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Den viktiga läsningen 
Läsåret 1990/91 genomfördes en verkligen stor undersökning av 
läsfärdigheter och läsvanor hos 9-åringar och 14-åringar i 31 olika 
länder. Det är det mest omfattande pedagogiska undersökning som 
någonsin genomförts. 1 den internationella ledningsgruppen ingick 
bland andra en svensk, professor Ingvar Lundberg. Han redogör 
för en del av resultaten i en artikel i detta nummer. Bland annat tar 
han upp frågan om vilken roll läsandet spelar i det svenska sam-
hället - vi har av tradition värderat läskunnighet högt. Detta kan ha 
bidragit till att de svenska eleverna i genomsnitt fick mycket bra 
resultat i undersökningen. 

Bertil Moldes bok "Svenska i dag. Svar på språkfrågor" rekom-
menderas till läsning i en recension av professor Staffan Hellberg. 
En fördel med Molde är att han som språkvårdare ger tydliga 
besked, säger Hellberg bland annat. Vidare diskuterar han både 
innehållet i en del artiklar och själva bokens funktion. 

"Pressens profiler" heter en antologi med journalistiska texter, 
som givits ut av Ingemar Oscarsson och Per Rydén. Den recense-
ras här av högskolelektorerna Aina Lundqvist och Sven-Göran 
Malmgren. På tal om urvalet kommenterar de förhållandet mellan 
scoop-journalistik och opinions- eller kulturjournalistik, två for-
mer av journalistik som tycks värderas olika i nuet och i historiens 
ljus. 

När vi köper moderna apparater i dag måste vi få hjälp för att 
kunna använda dem. Karin Mårdsjö har i doktorsavhandlingen 
"Människa, text, teknik" undersökt tekniska handböcker och hen-
nes bok anmäls av Margareta Westman. Mårdsjö har bland annat 
funnit att handböckerna ofta fyller flera syften: att vara bruksan-
visningar och teknikbeskrivningar men också att motivera tekni-
ken. 

Just utkommen är en bok på engelska om de nordiska språken, 
skriven av norrmannen Lars VikØr. Den anmäls kort av Birgitta 
Lindgren. 

1 detta nummer finns vidare några artiklar om enstaka uttryck: 
Bengt Sigurd skriver om stående skämtare, Sven Pihlström om 
bifogade protokoll och Staffan Fridell om ordet typ i ytterligare en 
ny användning. Dessutom har Sten Ewerth ett inlägg om antalet 
deklinationer i svenskan. 

Utöver detta finns som vanligt Insändare och Frågor och svar. 
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Insändare 
Under denna rubrik publiceras kortare brev från läsekretsen. Del 
gäller brev som tar upp ämnen som bedöms vara av allmänt intresse. 

Visst behöver vi ett andro-
gynt pronomen! 
Behovet av ett könsneutralt pronomen 
gör sig påmint lite då och då, senast (?) i 
en riksdagsmotion, där folkpartisten 
Karin Pilsäter förkastade det "sexistiska" 
bruket av han som generellt pronomen i 
lagar och andra officiella texter. 

Bertil Molde påpekade i Språkvård 
1/1976 att vi sedan mycket länge har 
använt han som ett allmänt personligt 
pronomen "utan avseende på individens 
kön eller med avseende på båda könen". 
Men han betonade också: "1 vissa fall 
kan det uråldriga bruket av det generella 
pronomenet han i nutida lagtext verka 
direkt förvirrande." 

1 samma artikel, betitlad "Han, hon, 
den - eller vad?" belyser Molde sedan 
olika mer eller mindre tänkbara lösningar 
på vårt oförnekliga problem. Bland annat 
refereras delar av Tystnadspliktskom-
mitténs betänkande, där man ganska 
ingående penetrerar frågan om könsneu-
tral utformning av lagtext. 1 betänkandet 
heter det bl.a. 

"Bäst vore det att finna pronomina 
som inte i språkbruket är belastade 
genom att vara anknutna till något av 
könen. 

En annan möjlighet vore att skapa helt 
nya pronomina, som verkligen står för 
båda könen. Kommittén, som har bli-
vit sammansatt utan hänsyn till språk-
liga eller litterära kvalifikationer, har 

emellertid inte ansett sig kunna föreslå 
någon sådan lösning." 

1 fortsättningen av artikeln nämner 
Molde sedan den lyckligt lottade finskan 
som har "sitt könsneutrala (eller herma-
froditiska) hän", och han refererar också 
förslaget att vi "skulle försöka skapa ett 
nytt, könsneutralt pronomen hen (en 
bildning av han, hon, och den)." Men det 
är "en besvärlig operation att införa ett 
nytt pronomen i ett språk", bl.a. med 
tanke på böjningen. 

Tor G. Hultman tar mera i förbigående 
upp diskussionen i sin uppsats "Barnet - 
han eller den?" (Svenska i harmoni, 
Språkvårdssamfundets skr. 23 1992). 

Som ett kuriosum redovisas förslaget 
"hin" (s. 109, not 20). Mera seriös har 
diskussionen varit kring "den" som köns-
neutralt pronomen: 

"De tre inflytelserika språkvårdarna 
Erik Wellander, Bertil Molde och Gun 
Widmark tog alltså (med olika grad av 
entusiasm) ställningen för den som 
icke könsbetecknande pronomen redan 
under 70-talet. Trots detta vågar man 
nog påstå att bruket av den som ani-
mat personligt pronomen fortfarande i 
början av 90-talet befinner sig i gräns-
landet mellan rätt och fel i språket. Det 
har ännu inte vunnit burskap i de 
grammatiska beskrivningarna av den 
moderna svenskan." 

(Ur Davidson, H. Han, hon, den. Genus-
utvecklingen i svenskan under nysvensk 
tid. Lund 1990, s. 74-75) 
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Mitt modesta förslag är ett nytt, andro-
gynt pronomen: könsneutrala har vi ju 
redan. De fungerar uppenbarligen inte, 
förmodligen bl.a. för att de är avkönade. 
Enligt min uppfattning behöver vi ett 
pronomen som ger frihet att tänka och 
välja: här avses hon eller han eller både 
hon och han. 

Enligt den gammalmodigt höviska 
principen "damerna först" skulle man då 
kunna tänka sig hoan, med tonvikt på o. 
Men då blir det väl en som hoar (ljudhär-
mande verb)? Tonvikten på a, kanske? 
Inte bra det heller - låter som kinesiska 
eller kanske spanska. Låt oss pröva haon 
med tonvikt på o (det blir kvinnan 
bakom allt, i alla fall). Böjning: samma 
form som subjekt och objekt, haons i 
genitiv. Några exempel på emenderad (?) 
lagtext: 

"Innehar vid upplösning av äkten-
skapsliknande samlevnad mellan ogift 
man och ogift kvinna den ena av par-
terna hyres- eller bostadsrätt till lägen-
het, vilken uteslutande eller huvudsak-
ligen skolat tjäna som parternas 
gemensamma bostad, får den andra 
parten övertaga hyres- eller bostadsrät-
ten, om haon bäst behöver bostaden 
och det med hänsyn till omständighe-
terna i övrigt kan anses skäligt". 

(Ur § 1 Lag 5 juni 1973 om ogifta sam-
manboendes gemensamma bostad) 

1 lagtexten står för närvarande han, vilket 
av de flesta torde upplevas som tydligt 
könsmarkerande. Lika illa vore det för-
stås med hon. Androgynt och valfritt bör 
det vara! 

"Den som hos myndighet sysslar 
med ..., har tystnadsplikt om anmälan 
från enskild person samt om vad haon 
under verksamheten har erfarit om 
någons personliga eller ekonomiska 
förhållanden, om det kan antagas att 
röj ande skulle medföra skada eller 
obehag för haon eller för haons nära 
anhöriga." 

(19 § Tystnadskommitténs lagförslag) 

Lagförslaget har i det första fallet han 
eller hon, i det andra denna person, och i 
det tredje dess. 

Alla dessa kringgående rörelser samt 
tyngande omskrivningar med passiv 
form skulle vi slippa med ett lämpligt 
androgynt pronomen. Eleven, läraren, 
läkaren, patienten, kunden, försälj aren, 
föräldern etc. Pronomen: haon, haons! 

Jo, jag hör: "Duger inte våra gamla 
hederliga . . . ?" - "Det ser ju inte klokt 
ut!!" Och så vidare. Nåväl, diskussionen 
kanske fortsätter, om inte annat. Den 
sämsta hållningen inför ett problem är 
väl ändå uppgivenhet? 

Rune Frö roth 
Fil, mag. läroboksförfattare 

Södertälje 

Ännu ett förslag till lösning av denna 
svåra fråga. Det finns kanske flera? 

Den andra omskrivningen ovan är inte 
helt lyckad. Där ersätter haon olika 
uttryck som syftar på två olika personer. 

Gör man så blir tolkningen lätt en annan, 
nämligen att tystnadsplikten är till för att 
hindra en lösmynt att skada sig själv och 
sina anhöriga. Och det är ju inte mening- 
en. 	 Red. 
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Ingvar 	 Svenska elever läser bra 
Lundberg 

Nyligen genomfördes en internationell undersökning i 31 
olika länder av skolelevers läsfärdigheter. Det visade sig att 
svenska elever i genomsnitt läser bra - finska elever ännu 
bättre. Men även om många kan läsa tillfredsställande, så 
kan inte alla det. Här diskuteras bland annat vad som gör oss 
till goda läsare eller dåliga av Ingvar Lundberg, som är pro-
fessor i psykologi vid Umeå universitet och har varit med i 
den internationella grupp som lett arbetet. 

Allt oftare hör man larmrapporter om 
stadiga försämringar av elevernas grund-
läggande färdigheter i synnerhet på 
skriftspråkets område. De läser med allt 
sämre färdighet och förståelse. Förmågan 
att formulera sig i skrift blir allt sämre. 
Stavningsfärdigheten skall vi inte tala 
om. Till och med universitetsstuderande 
lämnar in rapporter och uppsatser som 
vimlar av allvarliga stavfel. Tydligen är 
det något grundläggande fel med den 
svenska skolan. 

Finns det något fog för den här bedöm-
ningen av hur utvecklingen gått under de 
senaste decennierna? Som universitetslä-
rare i mer än 30 år har jag inte någon 
subjektiv bild av att läget försämrats. 
Men jag vet att många gymnasielärare är 
mer bekymrade. En lärare får med åren 
en slags inre norm för vad som förefaller 
rimligt att vänta sig av eleverna i fråga 
om färdigheter och kunskaper på olika 
områden. Trots lång erfarenhet är ändå 
perspektivet ganska begränsat för en 
enskild lärare. En årskull elever omfattar 
omkring 100000 individer, och man kan 
omöjligen på egen hand få en representa-
tiv bild av läget. Det behövs alltså ganska 
stora och systematiska kartläggningar av 
elevers färdighetsnivåer. Man behöver  

göra jämförelser över tid, och man behö-
ver ta reda på hur svenska elever klarar 
sig i internationell jämförelse. 

Jag skall här kortfattat rapportera 
några resultat från en nyligen genomförd 
internationell undersökning av läsfärdig-
heter som jag lett tillsammans med några 
kollegor i USA, Nya Zeeland och Tysk-
land. Huvudman för projektet har varit 
IEA (International Association for the 
Evaluation of Educational Achievement). 
Det rör sig om världens hittills största 
pedagogiska undersökning. Mer än 
200 000 elever och 10 000 lärare i 
31 länder har deltagit. Två åldersgrupper 
undersöktes, 9-åringar (i 27 länder) och 
14-åringar (i 31 länder). Ansvarig för 
den svenska delen av projektet har varit 
Karin Taube vid Institutionen för inter-
nationell pedagogik vid Stockholms uni-
versitet. 

