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SPRÅKLIG SAMLING   

  

SPRÅKLIG SAMLING Med dette nummeret går eg av som 
Postboks 636, Sentrum Oslo 1. skriftstyrar for SS. Eg har heldt på sidan 
Medlemspenger, kr 40,— pr. år; for skole- nr. 1 1977, og det er på tide at nye krefter 
elever, studenter og pensjonister kr 30,—. t E 1 har h led er ar over. Eg vonar lesarane har att glede 

For Reidunn Guldal og utbytte av bladet i denne tida, og tak- 
Kløfterhagen 77 kar for meg! 
em Ernst Håkon Jahr. 
Tlf.: (02) 33 68 39   

Vær med og diskuter 
strategien for arbeidet 
i 1980-åra: 
Kom på landsmøtet 
15. november! 
  

MELD DEG INN I LS$S! 
Kryss av og send slippen til Landslaget for 

Språklig Samling, Postboks 636, Sentrum, 
Oslo 1. 

[1 Ønsker å bli medlem av LSS 

[1] Ønsker opplysninger om LSS 
[ Ønsker å abonnere på bladet Språklig 

Samling. 

 



SPRÅKLIG SAMLING   

BOKMÅLSSAKA I STORTINGET 
Debatten om bokmålssaka i Stortinget 1. juni i 

år er interessant lesning. Nesten alle som hadde 
ordet, uttrykte sterk tvil om det de var med på å 
vedta. Nedafor har vi gjort et utvalg av sitater 

Per Karstensen: 
Det er etter min oppfatning i dag i vide kretser en vilje til 

å skrive og bruke det vi mer eller mindre presist kaller 
radikalt bokmål. Det er lenge siden vi møtte denne interesse 
og vilje såpass allment utbredt. En skikkelig undersøkelse av 
den faktiske språkutvikling ville kunne registrere dette. Slik 
sett kan det synes betenkelig å forandre læreboknormal og 
rettskrivning i konservativ lei dersom mer radikale former 
ble utelukket. Men det skjer jo ikke. Det som skjer, er at 
former fra tidligere rettskrivningstradisjoner igjen kan få 
innpass i lærebøkene. Nettopp den sterke interessen vi mø- 
ter i dag for folkemål og dialekter, bør være et varsel til 
forlag og lærebokforfattere om ikke å se sin oppgave i å la de 
mest konservative formene invadere lærebøkene. 

Hans Olav Tungesvik: 
Det er under sterkt tvil underskrivne, og Kristeleg Folke- 

parti har gått inn på det eksperiment som dei føreslegne 
endringar etter vårt syn represeriterer. Det har vorte utlagt 
som eit tiltak for å skapa språkfred. No har det vel i røynda 
vore temmeleg fredeleg på denne fronten i dei siste åra, og 
me får vona at framlegga i dagens innstilling ikkje vil 
forstyrra denne freden. Eg må likevel vedgå at eg ottast at 
det motsette kan verta resultatet. Ikje minst er eg uroleg for 
at det kan oppstå uheldige pedagogiske konsekvensar, med 
språkleg forvirring og utryggleik blant elevane og krav om 
fleire variantar av bokmålsutgåver av lærebøker. Ei såpass 
sterk utviding av talet på valfrie former som det her er tale 
om, kan få slike konsekvensar. 

Statsråd Einar Førde: 
Med den lange forhistoria som saka har, og på bakgrunn 

av at framlegga frå Norsk språkråd er uttrykk for språkpo- 
litiske kompromiss, har Regjeringa under noko tvil gjort 
framlegg om at Stortinget sluttar seg til dei endringane som 
er foreslått i rettskrivinga og læreboknormalen for bokmål. 
Tvilen gjeld ikkje den breiare rettskrivinga, men den sterke 
utvidinga av læreboknormalen. Eg oppfattar tilrådinga frå 
Kyrkje- og undervisningsnemnda slik at nemnda samla deler 
denne tvilen, og at Norsk språkråd ved framtidige juste- 
ringar bør prøve å redusere talet på jamstilte former i 
læreboknormalen slik at denne normen blir noko stramma- 
re. I dette arbeidet bør Språkrådet samtidig støtte opp om 
utviklingstendensar som på lengre sikt kan føre våre to 
språkformer nærmare samen. 

Erling Løseth: 
Målet med norsk språkpolitikk siste hundreåret har vore å 

få til ei tilnærming mellom dei to målformene våre. Dette 
har lukkast i eit tempo som har vore i takt med det folk flest 
har følt som ei naturleg språkutvikling. Slik har vi også fått 
til eit stadig større samsvar mellom skriftmålet og talemålet 
til dei store folkegruppene. 

