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Bengt Sigurd Förkortningarna och det 
moderna samhället 
Vi möter dagligen ett stort antal förkortningar. Somliga förstår 

vi utan vidare, andra kan vi med större eller mindre möda genom-

skåda, men åtskilliga står vi bara undrande inför. Det har sagts 

att det snart är svårt att läsa och förstå en daglig tidning utan till-

gång till förkortningslexikon. Den ständigt aktuella frågan om 

förkortningar diskuteras här av Bengt Sigurd, professor i allmän 
språkvetenskap vid Lunds universitet. 

Förkortningar som USA, ca (för cirka) och 
kl. med eller utan punkt (för klockan) tillhör 
de väletablerade och helt accepterade. De till-
låter oss att spara in många bokstäver utan 
att minska begripligheten. Genom ca klarar 
vi oss med 2 bokstäver i stället för 5, genom 
kl. med 2 (3 om vi har med punkten) i stället 
för 6. De största vinsterna gör man genom 
initialförkortningar som USA som bara inne-
håller 3 bokstäver mot 21 i United States of 
America. 

Fastän det är uppenbart att det är praktiskt 
med förkortningar finns det ett missnöje med 
vissa av dem som man kan märka bl. a. i in-
sändarspalter. Det har tom. diskuterats i 
riksdagen om man borde utreda saken och 
utfärda rekommendationer för att få bort det 
alltför ymniga bruket. Bo Holmberg riktar i 
"Öppet brev till betänkare och SOUenskta-
lande" en särskild salva mot förkortningar. 
Jag tror dock att det är svårt att ändra bruket 
och jag kommer att förklara varför. 

Det är alltid andras förkortningar man irrite-
ras över. Den som inte är lärare kan t.ex. reta 
sig på Lgr (som alla lärare vet betyder Läro-
plan för grundskolan), den som inte är mili-
tär kan reta sig på att militären inte skriver ut 
Civilförsvarsstyrelsen i stället för det kryp-
tiska Cfs och den som inte är datortekniker 
känner sig diskriminerad när ingenjörerna 
talar om RAM (random access memories). 
Förkortningsraseriet brukar man associera 
med militär - paradexemplet är grbrgr för 

grcbrun grön, uniformsfärgen - men bruket 
är ymnigt också inom teknik, forskning, 
skola, fack, utredningsväsen och byråkrati. 
Det ökar allmänt inom det moderna samhäl-
let. 

Förkortningarnas ekonomi 
Förkortningar tillkommer för att man vill 
spara plats eller tid, för att slippa ljud, bok-
stäver, stavelser, eller hur man vill mäta vins-
ten. Priset är en minskad distinktivitet hos 
orden och en viss risk för sammanblandning 
med andra ord i språket. Därför är det en 
fördel om man kan se på en förkortning att 
det är en förkortning och inte ett vanligt ord. 
Det kan man om förkortningen avslutas med 
punkt, skrivs med stora bokstäver, eller har 
en avvikande struktur, t.ex. genom att bara 
bestå av konsonanter som dvs, och kl. Ofta 
hjälper sammanhanget till. På en matsedel 
såg jag p1 sp grishals, där ju pI sp kan vålla 
huvudbry. Ordet grishals gör det lättare att 
inse att pI sp skulle tolkas som plommon-
späckad. 

1 ett speciellt sammanhang kan vilket ord 
som helst förkortas om man har ont om 
plats. Men i regel är det långa ord eller ut-
tryck som har blivit mycket frekventa som 
förkortas. Förkortningar följer då en allmän 
ekonomiprincip för språk, nämligen den att 
vanliga ord är kortare än ovanliga. Relatio-
nen mellan längd och frekvens har studerats i 
detalj av många lingvinister, den kanske mest 
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kända är den amerikanska lingvisten Zipf. 
Grovt sett kan man säga att längd gånger 
frekvens är en konstant. Om ett ords frek-
vens ökar så minskar dess längd och tvärtom 
(Zipf, 1935). 

För svenskan och åtskilliga andra språk gäl-
ler att de vanligaste 50 orden innehåller 2-3 
bokstäver, orden med rangsiffror mellan 50 
och 100 innehåller 3-4 bokstäver. Medel-
längden för ord i området 400-500 är 5 bok-
stäver och medellängden för ord som kom-
mer som nummer 1000-1500 är 6 bokstä-
ver. Kurvan planar ut och sällsynta ord har 
ett medeltal på 8-10 bokstäver (Sigurd, 
1978). Spridningen runt medelvärdet ökar. 
De vanligaste orden är alla nästan lika korta, 
en 2-3 bokstäver, men bland de ovanliga 
kan man finna korta som korsordens or lik-
som långa som verklighetsförankring och 
miljöjörstöringsdebatt. 

Förkortningar ansluter alltså till en generell 
ekonomisk princip för språk. När ett ord 
eller en ordkombination blir mera frekvent 
hos en grupp människor inom ett fackom-
råde eller allmänt i samhället så är det natur-
ligt att man utvecklar en kortare beteckning. 
Det är ekonomiskt att ha korta signaler för 
de vanligaste och långa för de ovanligaste 
tecknen. Det var också efter den principen 
som Morse konstruerade sitt alfabet: den 
vanligaste bokstaven i engelska är e och den 
signaleras bara med en kort i morsealfabetet, 
det ovanliga p signaleras med fyra signaler: 
en kort, två långa och en kort. Stenografer 
brukar också beakta den ekonomiska princi-
pen när de utvecklar sina system (Karigren, 
1973). 

Man kan göra vissa teoretiska beräkningar 
av vinst och förlust för förkortningar. Vins-
ten (V) ökar med antalet (D) avlägsnade bok-
stäver (ljud, stavelser) och med ordets (ut-
tryckets) frekvens (F). Vi kan då använda 
formeln (1). 

(1) V = D . F  

Förkortar vi ett ord med frekvensen 300 på 
10000 ord, får vi en vinst på 300 bokstäver 
om vi eliminerar en bokstav, 600 om vi elimi-
nerar två bokstäver etc. Vi kan nå vinsten 600 
genom att i stället ta bort två bokstäver från 
tre ord som vartdera har frekvensen 100. 
Språkets vanligaste ord är oerhört mycket 
vanligare än de andra och förkortning i den 
delen av ordförrådet är därför mest lönande. 
De vanligaste orden (se nedanför) verkar 
också ha utsatts för det starkaste förkort-
ningstrycket. 

Om man vill bedöma effekterna av en för-
kortning, t. ex. en föreslagen initialförkort-
ning, får man också ta hänsyn till mera svår-
beräknade vinster som vinsten av att få ett 
kort, grafiskt mera karakteristiskt ord som 
kan vara lättare att minnas och känna igen 
än en längre nominalfras. Ett initialord kan 
också vara lättare att fästa nya associationer 
till. 

Så länge man måste leta fram det bakomlig-
gande längre uttrycket för att förstå en mi-

tialförkortning är förkortningen till hinders. 
Men när man blivit van vid den och identifi-
erar den lika lätt som vilket vanligt ord som 
helst ger förkortningen både en grafisk och 
en perceptorisk vinst. Problemet är naturligt-
vis att en förkortning kan vara vanlig och 
praktisk för författaren, men ovanlig och 
opraktisk för läsarna. 

Till förlustsidan måste räknas minskad dis-
tinktivitet. På grundval av studier av förut-
sägbarhet (informationsmängd) är det rim-
ligt att anta att distinktivitetsförlusten blir 
mindre om man tar bort vokaler än konso-
nanter och mindre om man tar senare bok-
än tidigare men det är svårt att kvantifiera 
förlusten. Man kan troligen belysa förlusten 
med psykolingvistiska experiment. 

Man måste också ta hänsyn till att förkort-
ningar, i synnerhet initialord, bildar ett lexi-
kon för sig med enheter som lyder andra 
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kombinationsregler, stavningsregler och ut-
taisregler. Man blandar sällan ihop SIA och 
sia, t. o. m. och tom. Inom detta lexikon kan 
förstås homonymi inträffa som t.ex. NJA 
som för jurister betcknar Nytt Juridiskt Ar-
kiv men för de flesta Norrlands Järn verks 
Aktiebolag. CIA och SIA ligger också besvä-
rande nära varandra. 

Naturliga och artificiella 
forkortningsprocesser 
Språk har naturliga förkortningsprocesser 
som verkat alltsedan språkets ursprung och 
sett till att de vanligaste orden blivit korta. 
De vanligaste orden i svenskan är och, i, att, 
en, som, det, är, av. Ord med motsvarande 
betydelser (pronomen, konjunktioner, pre-
positioner, kopula) finner man i toppen på 
frekvenslistan också i många andra språk. 
Som naturliga och spontana förkortnings-
processer kan man också betrakta talsprå-
kets reduktioner, t.ex. folskola för folk-
skola. Hit hör också korta verbformer som 
ta, tar, bli, blir, ha, har. 

- 

Förkortningar som forts., SMHI är emeller-
tid resultatet av en konstlad och överlagd 
process där människor någon gång i modern 
tid bestämt sig för att stryka vissa bokstäver. 
Vilka bokstäver brukar man då stryka och 
vilka typer av förkortningar finns det i språk? 

Man brukar sedan gammalt skilja mellan två 
huvudtyper som användes för ord som inte 
är namn, nämligen avbrytning och samman-
dragning. (En mera detaljerad typologi för 
förkortningar diskuteras i Heller & Macris, 
1968.) Avbrytning exemplifieras avforts. för 
fortsättning, ev. för eventuellt, och äkt. för 
äktenskap. Man brukar oftast stryka allt 
fr.o.m. den andra vokalen. Det som blir 
kvar är då i regel tillräckligt karakteristiskt. 
Som ett extremfall kan man stryka allt utom 
första bokstaven. Det har skett i partibeteck-
ningarna c, s, m, som brukar sättas inom pa-
rentes efter riksdagsmännens namn. Hela 
den initiala konsonantgruppen bevaras it. ex. 
bl. för bland. 

Sammandragningar kan illustreras genom 
ca och gm (för genom), j:r för junior där 
man tagit bort allt mellan den första och sista 
bokstaven. Om man förkortar telefon med 
tfn så har man en speciell sammandragning, 
ett sk. teleskopord. 1 synnerhet förr bru-
kade man ersätta de borttagna vokalerna 
med kolon, en vana som skalden Alfr:d 
W:stl:nd i Orönköpings Veckoblad fortfa-
rande har. De två typerna sammandragning 
och avbrytning illustrerar fint de ovan-
nämnda observationerna att vokaler är mera 
förutsägbara än konsonanter och att slutet 
av ord är lättare att gissa sig till än början. 

Den mest produktiva förkortningsprocessen 
i moderna språk är emellertid initialförkoi-t-
ningen. Den innebär att man tar begynnelse-
bokstäverna i flera ord och skriver ihop dem 
till ett ord, ett s.k. initialord, med genom-
gående stora bokstäver, t.ex. SMHI för Sta-
tens Meteorologiska och Hydro grafiska Ins-
titut. Det är de stora bokstäverna som gör 
denna ganska moderna ordtyp så iögonfal-
lande. lnitialförkortningar eller akronymer 
som de också kallas är i svenskan numera of-
tast utan punkter mellan bokstäverna. De 
kan, om de är uttalbara som Asea, övergå till 
att stavas som ett vanligt namn med bara 
första bokstaven stor. Om de uttalas genom 
att man kombinerar bokstavsnamnen följer 
initialförkortningarna vissa betoningsmöns-
ter: Tvåstaviga som LO och SJ har alltid be-
toning på första stavelsen. Trestaviga har be-
toning på sista som MBL och TBV eller 
första som MFF och IFK. Fyrstaviga har be-
toning på näst sista som GKSS och LKAB 
eller sista som RFSU och OECD. En del mi-
tialförkortningar har vacklande uttal. Man 
kan säga sass eller essaess för SAS. Beto-
ningen kan också vara olika hos olika männi-
skor. TCO uttalar en del människor med be-
toning på första, tCO, en del på sista, TCÖ. 
1 Esso (av SO av Standard Ou) har stav-
ningen anpassats till vad som är normalt i 
vanliga ord (fonetiserats). 
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Initialer kan kombineras med ett vanligt ord 
som i u-land, i-land, P-piller, T-banan och 
tvillingbildningarna SE-banken och PK-ban-
ken. Man kan också kombinera bokstäver 
och siffror som i beteckningen på flygplanet 
B3LA. 

Frekvens av förkortningar 
i en tidning 
1 ett nummer av Dagens Nyheter finns ca 
50000 ord. Av dem utgör ca 2 076 förkort-
ningar. De vanligaste förkortningarna är en-
ligt en undersökning av numret den 29 janu-
ari 1978 följande: DN, VM, kr., milj., USA, 
bl. a., proc., ca och kl. Man kan tycka denna 
uppräkning ger huvudingredienserna i det 
moderna livet: massmedier, sport, USA, tid 
och pengar. 

Man kan urskilja vissa typer av företeelser 
som särskilt ofta skrivs som initialförkort-
ning. En typ är namn på befrielserörelser 
som blivt allt vanligare i massmedierna, t.ex. 
FNL, PLO, ETA, MPLA. Frekvensen av så-
dana förkortningar varierar starkt med den 
politiska utvecklingen. Förkortningar på be-
frielserörelser innehåller gärna en eller flera 
av bokstäverna P (för people; peuple), L (för 
liberation, libération) och F (för front) samt 
någon bokstav som antyder landet eller fol-
ket. 

Internationella organisationer har nästan all-
tid initialförkortningar som namn och deras 
antal och aktiviteter visar sig i hög frekvens 
på tidningssidorna av FN, ECE(FN:s ekono-
miska kommission för Europa), OECD, 
Gatt. De multinationella bolagens aktivitet 
visar sig också på tidningssidorna genom den 
höga frekvensen av förkortningar som: DC 
(flygplanstillverkaren Douglas Aircraft Cor-
poration), datorjätten IBM, LM, flygbola-
gen KLM, TWA, SAS. Namnen på nyhets-
agenturer återkommer av naturliga skäl ofta, 
t.ex. TT, AP, (Associated Press), Tass, lik-
som namnen på tidningar och partier. Man 
kan också observera vissa myndigheters akti- 

viteter, RÄ (riksåklagaren), SÖ (Skolöver-
styrelsen), ÖB (Överbefälhavaren), förutom 
fackliga organisationer som LO, TCO, 
SACO. En grupp med gammal hävd är 
idrottsorganisationer där förkortningar inne-
hållande IF (idrottsförening), IK (idrotts-
klubb), FF (fotbolisförening), BK (boll-
klubb) är vanliga. 

