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Språkvården i framtiden 
Huvudparten av detta nummer utgörs av innehållet i en idé-
skrift om Spräknämnden som ursprungligen tillkom på begä-
ran av statsmakterna i samband med nämndens fördjupade 
anslagsframställning 1991. 

Numret tar upp fragor som vad språknämnden har för 
funktion i språklivet, vilka nya krav som kan komma att 
ställas på sprakvirden och vilka större projekt som nämnden 
för närvarande är i gäng med eller planerar. 

Materialet består dels av rena redogörelser utan bestämd 
författare, dels av mer personligt resonerande artiklar under 
utsatt författarnamn. Innehållet har diskuterats på nämndens 
sekretariat och i styrelsen. 

Utöver detta innehåller numret också ett uppdaterat upp-
lysningshlad samt Frågor och svar. 
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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. 

De är så några 
Sedan jag flyttade till Stockholm for tio år 
sedan har jag då och då stött på använd-
ningen av ordet några (uttalat nåra) i bety-
delsen 'få', 'litet antal': "Vi var så några 
att vi ställde in mötet; de är jättenågra i 
klubben, men väldigt aktiva". 1 denna be- 
tydelse kräver några tydligen att det kom-
bineras med ordet så eller ges en förstar-
kande förled: jättenågra, skitnågra. Det 
går inte att säga: "Det är några som bryr 
sig om politik" om man menar att det är få 
som bryr sig. Inte heller sammanstallning 
med ordet mycket verkar accepteras (Det 

är mycket några som .. .), däremot Det är 

väldigt några som ... Det förefaller som 

om några i denna betydelse är mer värde-
rande än det vanliga ordet få: färre än 
väntat', 'färre än befarat'. Uttrycket är 
såvitt jag märkt rent talsprakligt och an-
vänds framför allt av yngre infödda stock-
holmare, men det är bara ett antagande. 
baserat på mina egna sporadiska iakttagel-
ser. 

Har möjligen Språknamnden mer infor-
mation i ämnet? 

Mats Einarsson, Botkyrka 

Denna fråga togs upp i Wellanders språk-
spalt 1968, där en frågare från Göteborg 
undrade över det för honom alldeles främ-
mande uttrycket alltför några i betydelsen 
'alltför få' som han påträffat i en årsberät-
telse från Falun. 

Enligt Svenska Akademiens ordbok 
förekommer några i betydelsen 'få' nume-
ra företrädesvis i Finland (artikeln är 
tryckt 1947), och detta anges av Wellander 
som avslutar sitt svar sålunda: 

För en gammal sörmlänning klingar en 
sats som "Vi va så nära så vi orka inte 
flytta skrove" mycket naturlig, men 
nutida skriftspråk måste denna bety-
delse betecknas som föråldrad. 

1 sin bok Språket i Kalmar (utgiven av 
Svenska språknämnden 1978) anger Bo 
Magnusson att några ir vanligt i förbindel-
ser som "Di e så några (nära)" med bety-
delsen 'de är så få' i kalmaritiskan. Detta 
drag nämns inte i någon av nämndens ov-
riga böcker om stadsmål i Lund, Göte-
borg, Härnösand respektive Jönköping, 
däremot i Olav Ahlhäcks bok Svenskan i 
Finland (utgiven av namnden, 2 uppl. 
1971). 

Uttrycket tas inte upp i vanliga svenska 
ordböcker som Ostergrens ordbok. Illu-
strerad svensk ordbok, Svensk handord-
bok eller Svensk ordbok. 

Vi tycks alltså ha att göra med ett rent 
talspråkligt drag, förmodligen rätt gani-
malt, som är utbrett och välkänt i svensk-
talande Finland. Dalarna, Stockholm, 
Sörmland och neråt ostkusten över Väs-
tervik och åtminstone ner till Kalmar. 
Men det är okänt i många andra regioner i 
landet; Mats Einarsson anger tyvärr inte 
varifrån han härstammar. 

Just det här fenomenet måste man vara 
uppmärksam på nir man vill skriva ledigt 
skriftspråk: Våra vardagliga talspråk vari-
erar i landet, och ett drag som ar tullstan-
digt självklart för den ene kan vara helt 
okänt och bara verka konstigt för den and-
re. Det är inte alltid så lätt att veta vilka 
talspråksdrag som är riksvida och vilka 
som är mer lokala eller regionala. 

Margareta Westman 
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Margareta 	Varför har vi en språknämnd? 
Westman 

1 språk som används i tal och skrift i 

manga olika situationer av manga männi-

skor finns variation och det sker foränd-

ringar. Nya ord skapas eller lanas in från 

andra språk, konstruktioner förändras och 

stiluppfattningar förskjuts. Det gör att 

spräkhrukarna ofta kommer i heråd om 

olika detaljer i språket nir de ska uttrycka 

sig oftentligt. Detta gäller naturligtvis ock-

så för svenskarna och svenskan. 

1 olika länder har man olika inställning 

till hur det allmänna språket kan hanteras 

eller normeras. 

En attityd brukar anses vara typisk för 

angloamerikansk kultur: "Leave your 

language alone." Ett uttryck för attityden 

är att man inte har några offentliga språk-

nämnder eller akademier med ansvar för 

språket. Tanken är att själva språkbruket 

ska styra språkutvecklingen på ett närmast 

organiskt vis. Det som kan invändas mot 

detta är att språket ingalunda är ett natur-

fenomen utan i grunden ett socialt feno-

men och därmed underkastat det allmänna 

sociala kraftspelet. Socialt och ekonomiskt 

tongivande kretsar tår automatiskt hela in-

flytandet över språkuppfattning och språk-

normer om det inte finns några motkraf-

ter. Typiskt nog utges i USA stå ndigt nya 

handbocker i "good usage" där olika 

språkvanor gisslas, ofta i moraliserande el-

ler militanta tongångar av självutnämnda 

språkväktare. (Se t.ex. Dennis Baron: 

"Grammar and good taste" 1982, s. 226f.) 

Det finns för övrigt knappast några nuti-

da exempel på skriftbaserade samhällen, 

där man helt saknar så grundläggande nor-

merande institutioner som ungdomsskola 

eller ordböcker, både för det egna språket 

och mellan detta och andra språk. Språk-

styrning i någon form dold eller öppen - 

verkar alltså vara ofrånkomlig i fråga om 

standardspräk. Men den kan naturligtvis 

ske efter olika principer och på olika sätt. 

1 de nordiska länderna har vi valt att 

inratta språkvårdsorgan, vilkas huvudupp-

gift är att följa språkutvecklingen, ge råd i 

språkfrågor och diskutera språkliga pro-

blem. Dessutom ska nämnderna verka för 

nordiskt samarbete för att stärka den nor-

diska språkgemenskapen. 

Man kan fråga sig om det behövs en 

språknamnd när det finns språkvetenskap-

liga institutioner vid universiteten, där 

man studerar svenska språket. 

Det som skiljer språkvården från den 

rent beskrivande språkvetenskapen är att 

språkvärden inte bara måste känna till hur 

språket används och har använts i tal och 

skrift i olika sammanhang utan också mås-

te ta ställning till olika språkbruk och 

språknormer och klargöra sina värdering-

ar. All seriös språkvård måste alltså bygga 

både på vetenskaplig grund och på en be-

domning av de språkliga mönstrens kvali-

tet enligt öppet redovisade värderingsprin-

ciper. 

Det svenska standardspråket 
1 Sverige har vi ett standardspråk, 

rikssvenskan, som används i tal och skrift i 

det politiska, det kulturella, det ekonomis-

ka livet. Utöver standardspråket finns oli-

ka geografiska och sociala varianter av 

svenska, som oftast är förståeliga sins-

emellan. De allra flesta invånarna använ-

der en sådan variant på sin arbetsplats och 

i sitt privatliv. Den språkform som barn 

lär sig att läsa och skriva i skolan är det 

svenska standardspråket. 

1 Sverige har svenskan en helt domine-

rande ställning: varken de gamla inhemska 

minoritetsspråken finska och samiska eller 

något av de nya invandrargruppernas mo-

dersmål har tillnärmelsevis samma vid-

sträckta användning som svenskan. 

Utanfor Sverige används svenska i det 
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officiellt tvåspråkiga Finland och i nor-

diskt samarbete men för övrigt endast för 

privat bruk i ytterst begränsade grupper. 

För att ett samhälle ska fungera är na-

turligtvis ett gemensamt språk av stort var- 

de både som kommunikationsmedel och 

som identitetsmarkör för människor som 

tillhör det samhället. 

Språknämndens grundsyn är att svenska 

språket även i fortsättningen ska tjäna 

som huvudspråk i Sverige. Behovet av ett 

huvudspråk har snarast ökat i betydelse 

allteftersom Sverige har fått allt fler in-

vandrare från olika håll. Det behövs en 

språkform som kan fungera på alla nivåer i 

samhället och mellan alla människor, an-

tingen de är födda i landet eller bara har 

bott här någon tid. 

Den allra viktigaste förutsättningen för 

att ett gemensamt standardspråk ska fun-

gera är att det verkligen används i alla 

sorters offentlig kommunikation, i utbild-

ning, i politik, i kulturliv, i massmedier, 

näringsliv etc. 

En andra förutsättning har att göra med 

att språk är normsystem. För ett standard-

språk som ska användas - inte minst i 

skrift - av många människor och i många 

olika situationer och dessutom läras ut till 

personer med andra modersmål, finns ett 

behov av standardisering och kodifiering 

av språknormerna, dvs, vad som gäller på 

olika språkliga nivåer, som stavning, höj-

ning, meningsbyggnad, ordförråd. 1 

sammanhållna mindre grupper av t.ex. 

dialekttalande i en by krävs normalt inte 

detta; barnen tillägnar sig gruppens nor-

mer i uppväxten och normerna vidmakt-

hålls genom dagligt umgänge mellan män-

niskorna. - Men en god standardisering 

och kodifiering förutsätter att det samtida 

språkbruket bevakas, inte minst med avse-

ende på förändringar och förskjutningar. 

En tredje förutsättning är att språkhru-

karna intresserar sig för det egna språket 

och uppskattar det. Det förekommer 

många allmänna fördomar och lösa tyc-

kanden om språket som behöver balan- 

seras och nyanseras i seriös offentlig dis-

kussion och debatt. Man kan t.ex. träffa 

på folk som menar att svenskan är ett 

fattigt språk, som saknar uttrycksmedel 

och är alltför fyrkantigt för att kunna fun-

gera i olika sammanhang, och sådana ten-

denser till språkligt självförakt kan på sikt 

leda till att svenskans stallning i förhållan-

de till andra språk försvagas i svenskarnas 

medvetande. Det behövs alltså en diskus-

sion på saklig grund. 

Språknormer och språkpolitik 
Det finns olika uppfattningar om i vilken 

utsträckning och på vad sätt språknormer 

kan och bör upprätthållas. 

1. En vanlig hållning till språket är den 

restriktiva. Enligt den är språket en gång 

för alla strikt fixerat och samma normer 

gäller för alla situationer och samman-

hang; alla avvikelser beror på slarv, okun-

nighet eller lättja hos talare och skriben-

ter. De enhetliga och oföränderliga språk-

normerna tillåter alltså ingen variation. 

Den här inställningen kombineras gärna 

med åsikten att det samtida språkbruket 

har urartat i förhållande till ett tidigare 

guldåldersstadium, som kan forläggas till 

allt mellan 30 och 300 år före nutid. Sko-

lans och språkvårdens uppgift är att se till 

att folk slutar göra fel. 

Detta är en uppfattning som hyses av 

många som deltar i allmänna diskussioner 

om språket (och dess förfall) i dehattar-

tiklar och insändarspalter. Ett besvärande 

faktum för dem som intar denna stånd-

punkt är dock att de på många punkter 

inte är överens om vilken norm som gal-

ler. 

Detta är en vanlig inställning också i 

andra länder. Som exempel kan nämnas 

följande motivering till att utge en ameri-

kansk språkriktighetshandhok: "Fear is 

still strong that English will decay and dis-

integrate into a series of animalistic grunts 

and groans if preventive measures are not 
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immediately taken" (Baron, s. 225). Och i 

Storbritannien räder en vida spridd upp-

fattning att britterna löper allvarlig risk att 

bli analfabeter eftersom skolan avsiktligt 

skulle underminera den goda engelskan 

(Crowley: "The politics of discourse'' 

199, s. 259). 

Den restriktiva hållningen kan ha en 

demokratisk motivering: för att kunna ut-

öva sina plikter och fä del av sina rattighe-

ter måste man kunna standardspråket, och 

det är lättare att tillägna sig standardsprä-

ket för folk i allmanhet om de får klara 

besked om vad som är rått och fel. Dess-

utom är det standardiserade språket ett 

uttryck för jämlikhet: klass och härkomst 

blir mindre märkhara. 