Framlegget til endringar i rettskrivinga og læreboknor- 
malen for bokmål som fleirtalet i Språkrådet har lagt fram, 
bryt med den utviklinga som har vore. Eg synest det var ille 

fra debatten. Disse sitata skulle til fulle vise at 
om Stortinget gjorde et samrøystes vedtak i 
denne saka, var meningene om det hele langt fra 
samstemte. 

at den relativt vesle, men ressurssterke gruppa som står 
attom riksmålsbevegelsen, skulle vinne fram med krava sine 
i Språkrådet. 

Eg har lita tru på at vedtaket om liberalisering av retts- 
krivinga og læreboknormalen for bokmål vil føre til språk- 
fred her i landet, slik mange har uttrykt håp om. Reaksjona- 
ne vil tvillaust kome. Eg trur dei som vil ei språkutvikling 
på folkemålet sin grunn, vil vakne og engasjere seg i striden 
slik at ei reversering i språkutviklinga, som liberaliserings- 
vedtaket kan føre til, likevel ikkje blir det endelege resultat. 

Som representant for Det norske Arbeiderparti, som står 
for demokratisering på alle område, ser eg utviklinga av eit 
skriftmål på norsk folkemåls grunn og språkleg frigjering 
som noko vesentleg i demokratiseringsprosessen. Difor ser 
eg med skepsis på liberaliseringsvedtaket vi vil vedta her i 
dag. 

Ole Gabriel Ueland: 
Det har gjennom heile dette hundreåret vore ein klar 

tendens til tilnærming, og for mange av oss er det ikkje med 
lett hjarte vi ser på fremlegg som gjer at tendensen går i 
motsatt lei. Vi har i heile etterkrigstida møtt sterke krav frå 
visse hald innan riksmålskrinsane om det dei kallar for 
«liberalisering», som vel for det meste vil seia å få inn att dei 
konservative riksmålsformene. Vedtaka i bokmålseksjonen i 
Språkrådet har no gitt desse krinsane tilslutning, men det 
har ikkje gått utan strid, heller ikkje innan dei som høyrer 
bokmålsida til. Mange av dei endringane som det no er 
fleirtal for, har samla ei særs lita overvekt av røyster innan 
bokmålseksjonen. Det er i alle fall ikkje ei samla bokmål- 
seksjon i Språkrådet som vil gå så langt som framlegga i 
stortingsmeldinga no legg opp til. 

Lars Roar Langslet: 
Hvorfor har det tatt så lang tid? Det skyldes fremfor alt at 

en gruppe norskfilologer som ikke likte de liberale retnings- 
linjene Stortinget hadde gitt, har kjempet med nebb og klør i 
Språkrådet for å hindre at disse linjene noen gang skulle bli 
satt ut i livet. De har vist en imponerende oppfinnsomhet i 
forhalinger og manipulasjoner. Men deres argumenter ble 
omsider avvist og deres forslag stemt ned i Språkrådet. Så 
skriver de lange appeller til departementet om å desavuere 
det råd de selv deltar i. Og når heller ikke det nytter, setter 
resolusjonskvernene igang overfor Stortinget. Også vi har 
mottatt en rekke appeller om at vi ikke må finne på å bryte 
med den politikken som Stortinget forkastet for 11 år siden. 
Men norskfilologene på Blindern har ikke noen eien- 

domsrett til norsk språk. Det er Stortinget som har det 
avgjørende ord også på dette felt. De ærgjerrige språkpoliti- 
kerne i våre akademiske isolater burde heller legge krefter i 
å høyne den faglige standard i norskstudiene ved universi- 

Forts. neste side. 
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teter og høyskoler, hvor innføringen i moderne norsk jevnt 
over er utillatelig dårlig og forskningen ensidig konsentrert 
om «sosio-lingvistikk» inspirert av kvasimarxistiske teorier 
og sentimental dialektideologi. Det er et bedrøvelig avsnitt 
av vårt akademiske liv. Men deres lyst til å drive politikk 
under vitenskapelig maske er til gjengjeld upåklagelig. 

Stein Ørnhøi: 
Det var ingen lett oppgave for Språkrådet å skulle forme 

ut et konkret forslag på grunnlag av det temmelig vage og 
tvetydige mandatet det hadde fått. Det tok sju år med lange 
og harde drakamper før de endelige avstemningene i rådet 
kunne foregå i januar 1979. Og oppgaven ble ikke gjort 
lettere av den holdningen riksmålsbevegelsen viste, med 
stadige ultimatum og trusler om å sprenge rådet dersom 
bevegelsen ikke fikk kravene sine oppfylt. Riksmålsorgani- 
sasjonene er de eneste som har kommet med slike trusler, og 
de har holdt fast ved dem også etter at forslagene var vedtatt 
i Språkrådet og sendt over til videre behandling i departe- 
mentet. Dette har skapt en press- og tvangssituasjon som 
har satt sitt klare preg på det forslaget Språkrådet til slutt 
kom fram til. Mye av den harde kritikken som har vært reist 
mot Språkrådets behandling av denne saken, bl.a. fra noen 
av de mest kvalifiserte fagfolka vi har på dette feltet, er 
således berettiget. F.eks. er det ikke gjort noe for å undersø- 
ke hvordan de omstridte formene faktisk står i språkbruken 
— riksmålsrepresentantene satte seg imot det, trass i at lov 
om Norsk språkråd uttrykkelig sier at rådet skal «følge 
utviklingen av norsk skriftspråk og talespråk» og drive 
normeringsarbeidet sitt på det grunnlaget. 