Frekvensen förkortningar varierar med inne-
hållet på tidningssidorna. Sidor som behand-
lar sport, teknik, ekonomi, politik innehåller 
rikligt med initialförkortningar. Familjesi-
dan och kultursidan få. Annonssidorna kan 
ge prov på förkortningar som utvecklats till 
ett riktigt specialspråk, t.ex. i annonser un-
der Personligt och äktenskapsannonser. 

Skillnader i begriplighet 
1 en undersökning prövades hur fyra olika 
grupper förstod 50 godtyckligt valda förkort-
ningar från 25 sidor i ett nummer av Svenska 
Dagbladet, 1978. Grupperna var högstadie-
elever, gymnasieelever, vuxna utan akade-
misk utbildning och vuxna med akademisk 
utbildning. Svaret bedömdes som korrekt 
om personen hade identifierat företeelsen 
även om man inte helt exakt hade givit den 
underliggande frasen. Av de prövade för-
kortningarna förstod generellt högstadie-
elever 65 07o, gymnasieelver 70 %, vuxna utan 
akademisk utbildning 75 O/o och vuxna med 
akademisk utbildning 90 Glo. Om de enskilda 
förkortningarna kunde man märka att t.ex. 
DDR inte var bekant för 30 076 av högstadie-
eleverna, att RFHL var obegripligt för de 
flesta (det betyder Riksförbundet för hjälp 
åt läkemedelsmissbrukare) och likaså Assi 
(AB Svenska skogsindustrier). Tidningarna 
överskattar nog ibland läsarnas kunskaper 
om förkortningar. KTK som beteckning för 
Kommunaltjänstemannakartellen var känt 
till 60 07o av högskoleutbildade, men bara till 
25 % av de andra grupperna. När det gällde 
förkortningen ABF var det förvånande 
många som inte kunde göra en riktig identi-
fikation. Åtskilliga gav där svar som innehöll 
ordet Arbetsgivarna - motparten på andra 
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sidan förhandlingsbordet. Ingen hade känne-
dom om PPP som står för Pakistanska folk-
partiet, en högst ovanlig förkortning i svens-

ka tidningar som nog också förklaras när den 
förekommer. Alla kände dock till att H&M 
står för Hennes och Mauritz, en spridd kedja 
i kläder. Och nästan alla visste vad ABBA är 
och många att ABBA står för Annifrid, 

Björn, Benny och Agneta. 

När det gäller att begripa initialförkortningar 
kan man ha vissa tumregler baserade på vad 
bokstäverna brukar betyda, men säker kan 

man aldrig vara. A kan stå för Allmän som i 

AIK, ASEA, för arbetare som i ABF, SAP, 
A-pressen, men också för arbetsgivare som i 
SAF och för aktiebolag som i ASEA, EPA. 
B kan stå för befälhavare som i ÖB, bestäm-

mande som i MBL, bildning som i ABF, be-

handling som i ADB. Ofta kan man ha viss 
ledning av bokstavens placering. Den första 
bokstaven är ofta en antydan om nationell 

status: Sverige som i SM, världen som i VM, 
Europa som i EG. Sist kommer ofta bokstä-
ver som har med verksamhet eller organisa-
tion att göra, t.ex. CO som i SACO och 

TCO, KSSS, Kungliga Svenska Segelsällska-
pet. Man kan observera att vissa internatio-
nella förkortningar har omvänd ordning där-
för att de följer ordföljden i franska där man 
har bestämningen efter huvudordet, t.ex. 
OECD. NATO(North Atlantic Treaty Orga-

nisation) förortas 0. T.A.N. på franska med 
bokstäverna i omvänd ordning och punkter, 
vilket är regel i franska initialord. (Det 
franska uttrycket är Organisation du Traité 

Atlantique-Nord.) 

Ökningen av initialförkortningar 
Man har väl allmänt ett intryck av att initial-
förkortningar som DNA, PTK, SMHI, ITT, 
PLO ökat. Det bekräftas i lingvistiska under-
sökningar. 1 en jämförelse mellan förstasi-
dorna i Dagens Nyheter 1918, 1948, 1978 vi-
sade det sig att det förekommer ungefär fyra 
gånger fler olika initialförkortningar 1978 än 
1948 och frekvensen av initialförkortningar 

är också ungefär fyra gånger så hög. Skillna-
den mellan 1918 och 1948 är liten, men mel-
lan 1948 och 1978 har ett stort steg tagits. Nå-
gonting har hänt med det svenska språket 
och det svenska samhället. 

Frekvensen av avbrytningar och samman-
dragningar har ändrats föga, men man kan se 
att punkt efter avbrytning minskat i använd-
ning och framförallt kolon i sammandrag-
ningar. Förklaringen till det är kanske en 
större grafisk och ekonomisk medvetenhet 
hos tidningarnas tryckerier. Punkt eller ko-
lon är ju nedslag som också kräver utrymme. 

När det gäller att förklara det ökade antalet 
initialförkortningar som AMS, CIA, EG, 
TV, MFF, RFSU och ÖB kan man hänvisa 
till att sådana organisationer eller myndig-
heter alltmera uppträder under namn som är 
initialförkortningar. De längre namnen har 
ibland nästan bara en sorts etymologiskt in-
tresse. Vad har man för glädje av att veta att 

SAAB står för Svenska Aeroplanaktiebo-
laget? Ofta är det en initialförkortning man 
tänker på när man vill skapa ett nytt namn 
för en produkt, ett företag eller en organisa- 
tion, och man inriktar sig på att finna ett lätt-
uttalat och lättidentifierat initialord som ger 
positiva associationer. 1 tryck kombinerar 
man gärna initialförkortningen med en sym-

bol till en tilltalande logotyp. 

En förklaring till den markanta ökningen av 
initialförkortningars frekvens i modern text 
är också att dessa organisationer, företag och 
institutioner har en allt större aktivitet och 
spelar en allt större roll i dagens samhälle och 
bevakas noggrant av massmedierna. Orga-

nisationer yttrar sig i en mängd samman-
hang. De betecknas ofta som tunga remiss-
instanser och deltar flitigt i debatten. Och 
samhällsdebatten har fått allt större inslag av 
fackspråk frän ekonomi, teknik och medicin. 

Det ymniga bruket av förkortningar speglar 
alltså tendenser i det moderna samhällets ut-
veckling. 
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Denna artikel bygger på material som togs 
fram av deltagarna i ett seminarium, vårter-
minen 1978 vid Institutionen för Lingvistik, 
Stockholms universitet. Åke Florén gjorde 
begriplighetsstudien, Peter Helfer jämförel-
ser mellan förkortningar på DNs första sida 
1918, 1948 och 1978 och Kristina Tukiainen 
studerade förkortningsfrekvenserna i ett helt 
nummer av SvD 1978. Ett radioföredrag med 
liknande innehåll har presenterats i serien 
Värt att veta. 

Redaktionellt PS 
Bengt Sigurd nämner i början av sin artikel 
att förkortningar har diskuterats i riksdagen. 
Han syftar då på motion 1975:499 av Karin 
Andersson och Kerstin Göthberg. Motionä-
rerna hemställde 

att sådana anvisningar utfärdas beträf-
fande riksdagstrycket att förkortningar 
undviks, och att de om de används, ges 
tillfredsställande förklaringar. 

att riksdagen hos regeringen anhåller att 
förkortningar i offentligt tryck undviks 
eller ges tillfredsställande förklaringar. 

Svenska språknämnden yttrade sig över 

denna motion till riksdagens kulturutskott 1 
september 1975 och förklarade sig instämma 
i de synpunkter som framfördes i motionen. 
Nämnden föreslog att i offentligt tryck skulle 
inga andra förkortningar utan förtydligande 
få användas än sådana som finns förteck-
nade i Anvisningar för riksdagstrycket (nu-
mera ersatt av Riksdagens skrivregler). 
Nämnden avslutade därefter sitt yttrande på 
följande sätt: 

Sådana bestämmelser kan synas oratio-

nella, men språknämnden vill gärna rikta 
riksdagens uppmärksamhet på skillnaden 
mellan rationellt skrivande - då skriben-
ten tjänar in en smula tid och pengar - 
och rationellt läsande - då läsaren slipper 

använda extra tid till att försöka ta reda på 
vad skribenten menar med de kodbeteck-
ningar han använder. Eftersom det mesta 
som trycks har fler läsare än författare 
torde den totala vinsten i tid bli större om 
de offentliga texterna skrivs i klartext i 

stället för i förkortningskod. 

Några anvisningar i frågan ut färdades emel-
lertid aldrig av riksdagen. 

8 



Sprtket mellan myndigheter 
och enskilda 

1 december 1976 bemyndigade regeringen kommunministern att 
tillkalla en kommitté med uppdrag att göra en översyn över kon-
takterna mellan medborgare och samhällsorgan. 1 februari 1977 
förordnade kommunministern ledamöter, sakkunniga och ex-
perter i denna kommitté. Ordförande blev riksdagsiedamoten 
Christina Rogestam. Kommittén antog namnet Byråkratiutred-
ningen. Dess betänkande, BÄTTRE KONTAKTER mellan en-
skilda och myndigheter, har publicerats i maj 1979 (SOU 
1979:3 1). Inom kommittén sysslade en särskild arbetsgrupp med 
språkfrågor; ordförande i den gruppen var professor Bertil Mol-
de. Ett kapitel i kommittébetänkandet (huvudsakligen skrivet av 
Bertil Molde) behandlar språket mellan myndigheter och en-
skilda. Då detta avsnitt av betänkandet kan förutsättas vara av 
särskilt intresse för Språkvårds läsare återges det här i sin helhet. 

Den nedan nämnda rapporten Språkarbete (Ds Kn 1979:1) på 
83 sidor kan köpas från Liber Förlag (ISBN 9 1-38-04638-5). 

1 kontakten mellan medborgare och myndig-
heter spelar språket en central roll, titan stör-
re överdrift kan det sägas att både den en-
skilde medborgarens tillvaro och hela sam-
hällets funktion är beroende av att de språk-
liga förbindelserna mellan myndigheter och 
medborgare fungerar väl. Det är därför själv-
klart att vi skall verka för att göra myndighe-
ternas språk och innehållet i blanketter, skri-
velser mm. klart och enkelt. 

Om de språkliga förbindelserna mellan myn-
digheter och medborgare fungerar mindre 
väl - vilket de uppenbarligen alltför ofta gör 
- skulle detta missförhållande på längre 
sikt i stor utsträckning kunna avhjälpas ge-
nom åtgärder av i huvudsak två slag. Man 
kunde för det första genom insatser för skol-
undervisning (och vuxenutbildning) i svenska 
och samhällskunskap öka medborgarnas 
förmåga att rätt förstå myndighetstexter av 
skilda slag. För det andra kunde man genom 
energiskt och målmedvetet arbete ändra 
myndigheternas sätt att utforma sina med- 

delanden språkligt och i andra avseenden. 
Naturligtvis kan man arbeta parallellt med 
bägge metoderna. 

Det är uppenbart att det både teoretiskt och 
praktiskt är lättast och mest rationellt att i 
första hand ändra på det språk som används 
av olika myndigheter, vilket dock inte inne-

bär att det skulle vara betydelselöst hur 
svenskundervisningen utformas på alla ni-
våer inom det svenska utbildningsväsendet. 

Byråkratiutredningen är inte det första organ 
som tar upp dessa frågor - säkerligen heller 
inte det sista. Frågan om myndigheternas 

språkbruk har på olika sätt diskuterats i år-
hundraden, dock mest energiskt under de 
senaste decennierna (jfr t.ex. riksdagsmotio-
nen om bättre offentlig svenska, 1975:262). 
Detta kan i viss mån sägas bero på att man 
på olika håll i samhället har kommit till ökad 
insikt om språkets centrala roll för ett funge-
rande demokratiskt samhälle. Myndigheter 
och offentligt anställda tjänstemän får inte 
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använda ett språk som gör innehållet i olika 
texter svårtillgängligare än vad det behöver 
vara. 

Cirkuläret 1972 ersattes 1977 med förord-
ningen (1977:951) om de statliga myndighe-
ternas skrivelser och remisser, som inleds på 
följande sätt: 

Författningsspråk och annan offentlig 
svenska 
1 Karl XII:s kansliordning, daterad den 26 
oktober 1713, heter det i § 23: 

Kongi: Maij:tt will at dess Cantzelij uti alla 
de Bref och Skrifter, som därifrån utgå, 
beflijtar sig om en ren och tydelig Swenska, 
samt så mycket möijeligit är undflr frem-
mende ord. 

Denna föreskrift upprepas i nästan exakt 
samma form i kansliordningarna ända fram 
till och med 1809. Statsmakterna i Sverige 
har alltså mycket länge visat intresse för och 
uttryckt en vilja att förenkla de centrala myn-
digheternas språk. Ett annat exempel på det-
ta är det kungliga cirkulär från 1907 som rör 
klarhet och enkelhet i uttryckssättet. Detta 
cirkulär inleds på följande sätt: 

Enär det skrifsätt, som användes vid affat-
tandet af framställningar och yttranden i 
ämbetsärenden, ofta icke tillgodoser till-
börliga anspråk på enkelhet och tydlighet, 
vilje Vi härigenom anbefalla samtliga för-
valtande ämbetsmyndigheter i riket att af-
fatta sina skrifter i klara, korta meningar 
och således undvika invecklade satsbygg-
nader och onödiga upprepningar samt att i 
öfrigt söka tillägna sig ett klart och enkelt 
skrifsätt. 

Detta cirkulär togs senare in i lagboken, där 
det återgavs efter kapitel Ii utsökningslagen. 
Det upphävdes först 1972 då det ersattes med 
ett cirkulär av den 7 juni 1972 till statsmyn-
digheterna angående skrivelser och remisser 
(nr 407). Detta cirkulär inleddes på följande 
sätt: 

Statsmyndigheterna skall i fråga om skri-
velser och remisser iakttaga följande. 
Myndighet bör eftersträva ett klart och 
enkelt skrivsätt samt undvika invecklade 
satsbyggnader och onödiga upprepningar 
vid avfattande av skrivelser. 

