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Denne artikel er omfattet af ophavsretsloven, og der må citeres fra den. Følgende betingelser skal dog være opfyldt:


Citatet skal være i overensstemmelse med „god skik“



Der må kun citeres „i det omfang, som betinges af formålet“



Ophavsmanden til teksten skal krediteres, og kilden skal angives, jf. ovenstående bibliografiske oplysninger.

Søgbarhed
Artiklerne i de ældre Nordiske studier i leksikografi (1-5) er skannet og OCR-behandlet. OCR står for ’optical character
recognition’ og kan ved tegngenkendelse konvertere et billede til tekst. Dermed kan man søge i teksten. Imidlertid kan
der opstå fejl i tegngenkendelsen, og når man søger på fx navne, skal man være forberedt på at søgningen ikke er 100 %
pålidelig.
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Hannele Seppinen

Finska for utlanningar- uppgifter om ordbojning i den finsknorska ordboken

I dag finns det endast en ordbok (ett ficklexikon) mellan finska och norska. En ny finsk-norsk
ordbok lir under arbete. Den lir i fOrsta han avsedd for norska brukare. I artikeln beskrivs finskans
komplicerade ordbojning samt olika mojligheter att ge upplysningar om den i en ordbok.
Ordboksforfattama har valt ett system med konventionella former av uppslagsord forsedda med en
indexsiffra som hiinvisar till bojningstabeller + ordstammar fOr ord vilkas stammar avviker markant
från uppslagsorden.