Men den restriktiva inställningen kan 

också göra många språkbrukare så osäkra 

att de helt enkelt inte vågar skriva eller ta 

till orda i offentliga sammanhang. 

Att formulera en språkpolitik på restrik-

tiv grund med hård reglering i allt skulle 

inte vara särskilt svårt. Den skulle troligen 

också väcka gillande hos många men 

långtifrån hos flertalet människor. Den 

skulle knappast heller kunna genomföras 

utom i smäsaker, som att t.ex. stavfel skul-

le dra ner betygen i skolan etc. Språklivet 

kan inte regleras i detalj, med sanktioner 

och straff för olika "brott". Det hela skul-

le således stanna vid en retorisk gest. 

2. En motsatt hållning år den pluralistiska. 

Enligt den finns många geografiskt eller 

socialt baserade språkliga normsystem 

som alla är lika berättigade: dialekter, so-

ciolekter. Staridardspråket ses som en va-

riant bland andra, och det är för övrigt 

inte enhetligt. 1 många sammanhang be-

höver man inte kräva standardspråk alls, 

utan folk kan lika väl anvanda sitt var-

dagsspråk bara de kan göra sig förstådda. 

Språklig variation berikar samhället. 

Denna vidsynta inställning kan också sä-

gas vara demokratiskt motiverad på så vis 

att den förespräkar tolerans inför olika 

människors språkbruk och identitet. 

Man kan dock invända att installningen 

inte fäster tillräckligt avseende vid att 

standardspråket har utvecklat funktioner 

som typiskt skiljer det från vardagligt sam-

talsspråk. Man bortser också från att 

språknormerna i mycket liknar andra so-

ciala normer. Alla samhällen bygger på 

sociala normsystem, vilket förutsitter vär-

deringar av, åsikter om och attityder till 

olika beteenden. Det ar socialt naivt att 

underskatta den roll som värdering av be-

teenden spelar. 

Att bedriva språkpolitik på en genom-

fört pluralistisk grund kan förefalla enkelt. 

1 princip skulle man inte göra något alls 

utom att förklara att alla språkbruk är lika 

bra. En sådan låt-gå-inställning skulle 

dock troligen dels väcka mycket starka 

protester, dels vara svår att konsekvent 

tillämpa, eftersom man både i skolan och i 

det offentliga livet ändå skulle bli tvungen 

att på en rad punkter avgöra vad som kan 

anses begripligt och vad som inte gör det. 

Man kan också befara att det skulle uppstå 

spontana och konkurrerande språknorme' 

ringar baserade på allsköns fördomar, ef-

tersom det ligger i samhällens natur att 

värdera sociala beteenden. Följden skulle 

kunna bli ett rent fundamentalistiskt 

språkklimat. 

3. En tredje hållning, den pragmatiska, 

kan ses som en kompromiss mellan de 

båda övriga. Här söker man ta hänsyn 

både till det faktum att levande språk all-

tid förändrar sig i takt med det samhälle 

där språket används och till att sociala 

normsystem för att fungera måste ha nå-

gon stabilitet, dvs, vara i viss mån kon-

servativa. Det är denna ståndpunkt som 

intas av Svenska språknämnden och även 

av dess systerorganisationer i Norden, om 

också med lite olika framtoning beroende 

på olika språksituation. 

Språkvården måste ofta ta ställning i 

kontroversiella detaljfrågor, där existeran-

de kodifiering antingen bedöms som dis-

kutabel, både med hänsyn till faktiskt 
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bruk och till vad som vore önskvärt, eller 

saknas helt. Sådana ställningstaganden 

måste bygga på kunskaper om det faktiska 

språkbruket och bedömning både av dess 

begriplighet och av dess sociala gångbar-

het. Här kan man skilja mellan två typer 

av frågor. 

Det finns nedärvda uttryckssätt som 

trots att de kan ha lång tradition och vara 

mycket vanliga inte anses önskvärda i 

standardspråket av sådana personer som 

har inflytande över det. 1 många sådana 

fall vill språkvårdaren hellre försöka på-

verka opinionen ån språkbruket. Här kan 

nämnas anvandningen av innan som pre-

position i stället för före och kanske också 

större än honom vid sidan av större in han, 

vilket borde kunna accepteras aven av 

dem som inte själva använder uttrycken. 

Den andra typen av kontroversiella frå-

gor rör drag som är nya eller har fått ökad 

spridning. Eftersom språk huvudsakligen 

består av nedärvda konventioner menar 

många att ingenting får ändras; möjligen 

kan man acceptera att vissa nya ord till-

kommer. 1 sådana fall bör dock omsorg 

om språkets nyanseringskraft och bedöm-

ning av uttryckets hanterlighet få avgöra. 

Ett par exempel kan belysa problemet. 

En relativt sen konstruktion är använd-

ningen av på i uttryck som en bild på 

Picasso vid sidan av en bild av Picasso. 

Fördelen med den nyare konstruktionen 

är att den ger möjlighet att skilja mellan 

bildens motiv och dess upphovsman. Ut-

tryckssättet bör alltså accepteras. 

En företeelse som tycks sprida sig är 

vanan att särskriva sammansatta ord: data 

maskin, målar färg etc. Denna vana bryter 

ett samband som finns mellan tal och skrift 

(orden uttalas som ett ord men skrivs i 

två) och den kan dessutom leda till felläs-

ningar: rök fritt, rått angrepp, kassa term,-

nalsystem är inte detsamma som rökfritt, 

råttangrepp, kassaterminalsystem. Denna 

vana bör alltså motarbetas. 

Hur svårt det kan vara att lyckas få 

igenom även försiktiga och väl underhygg- 

da förslag till språkliga reformer visar ex-

empel från Frankrike och Danmark. 

1 juni 1990 lanserades ett förslag om 

viss, varsam reformering av den erkänt 

besvärliga och svårlarda franska rättstav-

ningen. Förslaget hade utarbetats av kun-

nigt fackfolk under ledning av Franska 

akademins ständige sekreterare, framla- 

des av Le Conseil supérieur de la langue 

franiaise och understöddes av premiarmi- 

nistern. Som motdrag bildades bland 

kultureliten en förening under namnet 

Le Franais libre (den fria franskan), vil- 

ket skulle erinra om de Gaulles mot- 

ständsdevis "La France lihre' (det fria 

Frankrike), för att bekämpa detta utslag 

av "kulturvandalisni", "statsterrorism" 

och "språkförstörelse". Resultatet blev att 

förslaget måste modifieras intill nästan to-

tal menlöshet. 

1 Danmark rasade sommaren 1985 vad 

man kallade "majonsekrigen". Dansk 

sprognvn var i färd med att ge ut en 

reviderad utgåva av sin rättstavningsord-

lista, där en av nyheterna var att några 

lånord alternativt skulle kunna stavas på 

mer danskt sätt, t.ex. inajona'se vid sidan 

av mayonnaise och rosthøf vid sidan av 

roa.stheef. Saken ledde till upprorda debat- 

ter i massmedierna, kulturministern och 

undervisningsministern lovade att ingripa. 

Det hela reddes dock ut och numera får 

man på danska skriva både konjak och 

cognac. 
Intresset för svenska språket tycks vara 

ökande i Sverige och för att mota detta pa 

ett förnuftigt sätt måste Språknämnden 

verka på flera plan samtidigt. Det gäller 

dels den inre språkvården, dvs, rådgivning 

och handböcker som avser själva språket, 

dels den yttre språkvården, dvs, allmän 

upplysning och diskussion om språkets 

villkor i samhället. 1 båda fallen måste 

samspelet mellan språkbruk och attityder 

beaktas - man kan tala om påverkan på 

språkklimatet. 

1 den närmaste framtiden kan vi också 

räkna med nya krav på språkvarden. 
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De nya kraven på språkvården 
På två avgörande sätt kan de språkliga villkoren komma att 
förändras redan under 1990-talet. Det ena gäller villkoren för 
svenska språket i ett allt mer integrerat Europa. Det andra 
gäller frågan vad som sker med skrivandet och skriftspråket 
när dutorer spelar allt större roll. 

Jan Svanlund Svenskans ställning vid europeisk 
Margareta 
Westman 	integration 

De politiska forändringarna i Europa sker 

snabbt och de inhegriper även Sverige. Nu 

har ansökan lämnats in om svenskt med-

lemskap i [Ci, och många betraktar det i 

dag som nästan självklart att Sverige kom-

mer att tillhöra EG i framtiden. Det inne-

bär 1 så fall stora förändringar för hela 

samhällslivet. Aven den språkliga miljön 

påverkas och det svenska spräkets exi-

stensvillkor kan förändras radikalt. 

Grundtanken med EG är att manniskor, 

varor och kapital ska kunna röra sig fritt 

över granserna. Den fria konkurrensen 

ska inte möta några hinder, marknadskraf-

tema ska råda så oinskränkt som möjligt. 

Allt detta leder till ett större internatio-

nellt utbyte på alla plan. En förutsättning 

för att det ska fungera är att man kan 

kommunicera språkligt med varandra. 

Inom EG:s organ är i dag de olika med-

lemsstaternas officiella språk formellt lik-

ställda. Exempelvis föreligger alla rättsak-

ter på samtliga de 9 officiella språken, och 

alla versionerna har samma juridiska sta-

tus. Flerspråkigheten har valts för att dele-

gater och tjänstemän inom EG ska kunna 

använda sitt eget modersmål; ingen ska 

behöva hamna i någon form av språkligt 

underläge. Rätten att använda det egna 

språket har också ett symholvärde som ett 

erkännande av de olika nationella identi-

teterna. Dessutom blir beslut och förord-

ningar automatiskt gällande rätt i med- 

lemsstaterna. Medborgarna i respektive 

land måste ha möjlighet att få veta vilka 

regler som är i kraft. 

Detta gäller i teorin, men praktiken är 

ofta mer komplicerad och i praktiken är 

EG-språken inte jämställda. Franska och 

engelska har en dominerande ställning, 

bland annat som arhetsspråk då EG-tjäns-

temän från olika länder samarbetar, och 

på franska skrivs de flesta utkast till lag-

förslag. 

Det är svårt att veta vad som händer 

med principen om de nationella språkens 

likställdhet om antalet medlemsstater ut-

ökas kraftigt. Aven om språkens likställd-

het formellt behålls lär något eller några 

av de stora EG-språken - engelska, frans-

ka och tyska - i verkligheten få en alltmer 

dominerande ställning ju fler officiella 

språk som tillkommer. Pressrådet vid den 

svenska EG-delegationen i Bryssel har 

faktiskt i en intervju i tidningen Arbetet 

(28 juli 1991) uttryckt tvivel på att svens-

kan blir ett officiellt EG-språk även om 

Sverige blir medlem. 

Detta föranledde det nordiska språkmö-

tet på Island i augusti 1991 att rikta en 

uppmaning till den svenska regeringen att 

under inga omständigheter frångå princi-

pen att alla EG-medlemmars nationella 

språk ska vara likaberättigade. Denna 

framställan har följts upp av Svenska 

språknämnden med ett brev till den 
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nye EG-ministern, utrikeshandelsniinister 
Ulf Dinkelspiel, som svarat hia. följande: 

"Språkfrågan regleras inte i Romfördra-
get. Denna fråga regleras i anslutning till 
varje enskild medlemskapsförhandling. 1 
den förhandling som förestår mellan Sveri-
ge och EG om medlemskap, är det vår 
självklara utgångspunkt att svenska språ-
ket skall ges samma ställning som övriga 
nationella språk i EG. Som Du påpekar är 
detta viktigt med hänsyn till svenska språ-
ket som nationell tillgång. Det är också 
viktigt eftersom EG:s regler kommer att 
utgöra del av den svenska rattsordning-

en. 
Hur de språkpolitiska frågorna än loses 

inom det framtida EG måste vi räkna med 
att den språkliga miljön kan förändras för 
många svenskar. Kraven på avancerade 
kunskaper i främmande språk kommer att 
öka drastiskt. Många inom de ledande po-
litiska, ekonomiska, tekniska och veten-
skapliga skikten kommer att behöva vara 
flerspråkiga. Vissa EG-språk lär komma 
att fungera som övernationella kommuni-
kationsmedel i frågor som rör hela EG. 
Många tror dock att regionerna får större 
betydelse inom det nya Europa, och inom 
dessa regioner kan även andra språk ut-
vecklas till internationella arbetsspråk. 

Den ökade betydelse som olika fram-
mande språk får för många svenskar ris-
kerar att påverka det svenska språket på 1 
princip två sätt. Det ena rör svenskans 
existensvillkor, det andra svenskans språk-
tiga struktur. 