Regeringen föreskriver att de statliga myn-
digheterna skall iakttaga följande i fråga 
om skrivelser och remisser. 
Myndighet bör skriva klart och enkelt. In-
vecklade satsbyggnader och onödiga upp-
repningar skall undvikas. 

De här citerade föreskrifterna synes inte ha 
haft någon mera påtaglig betydelse för 
svenska myndigheters språkbehandling, vil-
ket delvis torde bero på att de är mycket all-
mänt hållna. För en effektiv förbättring av 
myndigheternas skrivsätt krävs mera kon-
kreta rekommendationer och upplysningar. 
Sådana kom också i den skrift med namnet 
Kommittésvenska som professor Erik Wel-
lander utarbetade på uppdrag av trycksaks-
kommittén och som publicerades 1950 som 
bilaga till betänkandet (SOU 1950:25) Det 
statliga utredriingstrycket. En ny, bearbetad 
upplaga gavs ut i Svenska språknämndens 
skriftserie 1974. Wellanders skrift tar som 
titeln anger i första hand sikte på kommitté-
språket, men vad Wellander säger är av vikt 
också för andra former av offentlig svenska. 

För alla former av offentlig svenska, dvs, det 
språk som myndigheter använder sinsemel-
lan och till medborgarna, spelar lagar och 
andra författningar en mycket viktig roll. 
Den som skriver ett beslut, en blankett osv. 
är ofta benägen att använda författningstext 
oförändrad, därför att han vill vara säker på 
att formuleringarna blir juridiskt korrekta. 
Detta är förklarligt. Ett sådant skrivsätt är 
emellertid inte alltid det mest klargörande för 
de juridiskt oskolade som besluten eller blan-
ketterna etc. i första hand är avsedda för. 

Det idealiska är naturligtvis att all författ-
ningstext i språkligt avseende är utformad så, 
att den är tillgänglig för alla medborgare som 
berörs av den. Det ställs ju det kravet på 



medborgaren att han skall förstå och följa 
lagar och andra författningar. Medborgarens 
verkliga möjligheter till detta begränsas 
starkt av att författningsspråket ofta har 

varit och fortfarande är sådant att det reser 
barriärer mellan honom och författnings-
skrivaren. 

Författningsspråket och andra former av 
offentlig svenska har länge varit starkt kon-
servativt och därigenom kommit att skilja sig 
från annat gängse skriftspråk, vilket har lett 
till att författningsspråk ofta är svårtillgäng-
ligt för nutida läsare. Detta var en av huvud-
orsakerna till det mera systematiska arbete 
på att modernisera och förenkla författ-
ningsspråk som under 1960-talet påbörjades 
av statsrådsberedningen. Det arbetet bedrevs 
i nära samverkan med dåvarande Nämnden 
för svensk språkvård (numera Svenska 
språknämnden) och resulterade i första hand 
i den promemoria Språket i lagar och andra 
författningar som statsrådsberedningen ut-
gav 1967 och som utarbetats gemensamt av 
statsrådsberedningen och nämnden. 1 inled-
ningen till denna promemoria sägs bl.a.: 

Om språket i lagar och andra författningar 
- liksom hela det officiella språket - så 
långt möjligt närmas till den nutida svens- 
ka sakprosan, blir texterna mera begripliga 

för allmanheten, utan att de därför behö- 
ver förlora något i klarhet och uttrycks- 

fullhet. Närmandet till sakprosan kan ske 
genom att man även i lagstilen i stort sett 
använder sakprosans ordformer, dess ord- 
förråd, dess sats- och meningsbyggnad. 

Det påpekas också att ett komplicerat inne-
håll inte får vara någon ursäkt för ett krång-
ligt skrivsätt. 1 promemorian ges sedan anvis-
ningar för val av ordformer, ordval och sats-
och ordfogning. Denna språkpromemoria 
har haft ett icke ringa inflytande på den 
offentliga svenskan under det senaste decen-
niet, men ännu återstår mycket att göra, 
innan all offentlig svenska är så enkel, klar 
och entydig som den borde vara. 

Under våren 1979 har promemorian Språket 
i lagar och andra författningar kompletterats 
av statsrådsberedningen med promemorian 

Några riktlinjer för författningsspråket (PM 
1979:2). Statsrådsberedningens språkexper-
ter arbetar f. n. med en ny regelsamling för 
författningsspråket, som kommer att ersätta 
dessa båda promemorior. 

Det behövs också utförligare handledningar 
för dem som skriver offentlig svenska. Svens-
ka språknämnden har fått i uppdrag av riks-
dagen att utarbeta en särskild handbok för 
den offentliga svenskan. Arbetet på denna 
handbok pågår. 

Kommitténs sprkarbete 

Vi har under alla faser av vårt arbete upp-
märksammat språkets betydelse för goda 
kontakter mellan myndigheter och enskilda. 
En arbetsgrupp inom kommittén har haft till 
uppgift att ägna sig åt språkfrågor. Huvud-
delen av den gruppens arbete har redovisats 
särskilt i rapporten Språkarbete (Ds Kn 
1979:1), och här skall endast ges en kort sam-
manfattning av denna rapport. 

Arbetsgruppen för språkfrågor har särskilt 
intresserat sig för språket i blanketter och för 
vissa skrivelser. Därvid har det klart framgått 
att den styrande effekten av författnings-
språket på andra myndighetstexter är stor. 

SprikhjaIp i en förvaltning 

Utredningen genomförde under 1978 ett för-

sök med språkarbete tillsammans med hand-
läggare vid taxeringsenheten (numera be-
svärsenheten) hos länsstyrelsen i Söderman-

lands län. Utredningen ställde en språkexpert 
till förfogande. Denne och handläggarna 
studerade gemensamt ett antal av handläg-
garnas skrivelser, och man försökte bearbeta 

och skriva om dem så att de språkligt sett 
skulle bli enklare och lättare att förstå. För-
söket bedrevs alltså i intimt samarbete mellan 
de för textens innehåll och utformning an-

svariga och en språkexpert. Deltagarna i för- 



söket visade stort intresse under arbetets 
gång och de var, som framgick av en avslu-
tande enkät, över lag mycket nöjda med re-
sultatet. (Se f.ö. rapporten Språkarbete, 
s. 19-38.) 

Fullföljdshänvisningar 
Utredningen har genom brev och andra kon-
takter kunnat konstatera att fullföljdshän-

visningar (information om hur man överkla-
gar ett beslut) inte alltid är utformade på det 
klaraste och lämpligaste sättet. Därför har 
särskild uppmärksamhet ägnats denna fråga. 
1 samarbete med riksskatteverket har vi utar-
betat en ny malI för en fullföljdshänvisning. 
Arbetet inriktades dels på en enklare språklig 

utformning, dels på komplettering av en tidi-
gare fullföljdshänvisning med vissa praktiska 
upplysningar. Synpunkter inhämtades från 
olika håll på det förslag som vi arbetat fram. 
Efter ytterligare bearbetning fick vårt förslag 
till fullföljdshänvisning slutligen följande ut-
seende: 

Hur man överklagar 

Om Ni vill överklaga detta beslut skall Ni 
skriva till länsstyrelsen i................län. 
Tala om varför Ni anser att beslutet skall 
ändras och vilken ändring Ni vill ha. Sänd 
även med sådant som Ni anser har bety-
delse för ärendet. 

- Länsstyrelsen måste ha fått Er skriv-
velse inom tre veckor från den dag då Ni 
fick del av beslutet, annars kan länssty-
relsen inte ta upp Ert överklagande. 

- Tala om vilket beslut Ni överklagar, 
t.ex. genom att anteckna ärendets 
nummer. 

- Underteckna skrivelsen och uppge 
namn, personnummer, postadress och 

telefonnummer. Om Ni anlitar ombud 
kan i stället ombudet underteckna skri-
velsen. 

Adressen är ...................................... 
För ytterligare upplysningar kan Ni vända 
Ertill............................................... 

(myndighet) 

Detta förslag kan jämföras med den tidigare 
använda fullföljdshänvisningen: 

Talan mot detta beslut förs hos länsstyrel-

sen genom besvär. Besvärshandling skall 
ha kommit in till länsstyrelsen inom tre 
veckor från den dag då klaganden fick del 
av beslutet. 1 besvärshandlingen skall an-
ges det beslut som överklagas. Sänds be-
svärshandlingen med posten skall det ske 
under adress: 

Länsstyrelsen i................................... 

Det bör särskilt påpekas att i det slutliga för-
slaget formuleringen "Talan mot detta beslut 
förs . . .genom besvär" helt har avlägsnats. 
Det för många svenskar egendomliga juri-
diska bruket av besvär förefaller inte nöd-
vändigt i texter av detta slag. 1 stället har valts 
uttrycket "överklaga detta beslut", och det 

är vår förhoppning att den nya formule-
ringen, inte bara på denna punkt, skall te sig 
mindre besvärlig för dem som läser denna 
fullföljdshänvisning. (Se f.ö. rapporten 
Språkarbete, 5. 39-46.) 

Länsstyrelsernas organisationsnämnd har i 
samarbete med oss gjort om de nuvarande 
fullföljdshänvisningarna för länsstyrelsernas 

beslut i enlighet med det förslag som här pre-
senteras. Även domstolsverket överväger att 
för de nya länsrätternas del införa fullföljds-

hänvisningar med denna utformning. 1 pro-
positionen (1978/79:111, bilaga 1) om åtgär-
der mot krångel och onödig byråkrati mm. 
framhåller justitieministern vikten av att 
myndigheterna gör en översyn av sina full-
följdshänvisningar, varvid vårt förslag skulle 
kunna tjäna som förebild. 

Blanketter 

Vid våra kontakter med allmänheten har vi 
fått talrika påpekanden om att olika blanket-
ter är krångliga, antingen språkligt eller i 

andra avseenden - eller både språkligt och 
på annat sätt. Utredningens språkarbets-
grupp har valt ut ett antal blanketter som kan 
anses viktiga därför att de berör många män- 
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niskor. Dessa blanketter rör främst skatter, 
körkort och bostadsstöd. Särskilt ingående 
har granskats ett 40-tal blanketter och några 
meddelanden av standardbrevskaraktär. 
Dessutom har några upplysningsblad och 
broschyrer som hänger samman med några 
av blanketterna granskats. 

Huvuddelen av detta granskningsarbete har 
utförts i samarbete med den myndighet som 
ansvarar för blanketten i fråga. Arbetet har 
resulterat i ändringar av texten i ett stort antal 
blanketter, ändringar som innebär ett enk-

lare och lättillgängligare språk. (Se f. ö. rap-
porten Språkarbete, s. 47-83.) 

En fråga som vii det sammanhanget har upp-
märksammat är förekomsten av upplys-
ningar som kan uppfattas som allt för hotfullt 
formulerade eller som onödiga hotelser. Så 
t.ex. kan det förekomma att den enskilde 
erinras om påföljderna för en viss förseelse 

utan att det verkar närmare motiverat med 
en sådan erinran. 

Vi gjorde en rundfråga till ett 15-tal myndig-
heter om förekomsten av sådant onödigt hot-
språk i deras blanketter. Detta arbete resulte-
rade i att ändringar kunde göras i omkring 20 
blanketter. 

Svenskutbildning m.m. för offentligt 

anställda 

1 rapporten Språkarbete (s. 16-18) har vi 
också redovisat en genomgång av den språk-
utbildning som bedrivs hos olika myndighe-
ter, för olika kategorier tjänstemän osv. 1 
detta sammanhang diskuteras också den 
svenskutbildning som universiteten ordnar 
för andra än språkstuderande, och det kon-
stateras att förslagen om sådan undervisning 
för alla högskolestuderande ännu inte har 
förverkligats. 1 detta avsnitt av rapporten 
finns också uppgifter om de språkexperter 
som finns hos olika myndigheter (statsråds-
beredningen, statskontoret, riksskattever-

ket). Svenska språknämndens och statens 
personalutbildningsnämnds insatser för 

språklig vidareutbildning av offentligt an-
ställda tjänstemän berörs också. 

Lagspråk 

Utredningens språkarbetsgrupp har fått till-
fälle att språkgranska några lagtexter innan 
de definitivt fastställts. Detta arbete har inte 

redovisats i rapporten Språkarbete. Särskilt 
kan här nämnas dels en ingående språklig be-
arbetning av renhållningskommitténs förslag 
till ny renhållningslagstiftning, dels en bear-
betning av förordningen om yrkesmässig tra-
fik som utförts i samarbete med kommuni-
kationsdepartementet. Det senare fallet är av 
särskilt intresse, därigenom att denna bear-
betning väsentligen motiverades av en strä-
van till klarare disposition och lättillgängli-
gare språk. Det förelåg alltså inte vid bear-
betningstillfället något sakligt eller innehålls-
mässigt skäl att ändra lagtexten (bortsett från 
några smärre ändringar). Detta arbete och 
den nya lagtexten redovisas i propositionen 
(1978/79:111, bilaga 5) om åtgärder mot 
krångel och onödig byråkrati m. m. 

Överväganden 

Svensk ordbok 

Den obligatoriska skolans undervisning i 
svenska och samhällskunskap är av största 
betydelse både för medborgarnas möjlighe-
ter att förstå olika meddelanden från nlyn-

digheter och för den offentliga svenskans ut-
veckling. Särskilt viktig är ordkunskapen. 

Olika undersökningar (t.ex. Frick-Malm-
ström, Språkklyftan, 1976) visar att många 
svenskar har bristfälliga kunskaper om bety-
delsen och bruket av ord och uttryck som är 
vanliga såväl i myndigheters språk som i 
andra sammanhang. Delvis kan detta hänga 
samman med det svenska ordförrådets snab-

ba tillväxt under efterkrigstiden. Äldre svens-
kar har aldrig i skolan haft tillfälle att lära sig 
många nya ord - de fanns inte i svenskan 
när de gick i skolan. Aven de yngres ordför-
ståelse visar påtagliga brister. Den som inte 
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vid fackspråk, som de sedan gärna tar med 
sig i andra sammanhang. 

förstår ofta brukade ord är allvarligt handi-
kappad i dagens samhälle, också i sina kon-
takter med olika myndigheter. 

Vi anser att det snarast bör utarbetas en ak-
tuell svensk ordbok för såväl ungdom som 
vuxna. Denna ordbok kunde ges till alla ele-
ver i grundskolan, förslagsvis i åttonde eller 
nionde årskursen. Den borde också kunna 

köpas i bokhandeln. Om ordboken ges till 
varje elev i grundskolan betyder det att den 
görs i mycket stor upplaga, vilket innebär att 
kostnaden per exemplar kan bli mycket låg. 
Genom lämplig redigering och teknisk pro-
duktion (t.ex. datasättning) bör det vara 
möjligt att ordboken ges ut i nya, reviderade 
upplagor varje eller vartannat år. 

