
Vem bestämmer egentligen om ett ord eller en text är

riktig svenska? Ingen! Om du råkar stava ”aldrig” med

två ” l” åker du inte i finkan för det. Det finns inga

språklagar, bara rekommendationer. Fast ska man 

tala med eller skriva till någon annan är det givetvis 

en fördel om båda använder samma regler. Svenska

språknämnden – som består av representanter för 

olika organisationer som Dramatiska teatern, Skol-

verket, Svenska Akademien och Sveriges Författar-

förbund – ger ut ordböcker och ger rekommendationer

för hur man skriver och utformar texter. 

Om du till exempel är osäker på vad Timelleffekten 

är för något kan du besöka Språknämndens hemsida

www.spraknamnden.se  

Vilka ord är förbjudna?
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”En synnerligen 
lekrot pjäs!”

”Öhh, fetrocka lekrot!”

Var kommer alla ord ifrån?

Nya saker behöver nya namn. Ibland behåller vi namnet,

som med pizza eller kebab, ibland försvenskar vi det, som

med mejla eller chatta, eller så hittar vi på ett eget, som

med krockkudde. Många nya ord kommer från TV och musik

eller med invandrare. De kan också uppstå genom att två

vanliga ord kombineras till ett nytt (räkfrossa) eller som 

en ny förkortning (mobil). Andra ord börjar som slang, till

exempel bil, fax, fika eller kul. 

Men på sätt och vis kan man säga att alla ord som

används i svenskan ju redan finns, och på så sätt är svenska.

Även slangord som russindisko (pensionärsdans), alltså. 
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”Svenska språkets renhet,
styrka och höghet ...”

Snille och smak
I Svenska Akademien sitter 18 kloka män och kvinnor, på

livstid. Men det är definitivt inget straff – tvärtom anses

arbetet väldigt ärofullt. Förutom äran är ledamöternas 

lön en silverpeng för varje sammanträde! En av Svenska

Akademiens uppgifter är att bestämma vem som ska få

Nobelpriset i litteratur. 

Redan 1786 bestämdes att man skulle skriva en ”svensk

ordabok”. Akademien skulle arbeta ”uppå svenska språkets

renhet, styrka och höghet”, sas det. Akademiens ordbok,

SAOB, beskriver bland annat uttal, böjning och hur 

betydelsen förändrats över åren. Ordlistan, SAOL, visar

hur 120 000 ord stavas och vad de betyder. Som ”paly-

nologi”, läran om pollen och sporer, eller ”sick”, som är

en ränna i plåt. 

Vill du veta mer om Svenska Akademien 

kan du besöka www.svenskaakademien.se

”Gnök?”
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:* och [] Arla 3:-o

Ibland finner man inte orden. Eller så har
man inte plats för så många, som i SMS-
sammanhang. Då är det bra att kunna fatta
sig kort. Här följer några mer eller mindre
användbara smileysar för dina SMS.

Har du förresten räknat ut vad 
som står i rubriken? 
svaret är ”Puss och kram Arlako”.

:8) = ”Gris”

3:[ = ”Pit Bull-Terrier”

}:-X = ”Katt”

:——) = ”Du ljuger”

@>-;- = ”Ros”

:,( = ”Gråter”

*.-) = ”meddelande från leende enögd person”

{ = ”Alfred Hitchcock”
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