Vad har man undersökt? 
Den viktigaste frågan har gällt hur ele-
vernas läsfärdigheter varierar i de olika 
länderna. Men för att förstå variationerna 
i läsfärdigheter både inom länder och 
mellan länder har det varit viktigt att 
kartlägga 	undervisningsförhållanden, 
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skolsystem, pedagogiska attityder, resur-
ser, ekonomiska satsningar på utbildning, 
bibliotek, bok- och tidningsutgivning, 
läsvanor hos lärare och elever, attityder 
till läsning, socio-ekonomisk nivå i hem-
men etc. 

Kan man verkligen få fram prov i läs-
förmåga som är jämförbara över olika 
språk och olika kulturer? Detta är en 
fråga som i högsta grad är berättigad. 
Fullständigt ekvivalenta prov är förmod-
ligen en omöjlighet. Men vi har lagt ned 
ett mycket stort arbete på att göra proven 
så likvärdiga som möjligt. Detta arbete 
inrymmer en lång rad tekniska detaljer 
som skulle kräva en egen lång artikel att 
beskriva närmare. Här kan jag bara kon-
statera att med tillgängliga statistiska kri-
terier tycks vi ha lyckats med föresatsen 
att få fram texter och uppgifter som fun-
gerar på i stort sett samma sätt i olika 
språk och kulturer. 

Tre olika sidor av läsfärdigheten har 
studerats: förmåga att uppfatta och förstå 
innehållet i berättande eller skönlitterära 
texter, förmåga att förstå sakprosa eller 
faktatexter samt förmåga att förstå och 
använda informationsmaterial (diagram, 
kartor, tabeller, bruksanvisningar, annon-
ser o.d.). 

Bundna svarsalternativ eller 
öppna svar? 
Till varje text eller "dokument" fanns ett 
antal uppgifter. En kontroversiell fråga 
vid konstruktionen av uppgifterna var 
om bundna svar (flervalsuppgifter) eller 
öppna svar skulle användas. Många 
menade att en genuin förståelse av en 
text kan bara avslöjas om läsaren fritt får 
formulera sina reaktioner. Flervalsfrågor 
ansågs enbart fånga in mycket ytliga 
aspekter på läsförmågan. För att belysa 

detta problem genomfördes en särskild 
undersökning i Australien, där samma 
texter jämfördes under olika svarsbeting-
elser. Undersökningen genomfördes med 
all tänkbar noggrannhet och kontroll med 
många likvärdiga grupper av försöksper-
soner. Slutsatsen av den undersökningen 
var att flervalsfrågor genomgående var 
lättare än frågor som krävde skriftliga 
svar. Men rangordningen mellan indivi-
derna blev i huvudsak densamma i de två 
provformerna. Konelationen var med 
andra ord mycket hög. Detta resultat 
vägledde vårt val att huvudsakligen ha 
flervalsfrågor i de slutliga proven. Där-
igenom kunde kostnaderna reduceras 
oerhört mycket, samtidigt som vi slapp 
bekymren med subjektiv rättning där 
olika normer skulle kunna ha använts av 
olika bedömare i olika länder. Valet av 
flervalsfrågor innebär på inget sätt att vi 
rekommenderar sådana i den normala 
undervisningen i läsning. 1 en internatio-
nell survey av detta gigantiska format var 
det emellertid det enda realistiska, i syn-
nerhet som vi kunde visa att ingen 
väsentlig information egentligen gick 
förlorad. 

Några resultat 
Undersökningen är långt ifrån färdigbe-
arbetad. Mängden data är överväldigande 
stor och kommer att kräva flera års ana-
lysarbete. Här skall jag ändå rapportera 
några huvudfynd av intresse för svenska 
lärare. Låt oss först titta på "kapplöp-
ningen". Tabell 1 visar resultaten för 9-
åringarna. Länderna är rangordnade i 
fråga om genomsnittsresultatet över de 
tre olika domänerna. Läsfärdigheten är 
mätt på en skala som har medelvärdet 
500 och standardavvikelsen 100. Skalan 
bygger på en s.k. Rasch-analys, som är 
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en avancerad statistisk metodik där 
grundantagandet är att man kommit åt en 
färdighet som kan mätas längs en dimen-
sion. Texter och uppgifter som inte upp-
fyllt detta villkor har inte konmiit med i 
slutundersökningen. 

Tabell 1. Resultaten på läsproven för 
9-åringar 

Land Medel- Litte- Sak- Inf- 
värde ratur prosa mtrl 

Finland 569 568 569 569 
USA 547 553 538 550 
Sverige 539 536 542 539 
Frankrike 531 532 533 527 
Italien 529 533 538 517 
N.Zeeland 528 534 531 521 
Norge 524 525 528 519 
Island 518 518 517 519 
Hongkong 517 494 503 554 
Singapore 515 521 519 504 
Schweiz 511 506 507 522 
Irland 509 518 514 495 
BelgienlFr 507 510 505 506 
Grekland 504 514 511 488 
Spanien 504 497 505 509 
Tyskland/V 503 491 497 520 
CanadalBC 500 502 499 500 
TysklandlÖ 499 482 493 522 
Ungern 499 496 493 509 
Slovenien 498 502 489 503 
Holland 485 494 480 481 
Cypern 481 492 475 476 
Portugal 478 483 480 471 
Danmark 475 463 467 496 
Trinidad 451 455 458 440 
Indonesien 394 402 411 369 
Venezuela 383 378 396 374 

Vi kan konstatera att Finland intar en 
klar första plats. De finska eleverna läser 
bäst på alla tre områdena. De svenska 
eleverna kommer på en tredje plats i 

fråga om genomsnittspoängen. 1 en kon-
kurrens med flertalet högutvecklade 
industriländer är detta naturligtvis en 
mycket hedervärd position. Det blir kan-
ske ännu mer anmärkningsvärt när man 
tar i beaktande att de svenska eleverna 
till skillnad från eleverna i de flesta 
andra länder, undantaget de nordiska, 
endast har gått i skolan i två och ett halvt 
år vid testtillfället. Flertalet andra länder 
i undersökningen har en tidigare, ibland 
mycket tidigare skolstart än de nordiska 
länderna. En annan omständighet värd att 
nämna är att Sverige har en ganska stor 
del invandrarelever (nära 10%) av vilka 
många har bräckliga kunskaper i sven-
ska. Om vi räknar bort denna grupp när-
mar sig det svenska resultatet Finlands 
genomsnitt. 1 Finland är andelen invand-
rarelever försumlig i sammanhanget. 
USA, som ligger på platsen före Sverige 
i tabellen, bestämde sig redan från början 
att endast ta med de invandrarelever som 
hade goda kunskaper i engelska. På så 
sätt blev USA:s invandrardel endast 4 %, 
vilket ingalunda motsvarar de faktiska 
förhållandena. USA:s elever är dessutom 
genomsnittligt fyra månader äldre än de 
svenska och har gått i skolan minst ett år 
längre. En korrektion för ålder, skolstart 
och invandrarandel skulle således bringa 
Sverige till en andraplats tätt inpå 
Finland. 

Värt att notera är Singapores relativt 
goda resultat. 1 Singapore har de allra 
flesta elever något annat hemspråk än 
engelska, vilket är undervisningsspråket 
och testspråket. Vanligen talar de manda-
rin (ett kinesiskt språk), hindi, tamil eller 
malajiska. Vidare är klasserna i genom-
snitt nästan dubbelt så stora som i 
Sverige. Lärarutbildningen är kortare, 
och de allmänna resurserna för utbild-
ning jämförelsevis små. Uppenbarligen 
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är det något i tradition, kultur och skol-
system som möjliggör Singapores an-
märkningsvärda resultat. Fortsatta analy-
ser kommer säkert att bringa en viss klar-
het. 

På närmare håll har vi Finland. Vad är 
det i det finska systemet som kan förkla-
ra de höga prestationerna? Man kan bara 
spekulera. Några har hävdat att det fin-
ska skriftspråkets extrema regelbunden-
het gör det lätt för barnen att snabbt lära 
sig läsa. När de första avkodningshindren 
är så lätta, ges mer tid åt att bearbeta 
innehållet och öva upp förståelse och 
tolkning av skrivna budskap. Det kan 
säkert ligga något i detta. Men man 
måste också komma ihåg att finska ord 
är genomsnittligt mycket längre än sven-
ska ord och representerar genom sina 
komplicerade böjningar sådana gramma-
tiska förhållanden som i svenskan 
uttrycks med flera små och lättlästa 
formord. Att danska 9-åringar hamnar så 
långt ned i listan var en överraskning. 
Pedagogiska frågor med anknytning till 
läsning har alltid haft en hög prioritet i 
Danmark. Man bör dock komma ihåg att 
danska elever i allmänhet har en mycket 
mjukare start i den första läsinlärningen 
jämfört med svenska elever. Prestations-
kraven i Danmark förefaller också vara 
lägre i hemmen. Därtill kommer att dan-
skan har mer komplicerade relationer 
mellan fonem och grafem än vad sven-
skan har, vilket kan bidra till att den för-
sta tröskeln vid läsinlärningen kan bli 
något högre för danska barn. 

Innan vi funderar på de svenska ele-
vernas framskjutna position i den inter-
nationella rangordningen, skall vi först se 
hur 14-åringarna klarat sig. Av Tabell 2 
framgår att Sverige även här tillhör de 
ledande nationerna. Räknat på genom-
snittsresultatet ligger Sverige återigen på  

tredje plats, denna gång med Frankrike 
och Finland före i rangordningen. Fin-
lands ledning är lika obestridlig som för-
ut. När det gäller Frankrikes försteg 
framför Sverige bör man notera att de 
franska eleverna har en genomsnittsålder 

Tabell 2. Resultaten på lästesten för 
14-åringar 

Land 	Medel- Litte- Sak- Inf- 
värde ratur prosa mtrl 

Finland 560 559 541 580 
Frankrike 549 556 546 544 
Sverige 546 556 533 550 
N. Zeeland 545 547 535 552 
Ungern 536 530 536 542 
Island 536 550 548 509 
Schweiz 536 534 525 549 
Hongkong 535 509 540 557 
USA 535 539 539 528 
Singapore 534 530 539 533 
Slovenien 532 534 525 537 
TysklandlÖ 526 512 523 543 
Danmark 525 517 524 532 
Portugal 523 523 523 523 
CanadafBC 522 526 516 522 
TysklandlV 522 514 521 532 
Norge 516 515 520 512 
Italien 515 520 524 501 
Holland 514 506 503 533 
Irland 511 510 505 518 
Grekland 509 526 508 493 
Cypern 497 516 492 482 
Spanien 490 500 495 475 
BelgienfFr 481 484 477 483 
Trinidad 479 482 485 472 
Thailand 477 468 486 478 
Filippinerna 430 421 439 430 
Venezuela 417 407 433 412 
Nigeria 401 402 406 394 
Zimbabwe 372 367 374 373 
Botswana 330 340 339 312 
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på 15,4 år, medan de svenska eleverna är 
14,8 år och har minst två års kortare 
skolgång. 

Varför läser svenska elever så 
bra? 
Ett spontant svar på frågan om varför 
svenska elever läser bra skulle kunna 
vara att hänvisa till den förträffliga sven-
ska skolan och de välutbildade och ambi-
tiösa lärarnas effektiva insatser. Men det 
räcker nog inte som förklaring. Läs-
kunnigheten är i högre grad infogad i ett 
vidare socialt sammanhang som sträcker 
sig utanför skolans värld. Av gammal 
historisk tradition har läskunnighet vär-
derats mycket högt i det svenska samhäl-
let. Långt innan vi hade en obligatorisk 
skola var läskunnigheten allmänt utbredd 
i landet. Nivån kontrollerades också 
regelbundet vid husförhören. 1 de fram-
växande folkrörelserna på 1800-talet spe-
lade läskunnigheten en betydande roll. 
De svenska folkbibliotekens betydelse 
för vidmakthållande och utveckling av 
läskunnigheten kan inte heller överskat-
tas. Detta kan vara värt att påpeka i tider 
då biblioteken ligger högt på kommun-
politikernas besparingslistor. 