Vi har i en skrivelse den 6april1979 till rege-
ringen föreslagit att regeringen ger Svenska 
språknämnden i uppdrag att snarast lägga 
fram ett förslag till utformning av en svensk 
ordbok för envar. 

Utbildning 

Det finns ingen särskild obligatorisk språkut-
bildning för tjänstemän i offentlig förvalt-
ning. Däremot finns det olika kurser anord-
nade av statens personalutbildningsnämnd, 
där den offentliga svenskan behandlas. 

Vissa myndigheter anordnar också internut-
bildning i svenska. Sådana insatser är mycket 
värdefulla, men hittills har de inte haft sär-
skilt stor omfattning. 

För inte så länge sedan var centralförvalt-
ningens språk starkt präglat av att det huvud-
sakligen skrevs av jurister. Jurister har ofta 

- och hade kanske ännu mera förr - en 
någorlunda enhetlig språklig skolning, men 
de är ofta skolade till en onödigt abstrakt, 
mångordig och invecklad stil. Inom den of-
fentliga förvaltningen skrivs numera mäng-
der av texter av skilda slag av andra än juris-
ter, t.ex. av samhällsvetare, ekonomer, tek-
niker. De har i sin akademiska utbildning 

ofta lärt sig olika facktermer eller vant sig 

Det moderna förvaltningsspråket - i betän-
kanden, i promemorior och rapporter, i skri-
velser till allmänheten - präglas härigenom 

ofta av en stor brokighet. Därtill kommer 
inte sällan uppenbara språkliga brister, t.ex. 
oförmåga att klart och koncist uttrycka enk-
la sammanhang, bristande känsla för olika 
skrivsituationers krav på språkformen och 
mycket annat. 

Det synes oss vara angeläget att språkets cen-
trala roll i samhället uppmärksammas långt 
mera än tidigare vid all eftergymnasial ut-
bildning. Det nutida komplicerade samhäl-
let har lett till ökad specialisering, i utbild-
ning och yrkesliv. Specialister får lätt sina 
egna fackspråk som kan vara svårtillgängliga 
för andra grupper, också för andra specialist-
grupper. Varje fackområde behöver givetvis 
sin speciella uppsättning termer, men det är 
därför inte nödvändigt att just dessa termer 
används när man vänder sig till folk utanför 
området, i varje fall inte utan förklaringar. 
Många fackmän från de mest skilda områden 
tycks sakna insikt om detta, liksom om de 
allmänna grundvillkoren för en väl funge-
rande språklig kommunikation. 

Därför är det enligt vår mening önskvärt att 
det i all högskoleutbildning införs obligato-
risk svenskutbildning. Denna bör vara inrik-
tad dels på de olika yrkes- och fackområde-
nas språk och terminologi, dels på allmän-
språket. De studerande bör också få kunskap 

om när och i vilka sammanhang deras fack-
språk kan utnyttjas och om hur de skall 

uttrycka sig när de vänder sig till grupper 
utanför deras eget fackområde. Det är också 
önskvärt att i denna undervisnine ingår 
språklig färdighetsträning, skriftlig och 
muntlig. Den praktiska utformningen bör 
vara sådan, att svenskundervisningen dels 
integreras med övrig undervisning, dels får 
särskilda timmar. 
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En svenskutbildning av denna art är nödvän-
dig för de högskolestuderande som senare 
kan komma att få anställning inom offentlig 
förvaltning, men den är också av stor bety-
delse för andra studerande. 

En obligatorisk svenskutbildning som den 
här föreslagna kan först på längre sikt bidra 
till att förbättra språkbruket inom den of-
fentliga förvaltningen. Det krävs också snab-
ba åtgärder av annat slag. Vi vill därför före-
slå att det i större omfattning än hittills inom 
hela förvaltningen anordnas kurser och semi-
narier o.d. om språk och språkbehandling, 
antingen myndighetsvis eller gemensamt för 
olika myndigheter. Härvid bör erfarenhe-
terna och kunskaperna hos såväl statens per-
sonalutbildningsnämnd som statsrådsbered-
ningens språkexperter och Svenska språk-
nämnden kunna utnyttjas. 

Särskild utbildning i språkbehandling bör 
också ges dem som skall fungera som sekre-
terare i offentliga utredningar. Språket i så-
dana utredningar har ofta kritiserats, och 
med rätta. Det rör sig här i regel om texter av 
stor betydelse, och därför måste de ha en 
mönstergillt klar och lättillgänglig språk-
form, oavsett vad de handlar om. 

Attityderna till språket är av central bety-
delse och i all fortbildning i svenska bör sär-
skild vikt läggas vid detta. Under vårt arbete 
har vi i skilda sammanhang iakttagit att 
många inom den offentliga förvaltningen är 
ängsliga för att uttrycka sig klart, enkelt och 
rakt på sak och hellre söker mönster för sitt 
skrivsätt i föråldrat och krångligt kanslispråk 
och i ett gammaldags författningsspråk. Det 
tycks finnas en uppfattning att det stelaste, 
abstraktaste och opersonligaste kanslisprå-
ket är den värdigaste och lämpligaste språk-
formen. Denna attityd måste bekämpas, vil-
ket kan ske endast genom effektiv och åter-
kommande utbildning i modern svenska, ge-
nom praktiska övningar och ständig upp-
märksamhet på språket. 

För en effektiv utbildning och fortbildning 
av detta slag krävs målmedvetna insatser på 
alla nivåer inom den offentliga förvaltningen. 
Det krävs också insikter om språkets funda-
mentala betydelse för goda kontakter mellan 
myndigheter och enskilda medborgare. Na-
turligtvis kräver denna utbildning också kva-
lificerade lärare och handledare. Sådana bör 
också utbildas. Vi kan i detta sammanhang 
peka på de "språkkonsulter" som f.n. utbil-
das vid institutionen för nordiska språk på 
Stockholms universitet och som genom ut-
bildningens inriktning på den offentliga 
svenskan får särskilda förutsättningar att 
göra nytta i myndigheternas språkarbete. 

Författningstext 

Genom lagar, förordningar och andra för-
fattningar regleras myndigheternas verksam-
het och definieras de enskilda medborgarnas 
rättigheter och skyldigheter. Författningar 
skrivs för att samhället skall fungera på det 
sätt som avsetts av riksdag och regering. Om 

samhällsmaskineriet skall fungera smidigt 
krävs därför att språket i författningarna är 
klart och lättillgängligt. Detta är viktigt ock-
så därför att många tillämpningsföreskrifter, 
beslut, blanketter m. m. utformas på grund-
val av författningstexter och därför skrivs på 
ett språk som kan påverkas starkt av språket 
i dessa texter. 

Alla författningar bör redan från början klä-
das i en sådan språkdräkt att höga krav på 
tydlighet och allmän förståelighet tillgodo-
ses. Enligt vår mening bör därför mycket stor 
uppmärksamhet ägnas åt språket i sådana 
texter redan från det ögonblick då det första 
förslaget till dem utformas, dvs, ofta redan 
under den utredande kommitténs arbete. 

Det krävs därför att kommittésekreterarna 
inser vikten av ett klart och enkelt språk och 
också själva har förmåga att skriva ett sådant 
språk. Här är det delvis en fråga om utbild-
ning (jfr ovan). 
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1 olika förslag till nya författningar ingår inte 
sällan nya termer. Att skapa nya termer är 

ingalunda någon lätt uppgift. Det är nödvän-
digt att de kommittéer som vill införa nya 

termer på lämpligt sätt rådgör med språklig 
och terminologisk expertis, t.ex. genom att 

vända sig till statsrådsberedningens språkex-
perter, Svenska språknämnden eller Tek-
niska nomenklaturcentralen. 

Innan en kommitté lägger fram förslag till 
författningstext bör möjligheterna under-
sökas att få denna text språkgranskad, t.ex. 
av statsrådsberedningens språkexperter eller 
genom Svenska språknämndens försorg. Er-
farenheten visar att de förslag till författ-
ningstext som läggs fram av en kommitté kan 
komma att i väsentliga avseenden utgöra den 

slutliga författningstexten. De bearbetningar 
av texten som sker t.ex. vid remissbehand-
lingen och i riksdagen avser i regel huvudsak-
ligen det sakliga innehållet, i mindre grad den 
språkliga utformningen. De texter som skall 
bilda underlag för remissinstansernas och be-
slutsfattarnas arbete bör redan av detta skäl 
vara språkligt invändningsfria. 

Utredningens språkarbetsgrupp har deltagit 
i arbetet på att ge förordningen om yrkes-
mässig trafik en klarare och bättre språk-
dräkt (se ovan). Man bör enligt vår mening 
försöka att i språkligt avseende modernisera 
andra viktiga äldre författningar. När inne-
hållet i en författning ändras i något avseen-
de, t.ex. genom att nya bestämmelser infogas 
i den eller föråldrade tas bort, bör enligt vår 
mening möjligheterna undersökas att språk-
ligt bearbeta hela författningstexten och ge 
den en för nutida språkbruk och nutida läsa-
re lämplig gestalt. På motsvarande sätt bör 
man förfara med andra viktiga texter. 1 stats- 

rådsberedningens nya språkpromemoria 
(PM 1979:2) ges rekommendationer i den 
riktningen för författningsspråket. 

Sprkarbete på myndigheterna 

Ett viktigt inslag i myndigheternas språkar-
bete bör vara en kontinuerlig bevakning och 
bearbetning av det språk som används, i skri-
velser, standardbrev, blanketter osv. Stor 

omsorg måste ägnas språkgranskning av 
olika texter. För detta arbete kan det ofta 
vara lämpligt att avdela personal eller bilda 
särskilda arbetsgrupper inom en myndighet. 

Det kan på många myndigheter finnas an-
ställda med passande utbildning för sådana 
uppgifter. Vid uppläggningen av sådant ar-
bete kan det vara lämpligt att konsultera 
utomstående språkexpertis. Här kan vi erinra 
om det försök vi gjorde vid länsstyrelsen i 
Södermanlands län. 

Vid statsrådsberedningen, statskontoret och 
riksskatteverket finns särskilda språkexper-
ter anställda. De har skiftande arbetsupp-
gifter, men gemensamt för dem är att de 
språkgranskar texter och ger råd och upplys-
ningar i språkfrågor. Aven andra större myn-
digheter bör undersöka möjligheterna att an-
ställa språkexperter, som förutom språk-
granskning och rådgivning också har hand 
om den interna utbildningen och fortbild-
ningen i språkbehandling. Här kan vi peka 
på de i föregående avsnitt nämnda språkkon-
sulterna. 

Många myndigheter har sedan länge anlitat 
utomstående språkkonsulter för speciella 
uppgifter. Den vägen bör också i fortsätt-
ningen utnyttjas. Här kan särskilt nämnas 
möjligheten att få hjälp med språkgransk-
ning o.d. från Svenska språknämnden. 
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Förbättrad sprkförstte1se i Norden 
Nordiska rådet antog den 3 april 1977 efter förslag av kulturut-
skottet en rekommendation (nr 12/1977) av följande lydelse: 
"Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet att sna-
rast framlägga ett samlat handlingsprogram för förbättrad 
språkförståelse i Norden och i det nordiska samarbetet." 1 de-
cember 1978 anmodade ministerrådet Nordiska språksekretaria-
tet att göra en analys av de väsentligaste problemen i samband 
med språkförståelsen mellan de nordiska länderna. Språksekre-
tariatets utredning har överlämnats till ministerrådet i slutet av 
april 1979, och den kommer att diskuteras på Nordiska minister-
rådets möte i juni 1979. Språksekretariatets utredning publiceras 
här i sin helhet. 

Sprkene i Norden 
Hvis vi ser bort fra innvandrerspråkene, blir 
disse språkene brukt i Norden: dansk, norsk 
(bokmål og nynorsk), svensk (og finlands-
svensk), islandsk, froysk, finsk (og sverige-
finsk), samisk og grøniandsk. Finsk og sa-
misk tilhorer den uralske språkfamilien, 

mens grønlandsk er et eskimospråk. Disse 
språkene er helt ubeslektet med de ovrige, og 
er uten sriig opplring uforståelige for dem 
som har et (i språkhistorisk forstand) nordisk 
morsmål. Finsk og samisk er heller ikke inn-
byrdes forståelige. Islandsk og fereysk titho-
rer den (i språkhistorisk forstand) nordiske 
greinen av den germanske språkfamilien. 
Men mellom disse og de ovrige språkene er 
forståeligheten (i hvert fall for det talte språ-
ket) nesten lik null. När vi snakker om det 

nordiske språkfellesskapet, tenker vii første 
rekke på forholdet meliom dansk, norsk og 
svensk, som langt på vei er innbyrdes forståe-
lige, noenlunde som dialekter av ett språk. 
Denne utredningen vii i første rekke ta for 
seg disse tre språkene, men vii også berøre 
serproblemer i de andre. 

Den nordiske språkforståelsen 
Den nordiske språkforståelsen er av avgjø-
rende betydning for samhorigheten og sam-
arbeidet i Norden, og det er bred enighet om 

å bevare og helst også styrke det språklige fel-
iesskapet. Utbyggingen av det organiserte 
nordiske samarbeidet og de økte kontaktene 
over landegrensene krever bedre granne-
språksforståelse. Samtidig er dette samarbei-
det og samkvemet en viktig forutsetning for 
å bedre språkforståelsen. Gjennom person-
iige kontakter og samarbeid blir folk moti-

vert for å forstå de andre språkene og for å 
uttrykke seg på en shk måte at de selv blir for-
stått. Arbeidet for å bedre språkforståelsen i 
Norden bor i høy grad ta sikte på språksitua-
sjoner der folk fra de forskjellige landene 

foler et naturlig kommunikasjonsbehov. Det 
bor også ta sikte på å gi innbyggerne i Norden 

naturlige anledninger til å venne seg til hver-
andres spräk, bl.a. ved hjelp av radio og tv, 
aviser og boker. 

Har språkforståelsen blitt dårligere? 