Kommer svenska språkets funk-
tionsområden att begränsas? 
Svenska språket kan komma att användas 
allt mindre i sammanhang som är avgöran-
de för det svenska samhällslivet. Viktiga 
beslut kommer att fattas utanför landets 
gränser, efter förhandlingar som knappast 
förs på svenska. Det gäller det politiska 
livet lika väl som det ekonomiska. Aven 
om lagar och regler översätts till svenska 

är det inte säkert att den svenska lagtexten 
är den som EG-domstolen domer efter i 
en eventuell tvist. Och svenska Jurister 
som sysslar med EG-rätt kan inte klara sig 
med kunskaper enbart i svenska. 

Inom svenska exportföretag kan vissa av 
EG-spräken komma att användas alltmer i 
skiftande sammanhang. ibland till och 
med som koncernspråk. Liknande utveck-
lingar kan forutspås inom andra sektorer 
av samhällslivet. Allt fler svenskar kom-
mer också att i högre grad ta del av det 
massmediala utbud som nu sprids alltmer 
internationellt. Det gäller t.ex. program i 
olika etermedier, facktidningar av skilda 
slag osv. 

Den högre utbildningen kommer siker-
ligen allt oftare att bedrivas på frammande 
språk, framför allt engelska. Detta dels för 
att göra utbildningen mer tillgänglig för 
utlandska studerande i enlighet med EG:s 
uthildningssamarbete, dels för att svenska 
studenter som ska verka ute i Europa då 
inte behöver gå "omvägen" via svenskan. 

Det är alltså risk för att svenska språket 
minskar i betydelse även för oss svenskar 
genom att vissa främmande språk tar över 
en del av svenskans uppgifter i vårt offent-
liga liv. Det svenska standardspräket kan 
då komma att undanträngas till den lokala 
privatsfären, bli ett rent köks- och hem-
maspråk. 

Ett allvarligt problem i det scenario där 
(bruten) engelska blir huvudspräk i länder 
som Sverige - en tanke som lär ha fram-
forts av bl.a. den hollandska kulturminis-
tern för Hollands del utgörs av den takt 
som förändringen sker i. För närvarande 
är svenska modersmål för de allra flesta 
svenskar, det är svenska man talar och 
skriver. Många har dessutom lärt sig något 
eller några främmande språk ganska hygg-
ligt, men det är ingen tvekan om att när 
det gäller att föra en nyanserad diskussion 
eller ett ingående samtal, så uttrycker sig 
den överväldigande majoriteten bäst på 
svenska. Skulle man på allvar övergå till 
att sköta våra offentliga angelägenheter på 
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engelska, så skulle vi under lång tid få 

djupa klassklyftor mellan olika skikt. 1 ett 

slag skulle folk i allmänhet bli samre infor-

merade och inte heller kunna uttrycka sina 

åsikter så pass väl som i dag, dvs, hela 

nationen skulle bli dummare. 

Aven denna aspekt måste noga analyse-

ras och diskuteras innan man internationa-

liserar, läs: anglifierar, framför allt den 

högre utbildningen. 

Förstörs svenskan genom ökad 
utländsk påverkan? 
1 takt med den ökande internationalise-

ringen ökar också behovet av översättning 

av saktext till svenska. Ett exempel på 

detta är den omfattande översättningen av 

EG:s regelverk, där mängder av nya be-

grepp ska uttryckas på svenska. Nya ut-

tryck skapas och existerande uttryck får 

nya betydelser. Det finns folk som menar 

att det nu är fråga om en omvandling av 

det svenska förvaltningsspråkets vokabu-

lär. För att man ska kunna hålla reda på 

termerna har en registrerande ternibank 

inrättats vid Tekniska nomenklaturcen-

tralen. Men introduktion och skapande av 

nya ord ar inte uteslutande en teknisk frå-

ga för fackmän. Erfarenheten visar att 

många nya ord snabbt får insteg i det ge-

mensamma standardspråket. 

Språknämnden bör hålla ett vakande 

öga över nyskapandet för att hävda all-

mänspråkets intressen. Informella kontak-

ter tas ofta redan nu; detta samarbete bör 

förstärkas. 

Den ökande internationaliseririgen gör 

också att vi nu kanske mer än tidigare 

lånar in nya ord och uttryck för nya förete-

elser, vilket i sig inte är något problem. De 

ord vi lånar in måste dock gå att anpassa 

till det svenska språksystemet. 1 dag råder  

stor osäkerhet om hur man ska stava och 

höja vissa främmande ord på svenska, hur 

de uttalas, hur de används inom det sven-

ska ordbildningssystemet etc. Många 

frammande ord blir helt enkelt ohanterli-

ga. Dessutom är det ofta svårt att räkna ut 

vad de betyder. 

Liknande osäkerhet råder om en del av 

de skriftkonventioner som brukar samlas 

under beteckningen "skrivregler". Ju mer 

man är tvungen att blanda olika språksy-

stem i sitt dagliga liv, desto svårare blir det 

förstås att hålla isär dem. Många tar efter 

engelska skrivvanor, vilket leder till osä-

kerhet om hur man använder t.ex. apo-

strof vid genitiv, stor och liten bokstav, 

decimaltecken och andra skiljetecken. 

Det utländska inflytandet kan dock gå 

djupare än så. Meningshyggnaden i svensk 

sakprosa har förenklats påtagligt under 

1900-talet, men i offentliga texter kan den 

komma att utsättas för påverkan från 

fransk och engelsk regeltext, som traditio-

nellt är långt mer invecklad än nutida 

svensk regeltext. 

Slutsatser för framtiden 
De förhållanden som här har behandlats 

kommer knappast att minska i betydelse i 

framtiden, snarare tvärtom. Svenska 

spräknamnden ser det som ytterst viktigt 

att olika framtida följder analyseras och 

diskuteras innan beslut fattas t.ex. i fråga 

om svenskans ställning i EG och i det 

svenska utbildningsväsendet. Svenskans 

ställning får inte allvarligt försvagas. 

Vidare bör nyskapandet av ord och an-

nan påverkan på svenskan bevakas. Aven 

här bör Språknämnden ta ett centralt an-

svar, bl.a. som förmedlare mellan fack-

språk och allmänspråk. 
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Svenskan i datorsamhället 

Den ökande användningen av datorer kan 

påverka språket och språkbruket på olika 

sätt. 

Det är främst två aspekter som hör ob-

serveras. Det är dels språkbruket på alla 

plan i samband med arbete med datorer - 

terminologi, handledningar, skärmtexter 

osv., dels frågan vad som händer med 

själva skrivandet och med språket vid ut-

nyttjandet av ordbehandlare med mallar 

och hjälpprogram. 

Användningen av svenska i 
datorsammanhang 
Arbete pågår redan nu med att utveckla 

den svenska dataterminologin. Flera data-

företag utför ett gott arbete på detta områ-

de, men det behövs flera insatser från 

språkvetenskapliga och fristående termi-

nologiska organ. Här erinrar vi om den 

tidigare framförda tanken på en stor data-

termbank. Insatser behövs också för att 

sprida kunskaperna om svenska termer 

och för att betona vikten av att de verkli-

gen används. Så länge datorer var en en-

skild angelägenhet för ett fåtal experter 

kunde möjligen ett direkt övertagande av 

engelska termer vara acceptabelt. 1 dag 

kommer emellertid så gott som alla män-

niskor i direktkontakt med datorer, och 

kravet på begripliga svenska termer är 

därför berättigat. Ansvaret för att det 

kravet tillgodoses vilar på många. Den 

text som finns på tangentbordet bör natur-

ligtvis också vara på svenska. 

Att program som ska användas för att 

skriva svenska texter också ska fungera på 

svenska borde vara en självklarhet. Tyvärr 

finns här vissa brister. 1 en del program får 

exempelvis namnen på de inskrivna textfi-

lerna inte innehålla bokstäverna å, ä, ö. 

Inte heller klarar alla program svensk alfa-

betisk sortering av dessa bokstäver eller av 

v och w. Exempel på andra avvikelser fran 

svenska skrivregler är att vissa program 

som standard har punkt i stället för kom-

ma som decimaltecken, ibland är detta 

t.o.m. enda mojligheten. 

Instruktionstexter i handböcker och på 

skärmen hör i normalfallen också vara av-

fattade på svenska. 

Språklig datahjälp och 
avkvalificering av skrivandet 
Den ökade användningen av datorer har 

lett till nya villkor för språkanvandningen. 

Allt fler skriver själva sina texter för di-

rekt utskrift eller tryckning. Yrkesgrupper 

som tidigare fungerade som filter för den 

språkliga, skrivtekniska och grafiska ut-

formningen - maskinskriverskor, sekrete-

rare, sättare, korrekturläsare och grafiker 

- utnyttjas i allt mindre utsträckning, och 

mycket av deras yrkeskunskap riskerar att 

försvinna. 

En del allmänkunskaper om skrivande 

kan komma att ersättas med speciella 

hjälpprogram eller inbyggda hjalpfunk-

tioner. Det gäller först och främst stav-

ning, avstavning och till viss del interpunk-

tion. Men även på andra mer avancerade 

nivåer av språket ger datortekniken möj-

lighet till hjälp. Det finns ibland synonym-

listor och funktioner som pekar ut och 

eventuellt föreslår ersättningar för 

"olämpliga" ord, eller varnar för alltför 

stor andel långa ord och långa meningar 

samt grammatiska felkonstruktioner. Vi-

dare finns program för disposition av tex-

ten. An så länge har inte utvecklingen, 

åtminstone inte för svenskans del, hunnit 

så långt på dessa områden, men intresset 

hos programföretagen verkar vara mycket 

stort, eftersom man här naturligtvis ser en 

lovande framtida marknad. 

På längre sikt kan allt detta leda till en 
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avkvalificering av själva skrivandet. "Jag 

behöver inte kunna stava eller avstava, det 

fixar datorn." Man överlater alltsa allt 

större del av ansvaret för sin text till pro-

grammen och programkonstruktörerna i 

stället för att använda programmen som 

stöd. 

Det finns också en klar risk att använd-

ningen av olika hjälpprogram skulle kunna 

få direkta effekter på språket självt genom 

en alltför hårt driven standardisering av 

ordförråd och grammatik, möjligen också 

på textnivå. 

Slutsatser för framtiden 
Språknämnden hör dels verka tör att arbe-

tet med en stor datatermbank intensifieras 

och resultaten blir allmänt tillämpade, dels 

söka påverka programkonstruktörer och 

programdistributörer så att svenska stav-

ningsregler och skrivregler alltid kan till-

lämpas. Vidare bör Språknämnden skaffa 

sig översikt över datoriserade skrivhjalp-

medel och utvärdera dem med hjälp av 

forskare och programmerare för att kunna 

medverka till att sådana hjälpmedel för-

bättras och för att motverka att dåliga pro-

gram kommer till användning. Sådana kan 

göra allvarlig skada direkt på texterna de 

används för och i längre perspektiv på vårt 

språk. Viktigt är också att insikten ökar 

att datorn bara kan vara ett hjälpmedel, 

aldrig ett styrmedel, inte heller när det 

galler språket. 1 det sammanhanget be-

höver också kännedomen om tillgängliga 

och goda handbocker för skribenter spri-

das ytterligare. 
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Rådgivning och handböcker 
Många människor ställs varje dag inför språkliga problem som 
de vill ha hjälp med. En av Svenska språknämndens huvud-
uppgifter är att stå till tjänst med råd i frågor som rör svenska 
språket. Rådgivningen sker dels direkt via telefon, brev och 
granskning, dels indirekt via handböcker. 

De olika formerna för rådgivning kompletterar varandra. 
Ett naturligt led i det dagliga rådgivningsarbetet är att upplysa 
om de hjälpmedel som finns. Genom direktkontakten med 
språkbrukare från olika håll får nämnden också upplysning 
om vilka språkliga problem det är som folk ställs inför och 
vilka svårigheter man har att hitta i gängse handböcker. På 
några områden där handböcker saknas eller är föråldrade har 
nämnden för närvarande engagerat sig i att utarbeta nya. 

Telefonrådgivningen 
Språknämnden har daglig kontakt med 

språkbrukare genom sin avgiftsfria tele-

fonjour. Efterfrågan på denna tjanst har 
trots viss inskränkning av telefontiden 

kat de senaste åren: 

1987188 1988/89 1989/90 1990/9/ 

antal 
frågor 5400 7000 6500 750) 

En jämförande undersökning av telefon-

rådgivningen vid de olika nämnderna i 

Danmark, Finland. Norge och Sverige pu-

blicerades 1988. Det visade sig då att ca 

8() % av dem som vände sig till den sven-

ska nämnden gjorde det i arbetet: över 

hälften av alla frågor kom från folk i of-
fentlig förvaltning, massmedier och förlag 

eller privata företag. Cirka en fjärdedel av 

frågorna utgjordes av rena rutinfrågor som 

kan besvaras med standardhjälpmedel 

som "Svenska Akademiens ordlista" eller 

Språknämndens egna skrivregler. Men 

merparten av frågorna krävde tillgång till 
mer avancerad litteratur; i enstaka fall 

krävdes speciell utredning. - Telefonråd-
givningen har inte förändrats i dessa avse-

enden. 