Det er heller aldri blitt undersøkt om den nåværende lære- 
boknormalen og rettskrivinga virkelig skaper noen særlige 
problemer for dem som blir mest direkte berørt, nemlig 
elever og lærere i skolen. Det er ingen ting som tyder på det, 
tvert imot går Landslaget for norskundervisning, som orga- 
niserer norsklærere på alle trinn i skoleverket, sterkt inn for 
å beholde læreboknormalen slik den er nå. 

Sjøl om vi har våre tvil når det gjelder utvidinga av 
læreboknormalen, så er vi enig i at det blir satt vide rammer 
for den rettskrivinga skoleelevene må bruke. Det er f.eks. et 
helt legitimt synspunkt at barn som mangler hunkjønn i 
talespråket, har store vansker med å lære seg å beherske 
denne kategorien i skrift — det gjelder som kjent først og 
fremst bergenske barn. Det karakteriserer riksmålbevegel- 
sen at den sjelden har brukt dette argumentet for kravene 
sine. Men Språkrådet har ikke vurdert om rettskrivinga også 
skaper problemer for andre enn dem som har tradisjonelle 
riksmålsformer i talen, og i tilfelle på hvilke punkt. Dette 
bør rådet få i oppdrag å undersøke, og eventuelt foreslå 
lettelser også der om det viser seg ønskelig. 

Osmund Faremo: 
For min del må eg tilstå at eg er svært skeptisk til den 

endring av rettskrivinga og læreboknormalen for bokmål 
som meldinga og komiteinnstillinga meir eller mindre 
heilhjarta går inn for. 

For min del har eg hatt ei svært avslappa innstilling til 
den meir skarpe og uforsonlege språkstriden, og har funne 
det mest rimeleg å gjere mitt til at vi kunne arbeide oss fram 
mot eitt skriftspråk. 

Sett på ein slik bakgrunn er denne saka eit stort vonbrot. 
Det blir rett nok sagt at dette ikkje er nokon invitt til ny 
språkstrid, men tvert imot ei oppfølging av språkmeldinga 
eller Vogt-komiteens innstilling som var eit fredsbevarande 
dokument! 

Eg har dessverre inga tru på det. Tvert imot er det mitt 
inntrykk at toleransen overfor nynorsk er svært liten i bok- 
målskrinsar i dag, og spesielt i den aktivitetsgruppa som står 
bak starten på denne saka. Og toleransen er også minkande. 

Hans Hammond Rossbach: 
Skal en vurdere forslaget som ligger på bordet som et 

kompromiss, må en spørre: Et kompromiss mellom hva? I 

utgangspunktet kunne en godta eller avvise riksmålsbeve- 
gelsens krav. Ser vi på resultatet av Språkrådets arbeid, vil 
vi finne at det i hovedsak er riksmålsbevegelsen som har fått 
innfridd sine krav. Det gjelder bl.a. ikke-bruk av a-endinger 
i hunkjønn entall, og det gjelder en mengde enkeltord. Det 
eneste punkt der riksmålsbevegelsen har gitt avtall på egne 
former, er ved ord som nå, etter m.m. I disse tilfellene har 
imidlertid ikke, som jeg har nevnt, riksmålsbevegelsen anty- 
det at de vil godta forslaget. Det er derfor et spinkelt 
grunnlag for å kalle forslaget et kompromiss. 

Forslaget innebærer i hovedsak liberalisering bare i én 
retning, i retning av tradisjonelt riksmål. Jeg vil ikke avvise 
enhver liberalisering. Det må finnes såpass vide rammer at 
skoleelever med forskjellige talemål kan finne en skriftnorm 
som passer dem uten for store vansker. Dette finnes etter 
min oppfatning i dag, og en videre liberalisering må ta 
hensyn til andre enn riksmålsbrukernes interesser. 

Som en konklusjon må jeg derfor si at forslagene som er 
lagt på bordet, ikke er gode. 

En brukbar løsning på denne saken burde være: 
1) Å godta «liberaliseringsforslagene» når det gjelder 

rettskrivningen. 
2) Å beholde den nåværende læreboknormalen utenom de 

endringer som ble foreslått nesten enstemmig av bokmål- 
seksjonen i Språkrådet. 