Svenska barn får således en hel del 
informell skriftspråklig stimulans i hem-
men och i samhället utanför skolan. 1 ett 
frågeformulär till eleverna ingick uppgif-
ten att uppskatta antalet böcker som 
fanns tillgängliga i hemmen. Bland 9-
åringarna placerade sig Sverige först och 
bland 14-åringarna kom Sverige på andra 
plats. Dagstidningar var också vanligare i 
svenska hem än på de flesta andra håll. 
Svenska 9-åringar är intresserade av att 
läsa utanför skolan. De kommer på tredje 
eller fjärde plats i fråga om hur ofta de 
läser på fritiden eller hur ofta de läser  

böcker. De svenska 14-åringarna där-
emot är inte lika flitiga bokläsare som 
14-åringar i många jämförbara länder. 1 
stället läser de oftare dagstidningar än de 
flesta andra. Med hänsyn till att svenska 
lärare särskilt markerar betydelsen av 
läsning av skönlitteratur är det kanske 
oroväckande att eleverna har ett jämfö-
relsevis måttligt intresse för skönlittera-
tur. 

Vi lät en panel av kvalificerade perso-
ner bedöma vad som krävdes av läs-
kunnighet i det svenska samhället. 
Bedömarna representerade olika sam-
hällssektorer, utbildningen och arbets-
livet. Det visade sig att man i Sverige 
ställde högre krav på läsfärdigheter av 
olika slag än i de flesta andra länder. När 
vi tar ställning till om svenska elever 
läser bra, borde vi också ha i åtanke de 
höga krav som ställs i det svenska sam-
hället. Då kanske den svenska nivån inte 
blir lika anmärkningsvärt hög. Ca 10 % 
av 14-åringarna har en nivå som ligger 
oroväckande lågt. De klarar inte de mest 
elementära krav på innehållsuppfattning 
av en någorlunda lång och sammanhäng-
ande text från en sakframställning; de 
klarar inte att gå bortom den givna infor-
mationen och dra slutsatser; de kan inte 
följa enkla skriftliga instruktioner eller 
uppfatta poängen i en historia. Delvis är 
det troligen fråga om ganska allmänna 
kognitiva eller intellektuella brister. Men 
det är också ett uttryck för bristfälliga 
läsvanor och svårigheter av grundläggan-
de natur att hantera skriftspråket, t.ex. 
dyslexi. Det är oroande att så många 
unga människor har så djupgående pro-
blem att de knappast blir i stånd att följa 
någon teoretisk utbildning eller kan klara 
de ökande krav på läskunnighet som 
ställs i ett informationsteknologiskt sam-
hälle. 
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Skolan får naturligtvis inte ge upp när 
det gäller dessa elever. Man kan inte bara 
hänvisa till allmän intellektuell retarda-
tion eller till biologiskt betingade stör-
ningar. Visserligen är det troligt att 
många fall av läs- och skrivsvårigheter 
har en biologisk bakgrund. Men det bety-
der ingalunda att utrymme saknas för 
pedagogiska insatser. Den pedagogiska 
praktiken har visat tillräckligt ofta och 
tillräckligt tydligt att kvalificerade lärar-
insatser kan vara mycket effektiva och 
kan bryta onda cirklar av bittra nederlag, 
uppgivenhet och självförakt. 

Många analyser återstår 
Ännu återstår många analyser av det 
internationella och det svenska materialet 

innan vi kan dra full lärdom av projektet. 
Frågor om könsskillnader, TV-tittande, 
lärarattityder, lärarnas arbetssätt, meto-
der för prov och utvärdering, föräldra-
samarbete, hemläxor, utnyttjande av 
skolbibliotek, skolledarens roll, länder-
nas ekonomi och välfärdsnivå måste 
belysas. Det är en spännande och svår 
uppgift som inrymmer många möjlighe-
ter till fördjupade insikter, där klassrum i 
hela världen exponerar ett brett spektrum 
av variationer och kan fungera som fors-
karnas laboratorium. 

Artikeln har tidigare publicerats i Svenskläraren 
(5/1992). 
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Recensioner 
Staffan 	 "Svenska i dag. 
Hellberg 

Svar på språkfrågor" 
av Bertil Molde 
recenseras här av Staffan Hellberg, professor i nordiska 
språk vid Stockholms universitet och själv författare till 
åtskilliga språkspalter. 

"Svenska språkets historia är inte slut, 
och den tar inte slut så länge vårt språk 
existerar. Språket förändras oavbrutet, 
oftast omärkligt för oss men i lite längre 
perspektiv mycket tydligt. Detta är något 
som många har svårt att acceptera, alltså 
det att den språkform de kanske lärde sig 
i skolan för decennier sedan inte längre 
är den enda möjliga eller vad värre är 
inte längre anses som den bästa eller 
lämpligaste." 

Så skriver Bertil Molde i förordet till 
"Svenska i dag. Svar på språkfrågor". 
Denna bok rymmer ca 140 av den fler-
dubbelt större samling artiklar om sven-
ska språket han har publicerat under 
årens lopp, sedan 1977 framför allt i 
Svenska Dagbladet (men förstås också 
här i Språkvård). Molde är inkarnationen 
av svensk språkvård för en generation 
svenskar, en av de få språkvetare som är 
kända för en större allmänhet. Många har 
uppfattat honom som påfrestande liberal 
för att inte säga släpphänt; bakom citatets 
formulering ligger en lång erfarenhet av 
klagosånger från de rättänkande i landet. 

Bertil Molde 
Svenska i dag 
Svar på språkfrågor 
Prisma, u.o. 1992. 239 s. 

Tydliga besked 
1 själva verket präglas Moldes verksam-
het som rådgivare i språkfrågor inte alls 
av slapphet. Tvärtom är det hans styrka 
att han ger tydligt besked, vare sig han 
tillstyrker eller avstyrker. Därmed öpp-
nar han sig för kritik från sina kolleger i 
en vetenskap där det ofta har varit en 
dygd att mumla till svar och tala om 
behovet av mera forskning. Det länder 
honom till heder att han tagit den risken 
och inte vikit från sin inställning att det 
är allmänheten han betjänar, inte dem 
som ingen bättring behöva. 

1 stället för att invänta ytterligare 
forskningsresultat innan han yttrar sig 
inrymmer Molde möjligheten att ändra 
sitt ställningstagande. Det är ett sympa-
tiskt drag. För tjugo—trettio år sedan för-
dömde han t.ex. konstruktioner av typen 
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ingen av de som. Sedan gjorde han en 
egen undersökning av konstruktionsty-
pen och beslöt därefter att tillstyrka den. 
1 praktisk rådgivning är enstaka sådana 
kovändningar att föredra framför ett 
utbrett mumlande. 

Den som ber Bertil Molde om ett råd 
får alltså normalt ett sådant. Om rådet 
ges i en artikel av det slag som "Svenska 
i dag" utgörs av utvecklas motiveringar-
na för det så långt utrymmet och läsarens 
förkunskaper räcker till. Den som vill 
avvisa rådet måste göra sig mödan att 
ifrågasätta motiveringarna. Nu är moti-
veringarna olika starka i olika fall, och 
det är inte så lätt för amatören att se 
dessa skillnader (utom i de fall där moti-
veringen begränsas till ett "naturligtvis"). 
Det är kanske på denna punkt som 
Moldes vetenskapliga kolleger har svikit 
något under åren. Jag menar visserligen 
att Molde på det hela taget har haft ett 
lyckosamt inflytande, men det låter sig 
ändå sägas att han har fått vara för ensam 
på scenen. De som är språkintresserade 
nog att vilja lyssna till en diskussion 
fackmännen emellan på de punkter där 
både ett tillstyrkande och ett avstyrkande 
kan ges goda motiveringar har alltför säl-
lan fått tillfälle till det. Det är då viktigt 
att slå fast att detta inte har varit Moldes 
fel. 

Inte ofta oense 
En recension av "Svenska i dag" borde 
vara ett gyllene tillfälle att reparera något 
av skadan. Tyvärr har jag svårt att hitta 
några fall där jag är klart oense med 
Molde. Några gånger tycker jag nog att 
han alltför kategoriskt dömer ut tal-
språksformer ut talspråket: vart för var 
(t.ex. Vart är han?), grimasch, åtmin-
stonde. Är de så mycket värre än stog för 

stod, som han godtar, eller är det bara 
riktigt gamla talspråksformer som ska 
finna nåd? 1 synnerhet skulle jag vilja 
försvara ett rack för en racket, eftersom 
formen är så fast etablerad i pingisfolkets 
eget språk. 

Å andra sidan känner jag större tvek-
samhet än Molde inför i det här landet 
för i Sverige eller här i landet. Uttrycks-
sättet väcker anstöt hos många inte bara 
för att det här kan markera ringaktning 
utan för att det tycks kunna markera ett 
utifrånperspektiv: den som säger i det 
här landet verkar inte vilja kännas vid att 
han är svensk. Jag skulle också vilja slå 
ett slag för stavningenjos för juice, fast-
än Moldes antagande att den skriftfor-
men "saknar framtid i svenskan" har en 
viss rimlighet. 1 andra sammanhang är 
Molde inte främmande för att uppmana 
lärarkåren till språkvård. Antag att 
Sveriges lärare tog den tid de nu anslår 
till att predika om större än jag till att i 
stället lära ut att juice helst stavas ios. 
Nog skulle det ha effekt. Själv skriver 
jag sedan länge jos på mina inköpslistor, 
och det gick mycket fort att vänja sig. 
(Jag skriver också hup för hushålls-
papper, men det propagerar jag inte lika 
starkt för.) 

"Felaktiga" former 
Mina invändningar handlar mera om hur 
Molde karakteriserar de former han avrå-
der ifrån. Alltför ofta får de heta "felakti-
ga" eller "oriktiga" i omedelbar anslut-
ning till grammatiska resonemang, så att 
läsaren måste tro att de är produkter av 
krokigt tänkande. 1 de flesta fall är ju, 
som varje språkvetare vet, de "felaktiga" 
formerna produkter av en lika god gram-
matik som de "korrekta", fast den är lite 
annorlunda på just denna punkt. Ett gott 

Sprkåd 1/93 	13 



exempel erbjuder artikeln om var sin. 
Molde visar där tydligt hur konstruktio-
nen var sitt rött äpple kan förklaras uti-
från en grammatik där var sin, var sitt 
fungerar som ett enhetligt pronomen - 
gentemot en äldre grammatik som ger 
var sitt röda äpple utifrån sitt röda 
äpple. På denna grammatiska grund 
anger han den förstnämnda konstruk-
tionstypen som "korrekt". Men sedan 
stämplar han prompt uttryckssättet ett 
var sitt äpple, som lär förekomma bland 
skolungdom i Stockholm, som "felak-
tigt". Det uttrycket har ju också sina pro-
nominella förebilder, t.ex. ett sådant 
äpple! Jag skulle ha föredragit en fram-
ställning där det angavs att historiska till-
fälligheter har lett till att typen var sitt 
rött äpple har upptagits i skriftspråket 
medan typen ett var sitt äpple inte har 
gjort det. Molde uppger att den sistnämn-
da typen "med rätta" bekämpas av lärar-
na. Jag hoppas att det inte gäller elever-
nas vardagsspråk. 

Det finns också några fall där jag fin-
ner Moldes analys otydlig eller inadek-
yat, fastän jag inte har något att invända 
mot hans rekommendationer. Förklä 
anges som uttalat "med ä eller e". Nu 
skiljer vi ju inte mellan ä och e i obeto-
nad ställning, i alla fall inte efter den 
betonade vokalen. För den som i likhet 
med mig eller den som ställde frågan till 
Molde uttalar förklä som ett osamman-
satt ord blir alltså svaret rätt kryptiskt. 
Uttalsuppgiften hänför sig väl till dem 
som behandlar förklä som en samman-
sättning och sålunda har bevarad beto-
ning och längd på slutvokalen. 