Det fins ingen forskningsresultater som med 
sikkerhet kan fastslå om den nordiske språk-
forståelsen har blitt bedre eller dårligere de 

siste årene. 1 en holdningsundersokelse fore-
tatt av Einar Haugen i 1953 svarte gjennom-
snittlig 56 010 av forsokspersonene (svenske, 
norske og danske) at de forstod de andre 
skandinaviske språkene (dansk, norsk, 
svensk). 1 en liknende undersokelse foretatt 

av Sifo-Gallup i 1974 svarte gjennomsnittlig 
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80 07o at de forstod de andre språkene. Men 

det knytter seg mange usikkerhetsmomenter 

til disse tallene, og vi kan ikke ta dem som et 

bevis på at språkforståelsen i Norden har økt 

betydelig i perioden 1953-1973. Likevel er 

det tegn som tyder på at språkforståelsen har 

blitt bedre, serIig i de områdene hvor folk 

tar inn nabolandenes radio og tv. 

Forskningsresultater 

Dette betyr imidlertid ikke at situasjonen er 

tilfredsstillende. Av erfaring vet vi at nord-

boene kan ha vanskelig for å forstå hver-

andre. Vi har lite grunnforskning på dette 

området, men den forskningen vi har, be-

krefter dette. Undersøkelsene er lagt opp for-

skjellig og gir noe ulike resultater. Det er også 

mange usikre faktorer og metodiske proble-

mer ved de forskjellige undersøkelsene. Men 

når vi sammenholder dem, får vi et ganske 

entydig bilde av den nordiske språkforståel-

sen. 

Holdningsundersokelsene til Einar Haugen 

(1953) og Sifo-Gallup (1973) tyder på at 

nordmennene har minst problemer med 

grannespråkene, srlig svensk. Danskene ser 

ut til å ha en ganske god og jevn gjennom-

snittlig grannespråksforståelse. Svenskene 

forstår norsk i nesten like stor grad som 

nordmennene forstår svensk. Men mindre 

enn halvparten av svenskene sier at de forstår 

dansk, srlig talt dansk. 

En undersøkelse av faktisk grannespråksfor-

ståelse (øivind Maurud, 1975) bekrefter i det 

store og hele budet fra holdningsundersokel-

sene. Nordmennene forstod dansk bedre enn 

svensker gjorde, og svensk bedre enn dans-

ker. Det gjelder både skriftspråk og tale-

språk, og serIig talespråk. Dansk skriftspråk 

forstod nordmennene bedre enn svensk skrift-

språk, men talt svensk bedre enn talt dansk. 

Etter denne undersøkelsen forstod ikke 

svenskene norsk bedre enn danskene. 

Andre undersøkelser bekrefter helhetsbildet. 

Nordmennene har gjennomgående best 

grannespråksforståelse, mens dansker og 

svensker oftere har vanskelig for å forstå 

hverandre. SrIig har svenskene problemer 

med dansk talespråk. Det er selvfølgelig store 

individuelle forskjeller i språkforståelsen av-

hengig av faktorer som bosted, alder, utdan-

nelse, sosialgruppe, grad av nordisk engasje-

ment o.l. 

(Redegjorelsen for forskningsresultatene 

bygger på Stig Örjan Ohlssons rapport "Nor-

disk språkförståelse - i går, i dag, i mor-

gon". Ohlsson gjør her utførlig rede for un-

dersøkelsene og diskuterer metodiske proble-

mer 0.1.) 

Den nordiske språkforståelsen og de 

"små" språkene 

1 Sifo-Gallups undersøkelse fra 1973 oppgir 

et fåtall at de forstår islandsk og finsk, hen-

holdsvis 7 og 4 076. Men selv disse beskjedne 

tallene er utvilsomt for høye og beror på mis-

forståelse hos forsøkspersonene. (De kan 

f.eks. ha forveksiet islandsk med skandina-

visktalende islendinger fra radio- og tv-inter-

vjuer.) Liknende forhold gjør seg trolig gjel-

dende for frøysk. Grønlandsk og sarnisk er 

uforståelige for dem som ikke har det som 

morsmål eller har lrt språket på annen 

måte. 

Andelen islendinger som forstår talt dansk, 

norsk eller svensk har vrt anslått til ca. 60 

97o, men det mangler representative undersø-

kelser. De fleste islendinger kan lese dansk, 

og dermed langt på vei også norsk og svensk. 

Ifølge beregninger fra Skolstyrelsen i Finland 

behersker 21,4 % av befolkningen over 15 år 

svensk i varierende grad. Dette relativt høye 

tallet henger sammen med at svensk er offi-

sielt språk i Finland, og at svensk leses som 

fremmedspråk i skolen. I slutten av 1976 

hadde 6,4 010 av befolkningen i Finland 

svensk som morsmål. 

På Frøyene står dansk så sterkt i skolene og 

samfunnslivet at man kan si at frøyingene i 
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praksis er tospråklige. De aller fleste forstår 
også ett eller Here av de andre skandinaviske 
språkene. Nesten det samme gjelder Grøn-

land. 

Hvorfor har nordmenn best 
grannespråksforståelse? 

Det kan vre mange grunner til at nordmenn 
gjennomgäende forstår grannespråkene 
bedre enn dansker og svensker. En viktig 
grunn er at Norge har befunnet seg noe i peri-
ferien og ofte har spilt rollen som "lillebror" 
i det nordiske selskapet. Nordmenn har i 
større grad enn dansker og svensker vrt 
nødt til å ta hensyn til de språklige forhol-
dene i nabolandene. Motivasjonen for å 
kjenne til og forstå grannespråkene har vart 
relativt sterk. 

Likevel er kanskje den viktigste grunnen at 
nordmenn er mer vant til språklig variasjon 

enn sine nordiske brødre. Dialektene har 
høyere status i Norge, og blir brukt i Here 
sammenhenger, f. eks. i radio og tv. Dess-
uten er det to offisielle skriftspråk, bokmål 
og nynorsk, som begge har en rekke alterna-
tive former. De spesielie språkforholdene i 
Norge bidrar sannsynligvis til at nordmenn 
lettere aksepterer og forstår andre spräkva-
rianter enn dem de bruker selv. Og dette 
kommer naturlig nok også grannespråksfor-
ståelsen til gode. 

Dette kan vise at ,notivasjon, holdnin ger og 
vaner har avgjørende betydning for forståel-
sen av andre språk. Hvis vi kunne få bort 
noen av fordommerie overfor grannesprä-
kene og venne folk til å møte dem i ulike sam-
menhenger, ville mye vre vunnet. 

Sprik1ige forhold 

Det er selvfølgelig også visse språklige for-
hold som har betydning for grannespråksfor-
ståelsen. Når nordmenn har mindre proble-
mer med å forstä grannespråkene enn dans-
ker og svensker, henger det trolig sammen 

med at norsk på mange mäter inntar en mel-

lomstilling mellom dansk og svensk. Lydlig 
er det mest likt svensk, mens det i ordforråd, 

og til dels også i rettskrivning, er mest likt 
dansk. 

Vi vii ikke her gå inn på en detaljanalyse av 
ulikhetene mellom språkene, bl.a. fordi vi 
mangier grunnforskning som viser hviike 
spräklige forhold det er som gjør forståelseri 
vanskelig. Men vi vii peke på visse hoved-

trekk som antakelig har stor betydning for 
grannespråksforstäelsen. Av praktiske grun-

ner holder vi oss til riksspräkene (normalisert 
talespråk og skriftspråk) og ser bort fra dia-
iektvariasjoner. (1 rapporten "Nabospråks-
forståelse i Skandinavia", NU 1976:13, gjør 
øivind Maurud ganske detaijert greie for 
ulikhetene mellom dansk, norsk og svensk.) 

Lydforhold 

Dansk er det språket som lydlig skiller seg 
mest fra de andre språkene, og dansk tale-
språk viser seg regelmessig å vre vanskeligst 
å forstä for de andre nordboene. De lydlige 
forskjellene mellom norsk og svensk byr der-
imot ikke på vesentlige forstäelsesproblemer. 
Norsk og svensk uttale volder ikke srlig 

store vanskeligheter for danske. 

Vi skal ikke overdrive problemene ved de 
lydlige forskjellene mellom dansk på den ene 
siden og norsk og svensk på den andre. Med 
trening forsvinner de fleste forståeisesproble-

mene. Det er selvfølgelig også helt urealistisk 
å vente at folk skal legge om dagligspråket 
sitt i "nordisk" retning. Men i kontakt mel-

lom nordboer ville det utvilsomt vre en for-
del om danskene etterstrebet en tydeligere 

artikulasjon, gjerne en mer "skriftrett" ut-
tale av sitt språk, noe i retning av den uttalen 
frøyinger og islendinger bruker når de 
snakker dansk. 

Siden ulikhetene i uttalen har stor betydning 
for språkforståelsen, bør grannespråksun-

dervisningen legge stor vekt på disse forhol- 
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dene. 1 første rekke er det viktig at elevene får 

anledning til å høre de andre språkene, gjerne 
samtidig med at de har tekstene foran seg. 
Målet med undervisningen er å lre elevene 
ä forstä de andre språkene. Men danske ele-
ver bør få en viss trening i klar artikulasjon, 
eventuelt i "leseuttale". 

Rettskrivning 

Forskjellen i rettskrivningssystemene mellom 
dansk, norsk og svensk er relativt små og 

skaper sannsynligvis få forstäelsesproblemer. 
Dette gjelder også formverk, orddannelse og 
sammensetninger. Rent typografiske forhold 
som forskjellen ø/ - ö/ä spiller trolig hel-
ler ikke noen srlig rolle for forståeligheten. 
Med ganske liten trening forsvinner de fleste 
problemene av denne typen. 

Ved eventuelle reformer av et nordisk språks 

rettskrivning bør nordiske hensyn veie tungt 
(som de gjorde da man i Danmark i 1948 
sløyfet de store forbokstavene i substantiv og 
innferte bokstaven å i stedet for aa). Noen 
stavingsreform er imidlertid ikke aktuell nå i 

noen av de nordiske landene. Det bor likevel 
nevnes at Norsk spräkräd i januar 1979 ved-
tok å tilrå visse endringer i norsk bokmål. 
Hvis myndighetene godtar forslaget, vii det 
bety at en rekke "nordiske" former igjen blir 
tillatt i bokmäl ved siden av de gamle, også i 
skolens lerebøker. Det gjelder f.eks. felles-
kjonnsformer som boken, døren, solen og 
enkeltord som bro (bru), ben (bein), ren 

(rein) og sen (sein). 

Ordforråd 

Ved siden av de lydhge forholdene er det tro-
lig ordforrådet som har størst betydning for 

språkforståelsen. De nordiske språkene be-
står som andre språk av et lite antall meget 
vanlige ord og et stort antall relativt uvanlige. 
For språkforståelsen over landegrensene er 
det selvfolgelig et storre problem om det er 
ulikheter i det sentrale ordforrådet enn i det 
mer perifere. Likeledes er det alvorligere med 

uoverensstemmelser i allmennspråket enn i 

mer spesialiserte fagspräk som blir brukt av 
et fåtall eksperter. 

Det sentrale ordforrådet er stort sett felles for 
dansk, norsk og svensk. Men visse typer av 
ord skiller seg fra hverandre, f.eks.: 

- etymologisk samme ord som på grunn av 
lydligeendringer har fått ulik form, f.eks. 
dansk uge, svensk vecka og norsk uke/ 
veke. 

- likelydende ord som har fått ulik betyd-
ning, f.eks. rar som i dansk tilsvarer 
"hyggelig", i svensk "søt", "snill", i 
norsk "underlig", "merkverdig". 

- ulike ord med samme betydning, f.eks. 
svensk ficka, dansk og norsk Iomme. 

1 ordforrådet er det srlig svensk som skiller 
seg ut fra dansk og norsk, bl. a. ved at det har 
länt en rekke ord, først og fremst fra tysk og 
fransk, som ikke har kommet inn i de andre 
språkene (f.eks. fräga, ort, butelj, fätölj). 

Som regel har svensk synonymer som tilsva-
rer de danske og norske ordene (spörja, plats, 

flaska, lönstol). 

For den nordiske språkforståelsen er det vik-
tig at en får kartiagt ulikheter av denne typen. 
Vanskelighetene gjelder nok ikke mer enn 
noen hundre ord som er relativt frekvente, 
og som derfor kan skape problemer for 
språkforståelsen. Det er først og fremst en 

pedagogisk oppgave ä overvinne disse pro-
blemene, og en bør legge stor vekt på dem i 
grannespräksundervisnjngen. Men også i 

andre sammenhenger er det viktig å kjenne iii 
shke ulikheter mellom språkene, f.eks. ved 
teksting av tv-programmer. 

Nyord 

Som vi så i forrige avsnitt har de nordiske 

språkene skilt seg fra hverandre ved at de i et 
visst omfang har tatt opp ulike lånord fra 
fremmede språk. Også i väre dager foregår 

tilveksten i språket for en stor del ved at vi 
läner ord og uttrykk utenfra, først og fremst 
fra engelsk. Stort sett skjer innlåningen og 
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nyordstilveksten etter de samme prinsippene 
i de nordiske språkene. Men i noen tilfeller 
skiller språkene seg fra hverandre, f.eks. ved 
at de tar i bruk ulike avløserord for frem-

mede uttrykk. Et kjent eksempel er datama-

skin, datamat, dator for det engelske compu-

ter. 

For den nordiske språkforståelsen er det vik-
tig at en forsoker å samordne nyordstilveks-
ten slik at språkene ikke skiller seg unødig fra 
hverandre. Språknemndene i Norden har i 

flere år samarbeidet om et prosjekt som går 
ut på å registrere nye ord. Dette arbeidet bør 
fortsette og helst intensiveres, siden det er en 
viktig forutsetning for en vellykket språk-
røkt på dette området. 

Terminologi 

Nyordstilveksten foregår for en stor del gjen-
nom forskjellige fagspråk. Etter hvert som et 
fag utvikler seg, oppstår nye termer, enten 
gjennom nydanning eller gjennom innlåning. 
Srlig når disse termene går inn i allmenn-
språket, får de betydning for den nordiske 
språkforståelsen. Men også for ekspertene 
er det selvfølgelig viktig å ha en enhetlig ter-
minologi, også over landegrensene. 

