kan knappast vara svårt för någon 
att gissa rätt på vilken text som är mer 
psykologisk-sociologisk och vilken som mer 
diskuterar moralfrågor. 

Detta att listan visar hur en viss text 
tar upp sitt ämne syns tydligt också i listor-
na från debattexterna. Dessa handlar ju alla 
om äktenskaps- och kvinnofrågor i vid me-
ning. Ett par exempel på listor ur denna 
kategori: 

lista 14 lista 15 
harmonisk 3 avlöning 	4 
samlevnad 3 pension 	4 
förorter 2 valfriheten 	4 
glesbygden 2 illusorisk 	3 
känslomässigt 2 sarnhällsinsats 	3 
uppväxt 2 sjukförsäkring 	3 

äktenskapets 	3 

Eller ett par andra med återigen lite an-
nan inriktning: 

lista 16 lista 17 
mamman 6 etik 	 9 
likadelningen 5 etiken 	 6 
barnavården 2 kristet 	 4 
barnavårdscen- varann 	 4 
tralen 2 äktenskapets 	4 
handlag 2 förlåtelsen 	3 
Malin 2 motsättning 	3 
pappan 2 samlevnadsform 	3 

Listorna talar för sig själva. 



En svårighet som genast inställer sig är frå-
gan hur många ord man behöver ta med 
för att få fram en tillräckligt tydlig lista. 
Det tycks variera. Ibland kan så lite som de 
tre mest frekventa av dessa "ovanliga" ord 
räcka. Ett exempel från en tidningsartikel: 

lista 18 
potatis 	10 
bisulfit 	4 
Gillberg 	4 

Dessa tre ord ger verkligen en samman-
fattning av innehållet i den artikeln, men 
ofta behövs flera ord för att man skall kun-
na fatta vad texten handlar om. När det 
gäller debattexterna tycks det ibland bli 
nödvändigt att ta med ord som har den 
låga frekvensen 2, men dessa kan i gengäld 
bli så många att det inte är praktiskt eller 
egentligen behövligt att ta med allihop. 
Det enklaste förefaller då vara att sätta en 
gräns vid t. ex. 10 ord. För att man skall 
kunna bestämma var man skall dra gränsen 
i fråga om ord med samma frekvens bör de 
ordnas i alfabetisk eller någon annan ord-
ning. Att ta med ord med lägre frekvens 
än 2 är olämpligt då det skulle innebära 
att alla ord som inte tillhör de bortsorterade 
skulle komma i fråga; en enskild förekomst 
av ett ord kan knappast tillmätas någon be-
tydelse. 

Det förefaller som sagt som om resultatet 
inte påverkas nämnvärt av texternas längd. 
Den företeelse som denna listning bygger 
på är den tendens till hög frekvens i en be-
stämd språksituation som temaorden har. 
Jag kan på den punkten hänvisa till ar-
tikeln "Ord, massor av ord" av Hans Karl-
gren (Språkvård 1972, nr 3, s. 14), där han 
talar om att ". . . innehållsord . . . har en be-
nägenhet att 'klumpa sig' i texterna 
För att få ett grepp om denna speciella 
frekvens för de "ovanliga" orden räknade 
jag ut kvoten mellan olika ord och löpan-
de ord för den del av varje text som inte 
hade sorterats ut. 

Att beräkna kvoten mellan olika ord och 
löpande ord är ganska vanligt inom språk-
forskningen, och det används framför allt 
som ett mått på ordvariation. Det är dock 
ett mått som, tillämpat på hela texter, är 
mycket starkt beroende av textlängden, dvs. 
ju längre en text är, desto fler upprepning-
ar finns det i den. 1 det här speciella fallet  

gäller ju att utslaget för listningen blir bätt-
re om ordvariationen inte är alltför stor, 
dvs, om det förekommer viss upprepning 
bland de ord som finns kvar efter utsorte-
ringen. Man kan tycka att sådana upprep-
ningar borde förekomma mer i längre texter, 
dvs, ju längre texten är desto lägre borde 
kvoten vara. Jag undersökte korrelationen 
mellan den totala längden (i ord räknad) 
för var text och kvoten av olika ord/löpan-
de 

rd/löpan-
de ord för de ord av texten som återstod 
efter sållningen. 1 dessa 85 texter fanns 
inget samband alls mellan textlängd och 
kvot (rsrs-0,07). Längden på texterna i 
sin helhet varierar mellan 227 och 2 988 
ord, och kvoten för olika ord genom löpan-
de ord i den icke bortsållade delen av texten 
varierar mellan 0,97 och 0,42. 