Utöver den ökande efterfrågan får vi 

många bevis för att teletonrådgivningen är 

mycket uppskattad. Det ar möjligheten att 

omgående få direkta svar som man vill ha, 

en instans att vanda sig till i en akut Situa-

tion. Det finns inga skäl att tro att sådana 

behov blir mindre i framtiden: telefon-

servicen behövs. 

Brevfrågor och upp-
drag 
Brevfrågorna har inte okat i samma ut-

sträckning som telefonfrzigorna. 1 redovis-

ningen av hrevfrågor inkluderas också oli-

ka granskningsuppdrag. Sådana uppdrag 
åtar sig nämnden med stor urskillning. En-

dast texter av betydelse kan granskas och 

det enbart när övriga åtaganden tillåter 

det. Därför fluktuerar antalet skriftliga 

svar: 

1987188 1988/89 /989/90 1990/9/ 

antal 

skriftl. 
frågor 1830 920 15091 750 

En kategori text bedöms alltid som syn-

nerligen viktig, och det är seriösa ordböc- 
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ker och ordlistor. Sålunda har namnden 

på senare är granskat manuskript till 

'Svenska Akademiens ordlista''. ''Svensk 

ordbok' och ''Stora svensk-tinska ordbo-

keii', och för iiärvarande granskas rna-

nuskriptet till den stora finsk-svenska ord-

boken som utarbetas vid Forskningscen-

tralen för de inhemska språken i Lielsing-

fors. Det arbetet beräknas pågå till hösten 

1993. 

Med hansyn till övriga arbetsuppgifter 

måste nämnden också i fortsättningen sål- 

la hårt bland möjliga granskningsuppdrag 

och bara åta sig sådana som verkligen har 

betydelse i vidare perspektiv. 

Aven de handböcker som Språknämn-

den har givit ut eller nu arbetar med är av 

grundläggande karaktär. De får ofta tjäna 

som utgångspunkt för andra mer begrän-

sade produkter för speciella åndamål, så-

som läroböcker för olika stadier i skolan 

eller skrivregler för särskilda verksamhets-

områden eller företag. 

Ulf 	 En modern handbok i språk- 
Teleman 

riktighet 

Arvet från Wellander 
Erik Wellanders språkriktighetshandbok 

"Riktig svenska" utkom 1939. Den blev 

en succé och kom att prägla den bildade 

allmänhetens uppfattning om språk och 

språkriktighet under flera decennier. 

Det var Svenska Akademien som hade 

beställt arbetet, men boken var ändå en 

mans verk. En del av framgången berodde 

säkert på textens personliga prägel: en 

torr ironiserande humor utifrån en över-

lägsen plattform av självklarhet, en indivi-

duell språksyn maskerad som förnuftet 

självt. Wellander skrev också bra. 1-Ian 

hade en egen säker stil, han kunde formu-

lera sig enkelt och klart, precis som han 

själv rekommenderade. [Ian gav många 

roliga autentiska exempel på det som han 

ville hrännmårka som bristfälligt språk. 

"Riktig svenska" kom i rätt ögonblick. 

Beredskapsstämningarna på 40-talet var 

en god grund för standardisering av ett 

nationellt enhetligt språk. Borgerligheten 

var ännu i det stora hela intakt och tydligt 

avgränsad från resten av folket med la- 

roverken som sin gemensamma skolnings-

apparat. Antalet personer med student-

examen växte visserligen, men i kontrolle-

rad takt, och denna ståndspåfyllnad hota-

de ännu inte klassens språkliga eller övriga 

identitet utan ökade behovet av språkliga 

(och andra) etikettböcker: de nytillkom-

mande ville kunna uppträda i sin nya 

kontext enligt de regler som redan var 

satta. 

Wellander formade de läroverksutbilda-

de samhälisskiktens språkliga självförstå-

else i sympatiska, allmångiltiga slagord 

(skriv kort, skriv enkelt, skriv klart), men 

han gav framför allt ett stort antal detalj-

anvisningar om vilka uttryck som var rikti-

ga och vilka som skulle avvisas av den som 

ville skriva korrekt språk. 

"Riktig svenska" har inte fått några 

efterföljare av samma kaliber eller med 

samma genomslagskraft. Detta hänger 

nog delvis samman med de sociala och 

ideologiska förskjutningar som inträffat 

under efterkrigstiden. 

Spräkvetenskapen har kommit att få ett 
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mera reflekterat förhållande till språkrik-

tighet, vilket sammanhänger med den öka-

de medvetenheten om språklig variation 

och språklig förändring. När språkveten-

skapen förlorade sin sociologiska oskuld 

blockerades den aningslöshet som tidigare 

gjort det möjligt också för språkvetare att 

proklamera språknormer som om det hade 

funnits någon av högre makter given, evig 

lista över uttryck som är goda och riktiga. 

Men ännu viktigare än vad som hände 

inom språkvetenskapen var nog de all-

mänkulturella förändringarna. Under åren 

efter kriget började de explicita normsy-

stemen generellt försvagas. Nar den anglo-

amerikanska kulturvågen och konsumis-

men vällde över landet blev den individu-

ella rationaliteten viktigare som rättesnöre 

än de socialt och historiskt givna normer-

na: samhället antogs vara så föränderligt 

att det inte lönade sig att upprätthålla för-

hållningsregler som passade i går men inte 

i morgon. 1 stället gällde den individuella 

rationalitetsbedömnigen som fungerar 

"från fall till fall". Normerna, som är en 

sorts formuleringar av det kollektiva för-

nuftet, trängdes undan av en optimistisk 

tro på det individuella förnuftet som till-

räcklig vägledare i livets, inklusive språk-

brukets, alla skiften. De traditionella 

normväktarna och normförmedlarna - 

kyrka, familj och examensskola - försva-

gades till förmån för den kommersiella 

kulturen och massmedierna. 

Det samhälleliga ideologiskiftet från 

kollektiv till individuell rationalitet märks 

tydligt i synen på språkriktighet: den en-

skilde språkbrukaren ska inte sätta kom-

ma eller avstava efter några stelbenta, 

grammatiska normer utan efter eget om-

döme, dvs, så att han själv tycker det blir 

bra och tydligt i varje enskilt fall. 

Behöver vi en ny WeHander nu? 

Språket förändrar sig i dag som det alltid 

har gjort. Svenskt standardspråk har vis-

serligen en grundläggande stabilitet, lik- 

som andra språk vilka ar bärare av natio-

nella skriftkulturer. Trots detta har svens-

kan efter halvsekelskiftet nog forändrats 

mer än på länge, precis som samhället i 

övrigt har omdanats på ett genomgripande 

sätt. 

En språkriktighetshandhok måste för-

hålla sig till det faktiska språkbruket och 

tendenser däri. Därför är Wellanders be-

römda handbok i dag på olika sätt föråld-

rad. 

Man kan förstås fråga sig om det över-

huvudtaget behövs en antibarbarus. Kan 

inte folk få skriva som de vill, kan inte 

språket få gå sina egna vägar? Kort sagt: 

kan inte marknadens lagar få gälla också 

på språkets område? 

1 avsnittet om språkvårdens grundattity-

der har vi redan kortfattat diskuterat den-

na besvärliga fråga. 1 det har samman-

hanget må det räcka med att hänvisa till 

Språknämndens avnämare. Språkhrukar-

nas behov av språkliga råd visar sig tydligt 

på många sätt. Telefonjouren får ständigt 

allt fler frågor. Breven med språkförfråg-

ningar är många. Man kan också notera 

att tidningarnas språkspalter lever och fro-

das, de blir snarare fler än färre, liksom 

språkfrågeprogrammen i etermedierna. 1 

detta lage kan man tycka det är rimligt att 

Svenska spräknämnden sätter på pränt 

vad man säger i telefon eller skriver i brev, 

så att den intresserade allmänheten i lugn 

och ro kan läsa och begrunda. Också inom 

språkvetenskapen har något hänt. Det 

språksociologiska uppvaknandet har följts 

av en ny fas. Till en början häpnade man 

över språkets variation och man gladde sig 

över att alla varianterna idealistiskt-funk-

tionellt i stor utsträckning kunde sägas 

vara lika bra. Nu inser dock de flesta att 

standardspråket inte är vilket språk som 

helst utan ett språk som i kraft av att det 

är standardspråk och utvecklas av den 

skrivande eliten blir särskilt funktionellt 

för de syften där det används, dvs. i den 

kulturella, politiska och ekonomiska of-

fentligheten. Det standardiserade skrift- 
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språket är ett sociologiskt faktum som 

språkvetare liksom andra måste acceptera. 

Vad en språkriktighetshandhok kan 

göra är att peka ut de fall där olika normer 

är i konflikt inom standardnormen eller 

där standardnormen står emot andra kon-

kurrerande språknormer. Aven om 

språkhrukaren i stort sett tillägnar sig 

standardspråket på samma satt som andra 

former av modersmålet, dvs, genom att 

använda det, är det knappast någon tve-

kan om att han eller hon i en del fall kan 

gå genvägar genom att läsa sig till vilka 

regler som gäller där och hur man kan 

resonera i språkliga frågor för att hitta ett 

korrekt uttryckssätt. Det är språkriktig-

hetshandbokens uppgift att ge en sådan 

service. Bokens målgrupp är alltså framför 

allt de nytillkommande i kretsarna av of-

fentligt skrivande: de unga och de som i 

ett socialt allt rörligare samhälle hamnar i 

situationer som kräver offentligt skrivan-

de. 

Ett särskilt skäl till att det kan behövas 

en språkriktighetshandhok i dag är att 

vägen mellan utkast och färdig text har 

blivit så kort, främst genom persondato-

rerna. Den som är ansvarig för innehållet i 

en text har också i högre grad blivit ansva-

rig för textens språkliga och typografiska 

form. Mellanledens språkliga normväkta-

re har blivit allt färre: maskinskriverskor-

na, korrekturläsarna och andra. Alltfler 

som utbildas till skrivande yrken har nu 

glädje av en antibarbarus på hyllan, helt 

enkelt. 

Också på ett annat sätt är det olämpligt 

att det blir ett tomrum efter Wellanders 

bok. Eftersom standardspråket ar en reali-

tet, fortsätter människor, med eller utan 

en officiös språkriktighetshandhok, att in-

tressera sig för konkurrerande normer, 

och argumentationen om fel och rätt i 

språket upphör inte. Om Språknämnden 

håller sig undan, fylls tomrummet efter 

Wellander av charlataner som torgfor de 

vanligaste fördomarna om språk och 

språkriktighet i allmänhet och om enskilda  

uttryck. Ett väsentligt syfte med en ge-

nomarbetad språkriktighetshandhok från 

nämnden måste dårfor vara att höja kvali-

teten på språkvårdsdiskussionen och att 

reducera det onödiga förtryck som ofta 

blir följden när fördomar blir rättesnöre i 

språkfrågor. 

Vad ska en språkriktighets-
handbok innehålla? 
Först måste man skilja mellan allmänna 

retoriska råd och språkriktighetsupplys-

ningar. Wellanders klassiska verk innehöll 

båda typerna. Troligen bör retoriken, dvs. 

framställningskonst i allmänhet, hållas 

utanför en modern handbok i språkriktig-

het. Skälet härtill är för det första att bo-

ken motverkar sitt syfte om den blir alltför 

omfattande. För det andra - och det år 

viktigare - tenderar en oklar symbios mel-

lan allmänna retoriska råd och språkriktig-

hetsregler att insnävra retoriken på ett 

ofruktbart sätt. 1 dag är det därför säkert 

bäst att sådant som gäller själva upplägg-

ningen och utformningen av texter be-

handlas i ett bredare sammanhang och 

utan koppling till språkriktighetshandböc-

ker. 