Att folk skulle säga Skörden blev bätt-
re jämfört med förra året därför att de 
tror att "långrandighet och omständlighet 
har ett egenvärde" är inte omöjligt men 
en onödigt elak tolkning. Det räcker att  

anta en rädsla för att det lilla än inte ska 
uppfattas, så att Skörden blev bättre än 
förra året hörs som Skörden blev bättre 
förra året. 

Det fasta uttrycket på sin tid har 
Molde snarast gett upp att försöka analy-
sera. Jag tror att sin syftar på verbhand-
lingen, dvs, att uttrycket ordagrant är tau-
tologiskt och anger att det hände när det 
hände. 

Konstruktioner som Det är länge 
sedan jag skrev klassificerar Molde som 
"emfatisk utbrytning", dvs, de likställs 
med t.ex. Det var på den gatan jag 
bodde. (De vanligaste termerna är väl 
antingen "utbrytning" eller "emfatisk 
omskrivning".) Det är knappast korrekt. 
En utbrytning ska gå att återföra till 
fadershu set: På den gatan bodde jag, Jag 
bodde på den gatan. Men det går inte att 
säga Länge sedan skrev jag, Jag skrev 
länge sedan. En utbrytning ska helst 
också ha samma tempus på de finita ver-
ben: Det är på den gatan jag bodde låter 
konstigt. Typen Det är länge sedan jag 
skrev är en särskild, lite märklig kon-
struktion i svenskan. 

Beskrivningen av konstruktioner av 
typen som i morgon i meningar som 
Pelle lovade komma som i morgon, slut-
ligen, kunde göras tydligare. Typen före-
kommer normalt i indirekt tal, och funk-
tionen hos som är att ange att det följan-
de uttrycket ska ses ur dens perspektiv 
som refererar yttrandet. Om det var i går 
som Pelle utfärdade sitt löfte sa han allt-
så inte Jag kommer i morgon utan Jag 
kommer i övermorgon. 1 den diskuterade 
meningen Han hade lovat komma som i 
går är det väl uppenbart att i går inte ytt-
rades av den som utfärdade löftet; men 
som gör det tydligt att i går hör till det 
indirekta talet och inte anger tidpunkten 
för själva löftet. 
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Underhållande och bildande 
När jag rekommenderar "Svenska i dag" 
till läsning är det trots allt inte i första 
hand för dess många goda råd till osäkra 
skribenter. Sådana råd i enskilda språk-
riktighetsfrågor kan ändå inte förbättra 
ett skriftligt opus mer än marginellt. En 
fördel med att ha en språkspalt i en tid-
ning är att läsarna mest ställer frågor som 
det är jämförelsevis lätt att svara på, t.ex. 
frågor om rätt och fel. De svåra frågorna 
om hur man skriver bra och inte dåligt 
eller medelmåttigt, dem slipper man. 
Men det är ju de frågorna den som vill 
förbättra sin framställningskonst behöver 
få svar på. 

Värd att läsa tycker jag i stället 
"Svenska i dag" är främst därför att den 
utgör en underhållande och bildande lek-
tyr för var och en som vill veta mer om 
svenskans byggnad och historia. Många 
av frågorna har ställts mera utifrån vetgi-
righet än av önskan att få besked om rätt 
och fel i språket. Men också i många av 
de artiklar där Molde ger handfasta råd 
hinner han berätta en hel del framför allt 
ur språkhistorien. Hans egen framställ-
ningskonst är sedan länge omvittnat god; 
det finns passager där jag undrar om den 
fåkunnige läsaren fattar hela poängen, 
men de ställena är få. Förpackningen i 
korta artiklar om ungefär en och en halv 
sida gör boken särskilt lättillgänglig. 
Man kan klämma en artikel när man bara 
har ett par minuter över - med risk, för-
stås, att man fastnar och läser tio artiklar 
till. 

Som exempel ska jag nämna några 
detaljer som jag fann särskilt intressanta 
vid min egen läsning av boken därför att 
jag upptäckte att jag inte kände till dem 
eller hade hunnit glömma dem. Hös i 
heden/jös är ett gammalt ord med bety-
delsen 'skalle' och här antagligen med 
den överförda betydelsen 'man'. Från 
hedenhös har alltså troligen den 
ursprungliga betydelsen 'från hednisk 
mans tid'. Pokulera och pokal är histo-
riskt obesläktade. Pokulera går tillbaka 
på latinets poculum 'bägare', pokal där-
emot på latinets (och från början grekis-
kans) baucalis 'lerkärl'. Ordet ryggrad är 
historiskt sett felsegmenterat eftersom 
det är ett lån från tyskans Rllckgrat, där 
efterleden är Grat 'skarp kant'. Adjek-
tivet rysk i uttryck som Är du alldeles 
rysk? har ett annat ursprung än nationali-
tetsbeteckningen rysk, förmodligen som 
avledning av ett verb ruska med betydel-
ser som 'bullra, larma'. Uttrycket skvatt 
galen har hämtat sitt förstärkande skvatt 
från gamla uttryck som skvatt full, skvatt 
våt 'full resp. våt så att det skvätter om 
det'. Tumregel i betydelsen 'enkel, unge-
färlig regel' går inte tillbaka på skolfysi-
kens regel om den elektriska strömmens 
magnetiska egenskaper utan är ett sent 
lån från engelskan som bygger på att 
man mäter med tummen när man inte har 
något exaktare instrument till hands. 

Sådan på kort sikt garanterat onyttig 
kunskap ska man inte försumma att ta 
del av. 
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Aina Lundqvist "Pressens profiler" 
Sven-Göran 
Malmgren 

red. Ingemar Oscarsson och Per Rydén 
recenseras av Aina Lundqvist och Sven-Göran Malmgren, 
högskolelektorer vid Göteborgs universitet, hon vid Institu-
tionen för journalistik och masskommunikation, han vid 
Institutionen för svenska språket. 

"Den oåtkomlige lättingen", "Sextum-
marens mästare" och "Förebild utan 
förebilder" är några av de lockande nib-
riker, som möter i antologin Pressens 
profiler. Boken är redigerad av Ingemar 
Oscarsson och Per Rydén, flitiga press-
forskare vid Litteraturvetenskapliga 
institutionen i Lund. 

Denna samling texter är välkommen, 
inte minst eftersom journalistutbildning 
numera förekommer vid alltfler universi-
tet och högskolor och vi därmed har fått 
ett ökat behov av bra och relevant kurs-
litteratur. Journaliststuderande och jour-
nalister får i denna antologi smakprov på 
mer än 250 års journalistisk produktion i 
Sverige. Att det finns ett starkt intresse 
för äldre tidningstexter framgår bl.a. av 
(åter)utgivningen på senare år av Herbert 
Tingstens, Barbro Alvings (Bangs) och 
Jan-Olof Olssons (Jolos) journalistik; 
även vetenskapliga utgåvor av Strind-
bergs och delar av Almqvists journalistik 
kan nämnas i sammanhanget. Detta in-
tresse manifesteras också i utgivningen 
av handböcker i olika journalistiska gen-
rer, ofta med tydlig fokusering på repor-
taget, som dessutom undersökts i två 
avhandlingar (Hultén, Reporta get som 
kom av sig, Thurén, Reportagets rika 
repertoar). Just inriktningen på reporta-
get som genre kan säkert delvis ledas till- 
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Ingemar Oscarsson & Per Rydén 
(red.) 
Pressens profiler 
Ett urval journalistiska texter med 
inledning och kommentarer 
Studentlitteratur, Lund 1991. 252 s. 

baka till ett par viktiga artiklar av Sven 
Lindqvist i Dagens Nyheter 1982 (17/7, 
21/7). 

1 den aktuella antologins debattartik-
lar, ledare, recensioner, kåserier och 
reportage har skribenterna kritiserat och 
tagit ställning till sin tids händelser och 
problem, men på ett sådant sätt att texter-
na känns allmängiltiga och därför över-
levt. Skribenterna har i allmänhet haft 
stor genomslagskraft, blivit föregångare 
och skolbildare, haft anknytning till de 
större tidningarna och i många fall dess-
utom varit skönlitterära författare. "Den 
mesta författarjournalistiken är strunt i 
gyllne, eller snarare förgyllda dosor", 
skrev dock Jan Guillou 1982 när han 
bemötte Sven Lindqvists DN-artiklar 
(DN 11/8). 

Balanserat urval 
1 antologier av det här slaget kan urvalet 
alltid diskuteras. Vi har inga särskilt 



vägande invändningar utan menar att de 
urvalsprinciper man kan ana sig till i 
stort sett verkar förnuftiga. De 22 journa-
lister som är representerade försvarar väl 
sin plats och utgivarna har funnit en rim-
lig balans mellan klassiska antologinum-
mer som artiklarna i striden mellan 
Thorild och Kellgren och mindre kända 
stycken som t.ex. Georg Scheutz "Scener 
på Vaxholm den 3 september 1819", 
enligt en vanlig uppfattning det första 
reportaget i svensk press. Det bör dock 
sägas att könsfördelningen är sned (18 
manliga, 4 kvinnliga journalister), liksom 
fördelningen mellan huvudstads- och 
landsortstidningar (av 54 artiklar har 
endast 10 ursprungligen varit publicerade 
i landsortspressen). En viss mans- och 
Stockholmsövervikt var säkert oundvik-
lig, i synnerhet med tanke på att långt 
mer än hälften av artiklarna är från 1700-
talet och 1800-talet, men kanske hade det 
varit möjligt att uppnå en något jämnare 
fördelning. Låt oss bara nämna ett par 
namn som nu saknas och som kunde 
övervägts: Wendela Hebbe och Elin 
Wägner bland kvinnorna och den briljan-
te Berndt Ahlqvist på Östra Småland, 
under 1980-talet kanske Sveriges mest 
citerade politiske kommentator, bland 
landsortsjournalisterna. 

Många kulturjournalister 
En av urvalsprinciperna vill vi diskutera 
lite utförligare och därvid anknyta till en 
- när detta skrivs i november 1992 - 
aktuell debatt i samband med den årliga 
utdelningen av Stora journalistpriset. 
1 denna debatt konstaterades det bl.a. i en 
ledare i Dagens Nyheter den 7 november 
1992, att journalister med inriktning på 
scoop nästan alltid slår ut opinions- och 
kulturjournalister i konkurrensen om 

detta pris. Betecknande är, att Jolo, med 
all rätt väl representerad i antologin, 
aldrig fick Stora journalistpriset. 

1 Pressens profiler är det snarast tvär-
tom: scoop-journalistiken är svagt repre- 
senterad, bidrag från moderna "grävan- 
de" journalister, liksom t.ex. från sport-
journalister och egentliga utrikeskorres- 
pondenter, lyser med sin frånvaro, men 
däremot är opinions- och kulturjournalis-
tiken, ibland gränsande till essäistik, 
ytterst rikligt företrädd. Det är tydligt att 
ett mycket viktigt kriterium för utgivarna 
varit artiklarnas litterära och stilistiska 
kvaliteter. Självfallet är det inget fel i 
det, men det bör ändå sägas att många 
journalister och tidningsmän blivit 
"pressprofiler" mindre tack vare sin fina 
penna än i kraft av andra förtjänster. Låt 
oss ta ett lite tillspetsat exempel, delvis 
motiverat av vår geografiska hemvist. 

