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Margareta 	Böcker om skrivande Westman 

En av skolans viktigaste uppgifter är att lära barnen att skriva 
och det har varit mycket tal om skolans skrivundervisning. 
Det har klagats på vad eleverna lär och inte lär sig. Samtidigt 
har bland annat den ökande användningen av datorer lett till 
nya krav på skrivkunnighet. Och i skolan har man börjat 
pröva nya former för skrivundervisningen. 

Här diskuteras fem olika böcker som alla handlar om 
skrivande: Skrivprocessen av Siv Strömquist, Text och tanke 
av Birgitta Garme, Studier av elevers skri vförmåga och Elever 
skriver uppsats av Gert Löfqvist samt Från tanke till text av 
Arne Jarrick och 011e Josephson. 

En kärnpunkt i diskussionerna om skolans 
skrivundervisning är frågan hur skrivande 
faktiskt går till och hur man bäst främjar 
den enskildes skrivkunnande. Många nu 
medelålders personer minns skolans upp-
satsskrivning som en sorts målskytte i 
mörker. Man fattade egentligen aldrig om, 
när eller vad man hade träffat. Detta, me-
nar många numera, berodde på att elever-
nas uppsatser bedömdes enbart som slut-
produkter. Mot ett sådant synsätt ställer 
man ett annat, där de olika faserna i pro-
cessen att skriva en text med innehåll och 
syfte lyfts fram och tränas. Man skiljer 
alltså mellan produktinriktad och process-
inriktad skrivundervisning. 

Skrivprocessen 
1 boken Skrivprocessen förklarar Siv 
Strömquist, högskolelektor i Uppsala, vil-
ka grundidéer som ligger bakom de nya 
tankarna. 1 och för sig är det i vissa ameri-
kanska projekt som man har utvecklat 
dem, men Strömquist menar att den 
"nya" skrivteorin har sina rötter i antikens 
retorik. 

Processens faser skulle bestå avförsradi-
et, som omfattar analys av uppgiften, 
stoffsamling, sortering och strukturering 
eller planering, skri vstadiet, som består av 
formulerandet, och efterstadiet, som inne-
fattar bearbetning, utskrift, korrigering  

och slutlig utskrift. Strömquist betonar 
dock i anslutning till modern psykologisk 
forskning att de olika faserna inte bör upp- 
fattas som isolerade fenomen, de flyter in i 
varandra. När man ger form åt sina tankar 
kan man behöva justera själva grundplan-
en, i eftergranskningen kan faktaurvalet 
ses över etc. 

1 bokens andra huvudavsnitt om pro-
cessorienterad skrivundervisning diskute-
rar författaren konsekvenserna för skolan. 
Hon illustrerar olika aspekter, bland annat 
med hjälp av ett uppsatsmaterial från 
projektet Textstruktur och språkfärdighet 
hos skolelever, som hon själv tidigare ut-
nyttjat för sin doktorsavhandling om styc-
keindelning. 

Strömquist pläderar för att eleverna i 
skolan bör få öva olika sorters skrivande, 
både berättande och mer utredande eller 
diskursivt som hon kallar det. 1 den senare 
typen blir skriftens speciella krav på tyd-
lighet och koncentration mera framträdan-
de. Författaren betonar att man bör ut-
nyttja elevernas medvetenhet om skillna-
der mellan texttyper för att hjälpa dem att 
utveckla mer varierat och avancerat 
skrivande. 

Med två uppsatser - en argumenterande 
och en berättande - från samma elev visar 
hon att han gör skillnad mellan mer for-
mell och mer informell framställning. Och 
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i detta sammanhang vänder sig Strömquist 
mot uppfattningen att skriftspråk är lika 
med formellt språk och talspråk lika med 
informellt språk. Men hon blandar ändå 
samman, tycks det mig, de två språkarter-
na med graden och arten av formalisering. 
Sålunda kallar hon sådana drag som hör 
hemma i mer expressivt skriftspråk och 
som av eleven hanteras med viss finess, 
såsom väl placerade meningsfragment och 
retoriska upprepningar, för talspråkliga. 
Hon säger också att det att pojken i sin 
argumenterande uppsats använder flera ju 

"avslöjar ... att han inte behärskar textty-
pen till fullo". Man kan fråga sig om det 
inte är just i debatt, muntlig och skriftlig, 
som ju brukar användas. 

Detta är visserligen en invändning i 
marginalen, men det kan inte nog poäng-
teras hur viktigt det är att hålla isär å ena 
sidan språkarterna talspråk och skriftspråk 
och å andra sidan olika genrer som berät-
tande, debatt, utredning. 

Siv Strömquists framställning ger en god 
översikt över skrivprocessen och dess fa-
ser. Hon utvecklar dessutom hur denna 
grundsyn kan uttnyttjas i skolans skriv-
undervisning. Hon betonar att den inte 
innebär en fast metod; den undervisande 
läraren själv är den som är bäst ägnad att 
utforma lektionsundervisningen. Läsaren 
får dock en hel del goda råd och tips och 
dessutom litteraturförslag. 

Hur visar sig skrivförmågan? 
Samma elevmaterial som det Siv Ström-
quist låter skymta i vissa resonemang i sin 
bok om skrivprocessen ligger till grund för 
undersökningarna i Text och tanke. Om 

skrivsrrategier i elevuppsatser av Birgitta 
Garme. 

Detta är en doktorsavhandling där för-
fattaren anknyter till samma grundidéer 
som Strömquist, och hon säger sig vilja 
visa "spåren i texten efter själva arbets-
processen". 

Elevmaterialet består av 108 uppsatser 
från 36 elever ur årskurs 7, 36 elever ur  

årskurs 9 och 36 elever ur årskurs 11, dvs. 
gymnasieskolans andra årskurs. Varje elev 
representerades således av en fritt berät-
tande uppsats, där en bild givits som sti-
mulans, och en argumenterande uppsats 
över ämnen som föreslagits i varje enskild 
klass. Garme tycks främst ha tagit fasta på 
de fria uppsatserna, som hon menar är 
mer givande för studium av elevernas stra-
tegiska val. 

1 olika avsnitt analyserar och diskuterar 
hon uppsatsernas innehåll, olika sätt att 
anknyta till själva uppgiften, olika sätt att 
avgränsa ämnet och hantera berättarens 
respektive berättelsens tid, skilda använd-
ningar av direkt anföring och återgivet tal, 
skribenternas hållning till sin text och vär-
derande inslag i berättelserna. 

Trots det deklarerade syftet att spåra 
processen håller sig författaren nästan helt 
till att undersöka och resonera om olika 
drag i uppsatserna i relation till elevernas 
skrivutveckling från årskurs till årskurs. 

Ett både teoretiskt och praktiskt pro-
blem i sammanhanget är svårigheten att 
skilja mellan sådant som gäller, för det 
första, individens allmänna utvecklingssta-
dium, hur långt han har hunnit i erövran-
det av skrivkonsten, för det andra, den 
generella skrivförmågans faktiska mani-
festation i en enskild skrivprodukt och, för 
det tredje, produkten som vittne om pro-
cessen. 

Detta är ett dilemma. Alla elevtexterna 
har bedömts, både inom och mellan års-
kurserna, av flera bedömarlag. Men be-
dömning av anonyma texter KAN inte 
vara inriktad på vare sig individens ut-
veckling eller sätt att ta sig an uppgiften 
utan enbart på resultatet, produkten. Det 
går möjligen att på den grundvalen ställa 
hypoteser om vilka försök som gjorts att 
vidga registret - inklusive de felslagna. 
Man kan kanske bakom och under pro-
dukten finna antydningar dels om den en-
skilda textens framväxt, dels om indivi-
dens utvecklingsnivå. 

Garmes analyser rör som sagt framför 
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allt vilken roll olika skrivstrategier kan 
spela för utvecklingen av barns skrivför-
måga. 

Ett mycket intressant och givande av-
snitt handlar om hur eleverna använder 
dialog och direkt anföring i uppsatserna. 
Garme påvisar att förkomst av direkt an-
föring är vanligare i uppsatser med högre 
betyg än med lägre i alla årskurserna, för- 
vånande nog. När hon så går vidare och 
undersöker vilken funktion dialog och di- 
rekt anföring har, finner hon tänkvärda 
skillnader. Med en begreppsapparat häm-
tad från litterär stilistik visar hon hur de 
yngre eleverna mest använder samtalsimi- 
terande eller kondenserad dialog, vilket 
småningom ersätts av berättartekniskt mer 
avancerade former. De äldre eleverna kan 
oftare använda dialog för att föra fram 
handlingen, belysa temat eller gestalta de 
sociala relationerna mellan berättelsens 
personer. En undersökning av talspråks-
härmande drag redovisas också. 

Garme relaterar vidare användningen 
av dialog till elevernas resultat på läsprov, 
då hon tänker sig att språkliga mönster 
torde spela en roll. Hennes slutsats blir att 
det knappast är själva utnyttjandet av di- 
rekt anföring utan snarare hur skickligt 
den hanteras som kan sättas i samband 
med läsförmåga och läsvana. 

Avsnittet avslutas med en diskussion om 
vilken roll bruket av direkt anföring kan 
tänkas spela för skribentens utveckling. 
Hon menar att för en ovan skribent kan 
dialogformen vara ett sätt att komma vida- 
re med den egna texten. Den erbjuder en 
metod att gå in i skildrade personers situa-
tion och kan hjälpa till att bygga upp sys-
tem för utveckling av tankeinnehållet. 
Den kanske till och med utgör ett nödvän-
digt stadium på väg mot ett fullfjädrat 
skriftspråk. 

1 ett annat avsnitt tar Garme upp värde-
ringarnas funktion och uttryck i berättel-
serna. Hennes grundtanke - att värdering-
ar av olika slag är nödvändiga för en lyc-
kad berättelse - är säkert riktig och meto- 

der för att komma åt dem borde utvecklas. 
Mig övertygar nämligen inte de erbjudna 
exemplen. 

Utöver uppsatsanalyserna redovisar 
Garme också en elevenkät. 

1 många framställningar om skrivning 
och skrivutveckling i skolan förekommer 
begreppet "den mogna skribenten". Man 
gör ofta inte riktigt klart för sig om där-
med menas en idealiserad person, som be-
härskar all sorts skrivande och som kan 
användas som siktstjärna, eller om man 
avser en normal vuxen med viss skrivför-
måga och skrivvana. Inte ens i den blyg-
sammare tolkningen kan ju alla vuxna läs-
och skrivkunniga anses vara mogna skri-
benter. Man uppnår inte mognad i 
skrivandet så som ett äpple mognar eller 
håret grånar. Att förvärva någorlunda be-
härskning av skrivkonsten förutsätter vis-
serligen både viss fysisk och viss mental 
utveckling, men det är inte tillräckligt. 
Och behärskningen blir nog aldrig perfekt. 

Hur skriver eleverna och vad 
tycker de? 
1 skoldebatten åberopas av och till olika 
internationella jämförande undersökning-
ar av elevernas skolprestationer i olika 
ämnen. Vi har fått höra hur svenska elever 
klarar jämförelser med utländska när det 
gäller kunskaper i t.ex. matematik och 
geografi. 

Den organisation som genomför sådana 
undersökningar heter The International 
Association for the Evaluation of Educa-
tional Achievement, IEA. 

År 1980 startade en motsvarande under-
sökning av skrivning, The IEA Study of 
Written Composition. 

Själva tanken att jämföra, säg, chilens-
ka, nigerianska, amerikanska, thailändska 
och svenska elevers skrivprestationer på 
de egna respektive språken, kan i förstone 
förefalla befängd. Minsta eftertanke säger 
att vad som värderas högt eller lågt i olika 
länder är starkt knutet till kulturell och 
social tradition. 
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Emellertid beslöt man 1984 efter över-
läggningar i en nationell kommitté på den 
svenska skolöverstyrelsen att Sverige skul-
le delta, man utsåg en vetenskaplig ledare, 
professor Ebbe Lindell och en projektan- 
svang, skolinspektör Gert Löfqvist, båda 
vid Lärarhögskolan i Malmö. Jag deltog 
själv i denna kommitté tillsammans med 
bland andra Kent Larsson från Uppsala 
universitet och vi uttryckte från början vår 
skepsis inför företaget. 

Det internationella projektet har kom-
mit att omfatta tre uppgifter. Dels måste 
man analysera och bestämma vad skriv- 
ning i skolan innebär och hur den bedöms. 
Dels ska man beskriva och jämföra hur 
skrivundervisningen går till i olika länder. 
Dels ska man beskriva elevernas prestatio-
ner på olika uppgifter och därvid söka 
klarlägga hur varierande förhållanden 
med avseende på hem, skola, lärare och 
eleverna själva påverkar prestationerna i 
olika länder. 

1 det svenska projektet är avsikten dess-
utom att studera elevernas språkutveck-
ung i ungdomsskolan. 

Hittills har det svenska projektet avkas-
tat tre delrapporter, alla utarbetade av 
Gert Löfqvist. 1 den här krönikan vill jag 
ta upp två av dem; den tredje som bygger 
på enkäter och beskriver lärarna i svenska 
lämnas alltså därhän. 

1 Studier av elevernas skrivförmåga. 
Uppläggning och innehåll redogör 
Löfqvist kortfattat för den allmänna teore- 
tiska bakgrunden och för den praktiska 
uppläggningen av det svenska projektet. 

På grundval av en modell över olika 
slags skrivande i skolan utformades ett an- 
tal olika skrivuppgifter som har fördelats 
på olika årskurser och skolor. Sammanlagt 
har i landet deltagit ca 4400 elever med ca 
11000 uppsatser. Eftersom man ju också 
ville kartlägga elevernas sociala och kultu-
rella förhållanden, läsvanor och inställning 
har eleverna också fått svara på rätt utför-
liga enkäter. Aven skolledare och lärare 
har besvarat enkäter om undervisnings- 

miljön respektive utformningen av under-
visningen i skrivning. Alla skrivupgifterna 
presenteras i boken och enkäterna återges 
i bilagor. 