På denne måten vil vi kunne komme riksmålsbevegelsen i 
møte, i og med at tradisjonelle riksmålsformer ikke lenger 
blir «forbudt». Samtidig beholder vi en faglig forsvarlig og 
forholdsvis fast læreboknormal. Vi unngår på denne måten 
praktiske, pedagogiske og etter min oppfatning også økono- 
miske problemer. 

Oddleif Fagerheim: 
I dag har vi i Stortinget fått lagt på pultane våre ei lang 

liste som bokmålsseksjonen i Norsk språkråd har arbeidt 
med i årevis. Det er ei liste over ordformer som visse krinsar 
så ihuga gjennom mange år har ofsa på for å få godkjent i 
bokmålet sitt. Dei kallar det liberalisering. Nå tykkjer eg for 
min part at framlegget tyder på ei slags konservering, som 
helst går ut på å gi rom for ordformer som ei tid har vore på 
vårt språklege museum, men som visse krinsar nå vil ta vare 
på. 

Men at dette framlegget som i dag ligg på vårt bord, skal 
bli opptakten til ein avslutnad på norsk målstrid, har eg lite 
tru på. Tvert imot vil tilrådinga frå Norsk språkråd stå for 
ein fornya strid om folkemålet sin rettkomne plass i våre to 
skriftmål. Og det er ein strid som nye generasjonar nok vil 
føre med inspirasjon og glede. 

Statsråd Einar Førde: 
Eg må få distansere meg frå visse merknader om språk- 

forsking som representanten Langslet målbar. Eg har ingen 
føresetnader for så kvikt og lettvint å frådøme viktige ut- 
viklingstrekk i moderne norsk språkforsking all ære. Etter 
det eg kan skjøne, er det som her har forarga representanten 
Langslet så mykje visse tilløp til at noen forskarar nå be- 
handlar språk som samfunnsfenomen og ikkje berre som eit 
filologisk fenomen. Eg vil ikkje ha skråsikre meiningar om 
dette, men skulle eg ha ei meining, ville eg seie at vi truleg 
har hatt for lite forskning om slike sider ved språket og ikkje 
for mykje. Det kan hende at dei som har drive slik forsking, 
har hatt eit radikalt språksyn, men det kan ikkje diskvalifi- 
sere dei. 

Tore Austad: 
Dette har vært en merkelig debatt, hvor enkelte av dem 

som har vært med på innstillingen, bruker hele sitt innlegg 
ikkje til å støtte innstillingen, men til å marsjere fram alle 
sine reservasjoner, innvendinger og betenkeligheter i smått 
og stort. Hr. Løseth og hr. Tungesvik har til og med den 
sterke innvending at saksordføreren har arbeidet så fort at 
de ikke riktig visste hva de var med på. Forts. side 19. 
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Språkminoritet i Norge: 
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DØVE BARNS TO SPRÅK 
Av Marit Vogt-Svendsen 

Denne artikkelen gjør greie for en lite påakta 
språklig minoritet i Norge: de døve og deres 
tegnspråk. De fleste av oss har vel hatt den 
oppfatninga at tegnspråket til de døve er det 
taleunderstøttende tegnspråket som vi av og til 
har sett på tv. I denne artikkelen får vi imidler- 
tid vite noe annet, nemlig at de døves egentlige 

»«Ikke snakk med så høy stemme, da! — Du 
uttrykker deg klønete! — Det heter ikke jente, 
men pike er riktig. — Sitt pent når du snakker! — 
Stå rolig, da! — Du snakker alt for fort! — Ikke 
vift slik med armene. — Se slik ja, det var bedre. 
— Du har virkelig en pen stemme.» 

Mange av oss kjenner igjen disse uttalelsene 
som er ris og ros av vårt talespråk i barne/ung- 
domsår spesielt. Jeg er vokst opp i språkmiljø 
der både talespråk og tegnspråk var kommuni- 
kasjonsformene, d.v.s. i språkmiljø med hørende 
og døve. — Ris og ros fikk vi for tegnspråket som 
for talespråket. Innholdet var det samme i utta- 
lelsene for de to kommunikasjonsformene, men 
ord/tegnvalget måtte nødvendigvis bli noe for- 
skjellig ettersom språkene er forskjellige: 

«Ikke bruk så store tegn! — Så fine tegn du 
har! — Sitt pent når du bruker tegn! — Det var 
galt tegn du brukte der. — Ikke overdriv mimik- 
ken slik. — Prat rolig nå, — slik ja!» 
Som vi ser synes de samme sosiolingvistiske 

reglene å være gjeldende i talt som i tegnet 
språk. Samfunnet, da gjerne representert ved 
foreldre og besteforeldregenerasjonen har hatt 
klare formeninger om hva som er «riktig/gal» og 
«stygg/pen», «passende, ikke passende» språk- 
bruk. 