Det torde inte vara särskilt kontrover-
siellt att hävda att 1900-talets två främsta 
gestalter i den göteborgska tidningsvärl-
den är Torgny Segerstedt och Harry 
Hjörne. Den förre är känd som den mest 
lysande antinazistiska opinionsbildaren i 
vårt land, den senare dels för sin bedrift 
att från nästan ingenting göra Göteborgs-
Posten till en av landets största tidningar, 
dels för sin utomordentligt populära men 
litterärt anspråkslösa kolumn "Små små 
ord av kärlek". När Rydén och 
Oscarsson nu bestämt sig för att ta med 
en (1) Göteborgsjournalist i sin antologi, 
gissar vi att valet mellan Segerstedt och 
Hjörne, om ett sådant val över huvud 
taget var aktuellt, var mycket lätt. Och 
visst känns Segerstedt obligatorisk, och 
utan tvivel blir antologin mer njutbar 
med Rydéns och Oscarssons betoning av 
litterärt högtstående opinions- och kul-
turjournalistik än om de försökt sig på en 
bredare täckning av det journalistiska 
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fältet. Men kanske borde de något utför-
ligare ha diskuterat begreppet "Pressens 
profiler" - eller till och med övervägt en 
annan titel på sin antologi. 

Låt oss vidare nämna att vi, givet anto-
logins litterära profil, ändå saknar två 
namn som kan tyckas i det närmaste 
självklara: Strindberg, vars ungdoms-
journalistik - främst kulturjournalistik, 
nyligen utgiven som en volym i 
Nationalutgåvan - hör till det friskaste 
och roligaste av allt han skrev, och Bengt 
Lidforss, väl den främste polemiker som 
medarbetat i svensk press, till stor del 
verksam i Malmötidningen Arbetet. Å 
andra sidan menar vi nog att en i och för 
sig lärd och briljant - men ack så misan-
tropisk! - skribent som Allan Fagerström 
fått breda ut sig väl mycket. 

Eleganta karakteriseringar 
Bokens uppläggning är värd stort beröm. 
120 kapitel presenteras texter av 22 skri-
benter. Varje kapitel har fått en lockande 
rubrik, som i de flesta fall har till uppgift 
att kortfattat och elegant karakterisera 
profilerna. Redan här slås man av utgi-
varnas strävan att fånga något väsentligt 
hos var och en. Att dessa rubriker dessut-
om i många fall presenteras i allittereran-
de och gåtfull form gör inte behållningen 
mindre: "Sedeskildrare och sociala satiri-
ker", "Den varmhjärtade visionären", 
"En pionjär bland profilerna", "Den 
paradoxale polemikern", "Klassiker på 
kvällstidning". 

1 en inledning på ca två sidor sätts 
sedan varje publicist in i en tidshistorisk 
ram och den journalistiska verksamheten 
presenteras kortfattat. Ibland väljer utgi-
varna dessutom att ge en personlig vär-
dering av människan bakom texterna. 
Om Bang kan vi läsa: 

Och som man kan se av nyss utgivna 
brev och dagboksutdrag gick Barbro 
Alving in i ett hektiskt liv i det begyn-
nande 30-talet, ja, det är som om hon 
levde flera liv på en gång, som om hon 
inte gav sig tid att sova, som om hon 
på en gång ville vara bohem och 
arbetsmyra. 

Hon gör åtskilligt som den första kvin-
nan. - - - Till en tid, till en kort tid 
betraktar man henne som tävlande i en 
klass för sig. Det behövs inte länge. 
Sedan tävlar hon i en klass för sig 
genom att göra det bättre än andra. 

Sådana kommentarer känns nyanserade, 
underfundiga och fyllda av empati. Det 
är också med tillfredsställelse vi noterar 
att Oscarsson och Rydén i ganska många 
fall ger kommentarer till språk och stil 
hos de utvalda skribenterna. Hjalmar 
Branting karakteriseras sålunda: 

Branting är ingen bländande skribent. 
Hans meningsbyggnad är inte sällan 
tung eller tysk. Hans bruk av kursiver 
ger vid handen att han vill styra sin 
läsares betoningar. 

Om en av pressens profiler skriver utgi-
varna att "hans stil är konkret och com-
mon sense-betonad, med många distinkta 
och drastiska formuleringar". Vem detta 
citat gäller överlåter vi till läsarna att 
själva fundera över och sedan ta reda på. 

De flesta av texterna, i synnerhet 
givetvis de äldre, är försedda med ord-
förklaringar. Dessa är i allmänhet väl-
gjorda och tillräckliga för förståelsen av 
texten. 1 ett fall tycks man dock ha slar-
vat. Det gäller Anton Karlgrens repor-
tage från tsartidens Ryssland - en av 
många höjdpunkter i volymen - där flera 
ryska citatord fått stå oförklarade. 
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Två versioner? 
Antologin fyller en självklar funktion 
inom journalistutbildningen och annan 
utbildning med inriktning på masskom-
munikation. De redigeringsprinciper ut-
givarna valt, påminnande om principerna 
för den pågående Strindbergsutgivningen 
- stavningen är i förekommande fall 
moderniserad men ordbildning, ordböj-
ning etc. är i enlighet med originalen - 
gör boken lätt tillgänglig även för en bre-
dare läsekrets. 

Från en synpunkt måste emellertid 
moderniseringen av stavningen beklagas. 
Det har länge saknats en "yngre ny-
svensk läsebok", en fortsättning på 
NoreenlJohanssons "Valda stycken", för 
universitetsundervisningen i svensk 
språkhistoria. Med den ursprungliga 
stavningen bevarad i de äldre artiklarna  

hade boken varit mycket lämplig för 
detta ändamål; när allt kommer omkring 
rymmer antologin många olika stilarter 
och texttyper. Med moderniserad stav-
ning är detta mer tveksamt; erfarna lärare 
vi talat med menar att det är nästan 
otänkbart. Det är tråkigt men kanske inte 
så mycket att göra åt. 

Vi skulle dock, diskussionsvis, vilja 
avsluta med en fråga närmast riktad till 
förlaget. Vore det, med dagens teknik, 
inte tänkbart att ge ut en bok som 
Pressens profiler i två versioner, en 
diplomatarisk och en moderniserad? Vi 
tror att ett förlag som Studentlitteratur i 
vissa fall åtminstone borde överväga en 
sådan dubbelutgivning, trots de ökade 
kostnaderna, som dock förhoppningsvis 
kunde kompenseras av att målgruppen 
skulle breddas. 

Margareta 	"Människa, text, teknik" 
Westman 

av Karin Mårdsjö 

Allteftersom man uppfinner och ut-
vecklar alltmer avancerade tekniska pro-
dukter på många områden blir behovet 
av upplysning om och kring dessa pro-
dukter allt större. Men vems behov är det 
egentligen fråga om? Är det de presumti-
va användarna som behöver produkter-
na? Eller är det producenterna som behö-
ver få avsättning för sina produkter och 
därför måste få folk att använda dem? 

Just de frågorna fokuserar kanske inte 
Karin Mårdsjö i sin avhandling om tek-
niska handböcker, men hon tar verkligen 
omfattande grepp i sin undersökning av 

Karin Mårdsjö 
Människa, text, teknik - tekniska 
handböcker som kommunikations-
medel 
Linköping Studies in Arts and 
Science 82, 1992. 319 s. 

texterna. Hennes material är handböcker 
som rör två former av modern teknik, 
dels mikrovågsugnar, dels ordbehand-
lingsprogram på datorer. De två område-
na är valda därför att båda gäller teknik 
som många människor kan eller måste 
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använda i vardagslivet, hemma eller på 
arbetet. 

Mårdsjö har inte studerat hur använ-
darna använder handböckerna - eller inte 
använder dem - utan hennes studie gäller 
vilka yttre och inre villkor som har lett 
fram till vilka handböcker. Med andra 
ord: Hurdana är handböckerna? Vad vill 
man med handböckerna och varför är de 
som de är? 

Svar på sina frågor har hon sökt 
genom att mot en genomarbetad teori 
dels analysera själva texterna, dels göra 
intervjuer med de tekniska skribenterna. 

Tre syften 
1 handböckerna urskiljer hon tre syften 
eller textfunktioner. Den uppenbara är 
förstås anvisningen, där det sägs hur man 
ska bära sig åt med apparaten; anvisning-
arna är ofta utformade som lektioner i 
ordbehandling eller som matrecept för 
mikrougnsbruk. Men utöver steg-för-
steg-anvisningen finns i dessa typer av 
handböcker också mer allmän teknikbe-
skrivning, som kan fördjupas till teknik-
förklaring, och teknikmotivering, där 
syftet är att få tekniken socialt och käns-
lomässigt accepterad. 

Ett dilemma i sådana här texter, som 
Mårdsjö diskuterar, är balansgången 
mellan att få användarna att känna igen 
sig från gammal invand teknik och att 
samtidigt få dem att inse hur mycket de 
har att vinna på att använda den nya 
avancerade tekniken. Teknikmotivering-
ama är oftast inbakade eller invävda i an-
visningarna eller beskrivningarna; hand-
böckerna innehåller inga rena reklamav-
snitt som enbart prisar tekniken i avsikt 
att övertyga eller förleda. 

Svenskheten 
Detta har i sin tur att göra med ett feno-
men som Mårdsjö till sin överraskning 
kom fram till i intervjuerna med skriben-
terna, ett fenomen hon kallar svenskhet. 
Alla skribenterna har betonat att omsor-
gen om "det svenska" är en viktig aspekt 
vid utformningen av handböcker. Detta 
gällde dels språkbehandlingen, texterna 
ska skrivas på god, begriplig svenska, 
dels tonen, texterna ska hålla en saklig 
ton och ibland också fylla ett folkbildar-
syfte, svenskarna vill ha klara besked, 
nöjer sig inte med hejdlös reklamsvada. 

1 intervjuerna fick textförfattarna kom-
mentera Mårdsjös textanalyser och 
beskriva sina motiv och förutsättningar i 
skrivandet. Dessutom undersöktes de all-
männa produktionsvillkoren. 

Många aspekter diskuteras, som beho-
vet av överblick över teknikens möjlig-
heter, förmågan att föreställa sig använ-
darnas problem, frågan om hur pass väl-
känd respektive teknik kan ha hunnit bli i 
det allmänna medvetandet, önskan att 
främja intresse och kunskap respektive 
att motverka ängslan, t.ex. för strålning i 
mikrovågsugnar eller för att oavsiktligt 
förstöra (filer i) datorn. 

För handböckernas utformning finns 
naturligtvis förebilder, men skribenterna 
ansåg i regel inte att de anpassade sig till 
någon genre. Snarare är texternas ut-
formning en följd av tekniken. Detta kan 
dock bedömas som en naturlig genre-
utveckling, något som ofta sker i specifi-
ka situationer. 

Förhållandet till användarna är en cen-
tral fråga och här visade det sig att det 
finns en hel del återkoppling; folk hör av 
sig med sina problem. En svårighet är att 
skribenterna verkligen vill anpassa sina 
texter efter användarna utan att riktigt 
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veta vilka dessa är och vilka kunskapsni-
våer man kan förutsätta - texterna får 
inte vara så enkla att folk slutar läsa eller 
så svåra att folk inte klarar av dem. 

Förvånande få av skribenterna ser själ-
va språkbehandlingen som en teknik i sig 
och är ointresserade av att diskutera 
språkliga detaljer eller enstaka formule-
ringar. 

Handboken - en del av pro-
dukten 
Handbokens samspel med tekniken foku-
seras. Det förefaller som om åtminstone 
större företag alltmer ser tekniska hand-
böcker som en del av själva produkten. 
Och just detta är nog en växande insikt: 
allt eftersom tekniken på skilda områden 
blir alltmer sofistikerad, blir den samti-
digt allt mindre självklar och tillgänglig 
för folk, och behovet av särskild teknik 
för att få folk att kunna utnyttja möjlig-
heterna ökar. Och skribenterna ser ofta 
sig själva som användarnas förespråkare 
även i själva teknikutvecklingen. 

Detta är alltså i korta drag några av de 
synpunkter och förhållanden som Karin 
Mårdsjö behandlar i sin avhandling. Hon 
har med utgångspunkt i texterna lyckats 
ge en övertygande beskrivning av det 
synnerligen komplicerade samspelet 
mellan människa, teknik och text både 
som verklighet och som vilja och före-
ställning. 