En kardinalpunkt i hela undersökningen 
är naturligtvis bedömningen av uppsatser-
na. Löfqvist diskuterar problemet rätt ut-
förligt: man har kommit fram till sex olika 
aspekter, som presenteras och exemplifie-
ras. Hela handledningen till de svenska 
bedömarna återges oavkortad. 

Denna rapport är en fyllig presentation 
men redovisar inga resultat. Det gör 
Löfqvist däremot i rapporten Elever 

skriver uppsats. Här visas och analyseras 
de svenska resultaten på en av elevuppgif-
tema och vissa av enkätfrågorna. 

Vad eleverna anser vara viktigt 
när man skriver uppsats 
De skrivuppgifter man bestämde sig för 
att ge eleverna är nog rätt väl valda i 
allmänhet. Men en av dem, och det är den 
Löfqvist redovisar, är enligt min mening 
rent snillnik. Den löd så här: 

Tänk dig att du har en kamrat som är 
två år yngre än du. Hon eller han vill 
veta hur man ska skriva bra uppsatser. 
Skriv ett vänligt brev till din kamrat och 
ge minst fem goda råd utifrån dina egna 
erfarenheter av vad som är särskilt vik-
tigt, när det gäller att bedöma uppsats-
er. 

Eleverna fick 20 minuter (!) på sig att 
skriva detta brev. Uppgiften har utförts av 
drygt 2 100 elever i årskurserna 9, 22  och 
33 Av dessa uppsatser har närmare en 
tredjedel analyserats noggrant efter arten 
hos de råd som gavs. 

För denna analys har man byggt upp ett 
schema över de olika kategorier som rå-
den hänför sig till. Resultatet är ett myc-
ket detaljerat schema där huvudkategori-
erna är INNEHÅLL med underavdelning-
ar som Information, t.ex. "Håll dig till 
ämnet" och Inställning till ämnet, t.ex. 
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"Samtyck med läraren", ORGANISA-
TION med underavdelningar som avser 
helheten, inledningen, avslutningen etc., 
STIL med underavdelningar som Klarhet, 
t.ex. "Var kortfattad och saklig" och 
Ordval, t.ex. "Använd inte slang, dialekt 
eller talspråk", PRESENTATION med 
underavdelningar som Utseende och 
Grammatik, PROCESS med underavdel- 
ningar som Val av ämne, Planering, Skis-
sering, Revidering samt TAKTIK, vilket 
avser sådant som inte direkt hör ihop med 
skrivningen utan gäller allmänt uppträdan-
de, attityder till läraren och till kamrater 
etc. 

Alla råd i de analyserade uppsatserna 
har alltså avgränsats och kategoriserats i 
dessa huvudkategorier. Det har dock visat 
sig att inga svenska elever har givit råd 
som kan anses vara rena taktikråd som 
"Klä dig prydligt" eller "Försök imponera 
på läraren, använd fantasirika ord under 
lektionerna". Utöver de övriga fem 
huvudkategorierna har man dock måst in-
föra en för oklassificerbara råd. 

Det visade sig att högstadieeleverna i 
årskurs 9 främst har kommit med råd som 
rör vad som här kallas Presentation, så- 
som stavning, grammatisk korrekthet, in-
terpunktion etc. Gymnasisterna på 2-åriga 
linjer ger också många sådana råd men 
dessutom nästan lika många som rör Pro-
cessen. Eleverna i 33  lägger störst vikt vid 
Process och Organisation. 

Inom kategorierna kan man också se 
skillnader mellan årskurserna. Alla tre 
grupperna ger förstås råd om Innehåll. 

Högstadieeleverna framhäver dels att 
det bör göras intressant och säger vidare 
att kamraten bör skriva detaljerat, t.ex. 
Berätta rätt mycket om färger och utseen-
de. För då är det lättare att se berättelsen 
framför sig. De allra flesta innehållsråden 
från tvåtvåorna gäller att man ska vara 
fantasirik och originell. Dessutom betonar 
de att man bör skriva detaljerat. Tretreor-
na ger ofta råd om att man ska följa givna 
direktiv, återspegla textinnehållet rätt och  

i fråga om detaljer att man ska använda 
citat och ange källan. 

Skillnaderna mellan gymnasisterna och 
högstadieeleverna tycks rätt mycket spegla 
gymnasisternas vana vid kraven för centra-
la prov. 

Råd som gäller uppsatsens organisation 
ges mycket oftare av gymnasieelever än av 
högstadieelever. Och nät sådana råd ges 
betonar i synnerhet tretreorna att det är 
nödvändigt att disponera och organisera 
innehållet. För övrigt ges en hel del råd 
om inledning, avslutning, styckeindelning. 
De allra flesta råden från årskurs 9 gäller 
just styckeindelning, t.ex. Du får inte 
glömma att dela upp styckena, så att inte 
hela uppsatsen blir en enda klump. 

Alla elevgrupperna har givit ungefär 
lika stor andel råd som rör kategorin Stil. 
Niornas råd gäller främst ordval och me-
ningsbyggnad, t.ex. Mitt första råd är att 
du inte ska börja varje mening med "jag" 
för då kommer berättelsen inte att låta 
klok. Gymnasieleverna betonar mera and-
ra sidor, som kravet på klarhet och på en 
enhetlig eller personlig stil. Någon gång 
ges också en varning som denna från en 
tvåtvåa: Skriv aldrig med ironi! (Många 
lärare tycks ha tappat humorn.) 

Råd som gäller Presentation ges mycket 
ofta av åk 9, rätt ofta av åk 22  och mera 
sällan av åk 33•  Niornas råd gäller främst 
kraven på korrekt stavning och interpunk-
tion, t.ex. Du bör också tänka på att sätta 
punkt och komma på rätt ställe, så att man 
inte lider brist på syre nitr man läser din 
uppsats. De äldre eleverna betonar mera 
kravet på korrekt språk och på tilltalande 
layout. 

Nära en fjärdedel av alla råd som gavs 
gäller det som här kallats Process, dvs. 
sådant som har med själva skapandet av 
uppsatsen att göra. Aspekten betonas vis-
serligen allra mest av tretreorna men ock- 
så vart femte råd från niorna handlar om 
detta. Det som särskilt framhävs av hög-
stadieeleverna är valet av ämne, men de 
ger även en hel del råd om planering och 
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revidering. Gymnasieeleverna betonar 
vikten av planering i särskilt hög grad. 

Jag har velat referera redovisningen av 
resultaten från denna skrivuppgift ganska 
utförligt, därför att den ger en bild av 
skolelevers uppfattning om vad som är 
viktigt i uppsatsskrivningen i skolan. Och 
tack vare analyserna och sammanfatt-
ningarna blir den bilden nyanserad. Man 
får ett intryck av att eleverna trots den 
korta skrivtiden tillsammans har lyckats ge 
en kvalificerad beskrivning av de uppfatt-
ningar, värderingar och tankar som rör sig 
kring skrivningen i skolan. 

Det är också intressant att så många 
elever har ägnat funderingar åt hur man 
ska gå till väga för att skriva bra och inte 
bara åt vad som anses känneteckna en god 
uppsats. 

Volymen innehåller härutöver redovis-
ningen för svaren på enkäter till elever i 

årskurs 6, 9 och 33  om vilka typer av 
skrivuppgifter de ofta eller sällan skriver i 
skolan och om vad de tycker bäst respekti-
ve sämst om att skriva. 

Det förefaller som om man på alla stadi-
er tycker bäst om att skriva fritt över 
självvalda ämnen. De yngre eleverna 
skriver gärna om egna upplevelser, något 
som de äldre inte gör i samma utsträck-
ning. Vissa av de äldre eleverna skriver 
gärna fackuppsatser, medan andra avskyr 
det. Att skriva dikter tilltalar några medan 
andra gör vad de kan för att slippa. 

Det finns beröringspunkter mellan des-
sa enkäter och den som Birgitta Garme 
redovisar i sin ovan nämnda bok. 

Hur ska man skriva? 
En ren handbok i skrivning är Från tanke 

till text av Arne Jarrick och 011e Joseph-
son, båda universitetslärare och forskare. 
Underrubriken En språkhandbok för upp-

satsskrivande studenter anger vad det är 
för sorts skrivande man inriktar sig på. 
Boken är skriven i duform och är enligt 
inledningen "en vägledning i konsten att 
ordna tankarna till text, närmare bestämt 

vetenskaplig text. Den handlar om hur du 
i vetenskapliga texter kan - eller t.o.m. 
ska - bygga upp meningar, stycken, av-
snitt och kapitel. Den handlar om hur du 
planerar, strukturerar, formulerar, skriver 
och skriver om.- 

1 boken diskuteras bland annat den ve-
tenskapliga prosans stil. Mot varandra 
ställs den "engelska" stilen och den "tys-
ka" stilen. Den första sägs karakteriseras 
av en ledig samtalston, den är beskrivande 
och man anknyter gärna till olika vardags-
företeelser. Den tyska däremot skulle vara 
mer abstrakt, gärna hypotesstyrd och rik 
på vetenskapliga termer. Skillnaderna illu-
streras med utmärkta textexempel. 

Vid läsningen drar jag mig till minnes 
vad jag hört sägas om studenter i kemi och 
andra laboratorieämnen. När läroböcker 
och handböcker fanns att tillgå enbart på 
engelska och tyska, lärde studenterna sig 
snabbt att använda de engelska för att få 
en överblick eller repetera sådant de re-
dan kunde. När de behövde systematisk, 
detaljerad instruktion däremot, utnyttjade 
de de tyska. 

Jarrick och Josephson för en mycket 
nyttig diskussion om skrivandets roll i 
forskningsarbetet. Det finns ju trots allt 
många som tror att tänkandet är en sak 
som sedan bara ska kläs på med ord. 

De illustrerar med bilder av egna an-
teckningar och utkast i olika stadier hur 
förloppet från egna tankar till text kan te 
sig. De utnyttjar också bildspråk för att 
tydliggöra sina tankegångar. 

Uppsatsskribenten varnas för att skriva 
uppsats som man virkar en grytlapp: att 
börja i ena änden och virka på tills man 
nått den andra änden. 1 stället tillråds man 
att följa biltillverkningsprincipen. Varje 
del ska utformas med tanke på sin funk-
tion i helheten och därefter ska delarna 
fogas samman till en helhet. 

Bilden är slående men många kan nog 
gripas av misstanken att författarnas erfa- 
renheter av verkligt virkande inte är så 
omfattande. Många fyrkantiga grytlappar 

8 	Språk'rd3/88 



blir skeva därför att virkaren inte har haft 

slutresultatet under kontroll. För övrigt är 

det ytterst vanligt att grytlappar virkas 

från centrum och utåt, varv efter varv. 

Men inte ens virkning av rund grytlapp 

skulle väl annat än i undantagsfall kunna 

vara en bra modell för skrivande av veten-

skaplig uppsats. 

Författarna har många kloka saker att 

säga om att föra forskningsdagbok, om 

hur man bestämmer ett preliminärt syfte, 

om teoriers roll i arbetet. 

1 olika kapitel behandlas avsnittet och 

dispositionsprinciper, stycket och kärnme-

ningen, meningsbyggnad och ordval samt 

bruket av bilder, ord och siffror. 

Till slut: råd och rekommenda-
tioner 
Lärare som vill sätta sig in i grundtankarna 

bakom processkrivning och dessutom få 

en del opåträngande råd och tips kan ha 

glädje och nytta av Siv Strömquists 

Skrivprocessen. Författaren pläderar för 

idéer som hon verkligen har satt sig in i 

och tror på. 

Den som vill veta mer om den stora 

undersökningen av skolelevernas skrivför-

måga bör natuligtvis ta del av Gert 

Löfqvists rapporter, Studier av elevers 
skrivförmåga och Elever skriver uppsats. 
De är mycket innehållsrika och samtidigt 

lättlästa, ja så enkelt skrivna att läsaren 

kan komma på sig med att vilja gå djupare 

in i frågorna. Rapporterna är översiktliga 

och ger sig inte ut för att vara fullständiga 

redovisningar av allting. Men så mycket 

står klart att här har ett mycket stort och 

inte minst därigenom värdefullt material 

samlats in. Mycket analysarbete har ut-

förts och ännu mer återstår. 

Mer analyserande och diskuterande är 

naturligt nog Birgitta Garmes bok Text  

och tanke. För att vara en doktorsavhand-

ling är den inte påfallande svårläst, fast 

ibland kan lite omständliga formuleringar 

tvinga läsaren att fundera över vad som 

egentligen avses med det sagda. Ett klart 

värde hos framställningen är att den kan 

ge lärare impulser till att analysera och 

bedöma olika drag i elevernas texter från 

nya aspekter. Det är i så fall inte illa. 

Det är viktigt att vi får både stora över-

siktliga undersökningar som de Löfqvist 

rapporterar om och mindre, kvalitativa 

undersökningar som Garmes. Båda typer-

na behövs för att öka insikterna om vad 

skrivförmåga och skrivande är i arbetet 

med att förbättra undervisningen i skolan. 

Den blivande författare av vetenskapli-

ga uppsatser inom samhällsvetenskap och 

humaniora som inte har en hel del att 

hämta ur Jarricks och Josephsons Från 

tanke till text är nog mycket sällsynt eller 

möjligen obildbar. Framställningen är re-

dig och klar och har dessutom lite tempe-

rament. En normal läsare bör få upp 

ögonen för många nybörjarfel, av vilka 

åtskilliga dessvärre kännetecknar inte en-

bart nybörjare. 

Diskuterade titlar 

Garme, Birgitta: Text och tanke. Om 
skri vstrategier i elevuppsatser. Liber 

1988. 