Också vissa typer av språkriktighetsfrå-

gor behandlas på andra ställen, framför 

allt i ordböcker och skrivregelsamlingar. 

exempelvis "Svenska Akademiens ordlis-

ta" anges ordens stavning och böjning. 1 

Svenska språknämndens skrivregler ges 

regler för fenomen som gäller skriften ute-

slutande: skiljetecken, stor och liten bok-

stav, avstavning, mellanrum, förkortning-

ar etc. Regler av dessa typer behöver där-

för inte språkriktighetshandboken befatta 

sig med. Alla frågor som gäller enstaka 

ord och som inte kan generaliseras till 

grupper av ord behandlas bäst i alfabeti-

ska ordböcker, det må gälla ordbetydel-

ser, ords konstruktion, stavning eller böj-

ning. Lika litet ska språkriktighetshandbo-

ken syssla med regler som är specifika för 
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skriftspråkets särskilda teckeriapparat. 
Det första rådet i en språkriktighetshand-
bok blir alltså att läsaren ska använda 
"Svenska Akademiens ordlista" och 
"Svenska skrivregler" för att få de svar 
som står att finna just där. 

Språkriktighetshandhoken skall alltså 
koncentreras på språkbruksvariation av 
syntaktisk art. Ordbildning, ordböjning 
och konstruktionsscheman behandlas om 
de samspelar med satsstrukturen i övrigt 
men inte som egenskaper hos enstaka lexi-
kala enheter. 1 princip behandlas bara så-
dan variation som är möjlig i både tal och 
skrift. Många normkonflikter har ju sin 
grund i olika regler för talspråk och 
skriftspråk. 

Alla språk innehåller inom sig stor va-
riation, så också det svenska standardsprå-
ket i dess skrivna form. Det som behand-
las i en språkriktighetshandhok är bara 
språkriktighetsfallen, dvs, fall där variatio-
nen är eller har kommit att uppfattas som 
problematisk. När valet mellan två kon-
kurrerande uttryckssätt har satts upp på 
språkvårdens dagordning kan man inte 
längre undvika att antingen rekommende-
ra det ena alternativet som korrekt eller 
acceptera båda. En språkriktighetshand-
bok måste ta upp sådant som vissa männi-
skor redan har medvetna normföreställ-
ningar om. 

En stor del av de problem som Wellan-
der behandlar och som han eller hans före-
gångare har placerat på språkriktighetsdis-
kussionens agenda måste fortfarande dis-
kuteras i en handbok av det här slaget: 
innan som preposition, subjektsregeln, 
symmetriregeln, kasus efter än och som 

osv. (Därmed är det inte sagt att pro-
blemen 1 dag har samma lösning som de 
hade på Wellanders tid med Wellanders 
språkkänsla.) Troligen har en del av Wel-
landers språkriktighetsfall blivit obsoleta. 
1 gengäld har andra kommit till och kom-
mer dagligen till som ämnen för språkspal-
ter och frågor till Språknämnden. 

Den dubbla utgången 
Språkriktighetshandhoken kommer alltså 
att bestå av ett stort antal mindre och 
större artiklar om enskilda spräkriktig-
hetsfrågor som är aktuella i dag. Varje 
artikel ska sluta med en konklusion, dvs. 
ett råd till språkbrukaren: Skriv A, inte B. 
Eller: Skriv antingen A eller B. Eller: 
Skriv A under de omständigheterna och B 
annars. Etc. 

Men rådet är inte nog. Aven om läsare 
vänder sig till boken som en auktoritet vill 
de normalt veta varför A skulle vara bätt-
re än B eller varför A är rätt och inte B. 
(Argumenteringen är naturligtvis särskilt 
viktig när läsaren inte bara hekräftas i sitt 
bruk av A utan tillråds att gå över från B 
till A.) Detta innebär att varje artikel ska 
ge en faktahakgrund och ett resonemang. 
På sä sätt lär boken också indirekt ut en 
metod att tackla språkriktighetsfrågor. 
Det gäller i grund och botten att göra varje 

läsare till sin egen välinformerade och 

kompetente språkvårdare, så att han eller 
hon själv kan ta ställning också till andra 
språkriktighetsfrågor an dem som behand-
las i boken. En språkriktighetshandhok 
kan ju inte ge svar på alla frägor, särskilt 
inte på dem som hör framtiden till. 

En malI för handbokens artiklar skulle 
därför kunna se ut på följande sätt: 

Problemet. 1-lär presenteras de vari-
anter som konkurrerar om äran att klassas 
som korrekta. 1-lär genomgås också de 
normforeställningar som vissa språkhruka-
re knyter till (något av) de alternativa ut-
tryckssätten. 

Bruket. Har anges hur de olika vari-
anterna faktiskt används av språkhrukar-
na. Det kan gälla eventuellt olika gram-
matiska egenskaper (ofta överlappar de 
båda alternativen bara delvis i fråga om 
möjlig grammatisk kontext). Här redovi-
sas också uttryckens förekomst i tal och 
skrift och kanske i olika genrer, texttyper, 
språkbrukargrupper. Vidare noteras om 
bruket verkar vara statt i förändring (vii- 
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ket ofta visar sig i en ojämn fördelning 

över åldersklasserna). Också eljest kan va-

rianterna vara bärare av olika valörer och 

associationer. 

Funktionalitet. Varianterna jämförs 

så med avseende på funktionalitet (bort-

sett från den funktionalitet som kan ligga i 

bruket, t.ex. att en variant är högfrekvent, 

att den används av eliten, att den är på 

frammarsch). Här värderas alltså vanan-

tema - så gott det nuär mojligt - med 

avseende på de tre ändamålsenlighets-

aspekterna: lärbarhet, producerbarhet, be-

griplighet. 

Slutsatsen. Med utgångspunkt i fakta-

genomgången av förefintliga normföre-

stållningar, variantemnas ställning i det fak-

tiska språkbruket samt funktionella över-

vaganden mynnar artikeln ut i ett 

sammanfattande resonemang och en slut-

sats, de handfasta råden till läsaren. 

En nyhet med den planerade språkrik-

tighetshandboken är att många artiklar 

sannolikt kommer att få en dubbel utgång. 

Läsaren får inte bara ett råd utan två: ett 

råd till den försiktige, konservative 

språkbrukaren som är ute efter att spela 

på säkerhet, ett annat råd till den språk-

brukare som är beredd att ta vissa risker 

genom att välja ett uttryck utan stöd i  

äldre skriftspråkstradition men som kan-

ske i ett eller annat avseende kan antas 

vara mer funktionellt ån den traditionella 

konkurrenten eller som helt enkelt är lad-

dat med en modernitet som konkurrenten 

inte har. 1 många fall kommer alltså 

språkbrukaren att erbjudas välja mellan 

en solidaritet med redan föreliggande tex-

ter och en öppning för tendenser som lett 

till att äldre standarduttryck tappar mark i 

standardspråket. Självfallet kommer 

handboken också ibland att ge klartecken 

för båda alternativen eller att avråda från 

båda till förmån för andra språkliga möj-

ligheter. 

Svenska språknämndens språkniktig-

hetshandbok ska alltså på ett objektivt och 

fantasifullt sätt ange vilka konsekvenser 

som är förknippade med det ena eller and-

ra konkurrerande uttryckssättet. Men ing-

en, inte ens Språknämnden, kan frita den 

enskilde språkbrukaren från ansvaret för 

sitt språkbruk eller det svenska språkkol-

lektivet från ansvaret för det svenska språ-

kets utveckling. 

Vad Svenska språknämnden ska göra 

med sin språkriktighetshandbok är att ge 

språkbrukarna bästa möjliga underlag för 

deras egna språkliga ställningstaganden. 
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Ulla , 	Svensk konstruktionsordbok 
Clausen 

Om behovet av en 
konstruktionsordbok 
Man kan kanske tycka att det redan finns 

tillräckligt med ordböcker för svenskans 

del. Vi har "Svenska Akademiens ordlis-

ta" där vi kan ta reda på hur ord stavas 

och böjs. Ordböcker som ger upplysningar 

om vad orden betyder finns det flera av, 

t.ex. den stora "Svensk ordbok" från 

1986. Därtill kommer olika fackordböc-

ker. Behövs egentligen fler typer av ord-

böcker? 

Ja, det behövs en konstruktionsordbok 

som ger uppgifter om hur ord kombineras 

till större helheter och aven presenterar 

språkets förråd av mer eller mindre ståen-

de uttryck och vändningar. 1 den kan 

språkbrukaren slå upp t.ex. verbet yrka, 

men inte för att ta reda på vad ordet bety-

der - det vet säkert den som själv ämnar 

använda ordet i ett skriftligt alster av nå-

got slag. 1 stället kan han tänkas vilja veta 

om prepositionen på kan strykas i kon-

struktionen yrka på att. 
Vana skribenter, t.ex. utredare, journa-

lister, som dagligen tvingas att formulera 

sig behöver en ordbok där de snabbt kan 

få svar på frågor om konstruktioner, t.ex. i 

sådana fall där normen för vad som kan 

anses vara korrekt språk kan ha ändrat sig 

sedan de gick i skolan. De behöver kanske 

få veta om uttrycket höra av sig numera är 

accepterat vid sidan av låta höra av sig. De 

kan också vilja kontrollera om den fasta 

fras som de tänker använda lyder just så 

som de minns den; det är ju inte ovanligt 

att formuleringen av ett stående uttryck 

blandas ihop med något närliggande ut-

tryck. Men ibland är variationer möjliga. 

Sådant kan skribenten vilja kontrollera el-

ler få bekräftat. Ar det t.ex. korrekt att 

skriva hålla fasaden i stället för hålla ma-
sken? 

Aven översättare behöver en konstruk- 

tionsordbok. 1 90-talets Sverige tillkom-

mer till följd av det europeiska samarbetet 

översättningar i rask takt från många eu-

ropeiska språk. För att det ska bli inte 

bara grammatiskt korrekt svenska utan 

också idiomatisk svenska där grundsprå-

ket inte skiner igenom, behövs en rik sam-

ling av fasta fraser, speciellt av idiom, dvs. 

fraser vars betydelse inte direkt framgår 

av de enskilda ordens betydelse, t.ex. ngt 

är varken hackat eller malet (en halvme-

syr). 

Det är inte bara de vana skribenterna 

som behöver en konstruktionsordbok. 

Många som i dag är verksamma i yrken 

där man förr i tiden knappast behövde ta 

till pennan skriver nu enklare texter, t.ex. 

rapporter och andra sammanställningar, 

ofta på dator. De kan behöva vägledning i 

användningen av svenskan, också om så-

dant som kan tyckas självklart för vana 

skribenter. 

Invandrarna i Sverige kan också behöva 

handledning i hur man skriver korrekt 

svenska - speciellt är det prepositions-

uttrycken som är besvärliga för dem. 

En modern ordbok av denna art vänder 

sig alltså till en ganska bred publik. Det 

betyder att språkvetenskapliga fackuttryck 

och grammatiska termer i stor utsträck-

ning hör ersättas av ord som kan förstås av 

var och en. Man ska inte behöva vara 

språkvetenskapligt utbildad eller ha språk 

som yrke för att ha utbyte av ordboken. 

Det är också viktigt att en ordbok av 

denna typ ger snabba svar, dvs, använda-

ren ska inte vara tvungen att läsa en eller 

flera spalter innan han hittar vad han sö-

ker. Utformningen av artiklarna måste 

alltså vara genomtänkt och följa något 

slags ordning så att samma typ av uppgif-

ter återfinns på en viss plats i artiklar av 

samma slag. 

Användare som är ovana att slå i ord- 
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böcker måste ledas på rätt väg genom kla-

ra typfall och belysande exempel. 

Ordboksartiklarria far inte verka avskräc-

kande genom en stor iiiingd iikomnien-

terat material som anvandaren inte klarar 

av att analysera 
Men det räcker inte med att ge alla 

tänkbara konstruktioner och fraser. 

Språkhrukarna, inte minst personer med 

annat modersmål än svenska, måste också 

få hjälp med att använda fraserna i rätt 

sammanhang. Ordboken måste alltså er-

bjuda läsaren kommentarer om t.ex. hög-

tidligt eller vardagligt språkbruk och upp-

gifter om eventuell hildlig användning, ål-

derdomlighet, regionalt bruk etc. 

Föregångaren "Svensk hand-
ordbok" 
Nu finns emellertid redan en konstruk-

tionsordbok för svenskan: "Svensk han-

dordbok. Konstruktioner och fraseologi" 

från 1966, utarbetad av dåvarande Nämn-

den för svensk språkvård. Ordboken an-

vänds fortfarande, men Språknämnden 

har beslutat sig för att från grunden omar-

heta denna ordbok av följande skäl: 

Sedan "Svensk handordbok" skrevs har 

det skett en mängd förändringar i det 

svenska standardspråket. Nya ord och ut-

tryck har tillkommit och gamla uttryck har 

ofta fått ny betydelse eller vidgad använd-

ning. Aven stilvärden har ibland föränd-

rats. Sålunda saknar 90-talets användare 

många nya uttryck och letar förgäves efter 

hur t.ex. verbet sampla med betydelsen 'ta 

stickprov' konstrueras (ur ngt, äv. bland). 