I ordbocker kan information om grammatik ges på många olika satt. Det kan finnas direkta
uppgifter t.ex. om ordklasstillhorighet, generella konstruktions uppgifter t.ex. om verbens
rektioner eller exempel på anviindningen av ett ord som samtidigt innehåller irnplicit
grarnmatik. Min uppsats har sina rotter i den finsk-norska ordboken som år under arbete. Jag
kommer att behandla frågor som giiller grammatisk information med tanke på finskans
ordbojning.
År 1978 gav det finska fOrlaget WSOY ut ett fmsk-norsk l norsk-fmsk ficklexi.kon.
Forfattarna var Turid Farbregd och Aili Kiirnåriiinen. Det var den fOrsta ordboken mellan de
två språken och hittills den enda.
Ficklexikonet var avsett fOrst och friirnst for finliindska anviindare och detta faktum
återspeglar sig i bokens struktur. Den norsk-finska delen år två gånger så stor som den finsknorska delen, boken har 23 000 uppslagsord från norska till finska och 12 500 från finska till
norska.
I den finsk-norska delen ges alla forklaringar på bokmål. Det fmns
1 uppgifter om de norska ordens bOjning t.ex. aikoa aktle -et, ha (hadde, hatt) til hensikt
2 information om ordklass i vissa specialfall tex. aasialainen (s.) asiat -en, (a.) asiatisk 3 en del tillaggsfOrklaringar om ordens betydelse eller anviindning. Dessa ges inom parentes
och på finska. t.ex. aihe (syy) grunn en; (taulun) motiv -et; (kirjoituksen ym) emnle -et
Uppgifterna om de norska ordens bojning fOrekommer också i den norsk-finska delen, också
de sammansatta ordens bojning fmns med. I den norsk-finska delen finns ca 200 nynorska ord
med en hiinvisning till motsvarande bokmålsord. Sist i boken fmns en oversikt over norsk
ordbojning jamte en forteckning over några starka verb samt deras bojning i bokmål och i
nynorska.
Nu forbereds en ny ordbok mellan de två språken, enligt planerna skall manuskriptet
vara fullbordat hOsten 1992. Det blir en enkelriktad ordbok från finska till norska med 400 450 sidor eller 25 000 uppslagsord. Den nya ordboken år tiinkt som en passiv ordbok for
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norska brukare, så uppgifter om norskans bojning kommer inte att finnas med. Rattskrivningsnormen for norskan lir bokmål.
De fiesta ordbOcker som hittills har gjorts mellan fmska och ett frlimmande språk lir
aktiva ordbocker for personer med finska som modersmål. Det fmns några undantag såsom
Istvan Papps Finn-magyar sz6tar (Budapest, 1970), Kalju Pihels och Amo Pikamaes Soomeeesti sonaraamat (Tallinn 1965 och 1986) och en i Petroskoj i Sovjetunionen tryckt ordbok
från fmska till ryska som lir avsedd ·for ryskatalande artvlindare.
På norska fmns det åtminstone Einar Haugens Norsk-engelsk ordbok dlir norska
behandlas som ett frlimmande språk. Den lir i forsta hand skriven for amerikanska studerande
som skall llira sig norska.
Oftast lir ordbockerna från fmska till ett annat språk avsedda for fmska brukare.
Ordboksanvlindaren slår upp i ordboken fOr att fmna det frlimmande språkets motsvarighet
till det fmska ordet fOr att kunna bruka ordet antingen i skrift eller tal. For honom behOvs det
inga grammatikaliska uppgifter om fmskan. Han vet hur tex. ordet kiisi 'hand' bOjs, att det
lir en substantiv osv. Den nya finsk-norska ordboken lir tilltlinkt en norsk brukare, som skall
fOrstå finska med hjlilp av en finsk-norsk ordbok. I en aktiv norsk-finsk ordbok fOr personer
med norska som modersmål skall uppgifter om fmskans bojning utan tvivel fmnas med. Men
hur mycket grammatikalisk information skall det fmnas med i en passiv ordbok från finska
til! norska?
Bo Svensen sager. i sin Handbok i lexikografi så hlir:
"For att ratt kunna tolka den franska (=ett frlimmande språk H.S.) man har
framfOr sig kan det visserligen ibland vara viktigt att ha tillgång till bojningsuppgifter, men det sager sig sjlilvt att man oftare saker sådana uppgifter vid
oversiittning till franska (=det frlimmande språket H.S.)" (Svensen, 1987:11)
Det hlir lir slikert sant. Men ordboksforfattama har in te alltid liimnat bort dylika uppgifter om
klillspråket. T.ex. Haugens ordbok lir fOrsedd med rikliga uppgifter om norskan trots att boken
lir en passiv ordbok fOr engelsktalande amerikaner. En passiv ordbok anvlinds oftast i en
situation dlir ordboksanvlindaren har en text som han vill liisa. Han saker efter ordens
betydelse. Orden står redan i bojd form. Och nlir det gliller finska ord lir det just de bojda
formerna som ger ordboksanvlindaren gråa hår.
Finskan lir ett starkt agglutinerande och syntetiskt språk, medan norskan lir analytisk
som andra germanska språk. Ett fmskt ord ger information aven av syntaktisk art, medan
motsvarande information på norska ges frlimst genom ordfdljd, formord och partiklar, som
lir fristående från huvudordet. Vi kan jlimfora meningar som "Heittliytyisinkohiin seikkailuun?"
och "Tenk om jeg skulle kaste meg inn i et eventyr?". Finskan klarar sig med två ord medan
samma mening uttryckt på norska har tio ord.
I finskan kan ett nomen ha fem stammar till vilka lindelserna fogas. Alla fmska ord
har en sk. vokalstam. En del ord har två sorters vokalstammar starka och svaga. Finskans ord
for 'hand' kiisi har forutom nominativformen kiisi- en stark vokalstam kiite- och en svag
vokalstam kiide-. Hlir lir det fråga om stadievlixling mellan t och d. Vid sidan av vokalstammen har några ord en konsonantstam, som slutar på en konsonant t.ex. kiisi har konsonantstammen kiit-. Som femte stam rliknas pluralisstammen kiis- av kiisi. Som ett annat
exempel kan vi ta ordet vuosi 'år' som också har både svag och stark vokalstam (vuode/vuote-) och konsonantstam (vuot-). Verben kan ha tre sorters stammar. Som exempel på verb
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kan vi ta ordet tehdii 'gora': svag vokalstam tee-, stark vokalstarn teke- och konsonantstarn
teh-.
Enligt Fred Karlsson (1983:356-357) har fmskans nominaler ftirsiktigt rliknat minst
2200 produktiva bojda och med andelser forsedda ordformer. Detta tal uppnås om vi rliknar
med två numerusformer, 13 olika kasusformer, 6 possessivsufftkser, 12 enklitiska partiklar
eller deras forbindelser. Enligt Karlsson lir det svårare att rakna ut hur många olika ordformer
ett finskt verb kan ha. Ett verb kan ha 528 olika fmita ordformer, 324 infinita ordformer och
11 000 participformer, sarnmanlagt ca 12 000 olika grarnmatikaliska ordformer. Det måste
understrykas att det inte lir fråga om avledda ord, de skulle gora talen flerdubbla. (T.ex ord
av typen kiiysi 'rep'- kiJyttiili 'binda, fastgora med rep' - kiiytiittiiii 'låta binda el. fastgora med
rep'/ alkaa 'borja'- a/kaminen 'borjan, start' l varma 'saker'- varmuus 'slikerhet').
Ett nomen kan ha 2200 och ett verb 12 000 olika former. Svårigheterna blir annu
storre i och med att olika ord btijs på olika slitt Också har uppvisar fmskan htiga tal.
Nykysuomen sanakirja (Nufmsk ordbok), det iildre standardverket over fmska språket, har 85
nominala bojningstyper och 45 olika bojningstyper for verb. Suomen kielen perussanakirja,
ett nytt standardverk, vars forsta del utkom i fjol, har ett forenklat system: for nomen finns
det 51 olika bojningsgrupper, for verb 27. Det har gjorts forsok att minska antalet
bojningstyper. Knut Cannelin kunde i sin bok Finska språket (1932) noja sig med fem
nominala bojningstyper. Kaino Laaksonen och Anneli Lieko har i Suomenkielen aanne- ja
muoto-oppi (1988) fyra nominala och fyra verbala bojningsgrupper med underavdelningar. Ju
mindre antalet bojningstyper blir desto oftare sttiter vi på oregelbundenheter som måste
ftirklaras på lexikonnivå.
Vidare kompliceras ordbojningen av finskans stadieviixling, som gor att två former av
samma ord kan skilja sig mycket från varandra.
Dessa tal ger en uppfattning om hur invecklad fmskans ordbtijning lir. Systemet kraver
en utforlig behandling. Men i en ordbok med ett begransat antal sidor lir vi tvungna att gora
kompromisser. Ju mera utrymme vi ger åt btijningsuppgiftema desto mindre blir antalet
uppslagsord. Det går inte att redogora for systemet i en ordbok. Som Bo Svensen (1987:68)
sager, får man begransa sig till sådant som ar oregelbundet eller på annat satt oforutsagbart.
Svårigheten ligger i det att man måste bestarnma vad som lir oregelbundet. Skall en given
form av ett ord betraktas som oregelbunden eller oforutsagbar nlir vi har ett språk dlir det lir
mojligt att btija nomen på ca 50 olika satt?
I borjan ar det svårt for en ordboksanvandare att fmna det ratta fmska uppslagsordet
i en ordbok. Ju mer han kan fmska desto lattare blir det, allteftersom hans kannedom om
ordbojning okar. År det mojligt att gora en ordbok som skulle hjiilpa anvandaren att hitta i
ordboken ord som i sina btijda former avviker från uppslagsformen? Vilka mojligheter har
ordboksforfattarna att underlatta anvandarnas arbete?
En talare med finska som modersmål kan producera olika ordformer, det lir en del av
hans kommunikativa kompetens. I den morfologiska och morfofonologiska beskrivningen av
finskan utgår forskarna från att det finns grundformer, ur vilka de konkreta ordformema
harleds. Nominativ i singularis ar den lexikaliska grundformen fOr ett nomen och det ar ju
också den form som finns i ordbocker som uppslagsform, tex. takki, kaappi, tyttiJ, reikii. Som
uppslagsform i en ordbok har vi av verb den fiJrsta infinitiven. Formen består av infinitivstammen och infinitivmlirket (liikku-a, hyppi-ii, hake-a). I ltipande text forekommer
infinitivformen inte så ofta som personformerna. Psykologiskt sett lir infmitivformen inte en
grundform. Den kan inte heller vara utgångsformen for språkets beskrivning. Den starka
vokalstammen (liiku-, hypi-, hae-) har valts som grundform fOr verb i finskans morfologiska
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och morfofonologiska beskrivning. Den aktiva indikativfonnen i presens 3:e person i
singularis (liikkuu, hyppii, hakee) lir den mest frekventa formen i texter- den forekommer
oftare iin någon annan verbfonn. De minsta mojliga fullstiindiga satsema består av ett subjekt
ofta i nominativ singularis, och ett predikat i aktiv indikativ presens tex. Koira haukkuu.
('Hunden skliller.').
Kunde ordbokstraditionen hår foriindras? Kunde man tanka sig att vi for verb i stlillet
for infinitivfonnen skulle ha en annan uppslagsfonn tex. den starka vokalstammen eller en
personfonn i presens indikativ aktivum? Också nu fmns det variation i val av uppslagsfonner,
alla ordbOcker på olika språk har ingalunda nominativ resp. infmitiv som uppslagsfonn. I
ordbocker med latin som klillspråk lir uppslagsfonnen for verb presens indikativ aktivum l:a
pers. i sg. I ordbOcker från estniskan, for estlånningar, står verben i infinitiv Ill.
I Finland har det kommit ut några llirobocker fOr utlånningar som studerar fmska, dlir
ordstammama lir genomgående med i ordforteckningen (Hamåliiinen-Lehikoinen-Steadman,
1990). I ordlistoma fmns som uppslagsord också bOjda fonner med hiinvisning till grundfonnen som annars kan vara svår att hitta. Systemet underlattar elevemas arbete når de skall
producera finska, men stammama har också en viktig funktion for språkets forståelse.
Stammama kan ge elevema stOd når de soker efter ordens betydelse. Finns det i texten ett ord
som kiitensli t.ex. i nostaa klitensli 'lyfta sin hand' kan anvåndaren, om han hittar uppslagsordet klisi och om det finns uppgifter om stammama i ordboken, få stOd for sitt antagande att
kiitensli lir en annan fonn av ordet kiisi.
Olika nWjligheter att ange ordens biijning:

(A) Bojda fonner eller ordstammar som uppslagsord
t.ex. kiiden (gen.ent) se *kasi lkiide- se *kasi
klitenli (ess.ent) l kiite- se *kasi
kiittli (part.ent) l kiit- se *kasi
Dessa lir de basta altemativen for ordboksanvandaren. Tyvlirr kraver de så mycket
utrymme att de inte lir anviindbara i praktiken.
(B) Konventionella uppslagsformer (nominativ sg./infmitiv) +
(a) en indexsiffra som hiinvisar till bojningstabeller som finns forst/sist i boken
t.ex. klisi 27 'hånd'
kuunnella 67*1 'lytte, høre på'
* visar att ordet har en stadieviixlande konsonant, bokstaven anger typen av stadieviixling
(hår nn:nt kuunnellalkuuntelen).
(b) ordstammar efter uppslagsordet
tex. kiisi (kade-/kate-/kat-) 'hånd'
omena (omena-) 'eple'
lapsuus (lapsuude-llapsuute-/lapsuut-)
laplsuus (-suude-1-suute-1-suut-)
lapsuuls ( -de-/-te-1+) 'barndom'
Med det hår systemet kommer vi att få med en stor mangd ord som har endast en stam
som lir likadan som sjålva uppslagsordet. Det lir inte nOdviindigt att ta med dylika fall.
En annan fråga lir om stammama skall ges i klartext eller som forkortningar. Vi har valt
att skriva ut hela stammen då den lir angiven.
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(c)