Större inverkan än textlängden tycks stor-
leken på den relativa andel av texten som 
kommer med i denna speciella ordfrekvens-
undersökning ha. En prövning av samban-
det mellan den procentandel av texten som 
blev kvar och kvoten mellan olika ord och 
löpande ord i denna del gav till resultat ett 
positivt samband, r 0,42. Den andel av 
de enskilda texterna som återstod varierar 
mellan ca 10 % och ca 30 %. (Jag prövade 
också korrelationen mellan det absoluta an-
talet ord som återstod och kvoten för dessa 
ord. Där fanns inte något samband alls, 
vare sig positivt eller negativt.) 

Beräkningarna tyder på att om man vill 
ha någorlunda användbara listor bör man 
se till att den ursprungliga sållande listan 
inte plockar bort mer än 80 % av textens 
ordmassa. Men var man skall dra gränsen 
måste bero på syftet med listningen. Det 
blir naturligtvis mera praktiskt ju mindre del 
av texterna som återstår, och de ovanståen-
de listorna visar ju att även om man ploc-
kar bort så mycket som 80 % av en text 
så kan man få ganska kraftiga koncentra-
tioner av innehållsord kvar. Poängen är dock 
att den sållande listan skall grunda sig på 
ett annat material än det man vill få fram 
temaorden ur. 

Slutsatser 

Vad kan nu en sådan här listning tjäna till? 
Den kan nog säga en hel del. Den visar 
t. ex. att materialet från NFO är tillämpbart 
på annan informativ text. Men den kan 
också antyda att man vid tillverkningen av 
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s. k. stopplistor vid informationssökning via 
datamaskin kanske kan gå längre än att ba-
ra sätta upp formord, eftersom det tycks f in-
nas en hel mängd s. k. betydelseord eller 
innehållsord som är så vanliga i många 
olika sammanhang att de inte kan sägas 
prägla en text med avseende på innehåll el-
ler författare utan snarare med avseende på 
en hel genre eller en hel epok. 

En fördel med detta slags listning tycks 
vara att det är graforden som behandlas. 
Detta innebär att det finns en liten säker-
het mot att centrala temabundna ord som 
tillhör ständigt aktuella ämnen skulle sållas 
bort. Som exempel kan tas ordet äktenskap 
som finns med bland de 6 822 ord som ut-
gick, medan den böjda formen äktenskapets 
kunde komma med på speciallistorna för 
flera av de texter som handlade om det. 

Jag tror slutligen att man kan dra ännu 
en lärdom av detta experiment. Den gäller 
språkinlärningen. Det är för närvarande 
inte ovanligt att man till stor del stöder 
sig på gängse frekvensordlistor för att få 
fram ett centralt ordförråd som skall läras 
ut. Men om någon skall lära sig ett språk 
enbart med hjälp av organiserad undervis-
ning som bygger på frekvensordböcker, då 
kan det uppenbarligen finnas en risk att 
eleven lär sig något slags alhnänspråk som 
drivet till sin spets gör att han kan delta i 
alla möjliga diskussioner utan att någon-
sin begripa vad de egentligen handlar om 
och utan att själv kunna tala om någon-
ting bestämt. Därför måste man antagligen 
göra en avvägning, så att eleverna får dels 
ett allmänspråk, dvs, en bas bestående av 
de vanligaste allmänna orden, dels en upp-
sättning bestämda, konkreta ord eftersom 
varje språksituation kräver sådana. Hur de 
mera konkreta och till betydelsen bestämda 
orden skall väljas ut är egentligen inte en 
språklig fråga, och det kan också hända att 
den spelar mindre roll. Det viktiga kan va-
ra att man som nybörjare kan tala om nå-

gonting för att därifrån fortsätta och lära 
sig vad annat heter som man vill tala om. 

Språk i ett mångfald igt 
samhälle 
Au Lachinan M. Khubchandani 

Författaren till denna översikt är chef 
för Indian Institute of Advanced 
Study, Simla. 