Och inte finner man belägg för att uttryc-

ket skära alla över en kam i dag ofta har 

lydelsen dra alla över en kam. 

Handordbokens inriktning på konstruk-

tioner och fraseologi behöver renodlas. Å 

ena sidan innehåller ordboken åtskilligt 

som återfinns i de flesta andra ordbocker 

och som på intet sätt är problematiskt ur 

konstruktionssynpunkt. Här finns t.ex. 

termerna adjektiv, adjeklivLsk, adverh och 
adverhiell som snarast hör hemma i en 

ordlista över språkvetenskaphga termer. 

Å andra sidan saknas många uppgifter 

som man kan vänta sig att finna i en konst-

ruktionsordbok och som man förgäves sö-

ker uppgift om i andra typer av ordböcker. 

Det gäller t.ex. prepositioner vid abstrakta 

substantiv. Läsaren får t.ex. inte veta att 

prepositionen om (också kring) används 

vid forskning. 

De längre artiklarna i den nuvarande 

ordboken är ofta besvärliga att orientera 

sig i. Vidare är det också svårt att tolka 

vissa uppgifter, som att se skillnad mellan 

vad som är fasta fraser och vad som är 

tillfälliga exempel. 

Den nya konstruktionsordboken 
Språknämnden har ambitionen att göra en 

användarvänlig ordbok. Det första kravet 

är då att läsaren verkligen kommer fram 

till det ord eller uttryck han söker och får 

de uppgifter han behöver. Vi har sökt sät-

ta oss in i hur en användare går till väga 

när han söker efter en fras, vad det är han 

kan tänkas känna till och vad han vill veta 
och under vilket uppslagsord han kan tän-

kas söka. Därför har för varje typ av fras 

bestämts under vilket huvuduppslagsord 

frasen ska behandlas, samt hur hänvis-

ningarna ska göras. Så hittar man t.ex. en 

fras bestående av bl.a. substantiv och verb 

under substantivet, t.ex. kasta yxan i sjön 

under yxa, men med hänvisning från kas-

ta. 
När läsaren sedan kommit fram till den 

aktuella artikel där hans ord eller uttryck 

behandlas bör han utan större besvär kun-

na orientera sig i artikeln och se var hans 

fall behandlas. Det är viktigt att läsaren 

snabbt får svar. Och det får han när han 

efter en kort tids användning av ordboken 

märker att samma typ av uppgifter åter-

finns på bestämd plats i en artikel. 
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SVENSK KONSTRUKTIONSORDBOK 

UPPSLAGSORD 

(Huvuduppslagsord, 
biuppslagsord) 

PRODUKTIVA 
SYNTAKTISKA 

KONSTRUKTIONER 

HAL VFASTA 
FRASER 

FASTAFRASER 
jämlöreiser 

klichéer 
sociala fraser 

talesätt 

IDIOM 

for har en speciell, kraftig stil anvants för 

mönsterbi Idande 	konstruktioner samt 

halvfasta och fasta fraser, medan exemp-

len ges i vanlig stil. 

Läsaren hör också lätt kunna avgöra 

vad som är obligatoriskt i en fras och vad 

man kan ändra på eller variera. Dartör har 

det utarbetats noggranna rutiner för hur 

sådana uppgifter ska anges. En fras som 

handla i samförstånd kan t.ex. utökas med 

fullt eller bästa och skrivs: "handla i /fullt/ 
bästa/ samförstånd. 

Läsaren får också hjälp att använda fra-

serna i rätt sammanhang. Kommentarer 

om stilnivå ges. Därtill kommer uppgifter 

om eventuell bildlig användning, ålder-

domlighet, regionalt bruk mm. Och allt 

detta är till för att en skribent ska kunna 

välja ändamålsenligt bland varierande ut-

tryck och plocka ut just det som passar 

hans syfte. 

Artikeln samla som återges i sin helhet 

får belysa hur en artikel är uppbyggd. 

Materialet har disponerats så att fullt 

produktiva konstruktioner kommer först, 

dvs, de språkliga monster utifrån iilka 

språkbrukaren själv kan bygga upp egiia 

konstruktioner. Här finner man bl. a. 

samla ngtlnågra, samla till ngt och samla 

på ngt. 

Därefter kommer halvfasta fraser av ty-

pen samla frimärken/konstlsili'er/växter 

och samla betyg/poänglmeriter. Slutligen 

presenteras fasta fraser med bildlig bety-

delse, som samla på hög (spara ihop myc-

ket pengar) och samla i ladorna (spara 

ihop en förmögenhet). Sist kommer helt 

stelnade uttryck, idiom, som samla glö-
dande kol på ngns huvud (löna ont med 

gott och därigenom få ngn att skämmas). 

Det är också viktigt att ordboksanv'ån-

daren tolkar uppgifterna rätt och kan skil-

ja mellan det fasta och det tillfalliga. Dår- 

Själva arbetet 
Utvecklingen inom datavarlden har gjort 

det möjligt att skapa ordböcker på ett mer 

rationellt och konsekvent sätt än tidigare. 

Också arbetet med konstruktions-

ordboken sker med hjälp av datorer. 

Grundmaterialet för den nya ordboken 

ar dels den gamla "Svensk handordbok", 

dels Språknämndens heläggsamlingar över 

ord och uttryck. Därutöver utnyttjas nya 

språkvetenskaphga beskrivningar och nya 

databehandlade textsamlingar med kon-

kordanser. Det har också visat sig nödvän-

digt att aktivt samla in kompletterande 

språkprov från tidningar, radio och TV. 

Det är viktigt att en ordbok av denna 

typ som ska hjälpa språkhrukare i olika 

situationer tar hänsyn till vad språkhrukar-

na uppfattar som problematiskt. Och 

Språknåmnden har god kännedom om 

detta i och med att man foljer svenskans 

utveckling i tal och skrift. På sekretariatet 

har man daglig kontakt med spräkbrukare 

och deras språkprohlem. Denna direkta 
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kontakt med de presumtiva användarna av 	uppfylla kravet att tjana både som ett 

	

den nya konstruktionsordboken är en för- 	verkligt hjälpmedel i skrivandet och som 

	

utsättning för att ordboken ska kunna 	uppslagsbok för fasta fraser. 

samla vCrO samla nqt/niqra b i n a 	r 
(fir111g 	hon 	for s-jk te 	barn 	och 

u r n bar ii var j o itt 1 <5 I t on 	med sak s'ibj ek 

or1terpI)oer har 	1 	Ircja de1taqrt-; 

saala 17(/l/Oiqra for iflJil/nqt han 	de 

I lver'I'edar 	tor 	sina baroharn; 	-. 

:,nn)nser for '-n 	inri i nq 	samla nq t/ 

niqra till mil 10.fu had€ 	cppb3dat 

tci k fr ,4n trr 	1 sai Lq': ; (norr hr 

.. 	 .trrrt 	ro(ErJ.-rI 	(lii 	51 

1 inq 	trga om penntnqbidraq samla 

' '' '!l 1 01 	 oni -' t 1 1 1 en pr esen 

5 t 	ICrIF' n.r 	inn 149 r 	1 	Fi5(lI 

ianerat samlande samla pi nqt dot crr 

or, ni t 1 	t i san 1 	p)å ok r op 	hon 	rpå 

tn -jrarknc'ni oorn hori otoppar i en liten 

Uida ; utan prep. om  verksamhet som samlare agnar 

sig åt samla trimarkc'n/konst/silvPr/ 

i Inga om opinionsbildning samla 

rus 	'r/uamnur,der kr i 1 ter; om mer iter 

e.d. samla Lst-'lyq/poanq; tild. om  

salskratter samla kraft//smal krafter 
se /'ft. samla mod (starka sig mentalt intor 

nt besva'ligt) se arod, samla tankarna/ 

s.,,ma tankar ( tacka over nqt i lugn och ro i se 

tln(u; om publik samla tullt/fulla hus 
(dra mycket folk 1 se 	bild!. om bespaningar 

'amla pi tsocj (spara ihop mycket pengar) se 

hop, samla pi km s thot len i spara ihop en 

formogenhet ) 	se 	A i c. thot tco, 	samla 	.i 

ladorna (spara ihop en formogenheU se 

bibl. samla [siq/ skatter , himimellen 
se "-nt/ $ urser.bibl. samla qlodande kol 

pi nqns huvud 1 lona ont med gott och darigenom 

lå ngr att skammas 1  se 'cl 

samlad particip; bild!, en samlad bild av 

u;qt 	iforestallning 	som 	ger 	en 

tielhetsuppfattning( 	se 	bild; 	samlade 

skri fler 1 samtliga arbeten som harror frän en 

forlattarel se skrift; en samlad slant 

sparkapital ) se 	Ian t; 	vara 	samlad 
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koncentrerad i hon var n rket lugn nch - cl 

infor det avqorande provet; hl!a/ha 
tankarna samlade det var svart for 

hon om a 1 1. hg 11 a 	t an. a r n 	e n a r 

ma5kinen slamrade; komma i samlad 
trupp el. tropp se t - "pp 

5a•Iande particip (enanl.-) en samlande 
idé; 	eli 	5amlan[lP 	namn 	v i d 
1(1411 ner ingen 	Iv 	 kand i dat er n 

avide inarr a 1 	fi nra et + — n de j , a m fi  

sa.lasiqrefl. 1 (komma samman) idennabet. 

kan av. samlas anvandas, se nedan; niqra 
samlar 	sig 	hon 	hnrrte 	hur 

qrati.ilanterria samlade sig nere p 

gatan; samla sig kringrign/nq(barnen 
-decigkrigduisfrokerr; intresset 

iamlai siqistalletkrirugbrobvgget; 

samla sig i grupper; silit. samla sig 
under fanorna t ansluta sig till militar 

enhet) (se farra) 2 (koncentrera sig) 

ngn 5aalar sig hon de ciq nqr- a 

minn pr innan hon PnacVadp PA dorren; 

samla sig liii nqt han har i n t e 

fnrmt.i a t t samla sig till att skriva 

artikeln; av. samla sig for nqt han 

samlar sig for allvarligare dd 

samlas (komma samman i i denna bet. kan av. 

samla sig anvandas • se sa,n 1 a sig 1 	niqra 
samlas lararna brukar smlas nqnn 

dag fore terminens honan; samlas 
till ngt man har samlats till 

overlaggrincI; samlas kring nqn/ngt 
allt fler manniskor - des kring den 

nye ledaren; 's kring en uppgift.; 

samlas i stora skaror; milit. samlas 
under fanorna av. samla riq  under 

1an na. se iana; hogt. samlas till 
sina fader (doH se Tider 

sa.(a in med partikel, j'r in imia samla in 

penqarele'erna c1e in pengar till de 

svaltande i Etiopien 

samla på sig refl., med partikel (skaffa sin) 

yard, samla pi sig ngt de hade - t pr siri 

en hel del sk rap under gren iSpan ien 

det ar obegripligt att hari har 	t p 

sig sådana skulder 
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Claes 	 Svensk uttalsordbok 
Garlen 

1 den sk. ändamålsparagrafen i Svenska 

spraknamndens stadgar heter det hl.a. att 

Språknämnden "har till uppgift att följa 

det svenska språkets utveckling i tal och 

skrift samt utöva en språkvärdande verk-

sam het'. 

Med "tal" avses naturligtvis inte bara 

det talade språket som sådant med dess 

ordforråd samt regler för syntax, ordboj-

ning och ordbildning utan också dess ut-

tryckssystem, själva uttalet. 

Uttalsfrågorna till nämnden är visserli-

gen inte så många i jämförelse med det 

totala antalet frågor, men deras forekomst 

vittnar ändå om att det hos allmänheten 

finns ett uppenbart intresse för frågor ro- 

rande uttal. Man kan faktiskt konstatera 

att många av de allra mest upprorda 

språkdiskussionerna gäller just uttal och 

uttalsnormer. Det är tydligt att många 

spräkhrukare känner ett behov av att få 

rådgivning också i dessa frågor. Som ett 

led i vår stravan att nå språkhrukarna med 

våra rekommendationer i uttalsfrågor 

ämnar vi ge ut en svensk uttalsordbok, och 

arbetet med en sådan pågår vid Språk-

nämndens sekretariat. 

En uttalsordbok måste ses som ett själv-

klart och nödvändigt komplement till and- 

ra ordböcker och ordlistor såsom rättstav- 

ningsordlistor, definitions-, synonym- och 

konstruktionsordhöckcr m.m. Språkhru- 

karna måste ges möjlighet att själva söka 

reda på uttalet av såväl främmande ord 

som för dem obekanta inhemska ord, pre-

cis på samma sätt som de kan söka besked 

i exempelvis stavningsfrågor. 