Fra jeg var ganske liten har jeg som mange 
andre barn reagert på kritikken av språket som 
faktisk var mitt og som jeg bevisst og/eller ube- 
visst valgte å bruke nettopp med den mimikken, 
de gestene og den stemmehøyden eller størrelsen 
på tegnene, videre nettopp med det eller det 
tegn/ordvalget for å få fram min mening i inn- 
holdet. Mine reaksjoner mot språkkritikken er 
en del av min motivasjon for å være opptatt av 
språk og språkbruk som artikkelen omhandler. 
Min spesielle motivasjon for å være opptatt av 
tegnspråk vil jeg si litt om i det følgende da den 
ög synes relevant i forhold til innholdet i artik- 
kelen. 

tegnspråk er noe langt mer utvikla og viktig: for 
mange døve er det deres virkelige morsmål. 

Deler av denne artikkelen er utdrag fra for- 
fatterens hovedoppgave ved Statens spesiallæ- 
rerskole våren 1981, om munnens funksjon å 
tegnspråket. 

Ettersom døve ikke hører og tegnspråket er et 
språk for synet brukte jeg sjelden talen når jeg 
som barn pratet med døve. Som 20-åring be- 
gynte jeg imidlertid lærerpraksis i døveskolen 
etter endt lærerskoleeksamen. Her er det for- 
ventet at lærerne, som fortsatt vanligvis er hø- 
rende, og elevene skal bruke talestemmen når de 
kommuniserer med hverandre. Det vil i praksis 
si at de enten bruker norsk talespråk eller van- 
ligst i dag talespråket med tegn som støtte for 
talen. Hensikten er at barna hele skoledagen 
skal være i et naturlig talespråkmiljø, for på 
denne måten om mulig å holde talespråket ved 
like og utvikle det videre i egenbruk og for- 
ståelse.. (Kommunikasjonsmetodens relevans 
kommer jeg tilbake til.) 

En av de vanskeligste og kanskje mest læreri- 
ke språksituasjoner jeg har vært i, er nettopp 
denne tiden i døveskolen hvor jeg for første gang 
skulle forsøke å kombinere tegn og tale. Det 
fungerte rett og slett ikke! Tegnene kom i en 
annen rekkefølge enn ordene. — Av og til brukte 
jeg flere tegn enn ord, andre ganger flere ord 
enn tegn for å uttrykke det samme. — Andre 
ganger følte jeg meg tvunget til å kutte ut det 
norske ordet for å få uttrykt tegnet, — tegnet 
syntes avhengig av en spesiell munnform og ble 
uforståelig om jeg istedenfor hadde et norsk ord 
på munnen. — Talespråket som tegnspråket 
skiftet karakter. — Barna forstod meg ikke så 
godt som tidligere og misforståelsene var mange. 

Selvfølgelig gikk kommunikasjonsformen be- 
dre etter hvert som jeg fikk mer øvelse i å 
tilpasse tegnene til talen. Men en naturlig og 
behagelig form ble det ikke. Det var som å 
snakke to språk samtidig, noe som syntes å gå 
på bekostning av dem begge og kommunika- 
sjonsformen opplevdes ikke tilfredsstillende 
verken for elevene eller meg. Etter hvert valgte 
vii stadig flere situasjoner «å gå veien om» et av 
språkene, tegnspråket, for på den måten å forstå 
hverandre. Forts. neste side. 
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Bevisstheten om at tegnspråket var et selv- 
stendig språk med andre regler og språksymbo- 
ler enn talespråket økte. — Om dette handler da 
også artikkelen: Jeg vil komme med generelle 
opplysninger om tegnspråkets brukere og miljø, 
tegnspråkets tegnforråd og grammatikk. Videre 
vil jeg drøfte kommunikasjonsformen tegn til 
talen brukt som undervisningsspråk. — Jeg vil 
forsøke å belyse døve barns behov for to selv- 
stendige språk og noen konsekvenser av nyere 
viten om tegnspråket. — Selvfølgelig kan man 
belyse et felt som dette fra mange synsvinkler. 
Min synsvinkel er imidlertid pedagogisk, som 
naturlig er for meg som døvelærer. Jeg håper å 
kunne være klargjørende om ikke dekkende i 
min beskrivelse av «døve barns to språk». 

TEGNSPRÅKETS BRUKERE OG MILJØ: 
I Norge i dag utgjør døve en gruppe på ca. 