Indien ger oss en enastående provkarta på 
språk i användning. 1 ett land med en be-
folkning på 550 miljoner håller tjogtals små 
folkgrupper på några tusen personer fort-
farande fast vid sina modersmål i olika fler-
språkiga enklaver. 

Under historiens lopp har fyra språkfa-
milj er - den indoeuropeiska, den dravidis-
ka, den austro-asiatiska, den sino-tibetanska 
- representerade av olika etniska grupper, 
verkat och återverkat på varandra, vilket 
har lett till att det finns en grundläggande 
kulturell enhetlighet på den indiska subkon-
tinenten. Många indiska språk har påver-
kats av det historiska skeendet som en sam-
mansatt språklig enhet. De har utvecklats i 
samma tättbefolkade område och har fått 
många fonologiska, grammatiska och lexi-
kaliska likheter. 

De moderna språkundersökningarna i lan-
det har koncentrerats till fonologiska och 
grammatiska beskrivningar av många talade 
och skrivna språk och därvid betonat de 
skillnader som råder i fråga om språkliga 
system i olika delar av landet. Sådana en-
sidigt inriktade redogörelser för de skilda 
språken ger - mot bakgrund av den rå-
dande tendensen till kamp för språkliga pri-
vilegier på alla livets områden - intrycket 
att språklig mångfald utgör ett stort handi-
kapp för den nationella sammanhållningen. 
Dessa moderna riktningar i språkvetenska-
pen gör inte full rättvisa åt "den organiska 
enhetligheten" i de mönster och processer 
som verkar i talspråkets utveckling i Indien 
som helhet. Det har nu blivit nödvändigt för 
indiska språkmän och samhällsvetare att 
undersöka språkets roll i samhället och i in-
dividens liv och skaffa sig bättre begrepp 
om de sociolingvistiska realiteterna i dagens 
Indien. 

Språklig mångfald 
De indiska förhållandena, med en mängd 
språk inom en enda statsfederation, har i 
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stor utsträckning dragit uppmärksamheten 
till sig från demografer och samhälisvetare 
med särskilt intresse för utvecklingsländer 
- i all synnerhet från sådana som anser 
språklig identitet hänga samman med na-
tionell eller medborgerlig identitet, som i 
Europa. Många samhällsvetare står hand-
fauna inför de relativt flytande delmönstren 
i det sociala och språkliga beteendet och in-
för de variationer i språkbruket som finns i 
stora delar av subkontinenten. De betraktar 
Sydasien som "ett språkligt dårhus", "ett 
språkmuseum" eller "en sociolingvistisk jät-
te", och riktar därmed en allvarlig utmaning 
till samhällsplanerarna. 

Indien som språkligt område utsätts ofta 
för olika sinsemellan motsägande tolkningar. 
Mycket av den förvirring som råder vid tolk-
ningen av Indiens språkliga förhållanden 
beror på tendensen att behandla subkon-
tinenten som en helhet eller som ett antal 
små språkligt isolerade enheter. A andra si-
dan är mångsidigheten i det indiska sam-
hället klart erkänd. 1 ett sådant samhälle 
går olika socio-kulturella drag tvärs igenom 
stater och distrikt, och de hejdas knappast 
av politiska eller administrativa gränser. 1 
ett pluralistiskt samhälle finns det en gemen-
sam kärna av erfarenheter. 

De nuvarande språkliga staterna i Indien 
är i själva verket baserade på den språkliga 
identiteten hos dominerande påtrycknings-
grupper. Varje enskild språkregion är inte 
nödvändigtvis ett område med enhetligt 
språkbruk, något som har antytts som en 
trosartikel av många socio-politiska, admini-
strativa och utbildande institutioner i skilda 
stater. 1 motsats till den traditionella indis-
ka toleransen gentemot språklig heterogeni-
tet med sin grund i den enkle mannens fler-
språkighet som så lätt anpassar sig efter 
situationen, har vi under de senaste åren 
fått se starka krafter i rörelse för språklig 
autonomi i språkutvecklingens namn. 