Siden det er tale om relativt få ord som går 

inn i allmennspråket, og enda ferre som skil-
ler seg fra hverandre i de ulike språkene, kan 
en oppnå gode resultater av det språklige 

harmoniseririgsarbeidet med forholdsvis be-
skjedne midler. Det er i høy grad et spørsmål 
om informasjon og kontakt med de termino-
logiskapende fagmiljoene og massemediene, 
som ofte sprer de nye ordene. Men det trengs 
et effektivt apparat som har ansvaret og for-

utsetningene for å påta seg dette arbeidet. 

Det organiserte nordiske 
språkroktsarbeidet 
Språknemndene i Norden har samarbeidet 

om termspørsmål og nyord helt siden 1950-

årene. 1 de siste årene har samarbeidet også 
blitt utvidet til terminologisentralene og stan- 

dardiseringsorganisasjonene, bl. a. gjennom 

de årlige Nordterm-møtene. 1. juli 1978 ble 
Nordisk språksekretariat opprettet, og det 
skal arbeide for å bevare og styrke det språk-
lige fellesskapet i Norden og fremme den nor-
diske språkforståelsen. Sekretariatet skal 
bl. a. vare et samordnende organ i språk- og 

terminologispørsmål som angår mer enn ett 
nordisk språk. 

Forutsetningen for en effektiv nordisk 
språkrokt er at nedvendige midler blir stilt til 
disposisjon for de organene som har dette 
som en hovedoppgave. Hittil har arbeidet 
vrt hemmet av manglende midler, og de 
nasjonale språknemndene mä naturlig nok 
sette de nasjonale oppgavene først. Oppret-
telsen av Nordisk språksekretariat er et viktig 
skritt i retning av å styrke språksamarbeidet 
i Norden. Sekretariatet er et samarbeidsor-
gan mellom språknemndene, og det er av stor 
betydning at disse får økte ressurser til det 
nordiske arbeidet. 1 første omgang er det vik-
tig at språknemndene får de nordiske sekre-
trstillingene som var forutsetningen da 
Nordisk språksekretariat ble opprettet. 

Grannespråksundervisningen 
Ifelge retningslinjene skal Nordisk språk-
sekretariat bl.a. "följa utvecklingen av 
grannspråksundervisningen på alla utbild-
ningsnivåer i de nordiska länderna". Denne 
undervisningen spiller naturlig nok en viktig 
rolle for språkforståelsen i Norden, og den 

bør styrkes på alle utdanningsnivåer: i grunn-
skole, videregående skole, lrerskoler, uni-
versitet, voksenundervisning og ved annen 
kursvirksomhet, f.eks. av den typen som 
foreningene Norden driver. Det er s2erlig vik-
tig å. styrke grannespråkenes stilling i lrerut-

dannelsen, siden en effektiv grannespråks-
opplring i skolen er avhengig av kvalifiserte 
lrere. De siste årene har det vrt en meget 
beklagelig tendens til å svekke grannesprå-
kenes plass i leseplanene for lrerskolene og 
universitetene. 
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Nordisk ministerråd har i flere år arbeidet 
med et grannespråksprosjekt, og en arbeids-
gruppe har lagt fram rapporten "Våra grann-
språk" (NU B 1978:11). 1 rapporten blir det 
foreslått en rekke tiltak som tar sikte på å 
styrke grannespråksundervisningen: 
- harmonisering av lreplanene, bl. a. slik 

at danske og norske elever får granne-
språksundervisning fra 3. årskurs slik 
svenske elever får 

- etterutdannelse av lrere 
- forbedring av lrernes grunnutdannelse 
- bedre utbygd kursvirksomhet 
- økt elev- og lrerutveksling og reiselek-

torvirksomhet 
- planleggings- og studiedager for arbeid 

med grannespråksundervisningen. 

Nordisk ministerråd har forelopig vedtatt å 
fortsette prosjektarbeidet med harmonise-
ring av lreplaner,e i Danmark, Norge og 
Sverige, videreutdannelse av morsmålsLe-
rere, det planlagte språk- og informasjons-
sentret i Finland (jf. nedenfor) og forbedret 
informasjon om grannespråksundervis-
ningen i Norden. 

Grannespråksundervisningen i Finland, 
på Island, Froyene og Gronland 

Rapporten inneholder også avsnitt om gran-
nespråksundervisningen i Finland og på Is-
land. 

For de finskspråklige elevene (ca. 93,5 Wo) 

betyr grannespråksundervisning i praksis 
undervisning i svensk, som for dem er et 
fremmedspråk. For resten av elevene er 
svensk morsmål (finlandssvensk), og granne-
språksundervisning betyr for dem innføring 
i dansk og norsk, og til dels også islandsk og 
ferøysk. 

1 Finland er svensk det språket som tjener 
som komniunikasjonsmiddel overfor det 
øvrige Norden. Det er derfor viktig at den 
stillingen svenskundervisningen har i de fins- 

ke skolene, ikke blir svekket. SeIv om under-
søkelser viser at behovet for svensk i Finland 
er klart sterre enn behovet for engelsk, leser 
bare ca. 3 Wo av de finske grunnskoleelevene 
svensk som ferste fremmedspråk. Finskta-
lende elever bør oppmuntres til å velge svensk 
som forste fremmedspråk. 

Den finlandske arbeidsgruppen foreslår at 
det blir opprettet et språk- og informasjons-
senter i Finland som bl.a. skal drive med 
distribusjon av undervisningsmateriell, 
språkkurs og informasjorisvirksomhet med 
et nordisk siktemål. Et slikt senter kan få stor 
betydning for svenskkunnskapene i Finland. 

På Island har elevene obligatorisk danskun-
dervisning fra 4. klasse som første fremmed-
språk. Styringsgruppen for grannespråks-
prosjektet mener at elevene i årskursene 7-9 
bør få stifte bekjentskap med norsk og svensk 
tale- og skriftspråk. For den nordiske språk-
forståelsen vii det vre gunstig at islandske 
elever får oppleve at de kan forstå norsk og 
svensk gjennom sine ferdigheter i dansk. 

Hjemmestyrelovene for Fc'røyene (1948) og 
Grønland(1978) fastslår at ferøysk og grøn-
landsk er hovedspråk, men at det skal under-
vises grundig i det danske språk. Både fr-
øysk/grønlandsk og dansk kan brukes i of-
fentlige forhold. 1 praksis kan en si at fr-
øyinger og grønlendinger er tospråklige. Det 
er riaturligvis av stor betydning at dette for-
holdet ikke endres. Det er også verdifullt at 
det blir gitt en viss undervisning i norsk og 
svensk på Frøyene og Grønland. 

Undervisningen i dansk (og de andre nor-
diske språkene) på Island, Frøyene og 
Grønland bør ikke ta sikte på å innøve ge-
nuin uttale. Den skriftuttalen av dansk som 
er den vanlige, fungerer antakelig best i en 
nordisk sammenheng. 
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Metoder i grannespråksundervisningen 

Vi kan ikke her gå inn på metodiske spersmål 

i grannespråksundervisningen i detalj. (Rap-

porten "Våra grannspråk" inneholder en 

l2ererveiledning og idésamling.) Målet med 

undervisningen bør vre å kere elevene å 

forstå grannespråkene, ikke at de selv skal 

beherske dem. Den beste metoden for å opp-

nå dette er å motivere kerere og elever gjen-

nom aktuelt og interessevekkende stoff, 

f. eks. avisartikler, reiselivsbrosj yrer, stoff 

fra arbeidsliv og dagligliv. Dette er tanken 

bak "Triangelkontakt", som er et samar-

beidsprosjekt mellom morsmålskererfor-

eningene i Danmark, Norge og Sverige. Pro-

sjektet har hittil resultert i et debatt- og infor-

masjonsskrift om grannespråksundervis-

ningen og en tekstsamling. 

Grannespråksoppkeringen bør gå inn som en 

naturlig del av undervisningen i andre fag 

enn morsmål, i første rekke i orienteringsfa-

gene. Det kan f. eks. gjøres ved at stoff fra og 

om et naboland blir presentert på dette lan-

dets språk i kerebeker og annet undervis-

ningsmateriale. Avsnitt i en kerebok om et 

nabolands historie, geografi eller språk kan 

f. eks. presenteres på dette landets språk. 

Det nordiske samarbeidet om undervisnings-

programmer i radio og tv bør styrkes, og det 

ber legges serlig vekt på å øke den nordiske 

språkforståelsen uansett hva programmene 

handler om. 

Verdien av personlige kontakter kan vanske-

hg overvurderes. Samarbeidet mellom sko-

lene på dette området bør derfor styrkes gjen-

nom økt elev- og kererutveksling, internor-

diske leirskoler, brevvekshing mellom enkelt-

elever og klasser i de nordiske landene 0.1. 

Her er det viktig å. spre informasjon om de 

tilbudene som fins, f.eks. når det gjelder 

reisetilskudd og stipendordninger. 

Morsmi1sundervisningens betydning for 

grannesprksforstelsen 

Et menneskes evne til å forstå grannesprå-

kene har ner sammenheng med evnen til å 

oppfatte morsmålet. Hvis en har vanskehig 

for å forstå sitt eget språk, er det naturlig nok 

enda vanskeligere å forstå andre. En generell 

heving av språkbeherskelsen vil også kom-

me grannespräksforståelsen til gode, serhig 

når språkene er så nr beslektet som de nor-

diske. 

Vi skal ikke her gå inn på en diskusjon om 

den generelle språkevnen har blitt då.rligere, 

bl.a. fordi vi mangler systematiske underse-

kelser på dette området. Men vi har underse-

kelser som viser at språkforståelsen ikke er 

tilfredsstillende. 1 rapporten "Språkklyftan" 

(1976) påviser f.eks. Nils Frick og Sten 

Malmström at mange svensker har vanskehig 

for å forstå ord og uttrykk som er vanlige i 

svensk (og andre nordiske språk). Nesten en 

tredjedel av forsøkspersonene forstod ikke 

ord som "begrepp" og "kungörelse", og 

bare ca. 25 % kunne gi en tilfredsstillende 

forklaring på ordet "reaktionärt". 

Den sviktende språkforståelsen kan ha sam-

menheng med svekket morsmålsoppkering. 

Både i skolen og i den videregående utdan-

nelsen har det i de siste årene vrt en tendens 

til å redusere morsmålets plass, bl. a. ved ned-

skjringer i timetallet. Dessuten har en rekke 

emner blitt lagt til morsmålsfaget som egent-

lig ikke herer hjemme der, f. eks. trafikkopp-

kering, informasjon om rusmidler o.l. "Fag-

trengselen" har satt grannespråksundervis-

ningen i en enda mer utsatt posisjon enn den 

hadde tidhigere. Samtidig har språkoppl2e-

ringen blitt skadelidende. 

Også for den nordiske språk forståelsen er det 

viktig at denne utviklingen blir snudd. Mors-

målsfaget bør styrkes på alle utdanningsni-

våer, og det ber legges sterre vekt på praktisk 

språkoppkering. 
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Radio- og tv-samarbeid 

Det er neppe noen tvil om at økt tilgang iii 
nabolandenes radio- og tv-program fører tu 
bedre grannespråksforståelse. Jo mer man 
herer og ser på programmer fra nabolande-
ne, desto bedre forstår man språket der. Det-
te blir også bekreftet av de undersekeiser 
som er foretatt på dette området (if. Stig 
Örjan Ohlssons rapport "Nordisk språkför-
ståelse - i går, i dag, i morgon"). Mye tyder 
på at det å se på fjernsyn fra nabolandene i 
gjennomsnitt er den faktoren som har hatt 
størst betydning for økt grannespråksfor-
ståelse, seiv om det er vanskelig å isolere de 
forskjellige faktorene. 

Som kjent pågår det et omfattende utred-
ningsarbeid om en eventuell nordisk radio-
og tv-satellitt. Det er ulike meninger om ens-
keligheten av en slik satellitt, bl.a. ut fra for-
skjellige ekonomiske og allmennkuiturelie 
synspunkter, jf. uttalelsene om den ferste 
delinnstillingen fra Satellitutredningen (NU 
A 1977:7-9). (Uttalelsene er samlet i publika-
sjonen "Nordisk radio och television via sa-
tellit", NU B 1977:36.) Men når det gjelder 
grannespråksforståelsen, kan det ikke vre 
tvil om at en nordisk tv-satellitt vii ha en po-
sitiv betydning. 

Det kan bety at det språklige fellesskapet i 
Norden får en bredere folkeiig forankring og 
blir en praktisk realitet i langt høyere grad 
enn hittil. Forutsetningen er at det blir sendt 
programmer som interesserer, slik at publi-
kum i de andre nordiske landene utnytter det 
ekte programtilbudet. Dette vii også fere tu 
okt motivasjon for å ire grannespråkene, 
og 	kommer bl. a. grannespråksundervis- 
ningen til gode. 

Den språklige effekten er naturlig nok sterst 
ved nordiske programmer. Men teksting av 
utenlandske programmer gjer at de også kan 
få betydning for grannespråksforståelsen. 

ting av nordiske programmer og spersmålet 
om hvor mange språk man skal oversette 
utenlandske programmer tu, viser vi til dis-
kusjonen i Stig Örjan Ohlssons rapport 
"Nordisk språkförståelse - i går, i dag, i 
morgon". Her vii vi bare peke på at det kan 
vare gunstig å sende flere programmer 
utekstet. Også økonomisk er dette selvfelge-
hg en fordel. Dessuten har det trolig stor be-
tydning for språkforståelsen å tekste pro-
grammer på det språket programmet blir 
sendt på, slik det nå blir gjort for hørseis-
svekkede. Nordiske barneprogrammer bør 
sendes på originaispråket og tekstes så lite 
som mulig. 

Hvis det ikke skulle bli noe av den planlagte 
satellitten, må ikke dette bety at det blir satt 
en stopper for en videre utbygging av radio-
og tv-samarbeidet i Norden. Utveksling av 
programmer, samproduksjoner o.i. ber sti-
muleres og Nordvisjonssamarbeidet bygges 
videre ut. 

Behovet for ordbøker 

ønsket om å høre på nabolandenes radio- og 
tv-programmer og lese litteratur på original-
språket har delvis vrt hemmet av mangelen 
på hensiktsmessige ordbøker meliom de nor-
diske språkene. Dette har også vrt en be-
lastning for grannespråksundervisningen. 1 
1977 foretok Nordisk kultursekretariat i 
samarbeid med språknemndene en kartlegg-
ing av ordbokssituasjonen i Norden. Den 
viste at det er store mangier. De ordbøkene 
som fins, er ofte foreldet eller for små, og 
trenger revidering. 