3000 personer. Tegnspråket er det språket 
mange i gruppen må bygge sin språkforståelse 
på. Døve ser da også på tegnspråket som sitt 
primærspråk. Dette til tross for at bare et fåtall 
har fått utvikle sitt tegnspråk i sin familie, da 
kun 3% av døve i Norge har døve foreldre. (0. I. 
Schrøder, pers. komm. 1981.) 
Døveforeningene og døveskolene er de språk- 

miljøene som døve har ferdes i langt tilbake i 
historien. (Schrøder 1878, Sander 1980.) I 1825 
fikk vi vår første døveskole i Norge, grunnlagt 
av Andreas Møller i Trondheim. Møller var selv 
døv. 1878 er året for grunnfestelsen av den 
første døveforeningen i Norge. Den forgrenet seg 
senere over hele landet med egne idrettsklubber, 
ungdomsforeninger, kvinneklubber, bridge- 
klubber osv. Øverste organ er Norges døvefor- 
bund med sete i Bergen. Døveforbundet har sitt 
eget tidsskrift. I forrige århundre fikk døve også 
sin egen døveprest. Fra denne tiden har døves 
menighet vokst fram og i storbyene i Norge i dag 
har døve egne kirker. Døveorganisasjonene i de 
forskjellige land har et bredt internasjonalt 
samarbeide. 

«Døves kultur» er et brukt begrep (Savisaari 
1974, Padden 1980), men må ikke uten videre 
f.eks. sammenlignes med en annen minoritets-; 
gruppes kultur i Norge, f.eks. chilenere og pa- 
kistanere. Døve har, som flere av disse gruppe- 
ne, egne foreninger og kirker og de gifter seg 
ofte med hverandre. Men i motsetning til en del 
av de andre minoritetsgruppene i Norge gjør de 
det ikke fordi de tilhører et annet trossamfunn, 
oppdragelse, har andre matskikker osv. Døve i 
Norge tilhører den norske kulturen, men de har 
et språkfellesskap med hverandre som gjør at 
egne foreninger, skoler og kirker er viktige. 
(Ohna 1978.) «En mucket viktig sida hos språket 
år dess roll som gruppsammanhållande faktor. 
De som talar samma språk kjånner sig som en 
grupp» — sier P. Linell i sin bok Månniskans 
språk (1978), s. 22. 

Foreningene, skolene og kirkene har betydd 
mye for døves språkutvikling. Til tross for at 
tegnspråket til tider har vært «forbudt» i en- 
kelte av døveskolene, og foreldre er blitt frarå- 
det bruk av tegnspråk i hjemmet, er det i døve- 
skolene barna har lært språket av hverandre. 

Døveskolene i Norge er internatskoler. Det vil 
si at elevene ikke bare i skoletiden, men også i 
fritiden har kunnet anvende tegnspråket med 
hverandre. Grunnskolene er plassert rundt om i 
landet: Trondheim, Oslo, Holmestrand, Andebu, 
(Øyer nedlagt 1979). 
Videregående skoler er i Bergen, Stavanger, 

Oslo og på Ål. — Således har også dialektiske 
forskjeller kunnet utvikle seg i tegnspråket. 

Ettersom det ikke er vanlig at hørende barn 
bor på internatskoler og at hørende samles i 
egne foreninger og menigheter hvor språket på 
samme måte som for døve er det samlende fel- 
lesskap, forstår vi døve som sier at de i tillegg til 
sin norske kultur tilhører «døves kultur». — Be- 
retninger fra døveskolene, døveforeningene og 
døves menighet oppigjennom tidene er beret- 
ninger av ren kulturhistorisk verdi. Det er i 
disse språkmiljøene tegnspråket har gått i arv 
fra generasjon til generasjon. I disse språkmil- 
jøene har tegnspråket hatt utviklingsmuligheter 
slik at det, som talespråket, har tilpasset seg 
enhver ny tid. Men vi skal ikke glemme at et- 
tersom brukerne av tegnspråket bor i et land 
hvor det snakkes og skrives norsk, er selvfølge- 
lig også tegnspråket preget av landets tale/sk- 
riftspråk. Hvor meget tale/skriftspråket preger 
tegnspråket varierer fra situasjon til situasjon, 
fra person til person. 

TEGNSPRÅKETS TEGNFORRÅD OG GRAM- 
MATIKK: 

Tale/skriftspråkets ordforråd og grammatikk 
er forskjellig fra tegnspråkets tegnforråd og 
grammatikk. Tegnspråket er et språk for synet i 
motsetning til talespråket som er et språk for 
hørselen. Fordi språkene har utviklet seg for 
hver sin oppfattelseskanal, må nødvendigvis 
også oppbygningen av dem være forskjellig. 
Imidlertid er tegnspråket, i likhet med mange 
talespråk i verden, fortsatt ikke nedtegnet, og 
man har heller ikke fått kartlagt dets gramma- 
tikk. Men forskning er i gang og vesentlige 
punkter om tegnet språk mener man ut fra den- 
ne forskning nå å kunne beskrive (Stokoe 1960, 
Klima/Bellugi 1979.) 