Jarrick, Arne & Josephson, 011e: Från 

tanke till text. En språkhandbok för upp-
satsskrivande studenter. Studentlittera-

tur 1988. 

Löfqvist, Gert: Elever skriver uppsats. 
Studentlitteratur 1988. 

Löfqvist, Gert: Studier av elevers skrivför-
måga. Uppläggning och innehåll. 
Studentlitteratur 1988. 

Strömquist, Siv: Skrivprocessen. Student-

litteratur 1988. 
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Insändare 
Under denna rubrik publiceras kortare brev från läsekretsen. 
Det gäller brev som tar upp ämnen som bedöms vara av 
allmänt intresse. 

Att starta upp 
1 förra numret av Språkvård visade Per 
Ledin att det finns en skillnad mellan star-

ta och starta upp. Han bemötte då en 
språkspalt, skriven av mig som språkvår-
dare på AMS i arbetsmarknadsverkets 
personaltidning AMS-kontakt. 

Jag får sällan tillfälle att syssla med tek-
niskt språk och böjer mig för sakkunska-
pen. Säkert har starta och starta upp olika 
aktionsarter i tekniska texter, så att starta 

upp anger vad man gör innan man startar, 

dvs, verkligen sätter i gång. Men i all-
mänspråket - som det handlar om i min 
språkspalt - är det annorlunda. Där 
brukar de två uttrycken användas syno-
nymt, åtminstone vad jag har kunnat mär-
ka. 

Jag föreställer mig att jag inte är ensam 
om att ha missat skillnaden i betydelse. 
Det är ju inte så ofta som starta upp och 
starta förekommer tillsammans, vilket är 
en förutsättning för att läsaren skall inse 
vad respektive uttryck står för. 

Per Ledin har gett mig en insikt som jag 
inte hade förut. Det är jag tacksam för. 
Tyvärr är det en insikt som inte många 
har: de allra flesta kommer säkert att fort-
sätta att "starta upp" även när de bara 
"startar". 

Mitt huvudargument mot partiklar är 
deras karaktär av modeord. Vad jag då 
vänder mig mot är inte att de är överflödi-
ga, utan att de ingår i en jargong som 
eftertryckligt markerar en grupptillhörig-
het. Sådant främjar inte kommunika-
tionen utan bidrar till att få dem som inte 
tillhör gruppen att känna sig utanför. 

Men visst är uppmaningen om utrotning 
mer tillspetsad än jag skulle ha tillåtit mig, 
om jag hade skrivit en artikel för 

Språkvårds läsekrets! Även om arbets-
marknadsverkets anställda är fler än 
12000 och utspridda över hela landet så är 
de ju mina arbetskamrater. Jag tycker att 
jag känner mina läsare och att de känner 
mig. Därför kan jag någon gång tillåta mig 
att vara lite drastisk. 

Elsa Branting 

1 Språkvård 2/88 skriver Per Ledin att star-
ta upp kan betyda något mer än starta. 
Argumenteringen är väl inte helt överty-
gande. Vem tänker nu i de banor Ledin 
talar om, när man läser eller hör om KaI-
les uppstart(ning) av sin firma? 

Skulle tro att starta upp är bara ett av de 
uttryck med partikeln upp som har anam-
mats av journalister och genom dem förs 
ut till allmänheten och, som i flera fall, 
bara är slarviga eller felaktiga översätt-
ningar från engelskan. 

Exempel på andra uttryck är: trycka 

upp - en ny upplaga av broschyren har 
tryckts upp; fyllas upp - vattenreservo-
arerna (-magasinen?) i norr har fyllts upp; 
användas upp - budgetmedlen för i år har 
redan använts upp; öppna(s) upp - en ut-
ställning öppnades upp i går på Konst-
museet. 

Rudolf Rosenberg, Mariehamn 

Manår eller årsverk? 
Det måste ha varit någon gång i början av 
70-talet som jag först stötte på ordet 
manår som ett mått på det arbete en per-
son beräknas utföra under ett år. Jag re-
agerade spontant negativt av flera skäl. 
Även om man i många fall kan ha betydel- 
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se av människa gav termen en inadekvat 
association till mannen som norm. 

Eftersom ordet kvinnoår redan var myc-
ket använt i en helt annan betydelse (1975 
var FN:s kvinnoår) framstod manår i bety-
delsen arbetsenhet som än mer olämpligt. 
Dessutom lät ordet fult rent fonetiskt, 
tyckte jag. Och varför konstruera ett nytt 
ord utan förankring i äldre språkbruk, när 
ordet årsverke naturligen kan bildas i ana-
logi till dagsverke? Jag nämnde dessa 
tankar för Björn Collinder. Han godkände 
genast årsverke som ett bra svenskt ord 
och tog upp det i sin ORDNYCKEL från 
1975 (och i senare utgåvor. t.ex. ORD-
HANDBOKEN 1977). Jag har med till-
fredsställelse noterat att årsverke ibland 
används i stället för manår, och jag börja-
de tro att manår faktiskt skulle försvinna 
ur språkbruket. 

Efter att, inspirerad av ett samtal med 
Gun Widmark, ha slagit i en del ordböc-
ker har jag förstått att detta var en förhas-
tad optimism. Den uppmärksammade 
SVENSK ORDBOK (Göteborg 1986), 
som jag förmodar kommer att ha stor ge-
nomslagskraft, tar nämligen endast upp 
manår. Det definieras som 'verksamhet 
som omfattar heltidsarbete för en person 
under ett år', medan dagsverke anges som 
den 'mängd arbete en vuxen man normalt 
utför på en dag', dvs, mannen som norm 
är där explicit angivet. ILLUSTRERAD 
SVENSK ORDBOK (Natur och Kultur 
1964) ger förutom det enkla dagsverke 
även sammansättningarna mansdagsverke, 
kvinnsdagsverke. NYORD 1 SVENSKAN 
FRÅN 40-TAL TILL 80-TAL (Svenska 
språknämnden 1986), tar upp manmånad, 
manminut, manår. NUSVENSK ORD-
BOK, Olof Östergren (Wahlström och 
Widstrand 1915) ger dagsverk, dagsverke, 
med närstående betydelse. Dagsverk är 
vanligt i betydelsen 'livsgärning' t.ex. "Ett 
tungt och prövande dagsverk(e) i upplys-
ningens tjänst." 1 särskilda betydelser är 
formen med -e nästan enbart bruklig: 
Mans-, karl-, kvinna-, ökdagsverke. Vida- 

re finner jag där formen dagsverka i bety-
delsen dagsverkarhustru, men även, dock 
mindre vanligt, som verb: "En torpardot-
ter som dagsverkade på gården träffades 
av blixten." SVENSKA AKADEMIENS 
ORDBOK ger båda formerna dagsverk 
och dagsverke samt en mängd samman-
sättningar kvinna-, man(s)-, dräng-, m.fl. 
Aven termen manstimme finns här. 
SVENSK-DANSK ORDBOK (3dje ud-
gave, Gyldendal 1981) tar upp mans-
dagsverke= karldagsverke. 

Medan sålunda de ovan nämnda sven-
ska ordböckerna SVENSK ORDBOK 
(1986) och NYORD 1 SVENSKAN (1986) 
endast tar upp formerna på man- så ges, 
intressant nog, i en del nya norska och 
danska ordböcker alternativ på -verk(e). 

NYORD 1 NORSK 1945-1975 
(Universitetsforlaget 1982) ger mannår, 
årsverk; mannuke, ukeverk; kvinneår (sär-
skilt om 1975 som FN:s kvinnoår) och NY-
NORSKORDBOKA (Det norske samla-
get 1986) ger dagsverk och årsverk (men ej 
mannår). NUDANSK ORDBOK (12. ud-
gave Köpenhamn 1984) ger mand(e)time 
och mand(e)år med alternativet års vark. 
NYE ORD 1 DANSK 1955-75 (Dansk 
Sprognvns skrifter 11, Gyldendal 1984) 
tar upp mandtime, definierat som arbete 
utfört av en man på en timme. 

Vad slutligen min egen dialekt, Råne-
målet, beträffar så heter det utan slut-e 
dagsverk, ögonblicksverk. Motsvarigheten 
till verbet dagsverka finns inte. Det heter 
att "gå dagsverken". 

Efter denna lilla exkursion till biblioteket 
tycker jag i än högre grad än tidigare att 
årsverke är ett bra ord, medan däremot 
manår inte är bra. Till de skäl jag nämnde 
inledningsvis kommer dokumentationen 
av att årsverk, ukeverk brukas i norskan 
och årsv'rk i danskan. Slutledet -verk(e) 
ger associationer till arbete och antyder en 
arbetsenhet, medan prefixet man- ger as-
sociationen till mannen som norm för en 
enhet som gäller båda könen. Vidare kan 
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bra ord på -verk(e) för nya enheter bildas 
vid behov, eventuellt utan slut-e i analogi 
med dagsverk i Nusvensk Ordbok och 
med Råne-målet. Ex: månadsverk(e), vec-
koverk(e), minutverk(e), sekelverk(e), ter-
minsverk(e) etc. Det är också möjligt att 
bilda motsvarande verb. En lärare med 
förordnande ett år i taget skulle kunna 
sägas årsverka. (Däremot är manåra 
omöjligt). Sammansättningar som mans-, 
karl-, kvinno-, maskinårsverke i analogi 
till de sammansättningar med dagsverke 
som ges i NUSVENSK ORDBOK är ock-
så möjliga, medan motsvarande samman-
sättningar på manår är omöjliga. 

Nanny Fröman, Uppsala 

Mer om stycken 
Jag tänker inte fortsätta debatten om 
styckeindelning - det finns det ingen an-
ledning till efter Siv Strömquists klara arti-
kel i Språkvård 1/88. Men jag kan inte 
hålla mig från att citera några rader som 
visar dels att andra än språkvetare också 
har terminologiska problem med små och 
stora stycken, dels att styckeindelning på 

olika nivåer är en gammal företeelse i 
svenskan. 

1 uppsatsen Berättaren Martin Koch i 
Martin Koch-sällskapets årsbok för 1988 
skriver Ingemar Algulin så här: 

"Ett annat karakteristiskt och mycket 
originellt drag i Kocks berättarprosa är 
hans metod att dela in texten i smärre 
avsnitt, åtskilda av blank mellanrad. En 
sådan teknik slår sönder den lineära epis-
ka ytan i en ordinär romantext och skapar 
ett spatiöst och ibland fragmentariskt in-
tryck. Den kan sägas ha både en auditiv 
uppgift och en visuell. Den laddar texten 
med tystnader, dvs, de blanka raderna, 
och gör det möjligt för författaren att ar-
beta med tematiska block, samtidiga ske-
enden mm. För att ha en benämning på 
dessa textblock, avgränsade mot varandra 
genom tomma rader, kan man kalla dem 
för lexier, dvs. läsenheter, och metoden 
för lexiindelning." 

Algulins term tycks mig lite svårgenom-
skinlig. Duger inte det mer grundskoleak-
tiga storstycken också här? 

011e Josephson, Stockholm 
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Hans 
Karigren 	Krympt språk och språkvård 

Kan vi räkna med starkare styrning av språkbruk i framtiden 

på grund av eller tack vare datorerna? Är det i så fall bra eller 

oroande? 

Artikeln är en översättning av inledningsanförandet vid en 

paneldiskussion som författaren ledde vid den internationella 

kongress om "Computational Linguistics", COLING 1988, 

som hölls i Budapest i år. 

Nytta och skada 
De föredrag som hålls vid sådana kongres-
ser som Coling bör vara av vetenskaplig 
beskaffenhet, och det är de i regel också. 
De befattar sig därför som sådana icke 
med huruvida företeelser som styrning av 
språk är nyttiga eller skadliga. Seriös 
forskning handlar över huvud taget inte 
om nytta eller skada utan om kunskap. 
Syftet med språkforskning är att utröna 
hur mänskligt språk fungerar; när dator-
Iingvistik är som bäst säger den oss något 
viktigt om oss människor, genom att i nå-
got slags maskin simulera det mänskligaste 
av alla beteenden. Detta är ett mål i och 
för sig - ett värdigt mål - och forskare får 
inte låta sig distrahera av andra hänsyn: de 
får inte låta egna funderingar om den so-
ciala nyttan av eventuella tillämpningar 
styra vad de skall utforska eller rädslan för 
olyckliga verkningar bromsa forsknings-
ansträngningarna. 

Men i en paus i forskningsmödorna, 
t.ex. just vid en paneldebatt efter en lång 
kongressarbetsdag, kan vi ha fog att försö-
ka se vad det är för verkningar som våra 
undersökningar kan ha på det vi studerar. 
Ty vare sig vi åsyftar det eller ej har veten-
skapliga studier praktiska verkningar, och 
de som är inblandade i forskningen borde 
vara de första att se dessa och de första att 
ge varningssignaler. 

Begränsningar vid experiment 
Om man alls vill vara empirisk vid veten-
skaplig bearbetning av språkliga data mås-
te man självsvåldigt sätta gränser för hur 

de objekt får se ut som man vill behandla 
(analysera, generera, jämföra) maskinellt. 
Man klarar inte att i ett och samma experi-
ment ha med all den variationsrikedom 
som språket har i levande livet. Det blir 
sällan meningsfulla resultat om man inte 
ser till att materialet håller sig inom ett 
bestämt litet ordförråd och/eller saknar 
meningar med samordnade led och/eller är 
i ena eller andra hänseendet felfritt. Det 
är inget oroväckande i att det finns ett 
svalg mellan det mänskliga språk som vi 
vill få veta någonting om och det på för-
hand sållade material som våra verktyg rår 
med att bearbeta. Tvärtom skulle jag ön-
ska mig flera strategiskt upplagda experi-
ment med mycket radikalare restriktioner 
på indata än vad som är praxis i dag inom 
språkvetenskapen. Det är gängse veten-
skaplig metod att renodla en frågeställning 
i taget genom att i laboratoriet skapa ona-
turliga situationer. 