En viss grad av uttalsstandardisering 

kan vara av godo för kommunikationen 

mellan människor. Standardisering be-

höver emellertid inte betyda att man i var-

je enskilt fall för fram en enda uttalsform 

som den rätta, medan man hrännmarker  

andra. 1 en uttalsordbok ska läsaren dock 

kunna få besked om vilka uttal som be-

dömts vara de lämpligaste i offentligt tal. 

Uttalsordboken kommer att ha en re-

kommenderande inriktning. Användarna 

ska finna uppgifter om gångbara svenska 

uttal av ord (inklusive främmande ord och 

lånord) som används i nutida svenska. 

Uttalsuppgifterna kommer att i möjligaste 

mån kompletteras med uppgifter om bruk-

lighet, stilläge, geografisk spridning mm. 

Självklart lägger vi språkvårdsaspekler 

på arbetet med uttalsordboken. Vi kom-

mer att ange att vi anser att en viss uttals-

form av ett ord är lämpligare än en annan, 

men naturligtvis måste vi låta det etablera-

de språkbruket utgöra grunden för de re-

kommendationer vi ger. 

Den tänkta målgruppen för Språknämn-

dens uttalsordbok är alla de som har be-

hov av relativt noggranna upplysningar om 

vad som är svenskt riksspråksuttal. Till de 

presumtiva användarna räknar vi t.ex. 

etermediernas medarbetare, svensklärare 

och svenskstuderande - både i Sverige och 

utomlands - men naturligtvis också den 

stora allmänheten. 

Urvalet av uppslagsformer motsvarar i 

stort innehållet i "Svenska Akademiens 

ordlista". Materialet kommer dessutom 

att kompletteras med ord som inte finns 

upptagna i denna ordlista, t.ex. främman-

de ord och ord hämtade från slang, ung-

domsspråk och olika fackområden. Ge-

nom detta urval kommer ordboken att täc-

ka dels den mindre kända delen av ordför-

rådet (vilket innebär att den som talar 

svenska som modersmål eller u jämförbar 

utsträckning får sitt behov av att få veta 

uttalet av de "svåra" orden tillfredsställt), 

dels det centrala ordförrådet (vilket inne-

bar att t.ex. de som häller på att lära sig 
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svenska som främmande språk får de nöd-

vändiga uppgifterna om vardagsordens ut-

tal). 

Uttalsuppgifter kommer att ges även för 

böjningsformerna av de medtagna upp-

slagsorden. 

Som transkriptionssystem i uttalsord-

boken använder vi det internationella fo-

netiska alfabetet (IPA), ett system som 

numera används i de flesta större ordböc- 

ker (inklusive uttalsordböcker) och läro-

medel för t.ex. engelska, franska och tys-

ka. Transkriptionerna far därigenom ett 

mer standardiserat utforande, och ordbo-

ken blir mer användbar utomlands in vad 

som skulle ha varit fallet om något 

särsvenskt 	transkriptionssystem 	hade 

valts. Ordboken kan på så sätt bli till gagn 

också för dem som inte fullt känner till 

svenskans uttalsvanor. 

Lena 	 Norsk-svensk ordbok 
Moberg 

En viktig uppgift för Svenska språknämn-

den ända sedan namnden instiftades har 

varit att verka för den nordiska språkge-

menskapen. Nordisk språkgemenskap in-

nebar ju, åtminstone i teorin, att den som 

talar ett av språken danska, norska eller 

svenska i stort sett också kan förstå de två 

andra språken. Det är en stor tillgång för 

oss nordbor och inte minst för det nordis-

ka samarbetet. 

Men alla har vi väl någon gång gjort 

erfarenheten att det inte alltid är så lätt att 

förstå varandra eller göra sig förstådd över 

grannspråksgränserna. Vilken svensk in-

ser t.ex. utan vidare att ordet menings-

nå1ing i danska och norska betyder 

'opinionsundersökning' eller att norskans 

sjuende (el. sjuande) sans betyder 

'fickalmanacka'? 

Viktigt för språkförståelsen är då goda 

ordböcker. En omfattande dansk-svensk 

ordbok, utarbetad av Bertil Molde, utkom  

redan 1958, men en utförlig, modern 

norsk-svensk ordbok har länge saknats. 1 

maj 1992 beräknas emellertid en sådan 

utkomma, under namnet "Norstedts 

norsk-svenska ordbok". Ordboken, som 

omfattar ca 80() sidor, har utarbetats av 

professor Kjell Ivar Vannebo, Oslo, och 

fil. mag. Birgitta Fowler, numera bosatt i 

USA, på uppdrag av Norsk språkråd och 

Svenska språknämnden. Samordnare för 

projektet var till en hörjan professor Ber-

til Molde, senare Lena Moberg, Svenska 

språknämnden, som också granskat och 

redigerat det slutliga manuskriptet. 

Urval 
Den nya ordbok vänder sig i första 

hand till svenska användare. Följaktligen 

har tonvikten lagts på ord och fraser som 

kan vålla problem för svenskar när de lä-

ser eller hör norska. Ordboken innehåller 
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darför först och främst sådana ord som 

antingen är helt främmande för svenskt 

allmänspräk eller som på ett eller annat 

sätt skiljer sig från svenskan i fråga om 

stavning, höjning, konstruktion, betydelse 

eller uttal. Det norska ordet anledning har 

t.ex. inte bara den innebörd som en 

svensk lägger in i ordet, utan också bety-

delsen 'tillfälle, möjlighet. En svensk som 

inte känner till det loper stor risk att miss-

förstå sin norske affärsvän, om denne ute-

blir från ett avtalat möte med de beklagan-

de orden att han inte hade "anledning til å 

komme". 

Också en del ord som formellt och bety-

delsemässigt överensstämmer med mot-

svarande svenska ord har tagits med, ofta 

på grund av att de används på ett annat 

sätt än de svenska motsvarigheterna i vissa 

uttryck och fraser. Det norska suhstantivet 

tabbe har t.ex. samma betydelse (misstag, 

blunder') och likartad höjning som det 

svenska tabbe, men uttrycket ta tabbe(n) 

på noe 'göra slut på ngt' är långt ifrån 

genomskinligt för svenskar i allmänhet och 

motiverar därför att uppslagsordet tabbe 

också kommit med i ordboken. 

Huvudprincipen för urvalet har varit att 

täcka den moderna norskan i dess olika 

stilarter, men en del äldre ord och fraser 

har ändå tagits med för att underlätta läs-

ningen av äldre norsk litteratur. Enstaka 

dialektala ord och uttryck som forekom-

mer i skriftspråket har också fått komma 

med. Vid urvalet har tonvikten lagts på 

det norska allmänspråket, men en hel del 

ord från olika fackspråk, t.ex. från dator-

och oljeterminologi, har tagits med i den 

mån orden har blivit införlivade med all-

mänspråket. 

1 ordartiklarna ges också många exem-

pel på uppslagsordets användning i kon-

struktioner och mer eller mindre fasta ut-

tryck och idiom. Under uppslagsordet gras 

'gräs' får läsaren exempelvis upplysning 

om uttrycket gå på gras, som inte bara 

betyder 'gå på bete' utan också används i 

den hildliga betydelsen 'gå omkring och ha  

det bra', och under adjektivet spansk re-

dovisas det vardagliga uttrycket ta en 
spansk en 'ta en rövarchans', 'hiuffa'. 

Konfrontcrade med sådana uttryck skulle 

antagligen många svenskar ha svårt att 

klara sig utan hjälp av ordboken. 

Bokmål och nynorska 
Den norsk-svenska ordboken omfattar 

båda de officiella norska skriftspråken 

hokmål och nynorska. Det nynorska 

skriftspråket byggde ursprungligen på ord-

förrådet i de gamla norska dialekterna, 

medan hokmalet har sitt ursprung i det 

tidigare gemensamma dansk-norska 

skriftspråket. Av tradition har det funnits 

ett starkare motstind mot lånord i nynor-

skan än i hokmålet. Samhälls- och språk-

utvecklingen har emellertid på senare tid 

medfort att de båda språkformerna när-

mat sig varandra. Många ord av främman-

de ursprung, som tidigare inte acceptera-

des i nynorskan, är i dag fullt brukliga 

både i hokmäl och nynorska, och en hel 

del äldre frammande ord i hokmälet har 

avlösts av hemtama ord. Följaktligen tar 

ordboken upp en hel del ord som till form 

och betydelse är identiska i hokmål och 

nynorska. Sådana ord lämnas omarkera-

de, medan särspräkliga ord och uttryck 

fått markeringen B (för bokmål). respekti-

ve N (för nynorska). 

Den officiella normen för bokmål och 

nynorska medger i vissa fall en betydande 

variation i valet av stavning, hojning och 

ordformer. Varianterna har emellertid oli-

ka status. Så får exempelvis vissa former 

inte förekomma i officiella texter eller i 

läroböcker men däremot anvandas av 

skoleleverna i deras egna skriftliga uppgif-

ter. Den norsk-svenska ordboken ger upp-

lysningar om de olika varianterna men an-

ger inte deras status, eftersom det rimligen 

är av mindre intresse för svenska ordboks-

användare. 

Självfallet kräver en så omfattande re-

dovisning av ordförrådets variationer i 
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både bokmål och nynorska en strängt 

genomförd formalisering, framför allt be-

träffande uppgifter om alternativformer 

och höjning, så att ordboken inte blir fir 

stor och ohanterlig. För att undvika onödi-

ga och utrymmeskravande upprepningar 

av betydelseuppgifter och språkexempel 

vid ord som formellt skiljer sig åt, men 

som är identiska med hänsyn till betydelse 

och användning, tillämpar ordboken så-

lunda ett omfattande hänvisningssystem. 

Ett exempel: 

1 sjølv s -et N= / seiv 

2 sjølv pron N = sjøl 

sjølv- N i vissa sms. = sjøl- 

sjølveigar s N = sjøleier 

Alternativa ordformer som alfabetiskt 

följer efter varandra redovisas däremot 

normalt i en och samma ordartikel: 

gIattkjøring s 8 (N av.-køyring) 

För att ordboken skall bli så översiktlig 

och lättläst som möjligt, trots mängden av 

alternativa former och uttrycksvarianter, 

står alla uppslagsord på egen rad. 

Böjning 
Till skillnad från tidigare norsk-svenska 

ordlistor ger den nya ordboken också upp-

gifter om böjningen av suhstantiv, verb 

och adjektiv. 1 likhet med nyare norska 

ordböcker anges böjningen i regel med 

hjälp av ett kodnummer som hinvisar till 

motsvarande höjningsmönster i en kod-

nyckel. 1 en hel del fall, dar böjningen i 

något avseende avviker från koden, anges 

emellertid höjningsformerna helt eller del-

vis i klartext: 

'varas(tJ v 3/ N (av. pres. vares/f/. prei 

'artes/tJ cl. varde.s/t/, p.p. vars/t/) 

2 nøgd a 43 (N neuir. nøgt) 

Uttal 
En annan nyhet i den norsk-svenska ord-

boken ar uttalsuppifterna. Vital anges i 

sådana fall dir svenskans uttalsregler vä-

sentligen skiljer sig frän norskans eller dår 

svenskar, trots stora överensstämmelser 

mellan de bada spra k en . ända ka ii ha an - 

ledning att kanna sig osak ra om uttalet 

Uttalsheteckningarna har gjorts sa enkla 

och lättförstaeliga som mojligt, vilket in-

nebär att uttalet med nagra undantag an-

getts med vanliga hokstaver. 

Liksom svenskan gör norskan skillnad 

mellan accent 1 (') och accent 2 ('). 1 

ordboken anges accenten för varje upp-

slagsord. Accenterna placeras framför den 

betonade stavelsen i ordet: 

accent 1: 'avslepet, absolutt, e'druelig. of-

fentlig ['åffntliI 

accent 2: 'edru, 'ervegodsfinale, mikrohe 

Imi'kro:bI 

Någon officiell uttalsnorm finns inte för 

vare sig bokmål eller nynorska, och enligt 

ett stortingsbeslut 1978 får det inte heller 

förekomma någon talspråksnormering i 

den norska skolan. Uttalet, i synnerhet för 

nynorskans del, kan variera mycket bero-

ende på dialekten. Vägledande uttalsord-

böcker för bokmålet bygger emellertid i 

stor utsträckning på normen för den nor-

ska som talas i sydöstra Norge, dvs, på den 

uttaisnorm som brukar kallas "standard-

ostnorska". Också norsk-svensk ordbok 

utgår från denna norm i fråga om bokmål, 

men dessutom anges andra, alternativa ut-

tal i den mån dessa har en viss utbredning i 

norskan. Uttalsuppgifterna skall emeller-

tid i första hand ses som ett hjälpmedel för 

svenska ordboksanvändare och inte som 

en fullständig redovisning av variationen i 

norskt talspråk. 
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Allmän språkupplysning 
Svenska språket är en självklarhet som inte är mycket att 
bekymra sig om, anser en del människor. Hos andra finns ett 

intresse för språket som dock inte alltid balanseras av motsva-
rande kunskaper. För att väcka mer intresse för språket och 
öka insikterna om det behöver den allmänna diskussionen om 
svenska språkets bruk, villkor och roll i det svenska samhället 

både breddas och fördjupas under de kommande åren. 
1 det sammanhanget bör Språknämnden bidra till att sprida 

kunskap och stimulera till mer nyanserad debatt, främst genom 
att ge ut publikationer av olika slag: tidskriften Språk vård, 
skrifter i nämndens skriftserie, en ny ordbok med nyord. Lik-
som handböckerna fungerar mycket av nämndens övriga utgiv-
ning dels direkt för lika användare, dels som underlag för nya 

böcker, puhlikatio ier, artiklar och uppsatser. 