Tegnspråket som talespråket er i dag fra 
språkvitenskapelig hold sett på som naturlige 
menneskelige språk, dvs. de er verbale. (Sjøgren 
1978, Fromkin/Rodman 1978.) Det vil bl.a. si at 
språkene er levende og kulturbærende og at 
brukerne av språkene kan forstå og uttrykke det 
de har behov for av abstrakter og konkreter. Det 
talte språket betegnes som vokalt/auditivt et- 
tersom produksjonssettet er lyd (vokalt) og 
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mottakerapparatet er hørsel (auditiv kanal). 
Tegnspråket betegnes som gestuelt/visuelt. Her 
er produksjonssettet bevegelser i hendene og 
kroppen for øvrig (gester), og mottakerapparatet 
er synet (visuell kanal). Både tegnspråk og ta- 
lespråk er språk i stadig utvikling. Behovene for 
nye tegn og ord dukker opp ettersom samfunne- 
ne utvikler seg. Og naturlig former menneskene 
disse tegnene og ordene. Noen forblir tegn og 
ord som går i arv til barn, barnebarn og olde- 
barns barn. Andre tegn og ord passer til en 
bestemt tidsepoke. Naturlig glir de ut av men- 
neskenes tegn/ordforråd. Språkene er ikke in- 
ternasjonale. Hvert land har sitt tale- som 
tegnspråk med dialektiske forskjeller. 

Ettersom det er en umulighet å avlese all tale 
— kun en tredjedel av språklydene kan sies å gi 
et sikkert avleserbilde — og døve ikke hører, er 
tegnspråket de døves naturlige kommunika- 
sjonsmiddel. 

La oss nå se litt nærmere på tegnspråkets 

oppbygning. 
Det mest iøyenfallende for oss synes å være 

hendenes bevegelse eller «fekting» i tegnsprå- 
ket. Om vi tar oss tid til å iaktta språket, merker 
vi oss at hendene har forskjellige former. Hån- 
den kan f.eks. være krummet eller flat, ha sam- 
lede eller sprikende fingre. Mindre iøyenfallende 
er det at hendene i utføringen av tegnet beveges 
innenfor et begrenset område. Et tegn kan f.eks. 
utføres ved brystet eller oppe ved pannen, unn- 
tagelsesvis ved knærne. Tegnene i tegnspråket 
synes altså å ha en prinsipiell oppbygning som 
ordene i talespråket har det. Vi kan som vi ser 
av det ovenstående kort beskrive et tegn i tegn- 
forrådet med en eller to hender som utfører en 
bevegelse i tilknytning til en kroppsdel. Disse 
tegnets tre manuelle aspekter har fått betegnel- 
sen artikulator, artikulasjon og artikulasjons- 
sted. (Bergman 1977). 
Hendenes bevegelse er imidlertid ikke nok i 

utføringen av tegnene. Andre artikulatorer som 
munn, hode, øyne og kropp har også språklig 
funksjon, og er altså verbale elementer i tegn- 
språket. De må ikke forveksles med mer eller 
mindre tilfeldige gester og mimikk. F.eks. finnes 
det tegn som foruten den manuelle komponen- 
ten er avhengig av en bestemt posisjon på mun- 
nen. Om munnen i et slikt tegn endrer form, blir 
tegnet et annet eller det kan bli meningsløst. I 
enkelte tilfelle kan munnens posisjon eller beve- 
gelse alene utgjøre tegnet. (Baker 1980, Vogt- 
Svendsen 1981.) De fleste undersøkelser og be- 
skrivelser av tegnspråk i Europa har imidlertid 
hittil tatt for seg hendenes utføring av tegn- 
nene. 
Om vi sammenligner tegnet og talt språk, ser 

vi at vi finner egenskaper som er mer typiske for 
det ene språket enn for det andre. Språksymbo- 
lets eller tegnets plassering i rommet gir mulig- 
heten for bevegelse i tre romdimensjoner og er 
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en typisk egenskap for tegnspråket. Betegnelsen 
er spatialitet. 
Både i talt og tegnet språk har utstrekning i 

tid, de er temporale. Bergmann (1977) sier at 
begge språk har suksessiv organisasjon i det 
både ord og tegn følger på hverandre i tid. 
Tegnspråket kjennetegnes dessuten med samti- 
dig forekomst av språklige element, simultani- 
tet. I det følgende skal vi i et sitat fra Døvas 
teckenspråk, en innledning s. 29 og 30, se hva 
Bergman sier om denne egenskapen som er mer 
typisk for tegnet enn talt språk: 