På grunniag av undersekelsen utarbeidet 
Kuitursekretariatet denne oversikten over 
internordiske ordbøker: 

Når det gjelder problemet teksting/ikke teks- 
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Internordiske 
ordbøker Forfatter og tittel 

Utgitt år, 
revidert 

Størrelse 
ant. sider 

Kommentarer fra en 
eller flere av språk-
nemndene (tilsvarende) 

Finsk-dansk Gersov og Gersov: Suomi 1964/1969 315 Lommeformat. Det er 
Tanska Soumi behov for en større 

ordbok. Trenger revi- 
dering 

lslandsk-dansk Blöndal: 	slenzk-dönsk 1920-1924/ 1055 
ordabök +supplement 1951-1952 + 200 (Utsolgt) 
(200 s) 
Ägust Sigurdsson: fs- 
lenzk-dönsk ordabök 1970 440 
Ole Widding m. fl.: ts- 
lenzk-dönsk ordabök 1976 948 

Norsk-dansk Christiansen m. fl.: 
Norsk-dansk ordbok 1955/1971 481 

Svensk-dansk Munch-Petersen m. fl.: Markant behov for 
Svensk-dansk ordbog 1970 1218 revidering 
Munch-Petersen m. fl.: 
Svensk-dansk ordbog. 
Mindre udgave 1973 177 

Dansk-finsk Gersov og Gersov: Suomi 1964/1969 315 Lommeformat. Det er 
Tanska Suomi behov for en større 

ordbok. Trenger revi- 
dering. 

lslandsk-finsk Finnes ikke 
Norsk-finsk Farbregd, Kämäräinen: 1978 636 Lommeformat 

Finsk-norsk-finsk 
Svensk-finsk Hirvensalo m.fl.: Svensk- 1967 810 

finsk ordbok 
Lea Lampén: Svensk- 1973 856 
finsk storordbok 
Göran Karlsson: Svensk- (ca. 1980) (2000) Under udarbeiding 
finsk ordbok 

Dansk-islandsk Freysteinn Gunnarsson: 1957r/1973 1055 Naturligvis behov for 
Dönsk-islenzk ordabök en ajourføring 

Finsk-islandsk Finnes ikke 
Norsk-islandsk Finnes ikke 
Svensk-islandsk Gösta Holm mil.: (1979) (1000) Under utarbeiding 

Svensk-isländsk ordbok 
Dansk-norsk S. Schjøtt: Dansk- 1909/1926 996 (selvsagt) helt foreldet 

norsk ordbog 
Chr. Vidsteen: Dansk- 1907 539 (selvsagt) helt foreldet 
norsk ordbog 

Finsk-norsk Farbregd, Kämäräinen: 1978 636 Lommeformat 
Finsk-norsk-finsk 

25 



Internordiske 
ordboker Forfatter og tittel 

Utgitt år, 
revidert 

Storrelse 
ant. sider 

Kommentarer fra en 
eller flere av språk-
nemndene (tilsvarende) 

Islandsk-norsk Lehmann m.fl.: Islandsk- 1967 380 
norsk ordbok (med over- 
settinger til nynorsk) 

Svensk-norsk 1) Remens og Houm: 1972 80 (Det fins et par eldre 
Svensk-norsk ordliste boker, men både de og 

Sandvei: Svensk-norsk 1945 173 de nevnte er enten for 
ordbok små eller foreldet) 

Dansk-svensk Bertil Molde m. fl.: 1968r 720 Trenger ajourføring og 
Dansk-svensk ordbok utviding 

Finsk-svensk Cannelin: Finsk-svensk 1 976r 934 
storordbok 

lslandsk-svensk Sven B.F. Jansson m.fl.: 1955r/1972 450 
Isländsk-svensk ordbok 

Norsk-svensk Beckman: Norsk- 1960r 210 Helt utilstrekkelig 
svensk ordbok 
(bokmål + nynorsk) 
Vannebo m.fi.: Norsk- (ca. 1981) (800) Under utarbeiding 
svensk ordbok 
(bokmål + nynorsk) 

Ordboksarbeid er tid- og ressurskrevende. 
Nodvendige midler bor derfor så snart som 
mulig settes inn for å skaffe fram hensikts-
messige ordboker mellom språkene i Norden. 
Vi ser det som meget positivt at Nordisk kul-
turfond når gir bidrag også til tospräklige 

ordboker, jf. bidraget på 125000 dkr til Gös-
ta Holms svensk-islandske ordbok i 1979. 

Massemediene og forlagene 
Massemediene har stor betydning for språk-
forståelsen i Norden som formidlere av nye 
ord og uttrykk. Det er derfor viktig å opp-
rette gode kontakter mellom massemediene 
og språkrøktsorganene. En bor også forsoke 
å få pressen til å ta inn artikler og notiser på 
grannespråkene 1 høyere grad enn den har 
gjort hittil. 

Forlagene bor oppmuntres til å gi fagbøker 
en slik språklig utforming at de kan leses over 

hele Norden i en og samme utgave, eventuelt 
etter komplettering av srskilte ordlister. 
Det er neppe realistisk å vente at skolene vii 
bruke 1remid1er fra de andre landene i 
høyere grad. Men lrebokene bor utformes 
slik at stoff fra nabolandene blir presentert 
på vedkommende språk (jf. s. 15). 

Betydningen av personhige 
kontakter 
En nordisk radio- og tv-satellitt kan få avgjø-
rende betydning for språkforståelsen i Nor-
den. Men den kan ikke erstatte verdien av 
personlige kontakter. Kommunikasjon over 
radio og fjernsyn foregår bare én vei, fra pro-
gramskaperne til publikum. Utvikling av 
språkevne og språkforståelse skjer best når 
kommunikasjonen går begge veier, når av-
sender og mottaker har direkte kontakt og 
har mulighet for å oppklare eventuelle mis-
forståelser. 
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For den nordiske språkforståelsen har det 
derfor stor betydning at forholdene blir lagt 

fil rette for at flest mulig får anledning fil å 
komme i kontakt med mennesker fra nabo-
landene. Dette kan f. eks. gjØres ved å stimu-
lere inlertiordisk lurisme gjennom spesielle 
rabattordninger, slik jernbaneselskapene har 
gjort (Nordturist). Det nordiske arbeidsmar-
kedet bør bygges videre ut og omfatte f. eks. 
en så viktig yrkesgruppe som lererne (jf. 
medlemsforslag A 521/k). Det er også viktig 
å styrke den virksomheten som foreningene 
Norden og liknende organisasjoner driver 
(kurs, konferanser, faglig virksomhet, ung-
domssamarbeid, vennskapsbyer osv.). 1 det 
hele er det en oppgave å videreutvikle nor-
disk samarbeid slik at det kommer til å enga-
sjere stadig flere mennesker. Dette vii kom-
me den nordiske språkforståelsen og dermed 

også kulturfellesskapet fil gode. 

Behovet for forskning 
Denne utredningen har flere ganger vrt 
inne på at vi vet for lite om spørsmål som an-

går språkforståelsen i Norden. Ofte må vi 
bygge på antakelser. Det er derfor et klart be-
hov for å intensivere forskningen på dette 
området. Aktuelle forskningsoppgaver kan 

f. eks. vere: 
Hvilke språklige forhold har størst betyd-

ning for språkforståelsen (lydlige og pro-
sodiske forhold, rettskrivning, ordforräd, 

syntaks)? 
Kartiegging av ulikheter i ordforrådet 
mellom de nordiske språkene (for bruk i 

grannespråksundervisningen, teksting i tv 

o.a.) 
Kontinuerlig registrering av nyordstilveks-
ten i de nordiske språkene 
Virkningen av forskjellige metodiske opp-
legg i grannespråksundervisningen 
Kartlegging av faktisk grannespråksfor-

ståelse 
Holdningsundersøkelser 
Utviklingen av grannespråksforståelsen  

Virkningen av en eventuell nordisk radio 
og tv-satellitt 

Teksting/ikke teksting av tv-programmer 

Teksting på originalspråk kontra tekstede 
oversettelser 

Utvikling av metoder for språkplanlegging 
med et nordisk siktemål 

Nordisk ministerråd har bevilget midler tu 
fem symposier som i tiden 1978-80 skal ta 
opp emner innefor anvendt nordisk språkvi-

tenskap med srIig vekt påmorsmålspedago-
gikk. Ett av symposiene skal ta opp internor-
disk språkforståelse. Symposiene er forsk-

ningsinitierende og bør følges opp både på 
nasjonalt og nordisk plan. 

Den planlagte nordiske dokumentasjons-
sentralen for språkvitenskap (Språkdok) kan 
bli nyttig når det gjelder å få oversikt over 
forskning som angår nordisk språkforståelse. 

Konkiusjon 
Vi mangler altså en god del kunnskaper om 
språkforståelsen i Norden. Men dette må 
ikke hindre tiltak som tar sikte på å bedre 

grannespråksforståelsen. Det fins en rekke 
tiltak som kan og bør settes i verk så snart 
som mulig: 
- utbygging av det organiserte språkrøkts-

arbeidet 
- styrking av grannespråksundervisningen 

og morsmålsundervisningen 

- utbygging av radio- og tv-samarbeidet i 
Norden 

- utarbeiding og ajourføring av ordbøker 
mellom de nordiske språkene 

- styrking av de personlige kontaktene over 
landegrensene i Norden. 

Som vi har vert inne på flere ganger, er det 
av avgjørende betydning at folk føler et na-
turlig behov for å forstå grannespråkene. 

Gjør de det, er det gode muligheter for å 
bedre språkforståelsen i Norden i vesentlig 
grad. 
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Litteratur 

Lärt och populärt 
Professor Gösta Bergman har i boken Ord 
och stil (Bokförlaget Prisma, Stockholm 
1979, 158 sidor, ca-pris 34 kr. iriki. moms) 
samlat ett antal av sina artiklar och uppsatser 
om språk- och språkvårdsfrågor. Han be-
handlar så skiftande ämnen som det gemen-
samma ordförrådet i danskan, norskan och 
svenskan, svenska lån från danskan, norskan 
och finskan, svenska provinsialismer, uttals-
frågor (särskilt sje-ljudets uttal), slang, 
språkriktighet och "kunglig språkvård". De 
flesta av uppsatserna har varit publicerade ti-
digare (under åren 1924-1971), men i all-
mänhet i facktidskrifter, festskrifter o.d. 
med begränsad spridning och läsekrets. 

Som alltid har Gösta Bergman i dessa upp-
satser på ett lyckligt sätt förenat lärdom med 
i bästa mening populär framställning. Sär-
skilt kan här pekas på fyra av inslagen i bo-
ken. Först bör nämnas "Kunglig språkvård", 
en redogörelse för hur Kungl.Maj:t under 
1800-talet och 1900-talet i förordningar, nå-
diga skrivelser, kungörelser och cirkulär har 
uttalat sig om vården och behandlingen av 
vårt språk (jfr f.ö. s. 10 detta nummer av 
Språkvård). Den längsta uppsatsen handlar 
om språket på Söder och belyser uttal, ord-
böjning och ordförråd inte bara i Södersprå-
ket utan i stockholmskan över huvud taget. 1 
ett särskilt avsnitt tar Gösta Bergman upp ett 
antal språkfrihetsfrågor, t.ex. pluralis av 
verktygsnamnet kofot (Bergman liksom 
SAOL rekommenderar kofotar), pluralis av 
/ivmoder (Bergman föredrar livmodrar), de 

eller dem efter preposition och neutrumfor-
men av själv (Bergman konstaterar att t-lös 
form också är riktig). 1 bokens sista avsnitt 
förklaras ett antal ord i svensk slang (ett om-
råde som Bergman har särskilt intresse för), 

t. ex. bärsa, fy/lo, hof, läskig, tjack och ur-

ping. 

Gösta Bergmans nya bok är ett mycket läs-
värt och nyttigt tillskott till vår inte alltför 
rikhaltiga populärlitteratur om svenskt 
språk. 

Bertil Mo/de 

Viktig läsning om dålig läsning 
Under senare år har uppmärksamheten allt-
mer kommit att riktas mot vissa skolelevers 
lässvårigheter, och också mot olika vuxen-
gruppers problem med läsning och förståelse 
av svensk text. Språkmän, pedagoger och 
andra har i stigande utsträckning börjat in-
tressera sig för dessa problem, framför allt 
för att analysera och beskriva dem men också 
för att försöka råda bot på dem. Ett tungt 
vägande bidrag till denna forskning har pub-
licerats i maj 1979. Det är Margareta Gro-
garns doktorsavhandling Dålig läsning med 
undertiteln "Bakgrund, läsförmåga och läs-
intresse hos elever på Fo- och Ve-tinjerna i 
gymnasieskolan" (Liber Läromedel, Lund, 
268 sidor, ca-pris 35 kr. inkl. moms). Någon 
utförlig recension av denna mycket inne-
hållsrika bok kan inte göras här, utan jag får 
nöja mig med en kort beskrivning av huvud-
innehållet. 

Margareta Grogarn har själv rik erfarenhet 
av svenskundervisning på de yrkesinriktade 
gymnasielinjer som hon behandlar i sin av-
handling, dvs. defordons- och verkstadstek-
niska linjerna. Hon har med hjälp av olika 
slag av test undersökt läsfärdighet, stavnings-
förmåga, kunskaper om alfabetet, förmågan 
att slå i ordlistor, läsförståelse och läshastig-
het hos inte mindre än 498 elever (98 ¼ poj-
kar) i två årskullar inom årskurs 1 i en yrkes- 
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inriktad gymnasieskola i Göteborg. Hon har 
också gjort intervjuer med 30 av eleverna. De 
intervjuerna har gällt elevernas upplevelser 
av grundskolan, särskilt lågstadiet (trivsel, 
lärarbyten, undervisning), deras uppfattning 
om vad det betyder i dagens samhälle att man 
är en god eller dålig läsare, deras hembak-
grund och läsvanorna i hemmet, deras egna 
läsvanor och läsintressen m. m. 

Undersökningarna av denna elevgrupp, för-
delad med 69 Wo på socialgrupp III, 30 Wo på 
socialgrupp 11 och 1 Wo på socialgrupp 1, visar 
att de aktiva och passiva kunskaperna i 
svenska genomsnittligt är långt lägre än vad 
som kan anses acceptabelt i dagens svenska 
skola - och i samhället. Orsakerna till ele-
vernas svårigheter med läsning och annat är 
naturligtvis många. Margareta Grogarn pe-
kar bl.a. på bristande kontakter mellan lä-
rare och elever (till stor del orsakade av de 
stora klasserna) och inte minst på täta lärar-
byten, redan på lågstadiet, där läsförmågan 
och läsvanorna skall grundläggas. Därtill 
kommer att många elever tappar sjävförtro-
endet på grund av lässvårigheterna - de 
kommer in i en ond cirkel och tappar ofta 
intresset för teoretiska studier. 