ords~mar

efter uppslagsordet fOr de frekventaste orden

Detta lir ett alternativ som bygger på tanken att en nyborjare anvander endast ett begransat
antal ord, som hor till de vanligaste i språket Dessa skulle få markering av starnmama.
Efter en tid lar eleven sig ordbtijning och hittar de mindre frekventa orden aven om inte
starnmama fmns med. Nackdelen med systemet lir att ord som omena och lapsuus som inte
lir svåra att hitta i en ordbok skulle forekomma med stammen.
(d) ordstarnmar for de ord vilkas starnmar avviker markant från uppslagsformen
t.ex. apu (avu-/apu-) 'hjelp' ydin (ytime-/ytfm-) 'kjerne'
antaa (anna-/anta-) 'gi'
aalto (aallo-/aalto-) 'bølge'
Ju langre inne i ett ord uppslagsformen skiljer sig från starnmama desto Iattare hittar
ordboksanvandaren det ratta uppslagsordet. Bojda former av ord dlir skillnad forekommer
forst i den 5:e bokstaven som i kielto (kiello-/kielto-) 'forbud' eller kevlit (kevaa-/kevat-)
'vår' eller annu langre inne i ordet torde inte vara omojliga att hitta i en ordbok.
Den nya finsk-norska ordboken skalllaggas upp enligt alternativ (B) så att punkterna (a) och
(b) kombineras, t.ex. apu J•E(avu-/apu-) 'hjelp' eller antaa 56• 1 (anna-/anta-) 'gi'.
Vi lir medvetna om att det lir en komprornissltisning. Det begransade sidoantalet gor
att vi inte kan gora boken så brukarvanlig som vi egentligen skulle ha lust till.
Det finns många frågor utan svar, både sådana som har med språkinllirning at gora och
sådana som hor ihop med anvandning av ordbocker. Kunde vi besvara t.ex. fojlande frågor,
skulle vi ha en tryggare utgångspunkt for vårt arbete.
- Nlir borjar eleverna behlirska finskans ordstammar? Hur lange behover de hjalp?
- Behtiver de i forsta borjan alis en ordbok eller klarar de sig med llirobticker och deras
ordforteckningar?
- Nlir går eleverna over till enspråkiga ordbocker som Nykysuomen sanakirja - om de
overhuvudtaget gor det?
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