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SAOL 13
•Svenska Akademiens ordlista över svenska 
språket, trettonde upplagan (2006)

• Första upplagan 1874, tionde 1973,
elfte 1986, tolfte 1998.

• Samarbete mellan bl.a. Svenska Akademien, 
Göteborgs universitet, Svenska språknämnden.

• Cirka 10 000 nya ord i senaste upplagan.

”SAOL 13”



Nya lånord

burka

guss

haloumi

jambalaya

jihad

karaoke

keff

klezmer

matutin

qigong

sudoku

tsunami

Arkiverade ord

anammansvärd 

brackaktig

budoarstämning

dandyelegans

djäkneår

dränggöra

fattigmansstuga

fejdlysten

frestarinna (!)

förbrytarfysionomi

herdinnedräkt

hugnelig

knoddaktig

njugghänt

Svenska skrivregler utgivna av Svenska 
språkrådet, tredje utgåvan (2008)

2. ”Språkrådets skrivregler”



Svarta listan - ord och fraser som 
kan ersättas i författningsspråk, 
tredje upplagan (2004)

• ”Ett viktigt redskap i arbetet med att modernisera ord 
och fraser i författningarna …”

• Ges ut av rättschefen i Statsrådsberedningen.
• PDF-version: www.sprakradet.se

3. Svarta listan

Nationalencyklopedins ordbok, 
online-version (2008)

• Sveriges mest kompletta ordbok.
• Definitioner, fraser, konstruktioner, 

etymologier m.m.
• www.ne.se

4. ”NE:s ordbok på nätet” Lokala skrivregler

1. För att flera skrivsätt är vedertagna.
2. För att speciella skrivsätt förekommer 

hos oss.
3. För att vissa skrivfel är ovanligt 

utbredda hos oss.



SPRÅK-
GRODOR

Felaktigt använda uttryck6
•bredden/brädden
•streck/sträck
•kort sakt
•måtto
•björntjänst
• lök på laxen/grädde på moset



Knepiga skiljetecken5
• Jag har tre söner; Erik, 
Oskar och Sigge.

• Glöm inte att uppge e-
postadress/telefonnummer.

• Idag anlände paketet!!!?!

”Friheten när det gäller kommatering är 
numera ganska stor. Kort kan man säga att 
kommateringens nästan enda uppgift är att 
skapa tydlighet. Men fortfarande finns det 
regler.”

Gösta Åberg: Handbok i svenska

”… mindre välskött förening. ”



Lär dig älska 
semikolonet; 
du ska finna 
att det är en 
verklig vän.

Onöd. o. obegr. förkortn.4
• bl.a.
• ca
• dvs. d.v.s.

• etc.
• fr.o.m.

• jfr
• m.fl.
• m.m.
• nr
• osv. o.s.v.

• pga. p.g.a.

• s.k.
• t.ex.
• tfn
• t.o.m.

Talspråksformer3



Tal- eller skriftspråk?

”Hej ... ok .. hmmm antar att jag ska fixa 
den ... fast jag inte har använt nyckeln ..... 
tyckte kanske att vi ska dela på kostnader 
som gäller lägen heten ..... ahhhh men jag 
fixar den på måndag”

Mejl från 20-årig student

Anglicismer2
Anglicismer

• De spenderade natten tillsammans.

• Han opererade familjehotellet.

• De måste committa sig mer!

• I termer av …

• December; Torsdag

Anglicismer



Särskrivning1
•En brun hårig sjuk 
sköterska hängde 
vid en bar disk.

•Rök fritt
•Skum tomte

”Du och jag kan ju till 
exempel komma överens 
om att kalla en tur- och 
returbiljett Stockholm–
Malmö för en åtsittande 
aftonklänning med svarta 
tofsar …”



... men jag lovar dig att vi 
får ett helvete i biljett-
luckan på Centralen.

Tage Danielsson
Grallimatik (1967)