Språkutveckling 

För närvarande tycks en svärm av språkut-
vecklingsinstitutioner, som är isolerade från 
varandra och hängivna diverse "traditioner", 
dra iväg åt olika håll under namnet moder-
nisering. Men en individ eller ett språksam-
hälle reagerar spontant på de språkliga be-
hoven i olikartade situationer genom pro-
cesser som tillnärmning, assimilation, bibe- 

hållande och nyskapande, vilka i lingvistiska 
termer är kända som analogi, interferens, 
pidginisering (ung. = språkblandning), kod-
byte etc. 

Många språkutvecklingsprogram försöker 
ofta åstadkomma genomgripande föränd-
ringar i språkbruket utan att inse hur detta 
egentligen är funtat. Låt oss ta som exempel 
språksynen i utbildningsväsendet. 1 den nu-
varande utbildningen håller man på att 
byta ut den smidiga, folkliga flerspråkighe-
ten hos de illitterata massorna mot en för-
finad tvåspråkighet (eller trespråkighet) 
med krav på standardisering från skilda håll, 
t. ex. neo-sanskritisk hindi, perso-arabiserad 
urdu, BBC-engelska, medeltida litterär telugu 
och klassisistisk modern tamil. Att lägga så 
stor vikt vid att varje läs- och skrivkunnig 
person skall behärska två, tre eller fyra klart 
åtskilda normativa system (dvs, standard-
språk) som växt fram i olika "traditioner" 
utan historiskt och geografiskt samband är 
ett krav som går stick i stäv mot behovet av 
aktiv tvåspråkighet i samhället. 

Lingvisternas medverkan i språkplane-
ringen har än så länge varit obetydlig. De 
flesta av de förändringar av språkbruket 
som man strävat efter i utvecklingsländerna 
- såsom målen för språkinlärningen, språk-
lig autonomi, standardisering, den formali-
serade kommunikationens språkliga krav, 
massmediernas särskilda fordringar på språ-
ket - betraktas som nödvändiga drag i 
den universella utvecklingen och har som 
sådana sitt upphov i impulser utifrån. Styr-
da av europeiska efterrenässanstendenser så-
som skapandet av nya standardspråk, assi-
mileringen av granndialekter och olika stam-
språk, tror många språkexperter att sådana 
strävanden efter "homogenisering" är ound-
vikliga också i Asien och Afrika på de nu-
varande moderniseringsstadierna. 

Vid dessa bedömningar lägger man stor 
vikt vid standardisering enligt elitens språk 
och vid enkelspåriga strävanden att välja ut 
ett enda skriftsystem, en enda standard-
grammatik och en enda stilart, för att som 
man säger skapa ordning i den "kaotiska" 
brokigheten. Denna inställning och kravet 
på ögonblickliga (ofta nog vacklande) lös-
ningar i fråga om språk och skriftsystem 
tycks bära en stor del av ansvaret för att oli-
ka språkliga påtryckningsgrupper har kunnat 
mobiliseras på den indo-pakistanska subkon-
tinenten. Denna pluralism, som bättre skul-
le kunna utnyttjas till att påskynda den so- 
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ciala utvecklingen, har skapat allvarliga 
problem för samhällsplaneringen i utveck-
lingsländerna. För att man skall kunna nå 
resultat med språkplanering i Indien måste 
man oundgängligen skaffa sig korrekta in-
formationer om hur språket används. 

både ett eller flera indiska språk och engels-
ka när de talar om samma ämne, växlar 
ibland mellan dessa språk, dvs, den som 
talar använder mer än ett språk i samma 
samtal eller t. o. m. samma mening utan att 
vara medveten om det. 

Språkanvändningen 

För att diskutera det språkliga beteendets 
komplicerade natur i pluralistiska samhäl-
len med särskild hänsyn till förhållandena 
i Indien organiserades ett åtta dagars arbets-
seminarium över ämnet "social skiktning 
och språkligt beteende" i maj 1973 av 
Indian Institute of Advanced Study i sta-
den Simla. över 40 framstående språkve-
tenskapsmän, samhällsvetare, filosofer och 
forskare i andra beteendevetenskaper från 
olika delar av landet deltog i seminariet. 

Det blev en tvärvetenskaplig genomlys-
ning av olika undersökningar av socioling-
vistiskt intresse som bedrivs i landet. De oli-
ka aspekterna på språket som ett socialt fe-
nomen inom ramen för beteendevetenskaper-
na granskades, i synnerhet med hänsyn till 
de särskilda språk- och kommunikationspro-
blemen i ett samhälle under snabb social 
förändring, som Indien. 