Fara uppstår först när begränsningarna 
inte görs medvetet. Det kan t.ex. leda 
snett om man glömmer att mänskliga 
kommunikanter inte bara har större ord-
förråd än det som experimentsystemet för 
ögonblicket förfogar över utan också ett 
ordförråd som är och förblir ofullständigt 
så att deras tidigare erfarenheter aldrig 
helt täcker ordförrådet i vad de hör och 
läser. Och om man inte gör klart för sig att 
grammatiskt felfria meningar represen-
terar ett specialfall av kommunikation, ja 
då får man genom sina experiment på till-
rättalagt material obefogad bekräftelse på 
sina föreställningar om att vår syntaktiska 
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"kompetens" och vår förmåga att hantera 
ofullständiga och förvrängda yttranden är i 
grunden olika saker. 

1 praktiska tillämpningar vill man för-
stås att maskinerna skall fungera bra. Men 
det är inte säkert att det är en framgång 
när ett experimentprogram lyckas bearbe-
ta alla data på avsett sätt. Ytterst handlar 
datorlingvistik om att studera språk och 
oss själva som varelser som samspelar och 
tänker med hjälp av språk. Varje gång vi 
kan reducera mänskligt beteende till me-
kaniska procedurer vinner vi angelägen, 
icke sällan smärtsam, kunskap om oss 
själva; när vi misslyckas med denna reduk-
tion, och förstår varför, kan vi lära oss än 
mera. Det är inte bara i termodynamiken 
som de stora misslyckandena markerar de 
fundamentala framstegen. Oredovisad 
gallring och hyfsning av indata kan göra 
att vi går miste om de mest lärorika miss-
lyckandena. 

Reglementerat naturligt språk 
Ett helt annat spörsmål är om det är 
önskvärt att konstruera tekniska system 
som kan behandla uttryck i ett reglemen-
terat "naturligt" språk som indata, t.ex. 
som frågor om innehållet i en databas eller 
som kommandon. Om vi ändå måste kon-
struera ett konstgjort språk för en uppgift, 
varför då försöka få det att likna något 
naturligt språk? Och om vi vill ge använ-
darna fördelen att få bruka sitt moders-
mål, varför då "styra" det genom onaturli-
ga konventioner? 

Nu förhåller det sig till att börja med så 
att vi med dagens teknik helt enkelt inte 
förmår att lära maskiner förstå "naturligt 
språk" så som detta används av troskyldi-
ga människor. Vi måste införa begräns-
ningar. Valet står mellan att göra detta 
öppet eller dolt. Många datoriserade sys-
tem gör utan förbehåll anspråk på att ta 
emot naturligt språk. De smiter då undan 
den avgörande frågan hur de skall kunna 
tala om för kunderna vilka restriktioner 
som gäller. 1 själva verket är det som bju- 

des en förföriskt engelsk-lik - respektive 
japansk-lik osv. - ospecificerad över-
mängd av en ospecificerad delmängd av 
vad infödda skulle ha yttrat i jämförbara 
situationer. Men är det nu lättare för en 
människa att lära sig inskränkningar avse-
ende något som är förvillande likt ens na-
turliga språk än att lära sig en fritt påhittad 
kod? Svaret beror på ändamålet och är 
sällan självklart. 

Otvivelaktigt kan den maskinella analy-
sen bli mycket enklare och säkrare om vi 
tar oss friheten att definiera om det språk 
som skall behandlas. Smärre begränsning-
ar i indata ger stor lättnad i bearbetning-
en. 

Stämmer detta verkligen? Om det verk-
ligen är smärre begränsningar? 

Begränsningar i uttryckens form är rela-
tivt lätta att upprätthålla och verkar också 
vara lätta att leva med för den som arbetar 
med ett interaktivt system. 

Om t.ex. både de frågor som kan ställas 
till ett informationssökningssystem och 
egenskaperna hos de objekt som man vill 
kunna söka efter ovillkorligen måste for-
muleras inom ramen för ett på förhand 
givet förråd ("controlled vocabulary") av 
indexeringstermer, kan man reducera de 
grundläggande jämförelserna till att leta 
efter identiteter i stället för att räkna med 
snarlikheter. Varje otillåten term som in-
dexerare eller frågare försöker bruka för-
kastas då omedelbart av systemet. Förenk-
lingen lyckas - men har naturligtvis ett 
pris: dels blir beskrivningarna trubbigare 
vilket gör att urvalet svar blir mindre se-
lektivt, dels kan systemet då inte växa och 
kontinuerligt anpassa sig till framväxten av 
nya begrepp och uttryckssätt utan kommer 
att åldras och snart bli obrukbart om det 
inte periodvis revideras. 

Restriktioner på meningslängd och sats-
byggnad är också ganska lätta att genom-
driva och vållar knappast stora olägenhe-
ter. Dessvärre undanröjer de heller inte 
några avgörande hinder för maskinell han-
tering. För att en förenkling verkligen 
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skall ge maskinerna en avgörande lättnad 
måste den befria maskinerna från tvånget 
att tolka enskilda textställen med hjälp av 
textsammanhanget i stort. 

Men om vi då lägger semantiska be-
gränsningar på vad som ser ut som natur-
ligt språk, är det då fortfarande "smärre" 
begränsningar? Om tolkningen av tillåtna 
uttryck blir en annan än vad vi är vana vid, 
hur lär vi mänskor oss då den nya semanti-
ken? Hur lär vi oss att gamla uttryck fått 
en ny innebörd? 

Är det t.ex. lätt att komma ihåg att 
mycket stor innebär någonting annat i ett 
nästan naturligt språk där ordet ganska 
har rensats ut? Ar det lätt för oss att läsa 
in syntaktisk samordning bara när det står 
ett uttryckligt och eller eller? Kan vi vänja 
oss vid att eller alltid skall läsas icke-exklu-
sivt, så att Öppet onsdag eller torsdag icke 
utesluter Öppet onsdag och torsdag? Jag 
undrar det. Just det bekanta hos uttrycken 
leder oss vilse, så att vi tolkar dem som vi 
eljest brukar. Och kan vi vänja oss av med 
att förutsätta att en samtalspartner hjälper 
till och reagerar konstruktivt när vi utsät-
ter honom för tankehopp, oklarheter och 
underförstådda förutsättningar? 

När är de ytligt sätt välkända sken-na-
turliga språken egentligen lättare att lära 
sig än öppet artificiella språk? Lättare att 
lära sig behärska väl? 

När vi i dag tilltalar maskiner blir vi ju 
snart påminda om att vi talar till hjärtiösa 
tingestar som hakar upp sig på minsta 
struntfel vi gör, men om maskinernas rna-
nér putsas upp litet, vad händer då? Det 
paradoxala är ju att ju intelligentare och 
hjälpsammare man programmerar maski-
nerna till att uppföra sig, desto mera för-
såtliga blir de. 

Ett exempel 
Ett av de mest ambitiösa projekten på 
senare år att utforma ett reglernenterat 
språk är den Simplified English som den 
stora 	europeiska 	flygindustrigruppen 
AECMA har antagit för sina tekniska 

handböcker. Denna "engelska" ger vissa 
lättnader vid försök till maskinell översätt-
ning men huvudsyftet är inte detta utan att 
göra handböckerna läsbara för en bred 
krets av servicetekniker med andra mo-
dersmål än engelska. En liknande "ratio-
naliserad franska" har utarbetats för sam-
ma bransch. 

Detta AECMA-språk studerades vid ett 
par symposier som nyligen ordnades av 
den lingvistiska arbetsgruppen FID/LD 
inom International Federation for Infor-
mation and Docurnentation (FID). Sym-
posierna som hade Forskningsstiftelsen 
Kval som värd hölls i Mariehamn i fjol och 
på Malta i våras. AECMA-språket presen-
terades av Erik Lebreton från det stora 
franska översättningsföretaget Itep. Jfr 
bl.a. kommitténs rapport Industrial Pro-
duct Docurnentation, i International Fo-
rum on Information and Documentation 
1988:1, Moskva 1988. 

AECMA-språket är tänkt att vara en 
delmängd av den engelska som brukas i 
underhållshandböcker 	för 	flygplan. 
Konventionerna är dock så omfattande att 
det krävs månaders utbildning och övning 
innan en engelsk-kunnig person kan skriva 
enligt denna standard, men ambitionen 
har varit att vem som helst som kan läsa 
engelska skall kunna läsa AECMA-texter 
utan vidare. 

Begränsningarna på ordförrådet är hår-
da. Förutom en öppen klass av väldefini-
erade fackord tillåts bara ord som står 
upptagna i en särskild ordlista och dessa 
får till yttermera visso bara förekomma i 
där föreskriven ordklass och betydelse. 

Ordet mass får t.ex. bara användas som 
substantiv och i betydelsen 'a value that 
shows how resistant an object is to accele-
ration' ('värde som visar hur mycket mot-
stånd ett objekt gör mot acceleration'). 
Detta är väl inte precis vad man spontant 
tänker sig när man hör detta högfrekventa 
engelska ord men i en teknisk handbok 
kan väl en sådan specialisering gå an. 
Andra föreskrifter är svårare att svälja. 
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Begränsningar av betydelsen gäller t.ex. 
orden below och behind som måste syfta 
på läge: "Gauge 3 should not read more 
than 1.5 psi below gauge 2" måste därför 
enligt språkhandboken ändras till "Gauge 
3 must not read 1.5 psi less than gauge 2". 

Många vanliga ord med flera betydelser 
bannlyses helt och ersätts av entydiga ord. 
1 stället för beyond ('bortom'; 'utöver') 
skall man bruka more, står det i instruktio-
nerna och man anför som exempel att 
"Components that are worn beyond their 
maximum limits" bör skrivas om till 
"Components that have more wear than 
the maximum limits". 

Kraven på strukturen är grovt formule-
rade men stämmer med sunda förnuftets 
regler: ingen mening får vara längre än 24 
ord och inget stycke längre än 6 meningar. 

Många föreskrifter verkar ha ett allmänt 
hälsosamt inflytande på stilen. Ofta blir de 
rekommenderade uttrycken entydiga, låt 
vara omständliga, och läsare som inte in-
supit engelska med modersmjölken slipper 
många bekymmer. Det är klart att det för 
oss är lättare att uppfatta "The movement 
forward of the control lever must be 
än "The advance of the control lever must 
be...". 

Det har visat sig att AECMA-språket är 
svårare att lära sig och framför allt svårare 
att förlika sig med för infödda engelskta-
lande än för dem som har lärt sig engelska 
som andraspråk, vare sig dessa är skickliga 
eller oskickliga i engelska. En del fraser 
hamnar nog litet utanför gränsen för 
grammatikalisk engelska, och det ligger 
naturligtvis i sakens natur att man avviker 
från det eljest idiomatiska. Det kan därför 
diskuteras om språket strängt taget är en 
delmängd av engelska. 

Ordet test är t.ex. i AECMA substantiv 
men inte verb och man får därför inte säga 
to test utan måste säga to do a test, vilket 
låter krångligt för infödda. Och eftersom 
action inte ingår i ordförrådet går det inte 
att skriva "This action must not be carried 
out if the aircraft ...... Språkhandboken  

rekommenderar i stället "You must not do 
this procedure if the aircraft 

Sådana saker gör att AECMA-texterna 
på infödda låter otympliga, fula och 
krångliga (!), och ingen kan ju hävda att 
de är eleganta och ordknappa. 

Men de som har engelska till modersmål 
underskattar nog genomgående hur stor 
belastning den lexikala flertydigheten in-
nebär för oss andra engelskbrukare - som 
faktiskt utgör majoriteten av alla 
engelskbrukare i världen. De rekommen-
derade utbytena av ord som once, inside, 
och next ger förvisso inte texter som är 
aptitligare för obildade engelsmän: "The 
pump is adjacent to the ..... for "The 
pump is next to the ...... Men meningar 
där once är konjunktion och inside prepo-
sition är faktiskt förvirrande för oss icke-
infödda som måste köra meningen flera 
varv i huvet innan vi kommer på att once 
som vi intet ont anande antog vara adverb 
('en gång') här fungerar som konjunktion 
('när det nu en gång är så att') och att 
inside som ser ut som hederligt substantiv 
('insida') plötsligt har fövandlat sig till pre-
position ('inuti'). Och det är inte många 
infödda som inser hur välgörande vi tycker 
det är med entydiga ord som adjacent ('in-
tilliggande') i stället för jokrar som next 
('nästa'; 'närmaste'; 'närmast'). Latinskt 
ursprung och låg frekvens i vardagsengel-
ska ser inte vi som någon nackdel. 

Till och med det av engelsmännen för-
kättrade to do a test, som onekligen är 
längre än to test känns bekvämt. De flesta 
av oss är hemifrån vana vid att distinktio-
nen substantiv/verb någorlunda respekte-
ras. Att man stoppar in ett tomt do stör 
oss inte särskilt mycket, när vi nu en gång 
har tvingats acceptera det kuriösa att eng-
elska, vare sig förenklad eller ej, stoppar 
in ett do som vi inte känner det ringaste 
behov av i varje nekande och frågande 
sats. Omskrivningen to do a test förefaller 
oss inte mera grotesk än 1 do not see i 
stället för 1 see not. 

Men det finns mera djupgående brister. 
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Under diskussionerna vid de nämnda sym-
posierna framkom att de som var svaga i 
engelska visserligen tyckte texter skrivna i 
detta förenklade språk såg lätta ut och 
gick bra att skumma men att de gav dålig 
valuta för mödan om man verkligen för- 
sökte pressa dem på vad de ville ha sagt. 
Friktionsfriheten fick betalas genom all- 
män vaghet. Denna känsla av undangli- 
dande var mycket irriterande för tekniker, 
vare sig de var bra eller dåliga i engelska, 
och i all synnerhet för den som ville över-
sätta från detta konstspråk till något annat 
språk. 