Om nordiska språk 
på engelska 
Den norske språkvetaren Lars VikØr har 
på uppdrag av Nordiska språksekretaria-
tet skrivit en bok på engelska om språken 
och språksituationen i Norden. Det är 
inte precis var dag som en bok med detta 
ämne skriven på ett icke-nordiskt språk 
ser dagens ljus. Senast det hände var 
1972, då Einar Haugen, också han norr-
man, gav ut sin "Scandinavian 
Languages". 

Man förutsätter normalt att icke-nord-
bor som är intresserade av nordiska språk 
också behärskar något eller flera av dessa 

Lars VikØr 
The Nordic Languages 
Their Status and Interrelations 
Nordic Language Secretariat 
Publication no. 14. Novus Press, 
Oslo 1993. 245 s. 

språk och därför kan läsa gängse facklit-
teratur skriven på dessa språk. Men det 
finns många språkstuderande som ännu 
inte nått så långt i sina studier att de kla-
rar av att läsa facklitteratur på målsprå-
ket. Dessutom finns det personer som 
över huvud taget inte kan något nordiskt 
språk, men som är allmänt intresserade 
av Norden och nordiska frågor eller av 
språksociologiska frågor. 

Alla de inhemska språken - danska, 
finska, färöiska, grönländska, isländska, 
norska, samiska och svenska - beskrivs, 
deras struktur, historiska utveckling och 
släktskapsförhållanden. VikØr tar också 
upp den nordiska språkgemenskapen och 
det nordiska språksamarbetet samt språk-
vårdsarbetet och det språkliga klimatet 
runt om i Norden. 

Birgitta Lindgren 
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Bengt 	 Vad skall en stående skämtare Sigurd 

kallas? 
Här resonerar Bengt Sigurd, lingvistikprofessor i Lund, om 
vilka möjligheter vi har till ersättningsord för "stand up 
comedian". 

Under 90-talet har det kommit en ny 
underhållningstyp till Sverige: stand up 
comedy. Den kom närmast från USA där 
denna folkliga typ av underhållning har 
lång tradition - men gycklare har funnits 
i alla kulturer. 1 USA finns många scener 
där man kan se en stand up comedian stå 
ensam i strålkastarljuset och berätta 
fräcka historier, provocera publiken och 
slänga käft med en och annan. 1 USA 
finns det t.o.m. en kedja av sådana scener 
med namnet Comedy Store där man kan 
höra tiotalet underhållare en kväll. Och 
man har stora årliga festivaler. Den store 
föregångaren är Lenny Bruce som var 
känd för att säga sanningar och häckla 
publiken för deras fördomar om ras och 
sexualitet. 1 Sverige introducerades gen-
ren i Malmö. Numera finns det en stand 
up comedy-klubb (SUCK.) som brukar 
träda upp på ölhallen Norra Brunn i 
Stockholm, men utövarna turnerar över 
hela landet. Vad heter då denna nya typ 
av underhållning på svenska och vad 
heter utövarna? 

1 televisionens tablåer för söndagen 
den 25 oktober skrevs att "ståupparna 
Adde Malmberg, Babben Larsson och 
Ulla Skoog" skulle tävla i något. Är det 
ordet ståuppare som kommer att bli det 
stående ordet för en stand up comedian? 
Vilka möjligheter finns det? Här är några 
mer eller mindre allvarliga förslag base-
rade på det engelska uttrycket: 

ståuppkomiker 
uppstående komiker 
ståkomiker 
stående skämtare 
uppståndelseskämtare 
uppståndare 
ståuppare 

Det bakomliggande verbala uttrycket är 
stå upp, och det är en kombination av 
verbet stå med adverbet upp, inte ett par-
tikelverb, i vilket fall bara partikeln är 
betonad. 1 den aktuella frasen stå upp är 
båda orden betonade och frasen kan jäm-
föras med frasen sitta upp - en ordvräng-
are kallade mycket riktigt en något 
annorlunda föreställning för sit down 
comedian show. Frasen stå upp kan tyck-
as tautologisk eftersom man definitions-
mässigt måste vara upprätt när man står 
- man kan t.ex. inte stå ner - och for-
merna stå och stående är därför rimliga 
alternativ i benämningar på en stand up 
comedian. Det finns ett partikelverb stå 
upp, känt främst från frasen stå upp från 
de döda, men det har en religiös betydel-
se som verkar mindre lämplig i vårt fall. 
Det motsvarande verbalsubstantivet heter 
uppståndelse, som ju dock finns även i 
en icke religiös i vårt fall mera passande 
betydelse i frasen väcka uppståndelse. 
Förslaget uppståndelseskämtare förefal-
ler ändå inte ge de rätta associationerna. 

Av vissa av ovanstående exempel 
framgår att stammen stå har en variant 
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stånd som förekommer vid avledning 
med -else och -are, förutom i uppstån-

delse även i t.ex. ståndare, föreståndare, 

motståndare, ståndaktig och - med 

omijud - i ständig (men inte i förståelse 

och stående). Om man skall skapa ett ord 
av frasen stå upp motsvarande motstån-

dare eller föreståndare skulle man få 
(komisk) uppståndare, vilket dock inte 
låter särskilt bra som benämning på en 
stand up comedian. 

Förslaget stå komiker kan ha visst stöd 

i ståplats, och stå uppkomiker kan ha stöd 
i den unika bildningen gåbortskosiym. 

Men i gåbortskostym har frasen gå bort 
tydligen betraktats som substantivisk och 
fått ett genitiv -s. 

Förslaget stående komiker får lätt en 
vann korvgubbetolkning, vilken dock 
kan vara berättigad om utövarna håller 
sig med stående skämt. Förslaget uppstå-

ende komiker lockar en att fylla ut till 
upprättstående komiker och tar onödigt 
starkt fasta på att komikern ifråga lyckas 
hålla sig upprätt. Ensamstående komiker 
stämmer inte på alla utövare. 

Återstår så förslaget ståuppare, nor-
malt uttalat med grav accent på upp. 

Ordbildningsforskare har ofta kommen- 

terat originella bildningar av verbförbin-
delser som förgätmigej, passopp, tittut, 
sittopp, pickupp och pm-up. Dessa ord 
har slutbetoning i motsats till engelska 
ord som pick-up, come-back och knock-

out (som svenskar ofta uttalar efter 
svenskt mönster). Ordet ståuppare har 
stöd hos dessa ord även om det inte är 
bildat av ett partikelverb. Ordet har 
emellertid ännu bättre stöd i förståsig-

påare och framförallt i gåpåare som be-
tecknar en inte helt obesläktad typ som 
går på. Man kan också komma att tänka 
på hålligång och hålligångare. Ordet 

ståuppare får också klart stöd i ordet 
knäppuppare, som betecknar en artist i 
Povel Ramels Knäppupp och finns regis-
trerat i Nusvensk frekvensordbok (vars 
baklängesversion varit en oumbärlig 
källa för denna artikel). Ordet ståuppare 
är tillverkat enligt svenskt mönster och 
jag tror att det är den svenska efterbild-
ning som har bäst chans att överleva. Det 
är ett lagom originellt och roligt ord. 1 
vissa sammanhang kan solokomiker 
användas. Det tar fasta på ensamheten 
hos en ståuppare. 

Men vi får se vad EG föreskriver. 

Sven 	 "Bifogade protokoll" 
Pihl ström 

En språkintresserad dam frågade mig 
varför det heter bifogade protokoll och 

inte bifogat protokoll (i t.ex. Se bifogade 

protokoll). Jag fick lov att tillstå att jag 
inte kunde svara på frågan, att jag aldrig 
hade tänkt på saken och aldrig hade 
störts av uttryckssättet. 

Men naturligtvis borde attributet stå i 
obestämd form (stark böjning) eftersom  

det inte föregås av bestämd fristående 
artikel eller possessivt, demonstrativt 
eller determinativt pronomen eller sub-
stantiv i genitiv. Om protokoll uppfattas 
som pluralis är förstås böjningen fullt 
regelmässig, men den förklaringen står 
inte till buds för t.ex. anförda arbete, 
nämnda artikel och närslutna förteck-

ning. 
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Jag har inte funnit konstruktionen 
beskriven i någon av de grammatikor och 
språkliga handböcker som jag letat i. Jag 
upptäckte emellertid att förkortningen 
a.a. betyder anfört arbete i sista, dvs. 
11:e, upplagan av SAOL, medan bety-
delsen sägs vara anförda arbete i de tidi-
gare upplagorna. Man har tydligen kom-
mit fram till att anfört arbete är riktigare 
än anförda arbete. 

Uppenbarligen kan bara perfekt parti-
cip användas på det här sättet. Alldeles 
ogrammatikaliska är ju meningar som 1 
utförliga arbete har han framhållit ris-
kerna och Med respektlösa artikel har 
hon väckt mycken harm. Det måste heta 
antingen 1 ett utförligt arbete.., eller 
exempelvis 1 sitt utförliga arbete.., och 
antingen Med en respektiös artikel... 
eller exempelvis Med denna respektlösa 
artikel... Adjektiv följer alltså huvud-
regeln för stark och svag böjning. 

Men även med perfekt particip är kon-
struktionen förvisso mera ovanlig än 
vanlig. 1 protokollärt språk är kanske 
t.ex. följande meningar möjliga: Under 
givna förutsättning går vi med på försla-
get och Träffade uppgörelse bör rivas 
upp. Och ingenjör Planertz hade nog 
kunnat säga: Medhavda matsäck förtär-
des skyndsamt. Men därmed hade förstås 
gränsen till det parodiska överskridits. 
Helt otänkbart är uttryckssättet i mening-
ar som Hon återfann borttappade hand-
ske och Diskade nappfiaska står i disk-
stället. 

Konstruktionen perfekt particip i 
bestämd form plus substantiv i obestämd 
form tillhör alldeles avgjort ett stelt byrå- 

kratiskt språk. Den kan sägas vara ett 
exempel på kanslistil. Förmodligen är 
den resultatet av att man har velat 
uttrycka bestämd form med minimala 
grammatiska medel, en språklig ellips 
alltså. (Jämför utelämnandet av den 
bestämda fristående artikeln i t.ex. stora 
rummet, röda klänningen, Svarta havet.) 
Uttryck som bifogade protokoll och 
anförda arbete är givetvis kortare och 
kräver mindre skrivarbete än det bifoga-
de protokollet och det anförda arbetet 
men saknar å andra sidan den grammatis-
ka tydlighet eller övertydlighet (redun-
dans) som språket ofta eller kanske oftast 
behöver ha. 

Red:s kommentar: 
Språknämnden har sedan länge hävdat 
att både bifogat och bifogade är korrekta 
former i en mening som "Svar kan läm-
nas på bifogat/bifogade kort". Bertil 
Molde skrev t.ex. om detta i Språkvård 
1/1979. Man kan hävda att på bifogade 
kort är tydligare, eftersom det refererar 
till ett bestämt kort, nämligen det som 
redan finns i avsändarens brev. Med for-
muleringen på bifogat kort finns möjlig-
heten att tolka det som att mottagaren 
kan svara och själv bifoga ett kort vilket 
som helst. 

Den allra tydligaste formuleringen är 
naturligtvis på det bifogade kortet, som 
alltid är gångbar och tydligt visar syft-
ningen till ett bestämt kort. Formule-
ringar som på bifogade kort kan lämpli-
gen reserveras för tillfällen där man har 
tillgång endast till ett mycket begränsat 
utrymme. 
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Staffan 	 Nya typtyper 
Fridell 

För tio år sedan hade vi i Språkvård en artikel om ordet typ i 

nya användningar. Här visar och diskuterar Staffan Fridell 

hur användningen av typ har vidgats ytterligare. Författaren 

är fil.dr i nordiska språk och arbetar vid Ordbok över 

Sveriges dialekter. 