En inträngande och detaljerad studie av 
talspråklig variation och social struktur på 
indisk grund gav deltagarna tillfälle att stu-
dera på vad sätt sociala regler utövar tvång 
över språkbruket i olika språksamhällen i 
landet. Karakteristiska sätt att meddela sig 
inom olika stamspråksgrupper diskuterades 
också. 

Man var överens om att sätta igång forsk-
ning på de områden som är av gemensamt 
intresse för språkmän, sociologer, psykologer 
och andra experter inom beteende- och in-
formationsvetenskaperna. Särskilt framhölls 
vikten av sociolingvistiska kunskaper för al-
fabetiseringsprogrammen (läs- och skrivkun-
nighetsprogrammen), masskommunikation 
och undervisning i modersmålet och andra 
språk. 

Indien erbjuder oss ett högst intressant 
försöksmaterial beträffande flerspråkighet 
hos det enkla folket, trots den höga andelen 
analfabeter och trots frånvaron av fasta tra-
ditioner i fråga om systematisk språkunder-
visning i landet. Det finns ännu ett viktigt 
drag i den indiska mångspråkigheten. Ut-
bildat folk i städerna, som kan använda 

Språket i masskommunikationen 

Ända till helt nyligen har språkmännen mer 
brytt sig om hur det går till när språk för-
ändrar sig än om hur man hos en grupp 
skall åstadkomma önskvärda förändringar i 
språkbruket för att möta de krav som ställs 
av samhällen i snabb utveckling. Vi borde 
se på språket som en grundläggande faktor 
i den sociala förändringen också. Det har en 
avgörande roll vid upprättandet av institu-
tioner för t. ex. planering, propaganda och 
utvärdering. Eftersom de indiska förhållan-
dena är så komplicerade kan dessa vara av 
särskilt intresse för en studie av detta slag. 
För att man skall kunna bedriva en fram-
gångsrik kampanj för familjeplaneringen 
borde vi ange metoder för hur språkliga 
övertalningsmedel effektivast kan utnyttjas 
i olika massmedier. 

Den språkliga uppläggning av valkam-
panjer - t. ex. i Indien, Storbritan-
nien och USA - som präglar de offentliga 
talen vid debatter eller den allmänna val-
reklamen är påfallande olika i olika län-
der. Men i radio och TV i Indien finner 
man att det mesta av instruktioner och me-
toder för masskommunikation (mjukvaror-
na) har importerats tillsammans med den 
tekniska utrustningen (hårdvarorna) från 
något industriland. Ett av skälen till att 
familjeplanerings- och jordbrukskampanjer-
na via radio och TV har gått så trögt skul-
le kunna vara att man använt utländska 
övertalningsknep som inte går hem hos de 
indiska massorna. 

Det är uppmuntrande att samhällsvetare 
och språkmän mer och mer inser att kra-
ven på metoder för masskommunikation 
främst kan uppfyllas genom att man lär 
sig förstå de rådande mönstren för den 
språkliga kommunikationen i skiftande in-
diska samhällen, på landsbygden och i stä-
derna, snarare än genom att man importe-
rar färdiga metoder för masskommunikation 
som inte får någon effekt att tala om på 
det indiska folket. 

De som är intresserade av kommunika- 
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tionssystem borde betrakta den språkliga ut-
formningen som en avgörande faktor vid 
omorganiseringen av givna institutioner, och 
de borde därigenom kunna bidraga till att 
skapa de bästa möjliga förutsättningarna för 
sociala förändringar i landet. 

Finska i svenskan 
Av Björn Pettersson 

Svenskan sådan den talas och skrivs i sitt mo-
derland Sverige har inte tagit upp särskilt 
många lån från sitt östra grannspråk fins-
kan. Såvitt man vet är det bara fråga om 
ord, några tiotal ord, som sedan har anpas-
sats efter det svenska språksystemet. Pojke, 
känga och pjäxa är tre klassiska exempel på 
sådana överföringar. 

Till de nyare inlånen hör sisu (1920-talet) 
och motti (början av februari 1940). Sauna 
har däremot inte fått riktigt fotfäste i svenskt 
språkbruk, trots att begreppet och ordet nu-
mera är välkända ute i världen, också i 
Danmark och Norge. Att sauna inte har bli-
vit gängse i svenskan beror helt säkert på 
att bastu i alla avseenden är likvärdigt, lika 
talande - ja om så behövs kan ordet under-
strykas: finsk bastu, men för det mesta går 
det utan denna precisering. 