Om det bekräftas att dessa egenskaper 
är generella och ofrånkomliga är det na-
turligtvis ett grundskott mot hela idén. 
Det skulle betyda att svårigheterna flyttats 
från ordförråd och syntax - saker som man 
trots allt kan lära sig - till texttolkning, 
som är en permanent källa till besvär och 
missförstånd. Nu kan det så vara att skri-
benterna kan lära sig nyttja språket på 
mera effektivt sätt och också att justering-
ar i språkets regler kan mildra olägenhe-
tema. Hela problemområdet förtjänar att 
uppmärksammas av goda lingvister som 
kan applicera vad vi numera vet om gram-
matik, textstruktur och översättningsteori. 

Nästa gång någon försöker göra en stra-
tegiskt förenklad engelska för något fack-
område kan man ju vänta sig att resultatet 
blir bättre, eftersom det ju kan bygga på 
mera erfarenhet och dessutom, skulle man 
hoppas, kan utnyttja mera av vad språk-
männen utrönt om vad som är de verkliga 
svårigheterna. Man skall inte kasta ut bar-
net med badvattnet. Att ett sådant 
konstspråk tar tid att lära sig - skriva, om 
också inte läsa -, att det känns klumpigt 
för alla till en början och förblir motbju-
dande för stilistiskt känsliga infödda, att 
det är sämre på att förmedla attityder och 
entusiasm och till och med överför det 
sakliga innehållet med mindre precision än 
vad bra engelska gör för bildade engels-
män - allt detta skulle jag i åtskilliga situa-
tioner vara beredd att betala om förenk- 

lingen verkligen gjorde texterna lättare att 
läsa för somliga mänskliga läsare och alla 
maskiner och därmed möjliggjorde me-
ningsfull maskinell bearbetning, inklusive 
icke alltför vilseledande helautomatisk 
översättning. 

Vi ställs inför ett antal verkliga frågor: 
Vilka förenklingar är nödvändiga för att 
göra ett språk väsentligen mera hanterbart 
i maskin? Vilka förenklingar är vi villiga 
att acceptera för att hjälpa maskiner och 
utlänningar? Hur långt vårt beteende skall 
gå tekniken till mötes är naturligtvis inte 
en vetenskaplig fråga: det handlar ju om 
styrning av människor och om social tole-
rans lika mycket som om klurighet vid 
konstruktionen av de tekniska systemen. 
Det är inte ens säkert att problemen blir 
lättare om den lingvistiska databehand-
lingen blir bättre. Konstspråk med snudd 
på mänskliga språk är kanske värre in-
kräktare än trubbiga artefakter. 

Vi skulle kunna sammanfatta att det 
verkar möjligt att införa starka restriktio-
ner som gör maskinell hantering lättare, 
att många sådana är acceptabla för använ-
darna och åtskilliga rent av välmotiverade 
redan som förenklingar för varje läsare, 
vare sig läsaren är människa eller maskin. 

Språkvård 
Om det nu är och än mera blir möjligt att 
påverka språkbruket genom det sätt varpå 
vi utformar skrivredskapen och denna på-
verkan dessutom går i en riktning som är 
önskvärd i och för sig, varför skulle vi då 
begränsa denna styrning till de texter som 
riktas till maskinella adressater? 1 ett sam-
hälle där snart en mycket stor andel av allt 
som skrivs passerar programmerbara med-
ier får vi oanade tekniska möjligheter att 
styra språket i skriftväxling och samtal 
också människor emellan. Varför inte ut-
nyttja denna resurs? 

Systematisk styrning av det mänskliga 
språket är någonting som accepteras mera 
i vissa länder än i andra. Sedan flera hund-
ra år har ju akademier och andra hög- 
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statusorgan i många länder producerat 
ordböcker, grammatiker och rekommen-
dationer. Dessa ansträngningar att skapa 
eller bevara Det goda språket har måhän-
da ofta mest påverkat en trängre krets av 
skribenter med litterära ambitioner, och 
på många håll har de tvärtom framkallat 
motreaktioner. 1 USA tycks t.ex. de flesta 
avvisa institutionaliserat odlande av det 
gemensamma språket såsom varande ett 
ingrepp i en mycket privat sfär. På senare 
år har emellertid systematiskt terminolo-
giskt arbete i internationell samverkan en-
ligt principer påminnande om dem som 
gäller vid industriell standardisering haft 
mycket påtagliga resultat i alla språk i i-
världen. 

1 Europa har vi en lång tradition av 
systematisk språkstyrning, särskilt då av 
tekniskt språk. Man bör i första hand 
nämna Eugene Wtster och hans efter-
följare i olika länder. Språkvård är idag en 
etablerad och effektiv verksamhet i de 
flesta europeiska länder för allt fackspråk. 
Breda kretsar har anammat tanken att 
fastän varje språk spontant utvecklas i så 
måtto att det oavlåtligt förändras så upp-
kommer det inte automatiskt någon garan-
terat gynnsam utveckling. Stora ansträng-
ningar läggs på vad vi kallar språkvård - 
Sprachpflege på tyska och motsvarande i 
många andra språk. Ordet återges i brist 
på bättre i allmänhet med language plan-

ning på engelska, ett uttryck som är som 
skapat för att aktivera all den motvilja mot 
planhushållade samhällen som finns i den 
anglo-saxiska traditionen "Mitt hem är 
min borg". Nu betyder ju andra ledet i 
språkvård och dess motsvarigheter i andra 
europeiska språk inte 'planering', och 
språkvård arbetar med subtilare medel än 
kommandon uppifrån. 

Området är särskilt utvecklat i de nor-
diska länderna där allmänt aktade rådgi-
vande organ ger rekommendationer om 
terminologi och språkbruk i övrigt. Dessa 
organ är i typiska fall icke-statliga och 
saknar rättsliga maktmedel; det närmaste  

de kommer till myndighetsutövning är att i 
några fall vissa av deras rekommendatio-
ner måste följas för att det offentliga skol-
systemet skall godta en bok som lärobok. 
Men genomslagskraften är ändå - eller 
därför - stor, och rekommendationerna 
fastslås ofta som företagspolicy av dagstid-
ningsredaktioner, industrikoncerner eller 
organisationer som internt inte tvekar att 
tillgripa centralistiska lösningar. 

Den normativa makt som dessa rådgi-
vande organ de facto utrustats med härrör 
från ett allmänt samförstånd om att sam-
förstånd är ett värde i sig och att genom-
tänkta åtgärder är bättre än slumpmässiga 
förändringar; när kritik framkommer är 
det oftast över att språkvårdsorganen 
ännu inte lämnat tillräckliga direktiv; som 
ett typiskt svar från en användarorganisa-
tion som fått ett terminologiförslag på re-
miss, minns jag från egen erfarenhet hur 
biltillverkaren Volvo, ett företag som inte 
saknar självaktning, kritiserade några för-
slag till centrala databehandlingstermer 
men avslutade sitt brev med att det var 
angelägnare att kommittén offentliggjorde 
sina rekommendationer snart än att den 
optimerade resultatet. Föreställningen att 
landets största industriföretag inte skulle 
följa anvisningarna när dessa väl förelåg 
föresvävade aldrig Volvo eller någon an-
nan, i synnerhet inte som Volvo i veder-
börlig ordning hade fått uttala sin uppfatt-
ning före beslut. 

1 en sådan atmosfär av brett stöd för 
gemensamma lösningar, och antagligen 
bara i en sådan atmosfär, skulle en maski-
nell övervakning över hela landet - eller, 
vad gäller internationellt brukade språk 
som engelska och suahili, hela språkge-
menskapen - kunna påskynda genomfö-
randet av de beslutade åtgärderna. 

Allteftersom lingvistiken utvecklas be-
höver de genomtänkta ingreppen inte be-
gränsas till språkets lägre regioner, som 
ordval, utan kan klättra allt högre upp mot 
de grammatiska och stilistiska höjderna. 
Samtidigt finge de språkvårdande instan- 
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serna till ringa marginalkostnad ett kom-
plett och färskt beslutsunderlag i och med 
att i stort sett alla meningar som skrivs, 
vare sig de sedan skickas i väg och läses 
eller bara skrivs ner och kasseras, registre-
ras och kan studeras individuellt eller sta-
tistiskt. 

Bara en fråga: Vill vi ha allt det här? 

Samhälisstyrning 
Om vi nu i viss mån kan styra ordförråd 
och stil via den informationsbearbetnings-
teknik som brukas när text kommer till 
och överbringas, kan vi då också styra det 
innehåll som kommuniceras? Och åter-
igen: är det i så fall önskvärt? Kan språk-
styrning på lång sikt leda till centralstyrda 
samhällen, där makten ligger hos dem som 
förfogar över den "tekniska" utformning-
en av informationssystemen? 

Vi tänker här inte på konventionell cen-
sur där meddelanden helt enkelt under-
trycks om deras innehåll är otillåtligt; det 
är ingen som tvivlar på att vi kan få maski-
ner att känna igen dokument i klartext 
med visst slag av innehåll - inte alla men 
en betryggande andel. Vi betraktar i stäl-
let den verkan som datorstödd språkstyr-
ning kan tänkas få på de dokument som 
inte undertrycks. 

Som bekant tvekade George Orwell inte 
om svaret. Med Newspeak hade männi-
skorna i hans samhälle fått ett medel att 
uttrycka de godkända tankarna och ingen-
ting annat. Orden och ordbetydelserna var 
så valda att opposition och kritik bokstav-
ligen inte kunde uttalas och nya perspektiv 
på tillvaron var outtryckbara och därmed 
otänkbara. Detta var raka motsatsen till 
censur, eftersom det inte längre fanns be-
hov att hindra någon från att till någon 
annan säga någonting som gick att säga. 

Hade George Orwell rätt i någon mån? 
1 så fall kan datorlingvistik bidraga, på ett 
sätt som ingen kunde ana 1948, till ett 
stabilt samhälle. Vi kan numera övervaka 
i stor skala och in i minsta detalj att en hel 
befolkning iakttar språknormerna och 

restlöst registrera och rapportera varje 
försök att avvika från dem. Förverkligar vi 
de möjligheterna blir datorlingvistiken so-
cialt betydelsefullare än vad forskarna i 
dag i allmänhet föreställer sig. 

Som de flesta språkreformatorer tog 
Orwell främst sikte på ordförrådet. Finns 
det Inget ord för ett kontroversiellt be- 
grepp, föreställde han sig, förfogar talaren 
inte heller över begreppet. Med tanken 
ordet föds på mannens läppar, säger skal-
den; Orwell och hans gelikar menar att 
tanken också dör med ordet. 

Erfarenhetsmässigt vet vi ju att intellek-
tuell utveckling och ordförråd går hand i 
hand. Ar det då sant att vi kan hejda 
tankar i viss riktning genom att utplåna de 
ord som behövs för ändamålet? 

1 denna utrerade form är hypotesen inte 
hållbar. Den avspeglar en naivt statisk 
föreställning om språket. Naturligt språk - 
och det är ett av de viktigaste dragen i dess 
naturlighet - är utbyggbart. Vi kan ju o- 
märkligt och utan att göra uttryckliga defi- 
nitioner eller deklarationer, införa nya ord 
och modifiera innebörden i befintliga. Det 
är så vi en gång lärt oss de flesta ord och 
det är så vi dagligen tillägnar oss nya. 
Explicita definitioner hör till undantagen, 
till och med i vetenskaplig prosa; i var- 
dagslivet är de sällsynta och är där en sista 
utväg man kan tillgripa för att hindra ett 
samtal från att urarta till gräl. Om ett 
språk vid någon tidpunkt saknar ord för 
visst begrepp eller om ett existerande ord 
tabubelagts, kommer en språkbrukar- 
grupp i samspel därför på kort tid att ha 
byggt upp sitt eget ordförråd som passar 
dess uttrycksbehov. Ukaser uppifrån får 
ringa verkan om de inte får stöd av en 
befolkning som redan är homogen och 
samstämmigt fientlig mot förändring. För-
bud mot att använda en viss del av det 
befintliga ordförrådet kan därför i regel 
bara förväntas fördröja att folk ger sig in i 
oönskade tankebanor - eller till och med 
påskynda tankekliv i okonventionell rikt-
ning. 
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Ett gammalt bra knep när man vill kolla 
hur realistisk ens egen bedömning är av 
olika eventualiteter, är ju att kasta om 
risker och chanser. Hur litet är egentligen 
en på millionen om det inte gäller risken 
att bli överkörd utan chansen att vinna på 
ett lotteri? Om vi tycker att vi kan bortse 
från de farliga verkningarna av datorstödd 
gallring i ordförrådet, hur kommer det sig 
då att vi är så övertygande om att vi kan 
hjälpa människor att utveckla sitt tänkan-
de i viss riktning genom att göra dem be-
kanta med ett ordförråd som är lämpat för 
ändamålet? Genom att erbjuda ord som är 
laddade med erfarenhet och associationer 
tillhandahåller vi färdiga tankeredskap; 
detta är en trossats som mycket bildnings-
arbete bygger på. 