1 en artikel i Språkvård 1/1983 skrev 
Sölve Ohlander om den då tämligen nya 
förändringen av ordet typ från substantiv 
till preposition ("Förslag typ löntagarfon-
der"). Nu nästan tio år senare kan vi alla 
höra hur typ har fått en renässans och en 
frekvens i framför allt ungdomars tal-
språk som aldrig förr. Samtidigt har - 
menar jag - ännu en omvandling av 
ordet typs funktion skett: från preposition 
till adverb. Det av Ohlander beskrivna 
bruket som preposition lever vidare, men 
det är den adverbiella funktionen som är 
vanligast i talspråk. 

Under andra halvåret 1992 lyssnade 
jag aktivt efter typ. Då arbetade jag som 
bibliotekarie vid högskolan i Växjö och 
de jag lyssnade på var gymnasister från 
Alvesta på bussen till Växjö, studenter 
vid högskolan och mina kollegor på 
biblioteket. Jag antecknade representa-
tiva yttranden och fick därigenom det 
material jag presenterar här. 

Hon kommer typ när dom har lagt 

sig. 'Hon [barnvakteni kommer unge-
fär vid den tiden när dom [barnen] har 
lagt sig.' 

Det kostade typ hundrafemtio kro-

nor. 'Det kostade omkring hundrafem-
tio kronor.' 

Man måste komma typ först om 
man vill sitta. 'Man måste komma 
bland de första om man vill sitta [på 
bussen].' 

Det är typ samma som Friskis och 
Svettis. 'Det är ungefär samma som 
Friskis och Svettis.' 

Det brukar komma typ två bussar. 
'Det brukar komma omkring två 
bussar.' 

Typ fungerar här som ett approximerande 
adverb och kan oftast ersättas med unge-

fär eller omkring. Notera dock exempel 3 
där det knappast går att översätta utan 
omskrivning. Typ bestämmer adverbiella 
uttryck av olika slag. 1 satserna ovan står 
typ omedelbart före adverbialet, men 
detta är inte nödvändigt, vilket illustreras 
av följande exempel: 

Vi får väl hålla på med det typ nu i 
tre fyra kapitel. 'Vi får väl hålla på 
med det nu i tre fyra kapitel eller så.' 

Den börjar typ gå kvart över då. 
'Den börjar gå omkring kvart över då.' 

Ungefär lika vanlig som betydelsen 
'omkring, ungefär' är 'till exempel': 

Det är likadant typ också när man 
kör hem. 'Det är likadant också till 
exempel när man kör hem.' 

Det är många typ som läser här 
från Kristianstad. 'Det är många från 
till exempel Kristianstad som läser 
här.' 

Typ kan man skriva så? 'Kan 
man skriva till exempel så?' 
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1 dessa fall syftar typ på ett adverbiellt 
uttryck senare i satsen, men faktiskt kan 
typ också stå efter det åsyftade adverbia-
let: 

(Il) Här står typ längst upp till vän-
ster var boken står. 'Till exempel här 
står längst upp till vänster var boken 
står.' 

Har ni äldre, 1988 typ? 'Har ni 
äldre, till exempel 1988?' (eller möjli-
gen 'Har ni äldre, omkring 1988?') 

Härifrån typ kommer ingen att 
åka. 'Till exempel härifrån kommer 
ingen att åka.' 

En utbyggd variant av typ är typ liksom 

Synd att det inte var typ liksom på 
en onsdag. 

Hade det varit typ liksom på skoj, 
sa 

1 dessa båda sista exempel tycks typ lik-
som vara i det närmaste helt betydelse-
tomt och snarast fungera som en markör 
som signalerar att nu kommer det ett 
adverbial här i satsen. Också det enkla 
typ har i flera av exemplen ovan ett gan-
ska tunt betydelseinnehåll. 

Den här beskrivna adverbiella använd-
ningen av typ är en vidareutveckling av 
tendenser som Sölve Ohlander kunde 
iaktta redan hos det prepositionella typ. 

Han kunde då notera att typ var betydel-
semässigt besläktat med till exempel och 
i likhet med detta uttryck kunde ha 
en syntaktisk-semantisk 	"koloneffekt" 
(Ohlander s. 23). Övergången från pre-
position till adverb har sannolikt skett 
genom att typ börjat användas framför 
adverbfraser på liknande sätt som tidiga-
re framför nominalfraser. Den friare 
ställningen i satsen, ett typiskt adverbiellt 
drag, har antagligen uppkommit sekun-
därt, när funktionen som adverb blivit 
väletablerad i talspråket. "Koloneffek-
ten" finns kvar och har utvecklats till en 
"pauseffekt". Man kan höra hur många 
ungdomar vilar på ordet typ och ofta gör 
en kort paus efter. 

Det är framför allt bland ungdomar 
som ordet typ de senaste åren har blivit 
mycket frekvent, men man kan också 
iaktta en ökad användning bland männi-
skor i åldern upp till typ fyrtiofem år. 
När Björn Borg intervjuades i TV nyli-
gen använde han typ i var och varannan 
mening. Stilvärdet av typ är svårt att 
definiera. Det tycks användas som mode-
ord av de flesta samhällsgrupper. Dess 
framtid är svår att spå. Det största hotet 
mot dess existens i språket idag är sanno-
likt att det blir alltför vanligt och upp-
märksammat, så att det blir förlöjligat 
och stigmatiserat. Redan nu kan man 
höra ungdomar som kallar en som använ-
der typ i tid och otid för en typtyp. 
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Sten 	 Ska vi ha sex? 
Ewerth 

eller Är detta taxonomiska adiafora? 

1 de flesta grammatikböcker tycks de 
svenska substantiven indelas i fem dekli-
nationer. Grunden för detta är som 
bekant pluraländelsen. Låt mig citera ur 
Jörgensen & Svenssons "Nusvensk 
grammatik": 

- - - De fem vanligaste pluralmorfe-
men framgår av följande uppställning. 
Ibland talar man om att svenskan har 
dessa fem deklinationer. 

-or 	flicka —flickor; ros - rosor 
-ar 	pojke - pojkar; gård - 

gårdar 
-erl-r sång - sånger; bild - bilder, 

fiende - fiender; sko - skor; 
parti —partier 

-n 	äpple — äpplen; 
yttrande - yttranden 

-ø 	träd— träd; 
studerande - studerande 

Därefter redogör författarna för vilka 
slags substantiv som ingår i de olika 
deklinationerna med avseende på genus, 
stavelseantal, 	betoning, 	eventuellt 
omljud och typ av stamsiut. Varför 
substantiv med pluraländelsen -r 
läggs ihop med dem med -er till en 
och samma deklination framgår 
dock inte. 

Det finns en och annan 
grammatika som har sex deklina- 
tioner, t.ex. Holm & Larssons 
"Svenska meningar": 

Flertal uttrycks på olika sätt 
- substantiven tillhör olika 
deklinationer: 

fick-or 	4. ko-r 
pojk-ar 	5. bo-fl 
bild-er 	6. hus- (ingen ändelse) 

Den än så länge utförligaste svenska 
grammatikan, Thorells "Svensk gramma-
tik", har inte den gängse indelningen i 
fem eller sex deklinationer. Thorell grup-
perar i stället substantiven efter både plu-
raländelse och genus och får då en upp-
ställning som jag här återger förenklad 
(med Thorells termer): 

Pluralis av utra: -or, -ar, -er, -r och 
inget böjningssuffix 
Pluralis av neutra:-er, -n och inget 
böjningssuffix 

Ifall man grupperar substantiven inte 
bara efter bestämd artikel i singular 
(genus) och pluraländelse i obestämd 
form utan också efter bestämd slutartikel 
i plural, får man nedanstående diagram. 

-(e)n 

// N\ 11 \ 
na 

grimma häst 	sko 	va/ack iyttare sto 
stuteri stall 
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För att göra det överskådligt har jag 
ändrat den traditionella ordningen för 
deklinationerna. Vidare har jag räknat 
med två bestämda slutartiklar för plural, 
-ha och -en, inte tre. Det -a som i många 
grammatikböcker sägs vara bestämd plu-
ralartikel för substantiv som äpple, bi 
osv, är enligt min mening snarare att se 
som ett -na, vilket då det ansluts till ett 

ord som slutar med -n får sitt -n assimile-
rat med detta eller tappar det. 

En blick på detta diagram visar att -r-
gruppen rymmer enbart utrer, medan -er-
gruppen innehåller både utrer och neut-
rer. Alltså finns det skäl att i fortsättning-
en ange att svenska substantiv har sex 
deklinationer! 

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. 

Lila? 
Jag undrar om någon vill göra en utlägg-
ning om skillnaderna mellan färgbeteck-
ningarna violett, lila och gredelint. 
Möjligen kan gredelint väl beteckna en 
skarpare färg än de andra. 

Varför jag undrar är att det i vissa 
kretsar anses helt fel att skriva lila, vio-
lett ska det vara. 

G. Nylund, konservator 

Det här är ett knepigt kapitel. Det gäller 
å ena sidan vilken färgnyans och kanske 
vilken mättnad som avses med respekti-
ve ord. Alla tre syftar ju på en färg mel-
lan blått och rött, och alla tre orden är 
lånade från franskan: gredelint från gris 
de lm 'lingrått', lila från lila 'syren' och 
violett från violet av viol. Men vilken 
färg som åsyftas i modern svenska kan 
inte förklaras med hänvisning till ordens 

ursprung. Och dessutom tycks de tre 
orden ha lite olika stilvärde eller åtmins-
tone användas i olika sammanhang. 

Olika nyanser 
Först alltså något om vilka nyanser som 
de tre orden betecknar. Våra större ord-
böcker är inte alldeles klara på den punk-
ten. Nästan alla använder dock violett 
som (del)förklaring till de andra två 
orden. Av ett par ordböcker (Svensk ord-
bok, Östergrens Nusvensk ordbok) kan 
man utläsa att gredelint kanske anses 
stöta mer i rött än de två andra uttrycken. 
1 Svensk ordbok anges lila och violett 
ligga mellan rött och blått och båda 
"vanligen närmare blått". 1 Nusvensk 
ordbok anges "(röd)violett" som syno-
nym till gredelint, vilket ju borde kunna 
tolkas som att gredelint är rödare än vio-
lett. Men för violett anges synonymerna 

28 	Spkrd 1193 



"rödblå, blåröd, röd (som går över i 
blått)", och den sista angivelsen trasslar 
onekligen till det hela. 

På något håll beskrivs lila som "blek-
violett", på att annat beskrivs violett som 
"tämligen mild" till skillnad från de 
andra två färgerna. Men det är bara gre-
delint som på något ställe får beteckning-
en "skarp". 

Illustrerad svensk ordbok använder 
som många andra ordböcker violett för 
att förklara de andra två färgerna, och 
säger vidare att detta är "den sjunde fär-
gen i regnbågen utgörande en blandning 
av blått och rött". 

Olika områden 
Talet om regnbågen antyder att man 
använder olika ord på olika områden. De 
stora uppslagsböckerna (Nordisk familje-
bok, Svensk uppslagsbok och National-
encyklopedin) är överens om att som 
fysikaliskt fenomen kallas färgen i spek-
trum mellan blått och rött för violett och 
ingenting annat. Man talar också om 
ultraviolett ljus. Skulle man säga ultrali-

la eller ultragredelint, blir betydelsen en 
annan, kanske något i stil med 'mycket 
skarpt lila eller gredelint'; ultra blir i det 
sammanhanget bara allmänt förstärkan-
de. 

Också i kyrkan, i liturgiska samman-
hang, tycks man tala om violett, inte om 
lila eller gredelint. 

Men när det gäller alldeles vanliga 
saker som kläder eller sånt man har 
hemma, textilier och plastgrejer, verkar 
den dominerande benämningen vara lila. 