Om inte sammansättningen badstuga se-
dan länge hade stabiliserats i den smidiga 
formen bastu ("bastun", best. form, redan 
1694, SAOB B 57), så skulle det behän-
diga och särpräglade sauna haft en god 
chans att slå igenom också i svenskan. 

Lånordsforskningen sysslar med ett levan-
de och föränderligt material och kan därför 
aldrig stagnera, så mycket mindre som den 
också riktar sitt strålkastarljus mot äldre 
ord och uttryck, som till sitt ursprung är 
dunkla eller omstridda. 

Ett sådant ord är kul, det synnerligen van-
liga rikssvenska lågspråksordet för rolig, trev-
lig, skojig. Varifrån kommer det då? Ety-
mologerna har tigit stilla av den enkla or-
saken att alla försök att anknyta kul till ger-
manska eller romanska språk har slagit slint, 
och inte ens romani tycks ge någon ledtråd. 
Nu har emellertid Bertil Molde i denna tid-
skrift (nr 1, 1970) återfört kul på finskans 
kyllä, kyll', som betyder "nog, javisst, jaa". 
Jag tror att Molde har träffat det rätta. 

1 Finland har kul aldrig slagit igenom, 
det låter exklusivt sverigesvenskt om någon 
hos oss säger att "vi hade det kul hos Pelle 
igår". Det beror på att finlandssvenskarna 
har stannat för det finska kim, som har 
samma betydelse och samma stilvärde. Åt-
minstone än så länge har kul inte förmått 
ta upp konkurrensen med kiva. Behovet 
tycks vara fyllt på den punkten. 

Men dessa adjektiv bör ju kunna kom-
pareras för att bli till verklig nytta. Ja visst, 
schemat är detta: kul(ig) 	kuligare - 
kuligast; kina - kivogare - kivogast. Märk 
hur og-avledningarna ännu är levande, pro-
duktiva i Finland, tack vare folkmålen. 

Sedan ännu ett ord, filologiskt sett frisch 
vom Fass. 

På en liten österbottnisk ort vid namn 
Koskenkorva framställs ett renat brännvin 
som bär ortens namn. Koskenkorva betyder 
ordagrant "forsens öra", en bild med inne-
börden "nära intill forsen": liksom örat lig-
ger nära invid huvudet ligger bosättningen 
nära invid forsen. 

Drycken har på senare tid blivit en verk-
ligt stor exportvara från Finland till Sve-
rige, där den betraktas som ett slags vodka. 

Brännvinet i fråga kallas i Finland all-
mänt koskis, så på finska och också ofta på 
finlandssvenska. Märk att den hypokoristiska 
is-ändelsen är lika gångbar i finskan som i 
svenskan. 

På rikssvenskt lågspråk säger man där-
emot kosken. Jag har påträffat ordet med 
litet k- i ren slangtext två gånger och då 
inte vågat vara säker på betydelsen. Men 
tredje gången gillt. 1 tidskriften FIB-Aktu-
ellt står det i ett reportage om hembrän-
ning: "Vin & Spritcentralen säljer Kosken-
korva för 3: 20 helfiaskan" och i en under-
rubrik: "Bagarn köper Kosken för 3: 20 
helan" (nr 38, 1973, s. 56). Detta som 
belägg; sedermera har jag fått bekräftat att 
ordet är gängse i Sverige, i samma kretsar 
som varan är det. 

Det tycks mig uppenbart att Kosken, kos-
ken i Sverige uppfattas som bestämd form 
såsom i "ta supen, lilla nubben", "här har 
vi vodkan och där står konjaken". Kosken-
korva-brännvinet är alltså så allmänt spritt 
och drucket att det kan omtalas på samma 
sätt som andra väletablerade alkoholdrycker. 

Men en annan kraft verkar här parallellt, 
nämligen den att långa och krångliga ord 
förkortas i folkets mun och att förkortning-
arna sedan också kan tas upp i riksspråket. 
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Företeelsen är ju utomordentligt välkänd, 
men kanske bör jag för fullständighetens 
skull nämna några exempel på bortkastning 
av efterled: blyerts(penna), bio(graf), 
Stads(hotellet). 