Vill man verkligen sätta spärr för obe-
hörig tankeverksamhet måste ordförråds-
styrningen göras fullständig: inga nya ter-
mer får brukas utan att de är uttryckligen 
auktoriserade av den systemansvarige. Så-
dana hårda reglers efterlevnad åtminstone 
i skrift är i och för sig inte vansklig att 
säkerställa i ett datoriserat företag eller ett 
informationssamhälle med en teleförvalt-
ning utan konkurrens (som t.ex. i Sveri-
ge). En sådan miljö skulle dock kväva 
kreativiteten till den grad att det bleve 
oacceptabelt av rena produktivitetsskäl 
och kommer därför knappast att förverkli-
gas i större skala. Dessutom skulle den 
ändå inte erbjuda oöverstigliga hinder för 
illegitimt tänkande och kommunikation. 
Om det t.ex. inte fanns något ord för 'en-
faldig' skulle man fortfarande kunna säga 
att någons mentala utveckling har en 
asymptot som är parallell med och ligger 
nära x-axeln. En effektiv procedur som 
skulle kunna känna igen sådana illojala 
sätt att använda de oförargliga orden pa-
rallell och x-axel låter nog vänta på sig ett 
bra tag. 

Men språk är nu inte bara en samling 
glosor. Det finns uppenbarligen samband 
mellan å ena sidan satsbyggnad och stil 
och å andra sidan innehåll och attityder,  

låt vara att sambandet inte är så enkelt att 
vissa tankar kräver vissa sats- och text-
mönster. Man kan uppmuntra vissa attity-
der genom att kräva att alla uttalanden har 
viss språklig form. 

Om man t.ex. är tvungen att skriva Jag 
anmodar Dig att . . . när man riktar sig till 
någon med länge rang och Jag hoppas att 
Ni måtte vilja överväga att ... när man 
vänder sig till en överordnad, kommer ens 
uppmärksamhet att riktas mot den sociala 
hierarkien - med gillande eller ogillande 
beroende på ens inställning. 

Ett annat barnsligt överdrivet exempel. 
Vi vet att i alla språk ordet för 'och' och 
ordet för 'att' står bland de allra första i 
varje lista där orden ordnats efter fallande 
frekvens i något textmaterial och att och 
vinner över att i rättframt berättande pro-
sa medan att vinner i resonerande fram-
ställningar. Dessa kvantitativa förhållan-
den återspeglar givetvis tendenser till sam-
ordning respektive underordning. Jag kan 
inte föreställa mig något brukbart ut-
trycksmedium som inte har både något 
och och något att, men låt oss tänka oss att 
vi sätter ett pris på valet dem emellan. Om 
systemet straffar användaren varje gång 
han skriver och eller sätter punkt - t.ex. 
genom 5 sekunders väntan - kan vi då 
uppfostra skribenterna till mera strukture-
rade resonemang? Jag tycker det är up-
penbart att vi skulle kunna lära dem ett 
skrivmanér där det logiska och textuella 
sammanhanget kommer till klarare ut-
tryck, men kan vi också influera deras sätt 
att tänka? 

(Exemplet är inte mera barnsligt över-
drivet än att det är nästan autentiskt. 1 
åratal fick journalisterna i vissa kvällstid-
ningar läsbarheten i sina opus bedömda 
med det ena eller andra numeriska måttet 
("lix" eller liknande), som väsentligen var 
ett vägt medeltal av genomsnittlig ord-
längd, meningslängd och några andra 
kvantifierbara drag. Om värdet inte visade 
att journalisten skrev tillräckligt populärt, 
fick journalisten en allvarlig reprimand. 
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Självfallet lärde sig de flesta strax att slip-
pa ur tvångströjan genom att byta ut vissa 
konjunktioner mot punkt och därmed för-
bättra sina poäng medan läsaren fick en 
lika komplex text som förut men nu med 
färre signaler till ledning för tolkningen!) 

Detta är mycket grova exempel som 
dock talar för mitt antagande att program- 
merbara begränsningar i textkommunika-
tionssystem kan uppmuntra vissa sätt att 
resonera bland folk som vill tillhöra en 
grupp men är ineffektiva styrmedel mot 
dem som vill kringgå tankebegränsningar-
na. De lär inte göra kätterska tankar 
otänkbara som Orwell förväntade sig, men 
de kan göra dem mera iögonfallande och 
därför lättare att undvika för dem som vill 
falla in i ledet. Det finns i själva verket 
ingenting som tyder på att den sociala styr-
ningen via språkligt grupptryck skulle fun-
gera väsentligen annorlunda nu än den all-
tid gjort, men datoriseringen synes erbju-
da rationella resurser att genomföra ho-
mogeniseringen snabbt och i stor skala. 
Jag tänker härvidlag inte, det vill jag åter-
igen erinra om, på de harmlösa ansatser 
till språklig bearbetning som finns med 
dagens primitiva teknik utan på de maski-
nella processer som vi kommer att få när 
vi lärt oss maskinellt hantera språkliga 
strukturer med litet större finess. 

Styrning som hjälp 
1 diskussionen hittills har jag koncentrerat 
mig på styrning som en centripetalkraft 
riktad in mot ett standardiserat mmi-
mispråk, en kraft som begränsar ordförrå-
det och inskränker variationen i satsbygg-
nad, textdisposition och innehåll. Men 
styrning kan också verka åt motsatta hållet 
och bestå i att språkbrukaren får ex-
trahjälp att tänka i viss riktning, en rikt-
ning som därmed får en konkurrensfördel. 
Anvisningarna kan ha mera konstruktiv 
form än ett antal "Du skall" och "Du skall 
icke". 

Ett exempel, bagatellartat i sig, kan få 
illustrera styrning utan straff. På många  

håll i Europa har det på senare år spritts 
oidiomatiska sätt att skriva datum, numre- 
ra sidor och ange nya stycken. Orsaken är 
uppenbarligen att skribenterna har överta-
git främmande mönster från de länder där 
deras nya ordbehandlingsprogram har till- 
verkats. Importörerna har försummat att 
modifiera ("localize") programvarupro- 
dukterna för den nya marknaden och an- 
vändarna har varit för oföretagsamma för 
att möblera om ("customize") enligt eget 
tycke. Naturligtvis finns det inget hinder 
för en enskild användare att sätta de in-
byggda funktionerna ur spel och ersätta 
dem med egna; de i dag kommersiellt till-
gängliga ordbehandlingsprodukterna må 
vara klumpiga, men så rigid är ingen av 
dem att en användare inte i sina egna tex-
ter kan avvika från det inbyggda formatet 
för månad-dag-år. Men det är så mycket 
bekvämare att inte avvika. 

Detta gäller också i sammanhang som 
betyder något: det är så mycket bekväma-
re att inte avvika. Våra exempel avsåg 
oviktiga detaljer men vi har fog att vänta 
oss att vad som skulle kunna kallas selek-
tiv hjälpsamhet ger styreffekter som på-
verkar också väsentligheter. 

Såsom den långfibriga text- och argu-
mentstrukturen. Det finns redan skrivar-
verktyg från program som föreslår synony-
mer till författarassistenter som hjälper till 
att hålla reda på och knyta samman tan-
ketrådarna och undvika oavsiktlig upprep-
ning. Det är rimligt att vänta sig att dessa 
hjälpmedel kommer att utvecklas till 
kraftfulla verktyg för den som vill produ-
cera strukturerad text, men att lika effek-
tiva verktyg inte kommer att framställas 
för mindre lönsamma textgenrer. Dessa 
nya hjälpmedel kommer inte att hindra 
den mera impressionistiskt lagde att skriva 
i sin stil men de kommer heller inte att 
hjälpa honom, och det kommer därför att 
bli förhållandevis lättare att konstruera lo-
giskt sammanhängande begriplig sak-
prosa. Det vore därför överraskande och 
mycket bedrövligt om inte sådant maski- 
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nellt författarstöd inom en generation eller 
så har lärt genomsnittsskribenten att pro-
ducera en mera lucid och väldisponerad 
framställning och just därmed bibragt ho-
nom ett mera välorganiserat sätt att reso-
nera. Jag väntar mig verkligen att den or-
dinära tekniska rapporten och det typiska 
kongressföredraget kommer att vara kla-
rare i sak när författarna hör till dem som 
har vuxit upp med de nya redskapen för 
texthantering. Och jag skulle bli mycket 
förvånad om inte den generationens kär-
Ieksbrev också kommer att visa långtidsef-
fekter av teknikstött skrivande och tän-
kande och innehålla färre ogrundade på- 

ståenden och färre slappa glidningar mel-
ian 'så att' och 'för att'. 

Skulle man rent av kunna kombinera 
konstruktiv och destruktiv styrning genom 
att uppfinna en maskin som sållar bort alla 
texter som inte avviker från konventio-
nerna på någon enda nivå? 1 en tid med 
datorstödd massfabrikation av välmenta 
och korrekta innehållsglesa texter för in-
ternationell datorburen distribution vore 
kanske en mekanisk tomgångsdetektor 
("Dullness Detector") vad skrivande och 
läsande mänskor världen över bäst be-
höver. 

Engelskan i svensk dagspress 
Det har kommit ut ytterligare en bok i nämndens skriftserie. Den heter Engelskan i 

svensk dagspress och är skriven av Judith-Ann Chrystal. 1 undersökningen visas hur 
engelska används i storstadstidningar, i iandsortstidningar och i finlandssvenska tidningar. 

För att belysa inlåningen har författaren delat in lånen i helt tillfälliga lån, lån med viss 
anpassning och lån som man kan hitta i nya ordböcker. Många aspekter tas upp. Så 
diskuteras t.ex. hur lånord används i olika sorts texter och på olika ämnesområden. 
Vidare finns resonemang om lånordens funktion och effekter. 

Boken finns i bokhandeln och kan köpas direkt från Svenska språknämnden. Pris 
90 kronor plus porto. 
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Catharina  
Gränbaum Isolationism eller självständighet? 

Medan de flesta av västvärldens språk i dag öppnar sig för 

mängder av internationella lånord håller isländskan stånd mot 

främmande inflytande. Om språksituationen på Island hand-
lar Språk i Norden 1988, som här anmäls av Catharina Grun-
baum, forskningsassistent vid Svenska språknämnden. 

"Har nordisk språkvård någon nytta av 
oss?" frågade ledaren för den isländska 
språknämnden Baldur Jönsson vid det 
nordiska språkmötet 1987. Huvudtemat 
för mötet var "Isländsk språkvård i in- 
hemsk och nordisk belysning". Anföran-
dena återges i årets volym av Språk i Nor-
den, årsskrift för de nordiska språknämn-
derna och Nordiska språksekretariatet. 

Själv förväntade sig Baldur Jönsson 
knappast ett på en gång jakande och ärligt 
svar. Merparten av det nordiska språk-
vårdsarbetet försiggår nu utan direktkon-
takt med den isländska. Det är inte förvå-
nande om islänningarna hyser uppfatt-
ningen att deras deltagande i nordiska 
sammanhang mest har symbolvärde. 

Men även om det isländska språkvårds-
arbetet inte i de enskilda åtgärderna på-
verkar språkvården i de centralnordiska 
länderna, Danmark, Norge och Sverige, 
fyller det isländska (liksom det färöiska) 
mönstret ändå en funktion. Den isländska 
purismen, med sina stränga krav på in-
hemska ersättningar för främmande ord, 
visar hur man kan utnyttja möjligheterna i 
ett språk, och även om danskan, norskan 
och svenskan av skilda skäl inte kan gå 
lika långt i purism och inte heller alltid vill 
det, finns den isländska språksynen med 
som ett memento i bakgrunden. 

Vad som framför allt gör intryck på oss 
andra nordbor är den starka känslan för 
den egna språkliga identiteten och integri-
teten. Språkvårdens viktigaste punkter är, 
skriver Baldur Jönsson, efling ('stärkning') 
och varveis1a ('bevarande'): "Målet är att 
isländskan skall kunna bli ett bättre, effek-
tivare, smidigare uttrycksmedel utan att  

ändra sin struktur eller omvandlas till ett 
annat språk. Att efla ('stärka') språket in- 
nebär även, enligt min mening, att utvidga 
och förbättra språkbruket och kunskaper-
na om språket - också bland andra folk. 
Att varåveita ('bevara') språket innebär 
bl.a. att i görligaste mån vidmakthålla dess 
enhetliga karaktär i tid och rum och so-
cialt." Om detta mål för språkvården ver-
kar det råda allmän enighet. 

Den starka betoningen på bevarande 
har sin grund i att den fornisländska sagan 
än i dag är en levande realitet på Island. 
"Den verkar ständigt som en jättemag-
net", skriver Baldur Jönsson. "Där har vi 
det fundament som isländsk kultur vilar 
på, och därmed också vår språkpolitik". 
Eller som saken uttrycktes vid årsmötet: 
"Vi måste kunna stå till svars inför Snorre 
Sturlason." Kan man inte sin Snorre kan 
man inte heller läsa Morgunblaöiö med 
full behållning, det isländska vardagslivet 
är nämligen fullt av ord och uttryck med 
hänsyftningar på personer och händelser 
från sagatiden. 

1 ett vidare perspektiv gäller isländsk 
språkvård något mer än språket. Isländ-
skan skulle knappast gå under även om 
den utsattes för liknande omvälvningar 
som danskan, norskan och svenskan. Vad 
det handlar om är identiteten hos en liten 
nation som nu mer än mången annan 
sköljs över av anglo-amerikansk popkul-
tur. Det isländska samhället är över huvud 
taget statt i stark förändring sedan bara 
några år, en förändring som i hög grad 
påverkar det uppväxande släktets språk. 

1 bondesamhällets Island levde barn och 
vuxna tilsammans, och kulturarvet för- 
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medlades till barnen inte minst genom 
mor- och farföräldragenerationen. Härige-
nom garanterades en viss kontinuitet i 
språk och begreppsvärld. Nu är detta 
mönster på väg att brytas. Dagens Island 
urbaniseras alltmer, hälften av landets 
230000 invånare bor i Reykjavik. Islän-
ningar har därtill ofta en extremt lång ar-
betsdag, och det innebär att barnen allt 
mindre umgås med vuxna och delar erfa-
renheter och språk med dem. 1 stället 
överlämnas de åt varandra eller åt 
engelskspråkiga tv- eller videoprogram. 