Tidskriften Språkvård tidigare: den är en av nämndens allra vik- 

tigaste kanaler utåt. 

Tidskriften Språkvard började utges 1965 

och har sedan dess utkommit med fyra 

nummer om året. Antalet prenumeranter 

har ökat under senare är och ar nu drygt 

5600, varav 490() i Sverige. 400 1 Finland. 

120 i övriga Norden och nära 200 i övriga 

världen. Läsekretesen är en mycket skif-

tande skara, som består av allmänt sprak-

intresserade personer, larare, lakare, jour-

nalister, jurister, sekreterare, anstallda vid 

myndigheter, skolor, reklamhyråer, yard-

centraler etc. 

1 tidskriftens artiklar behandlas både 

rent inomspräkliga frågor och sådana pro-

blem som giller de språkliga villkoren i 

samhället. Tidskriften är ett forum dar all-

mänheten och språkvetenskapen ska kun-

na mötas. Detta märks också pii att snart 

sagt varje nummer kommenteras på något 

vis i dagstidningar över hela landet. Åt-

skilliga artiklar har ocksa blivit kurslittera-

tur i olika sorters uthildningar. 

Trots propåer från läsare ser namnden 

ingen möjlighet att utöka antalet nummer 

per år. Men arbetet med tidskritten måste 

fortsätta i minst samma omfattning som 

Skrifter 
Under 1991 har utgivits tre titlar i skriftse-

rien, dels "Lära svenska. Om språkbruk 

och modersmälsundervisning" av Ulf Te-

leman, dels antologin "Språket i bibeln - 

bibeln i språket", under redaktion av 

Christer Åsberg, dels "Svenska skrivreg-

ler". 

1 ordboksserien har tillsammans med 

Lantmäteriverket utgivits "Svenska ort-

namn - uttal och stavning" som utarbetats 

av Claes Garlén och Ann-Christin Mattis-

son under medverkan av Leif 0. Nilsson. 

För framtiden planeras närmast utgiv-

ning av en bok om flickors bruk av slang 

och en om förändringar i 1900-talets sven-

ska. För övrigt finns ännu inga hestamda 

planer; utgivningen av allmänt upplysande 

och resonerande skrifter är beroende både 

av utomstående författare och av vad som 

bedöms vara intressant i det rådande 

språkklimatet. 

.Sj,nik,drd 4191 	29 



En ny nyordsbok 
1 svenskan liksom i andra levande språk 

skapas ständigt nya ord och dessutom lå-

nas hela tiden in ord från främmande 

språk, och denna tillväxt i ordförrådet 

följs och registreras av nämnden. År 1986 

publicerades boken "Nyord i svenskan 

från 40-tal till 80-tal' (1989 som billighets-

utgåva: "Från rondell till gräddfil"), och 

gensvaret blev mycket stort. Detsamma 

gäller de listor över ytterligare nyord som 

regelbundet publiceras i tidskriften 

Språkvård. 

Nyordsboken och listorna har presente-

rats, kommenterats och diskuterats i 

många artiklar i dagspress och tidskrifter 

under åren som gått sedan första utgåvan. 

Materialet har också utnyttjats för veten-

skapliga uppsatser. Många läsare har hört 

av sig, och åtskilliga sänder in egna iaktta-

gelser för att på så sätt bidra till dokumen-

tationen av svenskans förändringar. 

Att publicera denna typ av listor över 

nya ord är alltså ett verksamt sätt att sti-

mulera ett positivt intresse för svenska 

språket och dess uttrycksmöjligheter hos 

den svenska allmänheten. 

Språknämnden har därför planer på att 

ge ut en ny nyordshok till sekelskiftet. 

Liksom i den första boken kommer or-

den i den nya boken att presenteras med 

dateringar, förklaringar och textexempel 

samt i förekommande fall med motsvarig-

heter i grannspråken. 

Språkvård 1992 
På grund av okade portokostnader måste 

vi höja priset pa Språkvård för 1992, från 

70 kronor till 75 kronor för helår vid direkt 

prenumeration hos nämnden. Vid prenu-

meration från utlandet tillkommer 25 kro-

nor i postgiro- respektive hankavgift. 

Om ni ändrar adress, ange gärna kund-

nummer. Det underlättar vår hantering. 
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Det nordiska samarbetet 
De nordiska aspekterna gör sig gillande i 

nämndens verksamhet på flera sätt. Dels 

försoker vi komma fram till gemensamma 

lösningar på t.ex. terminologiska problem, 

dels drar vi nytta av idéer och erfarenheter 

från parallella aktiviteter på de övriga 

nämnderna. Ett exempel på det senare är 

att man på Dansk sprognvn. Norsk 

språkvård och Svenska språknämnden se-

dan några år medverkar i respektive lands 

text-TV med korta texter i språkfrågor, till 

vilka vi ofta hamtat idéer från varandra. 

Samarbetet bedrivs både genom täta di-

rekta kontakter med övriga språknämnder 

i Norden i konkreta frågor och genom 

medverkan i Nordiska språksekretariatet, 

i utgivningen av dess årliga publikation 

"Språk i Norden" och i deltagande i de 

årliga nordiska språkmötena, där aktuella 

problem av gemensamt intresse dryftas. 

Är 1992 beräknat nämnden att ge ut en 

norsk-svensk ordbok på ca 8(X) sidor  

i samarbete med Norsk spräkråd. (Se sär-

skild presentation på s. 26.) Arbetet på en 

mindre skandinavisk (dansk-norsk-svensk) 

ordbok har påbörjats i Nordiska språksek-

retariatets regi och under medverkan av 

de tre berörda nämnderna. 

Med Svenska språknämnden i Finland 

är samarbetet särskilt utvecklat. 1 Finland 

är man angelägen om att finlandssvenskan 

inte i onödan ska avlägsna sig från sven-

gesvenskan. Olika typer av handböcker i 

svenska språket är också en gemensam 

angelägenhet, och finlandssvenska syn-

punkter måste alltid beaktas. Som namnts 

granskas också den stora finsk-svenska 

ordboken av den svenska nämnden i Sve-

rige. 

Man kan vidare räkna med att den 

ökande europeiska integrationen kommer 

att medföra ökat behov av nordiskt språk-

ligt samarbete, inte minst när det gäller 

översättning av EG-texter. 

Det nödvändiga basarbetet 
All verksamhet som nämnden bedriver 

måste bygga på ett solitt och aktuellt kun-

skapsunderlag. Detta är också förutsatt i 

stadgarna som ålägger nämnden att folja 

svenska språkets utveckling i tal och skrift. 

För att effektivisera det nödvändiga bas-

arbetet ämnar nämnden lägga upp en da-

toriserad systematisk uppgiftshank over 

den kunskap som finns om pågående for-

ändringar i det svenska spräklivet. Här ska 

registreras hocker, uppsatser och artiklar 

både om sådant som rör förskjutningar 

mellan sfärer och stilar, mellan dialekter, 

standardspråk och fackspråk, mellan in-

vandrarsvenska och infödd svenska etc. 

och sådant som rör rent strukturella språk-

förändringar på skilda nivåer. 

lJppgiftsbanken ska i första hand tjana 

nämndens egna direkta syften, men sjalva  

inventeringen och uppläggningen ska ock-

så kunna utnyttjas för definiering av nya 

angelagna forskningsuppgifter med re-

levans för den nutida svenskan. 

En grund till denna kunskapshank utgör 

den systematiska katalog over skilda 

språkdrag som byggts upp vid nämndens 

sekretariat. 

Vid nämnden pågår ständigt excerpe-

ring och registrering av nya uttryck och 

konstruktioner - ett arbete som är absolut 

nödvändigt för att nämnden ska kunna 

framställa ordböcker och handböcker. 

Under årens lopp har arkivet över nya 

uttryck blivit relativt omfattande. För att 

göra tillgången till uppgifterna snabbare 

och för att underlätta olika systematiska 

jämförelser planerar nämnden att datori-

sena arkivet. 
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När man vill ha upplysning 
om . . . går man till... 

avstavning 

Svenska skrivregler (199!); Punkt, kom-

ma, fragetecken (1979); Svenskt avstav-

ningslexikon (1985) 

betydelse hos ord 

Svensk ordbok (2 upp!.. 1988); Illustrerad 

svensk ordbok (3 upp!.. 1965); Bonniers 

svenska ordbok (5 upp!., 1991) 

böjning av ord 

Svenska Akademiens ordlista (SAOL, 11 

upp!., 1986 el. senare tryckning); Svensk 

sko!ordlista (1988) 

engelskt inflytande på svenskan 

tidskriften Språkvärd nr 1/1986; Judith A. 

Chrystal: Engelskan i svensk dagspress 

(1988); M. Ljung; Skinheads. haekers & 

lama ankor (1988); B. Seltén: Svengelsk 

ordbok (1987) 

etymologier för ord 

E. Wessén: Våra ord, deras uttal och ur-

sprung (2 upp!. 1973); E. EIel!quist: 

Svensk etymo!ogisk ordbok (3 uppl. 

1948); Prismas främmande ord (1984) 

fasta uttryck och fraser 

Svensk handordbok (1966 el. senare tryck-

ning); Svensk ordbok (2 upp!.. 1988) 

främmande ord 

Prismas främmande ord (1984); K.-I-l. 

Dah!stedt & C. B. Hagervall: Främmande 

ord i vardagssvenskan (1990) 

förkortningar 

Svenska skrivregler (1991); B. Collinder & 

R. Svenh!ad: Forkortningsordbok (2 

oppl.. 1987) 

förnamn 

S. AHén & S. Wählin: Förnamnshoken (2 

uppl.. 1979); R. Otterbjörk: Svenska för-

namn (3 upp!.. 1979) 

grammatik 

T. Hu!tman: Liten svensk grammatik 

(1975); N. Jørgensen & J. Svensson: 

Nusvensk grammatik (1986); E. Lindberg: 

Beskrivande svensk grammatik (2 uppl.. 

1980); 0. Thorell: Svensk grammatik 

(1973) 

interpunktion 

Svenska skrivregler (1991); Punkt, kom-

ma. tragetecken (1979) 

nya ord i svenskan 

Nord i svenskan fran 40-tal till 80-tal 

(1986) - senare utgiven som Från rondell 

till gräddfi! (1988); nvordslistor publiceras 

sedan 1987 en gång om aret i tidskriften 

Spräkvård 

ordbildning 

0. Thorell: Svensk ordbildningslära 

(1981); 0. Thorell: Att bilda ord (1984) 

ordspråk och talesätt, bevingade ord 

P. Holm: Ordspråk och talesitt (omarh. 

uppl., 1975); P. Holm: Bevingade ord och 

andra talesätt (8 uppl. , 196(1); 0, Kragh: 

7000 ordsprak och talesätt 1 ran hela värl-

den (1989) 

prepositionsval 

Svensk handordbok (1966 el. senare tryck-

ning); Svensk ordbok (2 upp!., 1988) 

slang och fula ord 

11. (iihson: Svensk slangordbok (2 uppl.. 

1978 el. senare tryckning); L.-G. Anders-

son: Fult sprak (1985); B. Dagrin: Fula 

ordboken (1985) och 0-ordboken (1989) 

språkhistoria 

G. Bergman: Kortfattad svensk sprakhis-

toria (1968 el. senare tryckning) 

stavning 

Svenska Akademiens ordlista (SAOL. Il 

upp!.. 1986 el. senare tryckning); Svensk 

skolordlista (1988) 

synonymer 

Ord för ord (2 upp!.. 1977 el. senare tryck-

ning) 

uttal 

Språknämndens utta!sordltsta (3 upp!.. 

1977); S!äktnamn i Norden med uttalsupp-

gifter (1977); Svenska ortnamn - uttal och 

stavning (1991); diverse ordbocker 

Eftertryck uppmuntras. Kopiera garna 

denna sida! 
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