Dessa iakttagelser över finskan i svenskan 
för oss enkelt och naturligt över till frågan, 
i vilken mån de hundratusentals finnar som 
nu bor och får sitt uppehälle i Sverige kan 
tänkas påverka svenska språket. 

Min prognos är den, att en del kända 
finska lånord kommer att förstärka sin ställ-
ning - tecken på det kan man redan iaktta 
- och att andra finska ord kommer att låta 
höra av sig, vad tiden lider. De nya orden 
liksom de gamla skall då vara korta, snär-
tiga, lätta att uttala, och de skall täcka 
vanliga begrepp. 

Det verkar som om finska ord jargong-
mässigt mer än förr skulle börja ta upp täv-
lan med utländska och rentav med inhemska 
ord. Kiitos för tack, kaveri för kompis, kalja 
för svagdricka, nu mest öl, humala för rus, 
berusning, pimu för brud, tjej tycks mig ha 
framtiden för sig. Detta några tänkbara fall 
bland ett hundratal. (1 en ungdomstidning 
påträffade jag helt nyligen en rå finsk 
sexualsvordom, som jag aldrig förut sett i 
rikssvensk text.) 

Slutligen ännu en prognos, en general-
prognos. Rikssvenskarna i gemen kommer 
aldrig att i nämnvärd utsträckning lära sig 
det exotiska och för dem så helt främman-
de finska språket. Lånen från finskan kom-
mer därför att nu som förr inskränka sig 
till direktlån av vissa ord och uttryck inom 
språkets allmänning. Vad riksspråket beträf-
far kommer det helt säkert inte att bli fråga 
om någon annan sorts påverkan, inte om 
översättningslån, än mindre om syntaktisk 
eller fraseologisk anknytning, kanske med 
undantag för vissa egenartade talesätt och 
ordstäv, förmedlade genom översättning. 

Finskan är och kommer att förbli en 
krydda i svenska språket. Vackert så. 

Litteratur 

Elias Wessén, Våra ord, deras uttal och ur-
sprung. Andra tillökade upplagan. X + 530 
s., Sthlm 1973. Ca-pris (inkl. moms) 64 kr. 

Professor Elias Wesséns välkända etymolo-
giska ordbok Våra ord har under sommaren 
1973 utgivits i en andra upplaga. Ett myc-
ket stort antal artiklar har bearbetats och 
utvidgats, och dessutom har omkring 400 
helt nya uppslagsord tillagts. Ordbokens 
omfång har därigenom ökats med 28 sidor. 

Av de ord som tillagts är en betydande 
del sådana ord som inte fanns i svenskan 
1961 (när den första upplagan utgavs) eller 
som då var föga kända och använda, i varje 
fall utanför olika fackspråk. Som exempel på 
nytillkomna ord i Våra ord av detta slag 
kan nämnas abolition, aerosol, akronym, 
alienation, apartheid, astronaut, biocid, 
boutique, broiler, collage, container, dator, 
deodorant, deskalera, ergonomi, eskalera, f i-
libuster, frustration, glamorisera, indoktri-
flera, kibbutz, kosmonaut, kreativ, logoped, 
maoism, mediatek, missil, moderator, ned-
trappning, nostalgi, pop (p), porr, psykede-
lisk (psyko-), .stillbild, suboersiv och upp-
trappning. 