Självfallet inverkar detta på barnens 
språkutveckling. Om detta problem, som 
hittills inte uppmärksammats i nordiska 
språksammanhang, skriver universitets-
lektor Eirikur Rögnvaldsson. Han riktar 
skarp kritik mot språkvården och framför 
allt utbildningspolitikerna, vilka, säger 
han, i storvulna uttalanden garanterar 
allehanda åtgärder för isländskans stär-
kande och bevarande utan att ta det ring-
aste ansvar för att de genomförs. Vad som 
i första hand krävs vore en satsning på 
modersmålsundervisningen: "Det centrale 
er nemlig at nationen kan tale, lse og 
skrive islandsk, og at sprogsystemet i 
hovedtrkkene holdes stabilt. Dette op-
nås hverken med bønner eller befalinger." 
Och han fortsätter: "Det er derfor min 
opfattelse, att vi bør holde op med at 
hnge os i bagateller i skolerne . . . og i 
stedet bruge tiden på at trne eleverne i at 
hese og udtrykke sig klart og systematisk i 
tale og skrift. Kun på den måde kan vi 
bevare sproget som et levende og frodigt 
udtryksmiddel, hvilket naturligvis er det 
mest afgørende." 

Förvisso har vi både varning och lärdom 
att hämta här. 

Hur den isländska språksynen styr ny-
bildningen av ord diskuteras av Jön 
Hilmar J6nsson. Karakteristiskt för det is-
ländska ordskapandet är att man försöker 
åstadkomma självförklarande ord för nya 
inlånade begrepp, t.ex. smjörliki 'marga-
rin', feramaur 'turist'. För sjukdomen  

aids har inte mindre än femton olika is-
ländska ord registrerats; de två som an- 
vänds oftast är a1nc'mi (nemi 'mottaglig-

het') och eydni (till eyda, 'ödelägga', 'för-
störa'). 

Den dominerande principen för in-
hemsk ordbildning är alltså att man utgår 
från det nya begreppets innehåll och be-
skriver det i ord. Detta tillvägagångssätt 
gör att även facktermerna blir begripliga 
för gemene man, hävdar isländska 
språkvetare. Å andra sidan går man miste 
om anknytningen till de långivande språ-
ken. 1 det isländska vardagsspråket är lån-
orden dock inte så sällsynta, och här finns 
alltså en källa till konflikt om språkmän-
nens ordskapande blir alltför specialiserat, 
säger Jön Hilmar Jönsson. 

Likheter och framför allt olikheter mel-
lan det isländska nyordsskapandet och det 
dansk-norsk-svenska diskuteras i ett kom-
menterande bidrag av Birgitta Lindgren 
vid Svenska språknämnden. Under rubri-
ken "Inhemskt och främmande" berör 
hon också vilka möjligheter till nybildning 
som de olika språkområdena utnyttjar och 
inte utnyttjar. 

Norrmannen Eyvind Fjeld Halvorsen 
ställer i sitt bidrag "Purisme i nordisk 
språkrøkt" en del för ovanlighetens skull 
provokativa frågor till den isländska 
språkvården. Han menar att den starkt 
nationella linjen kan leda till en för isländ-
skan farlig isolering. Genom att avsäga sig 
samgåendet med nyordsbildningen i de 
centralnordiska länderna har man hamnat 
i det läget att danskan, nyckeln till det 
övriga Norden, numera måste läras som 
ett främmande språk. Den nordiska språk-
gemenskapen upprätthålls i dag i samarbe-
tet mellan danskan, norskan och svens-
kan, skriver han, medan den isländska 
språkvården driver en romantisk-antikva-
risk linje, som kommer att lämna isländ-
skan utan stöd mot det engelsk-amerikans-
ka inflytandet - ett inflytande som i dag är 
högst påtagligt för den yngre generationen 
genom massmedier, fackspråk och utbild- 
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ning. 1 diskussionen vid språkmötet be-
möttes Eyvind Fjeld Halvorsens uttalande 
om isolationism med repliken "Det är inte 
Island som isolerar sig från det övriga Nor-
den utan ni som isolerar er från oss och 
från ert nordiska ursprung." 

Purismens andra starka fäste i Norden 
är Finland. När finskan under 1800-talet 
skulle utvecklas till ett nationalspråk med 
förmåga att uttrycka allt som behöver ut-
tryckas i ett modernt samhälle, var grund-
linjen den att ordbildningen skulle ske 
med inhemskt språkgods. De direkta lån-
en är ganska få. Kontakten med främman-
de språk märks snarare genom de många 
översättningslånen, t.ex. peruskoulo 
'grundskola', airovuoto 'brain dram'. 
Trots att finskan tillhör en helt annan 
språkfamilj har den i ordförrådet alltså 
påtagliga semantiska likheter med svens-
kan. Om finsk språkvård i dag skriver 
Osmo Ikola och om de nyaste nyorden 
Päivi Rintala. 

De frågor som här har behandlats har 
främst kommit att betona språkliga skill-
nader. Så mycket tydligare framstår då 
likheterna när man jämför utvecklingen 
inom danskan, norskan och svenskan. 

Finn-Erik Vinje ger en mångsidig och 
underhållande lägesrapport om norskan 
"På terskelen till et nytt tusenår", och 
mycket av det som Vinje beskriver som 
karakteristiskt för dagens norska gäller, 
mutatis mutandis, också för svenskan och 
danskan. (En del uppslag har f.ö. danskt 
eller svenskt ursprung.) Samhällsutveck-
ling och språkutveckling följs i Skandina-
vien åt efter liknande linjer. Vinje tar upp 
företeelser som dialektutjämning, påver-
kan från engelskan, ökande skriftspråksut-
tal, stilförändringar och åtskilligt annat 
med direkt motsvarighet i svenskan - del-
vis förstås också därför att svenskan har 
varit mönstergivare. 

En sådan översikt över ett grannspråk 
blir nästan mer spännande än om den 
hade gällt svenskan: vid läsningen lockas 
man oavbrutet att själv dra paralleller och 
aktivt betrakta sitt modersmål. 

Som vanligt innehåller Språk i Norden 
redogörelser för nyutkommen språklig lit-
teratur i Sverige, Norge, Danmark och 
Finland. Boken innehåller 140 sidor och 
kostar 60 kronor. Den kan beställas från 
Svenska språknämnden. 

Birgitta 	Kan Ni det här? Lindgren 

Vid årets bok- och biblioteksmässa anordnade Språknämnden 

bland annat två tipstävlingar. Frågorna och de rätta svaren 

återges här med kommentarer av Birgitta Lindgren, forsk-

ningsassistent vid Svenska språknämnden. 

Tipstävling på bokmässa 
Som nämnts i förra numret av Språkvård 
var Språknämnden i år för första gången 
med på den årliga bok- och biblioteks-
mässan i Göteborg. 

Liksom flera andra utställare hade vi en 
del aktiviteter utöver att visa upp skrifter. 
Vi ordnade t.ex. ett programinslag där 
Margareta Westman från Språknämnden  

och Tor Hultman, ledamot av vår styrelse, 
samt Sveriges Radios språkvårdare Åke 
Jonsson och språkforskaren Lars-Gunnar 
Andersson utgjorde deltagarna. Ämnet 
för diskussionen var "Vad händer i sven-
ska språket?" 

Under de två sista dagarna hade vi en 
tipstävling med språkfrågor, som lockade 
många deltagare. De två först öppnade 
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riktiga lösningarna i båda omgångarna be-
lönades med bokpriser. Lärdagens vinna-
re var Lena Jacobson, Åkersberga, och 
Sven-Magnus Orrsjö, Skene. Söndagens 
vinnare var Lena Fahlén, Nacka, och Bir-
gitta Hörnfeldt, Stockholm. Gratulerar än 
en gång! 

Kanske kunde det roa Språkvårds läsare 
att pröva sina kunskaper på frågorna. 

Lördagens tipsfrågor 
1. Vilken stavning är den rätta? 

noggrant 
X. nogrant 

noggrannt 

2. Vilken böjningsform är den rätta för 
bestämd plural av container? 
1. containersen 
X. containrarna 
2. containerserna 

3. Vad sysslar en etolog med? 
främmande folks kulturer 

X. djurs beteende 
miljöproblem 

4. Varifrån kommer order dollargrin? 
från danskan 

X. från engelskan 
från tyskan 

5. Vilken genitivform är fel? 
FN:s 

X. FN's 
FNs 

6. Vad kallas en person från Elfenbens-
kusten? 

ivorian 
X. elfenbenier 

elfier 

7. Vilket ord hör normalt inte hemma i en 
norrlännings dialekt? 

tjorvig 
X. rälig 

strulig  

8. Vilket svenskt ord brukar användas för 
engelskans display? 

teckenruta 
X. minne 

tangentbord 

9. Hur utläses det allmänna bråket 2  1  ? 

en tjugotvådel 
X. en tjugoandradel 

en tjugotvåondel 

10. Vilken av dessa konstruktioner med 
mellan är korrekt? 

Hon satt mellan presidentparet. 
X. Mellan rätterna serverades ett glas 

bordsvatten. 
Middag serveras mellan klockan 
18-20. 

Söndagens tipsfrågor 
1. Vilken stavning är den rätta? 

paralell 
X. parralell 

parallell 

2. Vilken böjningsform är den rätta för 
bestämd plural av museum? 
1. muserna 
X. muséerna 
2. museerna 

3. Vad är metrologi? 
mätteknik 

X. väderlekslära 
konsten att anlägga tunnelbanor 

4. Vilket av följande lånord kommer från 
ett nordiskt språk? 

lift 
X. pist 

slalom 

5. 1 vilket fall är citattecken korrekt? 
hans s.k. "problem" 

X. filmen "Pensionat Paradiset" 
Linné är en världsberömd 
"botanist" 
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6. Vad kallas en person från Burkina 
Faso? 

burkines 
X. burkinier 

burkinafasier 

7. Vilket ord hör normalt inte hemma i en 
stockholmares dialekt? 

gräbba 
X. stålar 

pjuck 

8. Vilket ord brukar användas för engels-
kans off shore i sammansättningar? 

strand-
X. havs- 

undervattens- 

9. Vad betyder det ryska ordet perestroj-
ka? 

öppenhet 
X. ombyggnad 

frihet 

10. 1 vilket av dessa fall är vare sig - eller 
fel? 

Vare sig du vill eller ej måste du 
lyda. 

X. Tjuven tog sig in utan att vare sig 
vakten eller de anställda märkte det 
Vare sig han eller hon kom till 
festen. 

Kommentarer till frågor och 
svar 
Frågorna är som synes av lite olika slag. 
Somt är sådant som man borde kunna men 
ofta gör fel på, t.ex. stavningen av ordet 
noggrant, annat är sådant som man kanske 
inte har anledning att belasta minnet med 
utan kan slå upp vid behov, t.ex. betydel-
sen av metrologi. Utformningen av svars-
alternativen är givetvis viktig. Vår avsikt 
med dessa tävlingar var inte så mycket att 
pröva mässbesökarnas kunskaper utan 
mer att visa vilka frågor vi får och ett 
försök att lättsamt sprida språkvårdens syn 
på vissa frågor. Svarsalternativen formule-
rades därför ibland medvetet ledande. 

Innan vi talar om hur deltagarna på 
mässan klarade frågorna, skall vi genast 
säga att det här inte alls får tas för allvar-
ligt. Det rör sig inte om en vetenskaplig 
undersökning. En del deltagare fuskade - 
givetvis med vårt goda minne - genom att 
leta efter svaren i de ordböcker som fanns 
till hands i montern. På så sätt fick många 
anledning att titta närmare på sådana 
hjälpmedel - och det vill vi som bekant 
uppmuntra. 

1 lördagens omgång deltog 131 personer 
och i söndagens 139. Det var inte så 
många som hade alla svar rätt: 7 % under 
lördagen och 6% under söndagen. Men 
hela 90 % hade mer än 5 rätt i lördagens 
tävling medan motsvarande siffra för sön-
dagens var lite lägre, 78%. 

Lördagens lättaste fråga, dvs, den som 
fick de flesta rätta svaren, var fråga 2. Alla 
utom två personer ansåg att containrarna 
var den rätta formen i bestämd plural. De 
två felaktiga svarsalternativen såg uppen-
barligen för tokiga ut. Det var trevligt att 
se att så många som 86 % klarade stav-
ningen av noggrant (fråga 1). Det är an-
nars det enskilda ord vars stavning vi får 
flest frågor om. 

Lördagens svåraste fråga var nr 9. Ett 
litet fåtal gissade på svaret tjugotvadel, 
medan resten fördelade sig nästan jämnt 
på de två andra alternativen. Mindre än 
hälften (43 %) prickade för rätt svar: tju-
gotvåondel. Anledningen till att det inte 
skall heta tjugoandradel, som så många 
(51 %) trodde, är att inte heter andradel. 
Det heter en halv, men det kan man inte 
utnyttja i fall som I , - osv. Det heter 

också tjugoendel och inte tjugoförstadel, 
däremot helt regelbundet tjugotredjedel, 
tjugofjärdedel osv. 

Söndagens lättaste fråga var - en smula 
överraskande för oss - fråga 7. Så gott som 
alla visste att gräbba inte hör hemma i 
stockhoimskan. Nästan lika många klara-
de fråga 1, att stava rätt till parallell. 

Söndagens svåraste fråga var fråga 9, 
som bara 30 % klarade. Drygt hälften 
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Fråga nr Fråga nr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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8 

9 

10 

1 X 2 

2 

2 

1 

2 

x 

x 

1 

x 

x 

2 

1 X 2 

1 

x 

x 

1 

x 

1 

x 

1 

2 

x 

(57%) trodde att perestrojka betydde 'öp- 	rätta svar var mindre än hälften. Hela 
penhet'. Men blandade förståeligt nog 	58% trodde att det skulle vara en accent i 
ihop det med glasnost, som ju ofta före- 	den efterfrågade böjningsformen, trots att 
kommer i par med perestrojka. Resten gis- grundformen museum inte har det. Mer 
sade på 'frihet'. Även fråga 2, bestämd om detta problem kan Ni läsa i Claes Gar- 
plural av museum, var så svår att andelen 	léns artikel i detta nummer. 