Margareta Grogarns undersökning innebär 
en mycket stark kritik av svenskundervis-
ningen på olika stadier, inte bara på de linjer 
som hon främst har intresserat sig för. För 
dessa gymnasielinjers del kräver hon att an-
talet elever i undervisningsgrupperna i bl.a. 
svenska aldrig skall få överstiga 16 (mot of-
tast ungefär det dubbla nu), och att gymna-
sieelever med läs- och skrivsvårigheter skall 
kunna få hjälp av speciallärare. Hon föreslår 
också dels en "krislösning", dels en "perma-
nent lösning". Krislösningen innebär att de 
många elever som nu lämnar grundskolan 
med svag läsfärdighet och dåligt självförtro-
ende skall få tillgång till ett lästräningspro-
gram och till specialundervisning. Den per-
manenta lösningen skulle avse "framtidens 
förhoppningsvis mera läskunniga elever". 
Den skulle först och främst innebära att den 

grundläggande färdighetsträningen i läsning 
på lågstadiet förstärks. Lågstadielärarna 
måste få mera tid till att lära alla elever läsa 
på ett fullgott sätt. Och lästräningen måste 
fortgå genom hela grundskolan. Dessutom 
bör den "permanenta" lösningen enligt Mar-
gareta Grogarn vara sådan att eleverna under 
hela skoltiden känner att det finns en konti-
nuitet i ämnet svenska, med ökande svårig-
hetsgrad och ständig tillväxt i kunskaper och 
färdigheter. Hon vill också att man försöker 
få bukt med de många lärarbytena, särskilt 
under inlärningens första skede. 

Margareta Grogarns bok, som detta korta 
referat inte kan göra rättvisa, är ett betydelse-
fullt inlägg i debatten om svenskundervis-
ningen i skolan. Hon utgår visserligen från en 
speciell kategori gymnasieelever, men 
mycket av det hon säger torde också vara gil-
tigt för många andra elevkategorier i grund-
skolan och gymnasieskolan. Det är en bok 
som bör läsas av alla med intresse för svensk-
undervisning i skolan, naturligtvis också med 
viss kritisk eftertanke. Framför allt bör den 
studeras noga av dem som har ansvaret för 
undervisningens utformning: timantal, läro-
planer, undervisningsmetoder, klasstorlek, 
lärartäthet m. m. 

Bertil Mo/de 

Homografi och morfologi 

En av de flitigast utnyttjade och kommente-
rade samlingarna av ungt språkligt material 
är det tidningsmaterial som samlats och bear-
betats vid institutionen för språklig databe-
handling i Göteborg. 1 den mesta forskning 
kring dagens svenska där det funnits anled-
ning att beakta ordens frekvenser har det 
varit självklart att utgå från de resultat som 
Sture Alléns forskningsgrupp redovisat, 
främst i Nusvensk frekvensordbok 1-3, 

NFO, (1970-75); se recension i Språkvård 
1972:3. Att det bakom ordböckerna också 
ligger en imponerande mängd grundforsk-
ning har bland annat stått klart genom de 
doktorsavhandlingar som forskningsgrup- 
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pens medlemmar Martin Gellerstam, Sture 
Berg, Bo Ralph och Staffan Hellberg lagt 

fram. Nu föreligger också två mer ordboks-
mässiga redovisningar av delar av arbetet 
bakom NFO: Sture Berg, Olika lika ord, 
Svenskt homo graflexikon. Data linguistica 
12. Almqvist & Wiksell, XXIV +228 s., pris 

95:— kronor, och Staffan Hellberg, The 
Morphology of Present-Day Swedish, Word-

Inflection, Word-Formation, Basic Dictio-
nary. Data linguistica 13. Almqvist & Wik-
sell, 130 s., pris 60:— kronor. 

En av principerna bakom redovisningen i 
NFO är att ordbokens brukare skall kunna 
skilja mellan olika ord som ser lika ut, dvs. 
kunna utläsa skillnaden mellan substantivet 
ordnar och presensformen ordnar och också 
se om ålade är en form av åla eller av ålagga. 
De skall alltså kunna skilja mellan språkliga 

tecken som ser likadana ut men har klart 
olika betydelser, är vad som brukar kallas 

homonymer (eller om det bara rör sig om 
skrivet språk homografer). 1 de flesta gängse 
ordböcker råder, enligt Berg, oklarhet om 
när det är fråga om sådana olika enheter och 
homografi alltså föreligger och när det är frå-
ga om olika betydelser till ett och samma hu-
vudord. Ofta behandlas likartade ord inkon-
sekvent. Som exempel nämner han att Illu-
strerad svensk ordbok har substantivet och 
verbet hacka som två uppslagsord, medan 
substantivet och verbet hosta ges som två be-
tydelser till ett uppslagsord. För att själv 
komma ifrån denna typ av inkonsekvens ut-
går han från att homografi är en sådan likhet 
som råder mellan former som hör till olika 
lemman, dvs. ordformer inom ett visst böj-
ningsmönster, t.ex. hinna, eller mellan olika 
böjningsformer till ett lemma, t.ex. hus. 

Vad som redovisas i Olika lika ord är de fall 
av sådan homografi som återfinns i Illustre-
rad svensk ordbok (ISO). Några av de kon-
kreta problem som måst övervägas: Om ett 
substantiv och ett verb är homografer, t.ex. 
vecka, är det också mycket vanligt att geni-
tiv- respektive passivformen blir homogra- 

fer, veckas. Detta är i själva verket så vanligt 
att det inte finns anledning att redovisa varje 

enskilt fall. Däremot är det givetvis av intres-
se, och finns också uttryckligen redovisat, att 
genitiven till exempelvis homografen val (till 
valen respektive valet) också kommer att få 
två andra homografer vals (till valser respek-
tive valsar). Ett andra problem har varit de 
homografa sammansättningarna - som ju 
för övrigt ligger bakom inte så få ordvitsar. 
1 ordböcker hittar vi fall som ko-lugn (adjek-
tiv och substantiv) och kol-ugn, snöra-s och 
snö-ras, men däremot finns i ISO inte väg-ras 
(men naturligtvis vägra-s) och inte heller hus-
värde-n (men väl husvärd-en). Ställs ett ord-

boksmaterial som det Sture Berg tagit fram 
ur ISO mot ett autentiskt material, t.ex. 
NFO-materialet, kan man också på detta sätt 
lätt finna nya exempel på homografer. 1 
Olika lika ord har ett 50-tal sådana fall till-
förts, bI.a.finsk-or och fin-skor. Det kan då 
sättas i relation till att Olika lika ord totalt 
omfattar 5619 homografer, och det i sin tur 
kan relateras till att materialet i NFO omfat-
tar ca 71000 lemman. 

Redovisningen i Olika lika ord sker i form av 
fyra olika listor, varav den första är en alfa-

betisk frekvenslista, där dels ordets totala 
frekvens i NFO-materialet, dels frekvensen 
för homografens olika betydelser anges. Ur 
den listan kan man bl.a. utläsa att de 5619 
homograferna har 12148 olika betydelser, 
och det innebär då också förstås att de allra 
flesta har två betydelser, men det finns också 
homografer med upp till åtta betydelser (leds 
och rå). Den andra listan är en alfabetisk för-
teckning över de lemman som innehåller nå-
gon homograf form. Där finns alltså också 
med t.ex. hörd, som inte i sig är homograf 
men har pluralformen härdar, som är homo-
graf till verbformen härdar. Den tredje listan 
är en finalalfabetiskt ordnad och förenklad 
förteckning över samtliga homografer mot-
svarande den första listan. Den fjärde listan 
slutligen är en frekvensordnad lista över de 
homografer som belagts i NFO. Där finner 
man att den vanligaste homografen är i, som 
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dock bara finns som preposition. Oftast do- 	Vill man sedan som Staffan Hellberg också 
minerar en av homografens betydelser myc- 	beakta olikheterna vid ordbildning ökar an- 
ket markant. Sa är t.ex. 13932 fall av 14161 
av på preposition, 1949 av 1980 av vara verb 
och 339 av 340 av amerikanska adjektiv. Av 

de 5619 homograferna i Olika lika ord visar 
det sig att drygt hälften, 2876, finns med i 
NFO. 

Att svenskan är rik på homografer kände vi 
till sedan tidigare, men att de var så många 
anade de flesta av oss knappast innan Sture 
Berg här visar på det. Olika lika ord är rik på 
upplysningar inom ett viktigt och spännande 
område av språkvetenskapen, och den serve-

rar dem i en form som bör göra dem tillgäng-
liga för alla intresserade. En stickprovskon-
troll visar också på en stor detaljnoggrannhet 
och jag har bara kunnat finna ett fel: gratis 

uppges ha en homograf form som skulle vara 
pronomen (så även i NFO). 

Staffan Hellbergs bok är mer teoretisk. Den 
behandlar den andra av de grundläggande 
frågor som vid bearbetningen av NFO-mate-
rialet fordrat en omsorgsfull genombearbet-
ning: Hur skall en analys av svenskans mor-
fologi lämpligast se ut för att med datamaski-
nella metoder kunna fungera på ett autentiskt 

språkligt material? Morfologi har för Hell-
berg då inte bara inneburit ordens böjning 
utan också ordbildning, dvs, ordens beteende 
vid sammansättning och avledning. Med en 
sådan vidgning av morfologin sväller själv-
fallet också antalet böjningsmönster och han 
finner i sitt material inte mindre än 235 olika 
mönster. Vi har alla i skolan lärt oss att t.ex. 
andra deklinationens substantiv känneteck-
nas av pluraländelsen -ar, men många av oss 
har också sett att det finns olikheter i böj-
ningen av de substantiv som räknas hit. Någ-
ra fogar -ar direkt till singularformen, stol—

stolar, medan andra förändras, t.ex. hjälte 

- hjältar, nyckel - nycklar, kam - kam-

mar. De allra flesta har ändelsen -en i be- 

talet varianter ytterligare. De flesta sätts 
exempelvis samman i oförändrad form, stol-

piller, eller med ett tillfogat -s-, stolsrygg, 

men några kan också få -ci-, själaringning, 

eller -e-, jordemoder, vid sammansättning. 
Tar man på detta sätt hänsyn till alla olika 
varianter spjälkas den enkla andra deklina-
tionen upp i inte mindre än 32 olika underka-
tegorier. 

Det grundläggande analysmönstret presen-
terar Hellberg i form av en översikt över de 
tänkbara böjningsmönstren från första dek-
linationens mönsterord flicka, via exempel-
vis den oregelbundna konjunktivformen 
ginge till restgruppen icke-svensk enhet med 
exemplet of. Mönstrets andra del är en for-
malisering av de olika böjningsmönstren där 
en uppdelning sker efter längden på det som 
följer efter ordets stam - dvs. i praktiken en 
uppdelning på å ena sidan böjningsformer 
och korta avledningar och å andra sidan sam-
mansättningar. Den delen kompletteras av 
mer generella regler för hur exempelvis be-
stämd form pluralis skall se ut om den obe-
stämda formen är känd. 

Ett led i bokens undertitel är Basic Dictionary 
och detta motsvarar den basvokabulär om 
8609 lemman som täcker 90 Wo av NFO-ma-
terialets ordförråd och som återges i NFO 2. 
Hellberg redovisar nu dels dessa lemmans 

fördelning på de olika böjningsmönstren, 
dels sammanfattande antalet lemman 1 de 
olika mönstren. Man finner där exempelvis 
att bland substantiven dominerar -er-ändel-
sea, film-er, mycket kraftigt med 819 lem-
man följt av -en, bord-en, med 402 och -ar, 

sto/-ar, 243. Bland verben dominerar -ade, 

älsk-ade, med 697 (och ytterligare 106 fall av 
det likartade ändra, som dock inte direkt kan 
bilda sammansättningar) följt av typen 
slänga med bara 77 lemman. Att nyinlånade 

stämd form singularis, stolen, men några har 	och nybildade ord i första hand hamnar i nå- 
-n, frun och segern, och vid några samman-
faller obestämd och bestämd form, fröken. 

got av dessa dominerande mönster är med 
dessa siffror för ögonen lätt att förstå, och de 
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blir på så sätt en påtaglig illustration av 
exemplens makt. 

En analys sådan som Hellbergs är långtifrån 

självklar och bl.a. är de avledningsändelser 
som inte längre används för nybildning, t. ex. 

-skap, problematiska. Här förs hela avled-

ningen upp i lexikonet, t. ex. fängen-skap. 
En andra problemgrupp är sammansätt-
ningar vars betydelse inte direkt kan utläsas 
ur sammansättningslederna, t. ex. trädgård, 
och även i det fallet förs det odelade ordet 

upp i lexikonet. 

1 inledningen till boken sägs det att den riktar 
sig till studenter, lärare och andra som behö-
ver en detaljerad framställning av svensk 
morfologi. Den är verkligen ytterst detalje-
rad och den kommer att vara grundläggande 
för vårt vetande och för vårt vidare arbete på 
detta område. Mot detaljer kan man visser- 

ligen invända, så har t. ex. frö inte bara plu-
ralformen frö utan också fröer. Också mot 
en grundläggande princip att till ordstammen 

föra bara vad som är gemensamt för alla böj-
ningsformer kan invändningar resas. Särskilt 

verbböjningen gör på så sätt ett påtagligt 
splittrat intryck och för att få fram rätt böj-
ning av exempelvis slippa måste läsaren kon-
trollera sju olika mönster. De teoretiska mo-
tiven för denna uppspaltning skall inte disku-
teras här, men det är ett förfarande som krä-
ver en hel del ansträngning från läsaren. Det 
är kanske den allvarligaste anmärkningen 

mot The Morphology of Present-Day Swe-
dish att konstruktionen blivit tung och svär-
överblickbar, kanske tyvärr i så stor utsträck-
ning att den har svårt att nå många av de lä-
rare och studenter den riktar sig till. Och det 
är synd, för bakom den svårforcerade ytan 
döljer sig både viktig och intressant kunskap. 

Per A. Pettersson 
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