Redan i den första upplagan innehöll Vå-
ra ord ett ganska stort antal ord från olika 
svenska dialekter. Detta ordförråd har ut-
vidgats mycket i den andra upplagan, vilket 
är av stort värde, eftersom det är svårt att 
få goda upplysningar om skilda dialektord i 
andra lättillgängliga ordböcker. Av nu till-
lagda och förklarade dialektord kan nämnas 
billa (getingbo), bra'ne (svedjeland), bånge 
(grov krokig trädgren), döja (utstå, ge-
nomgå), fjuka el. fyka (flyga omkring, om 
snö e. d.), godhällig (lyckosam) gylta (ung 
sugga), göpa (lodjur), hel el. häll (lycka, 
tur), hialös (ängslig, villrådig), holians 
(mycket, väldigt), hyde (patrask, pack), 
hälj(a) (göl, vattengrop), kråta (tälja; 
klottra), koamna el. kvavna (kvävas, tappa 
andan), la (väl, nog), lell (ändå, likväl), 
lägd (sankmark; igenlagd åker m. m.), myla 
(gräva ner o. hölj a över), myssja (ostvassla), 
män (takås), ohäll (otur, missöde), opprådd 
(förlägen, rådlös), ora (utmark, skogsbacke), 
skadd(a) (dimma), tå (bygata m. m.), yale 
(stenröse som vägmärke) och ännastupa 
(framstupa). 
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Även antalet riksspråkliga vardagliga ord 
(och slangpräglade ord) har ökats mycket. 
Av sådana nyinsatta ord kan nämnas arsel, 
dass, extraknäck, gagga, macka pär, mygla, 
mysig och nobba. För ordet mygla tar f. ö. 
Elias Wessén upp den etymologi som har 
framförts här i Språkvård 1970: 2 (att 
ordet ursprungligen är en dialektal form av 
verbet mögla). 

De nytillkomna orden i andra upplagan 
av Våra ord tillhör inte bara de tre huvud-
kategorier som har nämnts här, utan många 
andra ordtyper är också representerade. 
Särskilt kan nämnas att många sammansatta 
och avledda äldre ord nu har satts in, t. ex. 
björntjänst, domkval, dödsbo, födkrok, före-
mål, hårdragen, inbrott, kallhamrad, knä-
sätta, kolartro, likväl, medvetande, numera, 
omhulda, påskina, rådfråga, samlag, snar-
stucken, synda flod, underklass, yttermera, 
ödelägga, överklass. 

1 många fall har de etymologiska förkla-
ringarna utvidgats och kompletterats, t. ex. 
på så sätt att även grundordet till ett lån-
ord får sin förklaring. Ett av många ex-
empel finns på ordet entusiasm, som tidigare 
endast sades komma av grekiskans enthu-
siasmos', egentligen "gudaingivet tillstånd". 
Nu förklaras också det grekiska grundordet 
med den korta upplysningen att det är bil-
dat till en "i" och theos' "gud". Naturligtvis 
har ordbokens mycket komprimerade karak-
tär inte xnedgivit att detta sätt att ge mera 
fullständiga förklaringar har kunnat genom-
föras helt och hållet. Ändå skulle man 
kanske i en del fall gärna ha velat ha lite 
utförligare upplysningar. Ett sådant fall är 
ordet gabardin som (helt riktigt) sägs  

komma från franskans gabardine. Nog hade 
det varit av intresse för läsaren att få veta 
att detta franska ord i fornfranskan hette 
gauvardine, gallevardine, att det tidigast 
betecknade en pilgrimsmantel och att det är 
ett lån i franskan och bildat till medelhög-
tyskans wallevart, dvs, vårt låneord vallfart. 

För många främmande ord av "interna-
tionell" typ är det ofta nära nog omöjligt att 
ange vilket språk som har varit långivaren 
till svenska. Elias Wessén löser ofta detta 
problem på det klokaste sättet, nämligen ge-
nom att (som i fallet entusiasm) ange endast 
det yttersta ursprungsspråket, inte mellanle-
den (franska, tyska eller engelska i allmän-
het). 1 många fall anges dock också ett mel-
lanled, och någon enstaka gång har nog 
mellanledsspråket blivit felaktigt angivet. 
Det torde i varje fall gälla ordet formidabel 
som anges vara bildat "närmast efter eng. 
formidable"; detta är med all sannolikhet 
felaktigt, eftersom ordet har använts i 
svenskan sedan 1 600-talet och i stället torde 
ha kommit till oss från franskan (eller 
kanske via tyskan). 

Det är emellertid inte möjligt att finna 
många förklaringar där man är oense med 
Wessén, bl. a. därför att han klart talar om 
när en etymologi är osäker eller när ett ords 
ursprung är omtvistat eller dunkelt. 

Den nya andra upplagan av Våra ord är 
ett ännu mera imponerande verk än den 
första upplagan. Ordboken är en pålitlig 
och fascinerande vägvisare till vårt språks 
ordförråd, fylld av lärdom och skarpsinne, 
men ändå tillgänglig för varje språkintresse-
rad svensk. 

Bertil Molde 
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