Rätt svar 
Så här ser de rätta tipsraderna ut. 

Lördagens tipsrad 	 Söndagens tipsrad 
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Claes 	 Accent eller inte? Garlén 

Det råder stor osäkerhet om hur vissa böjningsformer av ord 

som museum och jubileum bör skrivas. Frågan utreds här av 

Claes Garlén, forskningsassistent vid Svenska språknämnden. 

1 samband med att Svenska språknämnden 

deltog i bok- och biblioteksmässan i Göte-

borg anordnades en språktipstävling för 

dem som besökte nämndens monter (se 

Birgitta Lindgrens artikel i detta nummer 

av Språkvård). En av tipsfrågorna löd: 

"Vilken böjningsform är den rätta för be-

stämd plural av museum?". Tre svarsmöj-

ligheter fanns: muserna, muséerna och 

museerna. De 139 inlämnade svaren förde-

lades enligt följande: 

Böjningsform Antal svar Andel svar (%) 

muserna 	1 	<1 
muséerna 	80 	ca 58 

museerna 	58 	ca 42 

Mer än hälften av dem som deltog i täv-

lingen ansåg således att bestämd form 

plural av ordet museum skulle skrivas med 

accenttecken. 

Resultatet av tipstävlingen tror jag rätt 

väl speglar allmänhetens uppfattning om 

hur böjningsformer av ordet museum skall 

skrivas. Behandlingen av ordet i tidningar, 

turistbroschyrer, reselitteratur, på kartor 

(t.ex. i telefonkatalogens Stockholmsdel) 

och vägskyltar stöder detta antagande: in-

slaget av pluralformerna muséer och musé-
erna - liksom av den bestämda singularen 

muséet - är påtagligt. 

Vad som antagligen förvånar många är 

att dessa accentförsedda former inte är 

upptagna i ordböcker eller ordlistor. (Här 

bortser jag från att Svenska Akademiens 

ordbok (SAOB) anför belägg på dessa 

ordformer, vilka för övrigt - liksom den 

nu obrukliga singularen musé - daterar sig 

till 1800-talet. Belägg på accentförsedda  

former finns också i det tidningsmaterial 

som institutionen Språkdata presenterar i 

Nusvensk frekvensordbok.) En parallell 

till museum är för övrigt ordet jubileum, 
vars böjningsformer - också i strid med 

gängse ordlistor - ofta skrivs med é. 

Tecknet akut accent () har i ord som 

inte tillhör kategorin egennamn i svenskan 

en mycket begränsad användning, och det 

förekommer i stort sett bara tillsammans 

med bokstaven e när denna står i slutet av 

ett två- eller flerstavigt ords grundform 

och där betecknar ett betonat e-ljud, i 

t.ex. buffé, idé, paté, resumé, supé. 
1 den elfte upplagan av Svenska Akade-

miens ordlista (SAOL 11) håller sig anta-

let enkla ord på -é uppskattningsvis under 

etthundra. (1 SAOL:s senaste tre uppla-

gor, 9-11, finns dessutom för maner vari-

antformen manér, men detta är en isole-

rad företeelse. Detta ords historia i SAOL 

är för övrigt något märklig: i upplagorna 

6-8 var maner den enda formen, medan i 

de fem första manér var allenarådande.) 1 

egennamn är bruket av accenter desto ym-

nigare (se t.ex. variantformer av namnen 

Helen och Teres i Allén & Wåhlin, För-

namnsboken). 

Svenskan har en regel som innebär att 

accenttecken sätts ut över bokstaven e i ett 

ords böjningsformer om och endast om 

ordet har accenttecken i obestämd 

singular. 

Accentregeln innebär exempelvis att vi 

får böjningsmönster som idé - idén - idéer, 
europé - europén - européer. (Utan accent 

skrivs däremot avledningar, som ideell och 

europeisk.) Accentregeln innebär också 

att man skall skriva museet, museer och 

jubileet, jubileer, eftersom dessa ords 
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oböjda former (museum, jubileum) inte 
har något accenttecken. 

Varför förekommer då över huvud taget 
de accentförsedda böj ningsformerna av 
museum etc.? Jag kan tänka mig åtminsto-
ne fyra orsaker till att dessa former har så 
stark ställning. 

För det första råder det sannolikt stor 
osäkerhet om hur regeln egentligen är for-
mulerad - detta samtidigt som mönstret 
från vanligare ord som idé (där accenttec-
ken används genomgående) ständigt gör 
sig påmint. 

För det andra kanske en del av språk-
brukarna finner det otillfredsställande att i 
skrift ha två identiska vokalbokstäver (ee), 
som i uttalet motsvaras av två kvalitativt 
olika vokalljud fördelade på två stavelser, 
och därför känner ett behov av att med ett 
särskilt tecken åstadkomma en grafisk 
skillnad mellan dem. Ord av samma typ 
som museum och jubileum är dessutom 
inte särskilt vanliga (jfr dock lyceum och 
mausoleum). 

För det tredje får man i gängse ordböc-
ker och ordlistor i och för sig korrekta 
men ibland mindre tydliga upplysningar 
om ordens skrivsätt i böjda former. Det är 
faktiskt rätt ofta som människor vänder 
sig till Språknämndens sekretariat och är 
fullkomligt övertygade om att t.ex. SAOL 
och Svensk ordbok tillåter att ordet muse-
um och dess böjningsformer alternativt 
skrivs med é. 1 SAOL (fig. 1) rymmer 
parentesen en anvisning om uttalet, men 
denna tolkas inte sällan som en uppgift om 
att bokstaven e alternativt kan förses med 
accenttecken. 1 Svensk ordbok (fig. 2) 
uppfattar många accenttecknet, trots att 
det är placerat efter bokstaven, som tillhö-
rande ortografin. Med tanke på att det i 
många sammanhang slarvas med accent-
tecknets utförande och placering - bl.a. 
ersätts det ofta av en efterställd apostrof - 
är ju denna missuppfattning inte så under-
lig. 

För det fjärde kan kanske franskan ha 
ett visst inflytande - accenttecken används  

ju i ordens motsvarigheter på detta språk, 
musée och jubilé - även om franskan i 
fråga om just dessa ord inte antas ha varit 
lån givande. 

musolum (-e-) -et -ers. musellbesök 
-föremål -intendent -lektor -man 
-mannalförening -monter -måssig —t 
adj. -sal -värde 

Fig. 1 Utdrag ur Svenska Akademiens ordlista, 
11 uppl. (1986) 

muse'/um subst. -et -er - (lokal med) 
allmänt tillgänglig samling föremål 
som belyser ngt avsnitt av verklig- 
heten ofta om samling av gamla föreotål. 
vetenskapt. el. pedag. systematiserade: 
,nuseichef; inuseiintendent; ,nusei-
katalog; tnuseisal; ,nuseivakimäs-
lare; hembvgdsmuseum; konst,nu-
seutn; stadsmuseum; gå på ; en 
konsert i -ds stora sal; olika -ers 
konstskatter; slottets kulturhisto- 
riska 	; tekniska -et; naturhisto- 
riska -et D av. bildligt, i unr, för ålder-
domlighet: den teorin är snart mogen 
för - 

Fig. 2 Utdrag ur Svensk ordbok (1986) 

Vid sidan av det felaktiga bruket av ac-
centtecken kan vi också - fastän mera 
sällan - se exempel på att accenttecken 
utelämnas, trots att man enligt regeln 
skulle ha väntat sig ett sådant. 11981 års 
översättning av Nya testamentet förekom-
mer t.ex. skrivningarnafariseer och saddu-
keer (se Apostlagärningarna 23:6), två 
pluraler som enligt regeln egentligen bor-
de har skrivits fariséer och saddukéer, ef-
tersom deras grundformer är resp. farisé 

och sadduké. SAOL ger här inget utrym-
me för variation; orden anses följa huvud-
regeln. (SAOL, såväl 10 som 11 uppl., tar 
för övrigt som enda form av det senare 
ordet upp stavningen sadducé.) 

De accentförsedda formerna av museum 
och jubileum har aldrig varit kodifierade i 
svenskan, aldrig varit upphöjda till allmän 
norm. En fråga som här inställer sig är om 
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det då inte vore önskvärt att de bleve det - 
särskilt om det skulle kunna påvisas att 
majoriteten av allmänheten hyste en klar 
uppfattning om att formerna med accent 
är de korrekta. Språknämndens rekom-
mendationer bör ju ta hänsyn till och speg-
la det rådande språkbruket. Svaret bör 
dock enligt min mening vara nej, och ett 
skäl till det, som i sig självt egentligen är 
alldeles tillräckligt, är att det är praktiskt 
att genom skrivsättet uttrycka samhörig-
heten mellan de olika formerna av ett och 
samma ord. (Av samma orsak låter vi ju 
exempelvis sk beteckna sje-ljud i skära 
samtidigt som det får beteckna sekvensen 
/sk/ i andra temaformer av samma verb: 
skar, skurit. Och vidare har vi av samma 
anledning i svenskan regeln att vi sätter ut 
accenttecken även i de fall vi enbart 
skriver med versaler, IDÉ o.s.v.) 

Mot ovanstående resonemang går det 
förstås att invända att det då skulle gå lika 
bra att införa accent 1 ordets samtliga böj- 

ningsformer; då skulle ju ordet bli enhet-
ligt behandlat. Ett argument mot ett så-
dant förfarande är väl i så fall att en re-
form bör syfta till att göra förhållandena 
enklare, och om en reform över huvud 
taget skulle genomföras på detta område, 
vore det mer motiverat att låta denna gå ut 
över de ord som nu har accenttecken: bok-
staven é i ord som idé, kafé o.s.v. har 
relativt litet informationsvärde, och ac-
centtecknet skulle sannolikt kunna avskaf-
fas utan någon större risk för att begriplig-
heten skulle undermineras, detta trots att 
vi då skulle få en del nya homografpar 
genom sammanfall av ord som ide och idé. 
Vi klarar ju oss ganska bra utan accenttec-
ken i skrivformer som banan och selen, 
som beroende på vilken betydelse de för-
knippas med betonas på olika sätt. 

Med accenttecken i egennamn är det 
naturligtvis lite annorlunda, eftersom man 
kan anta att de ur informationssynpunkt 
bär en tyngre börda. 

Språkvård 1989 
Tidskriften kommer att utges med fyra nummer också under 1989. Priset blir 
50 kronor (inkl. moms) vid prenumeration direkt hos Språknämnden. 
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Frågor och svar 
Under denna rubrik behandlas frågor av allmänt intresse till 
Språknämnden eller till tidskriften. Förkortningar: SAOB = 
Svenska Akademiens ordbok. SAOL = Svenska Akademiens 
ordlista, elfte upplagan, om inget annat anges. 

Medier och datakunskap 
Vore tacksam för svar på följande frågor 

Häromdagen var det någon som för mig 
påpekade att det bör heta medier i stället 

för media. Såvitt jag vet kan båda former-
na användas. Och vilket är bättre: med-
iakunskap eller mediekunskap. Annat ex: 
medialinje eller medielinje? 

Datorer diskuteras flitigt numera. 1 
detta sammanhang har jag funderat på 
följande: 

Bör det heta datorkunskap eller data-
kunskap? 

Jag vet att dator är "maskinen" medan 
data avser informationen. Men visst kan 
det bli tveksamt i sådana ord som data-
sprök, dataskärm, datorinriktad m.fl. 

Henning Olänge, Skövde 

1. Båda formerna media och medier är 
korrekta. Media är den latinska pluralen 
och den som också används i engelskan. 
Medier följer svenska ordbildningsmöns-
ter, t.ex. studium, studier; akvarium, 
akvarier. Medier har den fördelen att det 
kan förses med bestämd pluraländelse: 
medierna. 

Sammansättningar som mediakunskap, 
medialinje är bildade efter engelskt möns-
ter. Annars är det sällsynt att man i svens-
kan bildar sammansättningar med förled i 
pluralis. Det heter t.ex. studiemedel ('me-
del för studier'), akvariefisk. 

Vi rekommenderar att medium böjs 
som de flesta andra ord på -ium i svens-
kan, alltså medium, medier, medie-.  

2. Det är riktigt, som Ni påpekar, att da-
tor står för "maskinen" medan data avser 
informationen. Men data kan också ses 
som en kortform av datamaskin. Ordet 
data kan med andra ord sägas täcka det 
mesta som har med databehandling och 
datorer att göra, medan dator i första hand 
avser just maskinerna. 

Många gånger är valet fritt mellan de 
båda orden; så har bl.a. Svenska Akade-
miens ordlista (1986) en hel rad ord med 
båda förlederna, t.ex. datacentral/dator-
central, datastyrdidatorstyrd. Data har 
dock hunnit etablera sig i många samman-
sättningar som i och för sig också kan ha 
dator som förled, t.ex. dataminne, data-
operatör, dataterminal. 

Catharina Grunbaum 

Sovjetiskor? 
Vad kan sägas om ordet sovjetiskorna i 
reportagen från olympiska spelen? 

Roland Fjellman, Johanneshov 

Ordet är alldeles regelbundet bildat till 
adjektivet sovjetisk om medborgare i 
Sovjetunionen. Kvinnliga medborgare ur-
skils ofta i sportsammanhang, och då an-
vänds just sådana avledningar av adjektiv: 
schweiziskor, amerikanskor, indiskor, 
oavsett vilken språkgrupp eller nationali-
tet vederbörande tillhör inom staten. 

Margareta Westman 
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