Det kan man konstatera genom att stu-
dera Ikeakatalogen för 1993, där färger 
anges med normala ord och inte genom 
sådana fantasibeteckningar som före-
kommer i en del modesammanhang. 1 
Ikeas katalog kallas olika färger för  

svart, vit, röd, blå, gul, grön, orange, 
beige, grå, brun eller lila. Ibland precise-
rar man med ord som klarröd, rödbrun, 
rnörkgrön eller ljuslila, men man svävar 
aldrig ut. Här är alltså lila ordet för att 
ange en blåröd eller rödblå nyans, och 
det används ett tjugotal gånger om frotté, 
lakan, lampor etc. Varken violett eller 
gredelint förekommer i katalogen. 

1 vår stora nya "Den nordiska floran" 
används såvitt jag kan finna bara violett 
och lila i beskrivningarna av färgen på 
kronbladen på nävor, violer, syren och 
jungfrulin. Där förekommer också preci-
seringar som blåviolett och rödviolett, 
blålila och rödlila men inte någonsin 
gredelint. 

Hur orden används i skönlitteratur kan 
man få en uppfattning om genom 
Språkdatas ordsamling från Bonniers 
romanutgivning från 1980-81. 1 roma-
nerna används gredelint bara 6 gånger, 
medan lila används 29 gånger och violett 
28 gånger. 

Ordet violett brukas om bläck och om 
kläder och blommor och fåglar men allra 
mest om naturscenerier för att ange fär-
gen på himlen eller molnformationer: 

Mot kvällen sänkte sig solen plötsligt, 
gick ned i ett glödande bål i ett violett 
töcken som av uppstigande rökar. 

1 den violetta skymningen famnade vi 
varandra. 

Även lila används för att beskriva land-
skap eller himlen men också om blom-
mor och fåglar, kläder och inredning, 
t.ex. tapeter. Ett par gånger används lila 
om färgen på blodådror och en näsa. 

Bakom skogen välvde sig den lila 
himlen. 
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den vithårige greven med den lila-
färgade näsan 

Det är lustigt nog just om färgen på en 
näsa och på kinder som gredelint också 
förekommer. 1 övrigt används det ordet 
bara i enstaka spridda sammnanhang, om 
bokstäver, en trasa, ett väggur. 

Det verkar faktiskt som om gredelint 
ofta får beteckna en färg som inte anses 
alldeles tilltalande i sammanhanget, den 
är lite ful eller lite äcklig. Detta kan vara 
en sen utveckling, för i Elsa Beskows 
välkända berättelse "Tant Grön, tant 
Brun och tant Gredelin" från 1918 finns 
inte en tillstymmelse till att gredelint 
skulle vara en fulare färg än de andra två. 

Kanske skulle man kunna pröva sin 
språkkänsla och sin färgkänsla genom 
några exempel: 

Hon vände sig mot honom, spärrade 
upp sina mörkvioletta ögon och snyf-
tade fram ... (mörklila?, mörkgredeli-
na?) 

1 den hårda blåsten hade mina händer 
blivit gredelina av köld (lila?, violet-
ta?). 

Det verkar som om det var lila sport-
jackor som var mest gångbara i VM i 
Falun (gredelina?, violetta?). 

Det är nog nästan omöjligt att säkert fast-
slå hur olika färgord förhåller sig till 
varandra. Men det verkar som om violett 
är det mest positiva ordet - och kanske 
det mest blåa - gredelint det mest nega-
tiva ordet - och kanske det mest röda - 
medan lila ligger mittemellan både rött 
och blått och vackert och fult. 

Margareta Westman 

Typiskt honom! 
1 en av förra höstens succéböcker hittar 
man följande mening: 

"Det var typiskt honom att nu i det här 
läget inte sitta på stjärten och skyggt 
invänta motståndarens nästa drag utan 
i stället rusa till aktion." 

Vad som gör mig konfunderad är 
uttrycket det var typiskt honom. Ska det 
verkligen heta honom här? Om det stått 
typiskt för honom hade saken varit enkel. 
Kan det möjligen vara fråga om en ren 
lapsus, en borttappad preposition? Om 
man försöker analysera texten som den 
står, torde man komma fram till att 
typiskt här är ett adverbial. Byter man ut 
typiskt mot ett annat adverbial, exempel-
vis ovedersägligen eller omisskännligt, 
måste meningens inledning bli: Det var 
ovedersägligen han... 1 sammanhanget 
skulle honom låta helt omöjligt. 

Kanske ska man välja den för veder-
börande författare skonsammare förkla-
ringen att en olycka har inträffat i form 
av ett ofrivilligt borttappande av preposi-
tionen för. Hur ska man annars få ord-
ning på den citerade meningen? 

Slutanmärkning: Så okomplicerat det 
hade varit om författaren i stället för ett 
pronomen använt ett namn: Det var 
typiskt Karipetter att nu... 

Gunnar Ericson, Stockholm 

Nej, det är knappast fråga om lapsus här. 
Visserligen konstrueras typiskt i sådana 
här fall oftast medför. Det är också den 
enda konstruktionen som anges i Svensk 
handordbok (1966). Men i Svensk ord-
bok (1986) ges frasen det är typiskt (för) 
henne att. 
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Det förefaller som om användningen 
av typiskt har glidit något de senaste 
decennierna. 1 Ostergrens Nusvensk ord-
bok tar man upp det vardagliga utropet: 
!Jaså du, du ger upp nu.! Typiskt! med 
förklaringen "du är dig lik". (Artikeln är 
tryckt 1964.) 

Det är framför allt i formuleringar som 
det är typiskt dig/mamma/Felix etc. som 
typiskt kan konstrueras med direkt objekt 
på ett sätt som motsvarar det är likt dig. 
Däremot har vi inte kunnat finna några 
belägg på det var typiskt han. 1 den 
anförda meningen bör typiskt analyseras 
som adjektivisk predikatsfyllnad, be-
stämd av det inledande det, inte som 
adverbial. Detta framgår också av att 
fortsättningen, infinitivfrasen, inte gärna 
kan kombineras med ett adverbial som 
ovedersägligen i försatsen i stället för 
typiskt. 

Det finns en egenhet med typiskt, som 
det delar med några andra adjektiv. Det 
uppträder gärna i neutrum i vissa kon-
struktioner oavsett huvudordets form. 
Det gäller i synnerhet när adjektivet inle-
der satsen, t.ex. Typiskt för henne är den 
röda blomman bakom örat. Det tycks 
bara vara vid neutrumformen som prepo-
sitionen kan utelämnas. Vi har inte funnit 
några exempel där typisk eller typiska 
konstrueras med direkt objekt. 

Stilvärdet kan bedömas som lätt var-
dagligt: Typiskt henne är den röda blom-
man bakom örat eller Den röda blomman 
bakom örat är typiskt henne. Den här 
konstruktionen används också gärna i 
utrop som Typiskt dig! Typiskt karlar! 
1 sådana fall känns prepositionen närmast 
överflödig eller låter till och med fel. 

Margareta Westman 

Sorgebarnet mellan 
Prepositionen mellan vållar ideligen 
bekymmer. Helt aningslösa om proble-
men formulerar skribenter och talare av 
alla de slag felaktiga konstruktioner som 
mellan - till och mellan - eller. 

Om man påpekar detta och frågar om 
de verkligen menar att det heter mellan 
kl. 9 till 16 eller "välja mellan pest eller 
kolera", får man nästan alltid svaret: Nej, 
det heter ju mellan 9 och 16. Mellan - 
eller?? Vad är det för nåt? Har jag sagt 
(skrivit) det? 

1 språkmedvetna kretsar behöver man 
väl inte peka på felet mellan kl. 9-16, 
strecket utläses "till". Detta påpekas väl 
alltid (?) i skolor och andra undervis-
ningssammanhang - vilket inte hindrar 
att programuppläsare ofta säger fel. 

MEN: mellan - eller, det problemet 
har jag inte sett påtalas i någon publika-
tion (utom mina egna). Kanske har jag 
fel. 

De flesta språkmedvetna avslöjar nog 
det korta uttrycket "välja mellan pest 
eller kolera", för där står de båda orden 
så nära varann. Men om mellan följs av 
ett längre uttryck, smyger sig det felakti-
ga (?) eller mycket lättare in. Jag vågar 
påstå att konstruktionen mellan - eller 
då är den helt dominerande. Den iaktta-
gelsen har jag gjort ända sedan början av 
1970-talet, då jag började min språkvår-
dande insats i en daglig tidning. Jag 
måste då framhålla att det är de båda 
orden val och välja som utlöser felet, 
mindre ofta orden skilja och skillnad. 

Här ett par klipp ur en ledare i en van-
lig Stockholmstidning den 3 februari i år, 
som får belysa riktigheten i mina påstå-
enden. Enligt min uppfattning är det 
endast första exemplets första mening 
som är felaktig: 
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USA hoppas klara sig undan dilemmat 
att behöva välja mellan att i säkerhets-
rådet rösta för sanktioner mot Israel 
eller att stöta sig med arabvärlden. - 
— - Möjligen har amerikanarna kla-
rat sig undan ett val mellan pest och 
kolera, men 

Enligt direktiven fanns det tre olika 
modeller att välja på: landstingsstyrd 
sjukvård, någon form av husläkarsys-
tem eller ett system som bygger på 
obligatoriska sjukvårdsförsäkringar. 

Som en kuriositet kan jag citera författa-
ren och läkaren Axel Munthe, som enligt 
Nusvensk ordbok (under val) har skrivit: 
"Valet stod mellan att stanna kvar i Basel 
eller att fortsätta resan." 

Vad anser språknämndens expertis? 
Yngve Dahlin, Norrköping 

1 "Riktig svenska" (första upplagan 
1939, s. 334-335) säger Erik Wellander 
"Mot mellan svarar vid det andra ledet 
och, icke eller, till e.d. Sammanbland-
ning (kontamination) med andra uttryck 
är vanlig men alltid stötande". Så ges 
bland annat exemplet: 

Soldaterna fingo välja mellan att gå 
över eller skjutas (skriv mellan - 
och). 

1 den fjärde upplagan (1973, s. 165) upp-
repas varningen (där också mot mellan - 
respektive) och med nya exempel på mel-
lan - eller. 

Vi håller med både Wellander och 
Yngve Dahlin om att det korrekta ut-
trycket i standardsvenska är mellan - 
och. 

Margareta Westman 

Mäta sig ur 
1 Dagens Industri den 2 februari 1993 
stod följande mening: 

Centern skulle då inte enbart mäla sig 
ur den tvärpolitiska samsynen att det 
är svenska folket som ska ta ställ-
ning 

Det är inte första gången som DI i stället 
för "anmäla sitt utträde ur" skriver mäla 
sig ur. En nyskapelse? Eller dålig dan-
ska? 

Holger Infeldt, Schweiz 

Varken eller. 1 artikeln mäla tar SAOB 
upp frasen mäla sig ut i betydelsen 
'anmäla att man önskar utträda' och 
anger att uttrycket används i synnerhet i 
vitter stil; artikeln är tryckt 1945. Varken 
Illustrerad svensk ordbok (1955), Svensk 
handordbok (1966) eller Svensk ordbok 
(1986) har med denna fras. Alla tar dock 
upp det enkla verbet och anger det som 
ålderdomligt. 

Det är riktigt att danskan har frasen 
melde sig ud i den aktuella betydelsen. 
Men vi har faktiskt kunnat konstatera att 
uttrycken mäla sig ut/ur och mäla sig in 
numera används rätt ofta i svenska poli-
tiska sammanhang, t.ex.: Ingen har haft 
en tanke på att mäla sig ut ifrån detta 
(Riksmötet 1978/79); De statsanställda 

mäler sig ur Rehnbergsavtalet (radi-
ons Pi, okt. 1992); Vi mäler oss in i EG 
(TV2, okt. 1992). 

Vi har inget att invända mot dessa 
uttryck. Även om de låter ovant så leder 
de knappast till missförstånd. Gamla 
uttryck är inte dåliga bara för att de är 
gamla. 

Margareta Westman 
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