— «Exempel på simultaniteten finner vi i de 
enskilda teckens struktur. De kan inte segmen- 
teras i på varandra føljande enheter eftersom en 
kroppsdel och den rørelse den utfør inte låter sig 
isoleras från varandra. Her kan vi också åter- 
gien nemna att det inte bara er en eller två 
hender som agerar, det finnes even rikligt med 
exempel på hur andra rørliga kroppsdelar, så- 
som munn, øgon, axlar er medproducenter. 
Även satsstrukturen kan sågas karaktåriseras 
av simultanitet, såtillvida att två tecken kan 
utføras samtidig — ett av varje hand, vilket møj- 
liggjøres av at synsinnet har stor kapacitet att ta 
emot samtidig information.» — 

Muligheten for å la språksymbolet ligne det 
det refererer til (inkonitet), er mer typisk for 
tegnet enn talt språk. Et tegn kan immitere eller 
avbilde utseende til f.eks. båt, hus og bil. Talt 
språk har også muligheten for å anvende immi- 
terende språksymboler. Ettersom talt språk er 
auditivt, begrenses imidlertid immitasjonen el- 
ler lydhermingen av enkelte tings lyder, f.eks. 
togets «tøff, tøff», og blir ikke hyppig brukt. 

Etter nå svært kort å ha sett på tegnets opp- 
bygning og typiske tegnspråkegenskaper som 
spatsialitet, simultanitet og ikonitet, skal vi se 
litt på betydningen og sammensetningen av teg- 
nene. 

At tegnspråket blir betraktet som et fullverdig 
språk, er av forholdsvis ny dato i språkforsk- 
ningsmiljøene. Og aksepten av tegnspråket som 
sådant er ikke spredt til alle miljøer i samfunnet. 
Fortsatt leser og hører vi i dag om at tegn- 
språket har «amputerte» eller «avkuttete» set- 
ninger, at tegnspråket er eksempel på ikke- 
språklig språk eller ikke-verbalt. (Falkenberg 
1979 — Supplement til mønsterplanen 1975.) 

Jeg vil forsøke å se litt nærmere på årsaken til 
at myten om døve som grupper med fattig og 
primitivt språk fortsatt er i live. Flere norske 
døve behersker tegnspråket bedre enn tale/sk- 
riftspråket og snakker/skriver et gebrokkent 
norsk. Dette kan sammenlignes med en annen 
nordmanns gebrokne engelsk eller en hørendes 
gebrokne bruk av tegnspråk. Døves bruk av ta- 
le/skriftspråket er imidlertid ikke tradisjonelt 
sett på som «gebrokkent», men faktisk tatt som 
eksempel på deres mangelende språk og som 

Forts. neste side. 
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eksempel på at tegnspråket er fattig, et forsøk 
på å kopiere talespråket. Man har forsøkt å 
«oversette» tegnspråket tegn for tegn til ord 
bl.a. fordi man har trodd at tegnspråket tegn for 
tegn til ord bl.a. fordi man har trodd at tegn- 
språket var et forsøk på å kopiere tale/skrift- 
språket i symbol og syntaks. 
«FERDIG FØR» — «OLE JEG» — «SNILL DU» 

osv. er eksempler på direkte «oversettelse» fra 
tegnspråket eller eksempler på gebrokken bruk 
av talespråket. Vi ser at disse eksemplene sagt 
eller skrevet med norske ord høres amputerte/ 
avkuttede ut. Egentlig er vel dette gebrokne 
språket og forsøket på direkte «oversettelse» 
ikke eksempel på døves manglende språk og 
fattige tegnspråk, men henholdsvis eksempler 
på døves manglende kjennskap til tale/skrift- 
språket og hørendes manglende kjennskap til 
tegnspråket. 

Vi oversetter f.eks. ikke fra engelsk «How do 
you do» til «hvordan gjør du gjøre» på norsk. 
Men f.eks. «Hvordan har du det» er en overset- 
telse som noenlunde dekker meningen i innhol- 
det. En oversettelse av «OLE JEG» i tegnspråket 
må bli f.eks.: «Jeg heter Ole» for at meningen i 
tegnspråket skal komme fram i talespråket. De 
andre to eksemplene: «FERDIG FØR» og 
«SNILL DU» kan f.eks. oversettes med: «Jeg er 
ferdig» og «Du er snill». 

Det er sannsynlig at man i direkte oversettelse 
fra et språk til et annet, som også deler av 
gebrokken tale kan være eksempel på, får et 
språk som «høres rart ut» og/eller blir galt, 
meningsløst og unyansert. (Steiner 1975.) Flere 
ord i ordforrådet og tegn i tegnforrådet har 
nemlig ikke tilsvarende språksymboler i frem- 
mede tale/tegnspråk og kan derfor vanskelig 
taes med i direkte oversettelser. Forsøk på di- 
rekte oversettelser er egentlig ingen oversettelse 
av meningen fra et språk til et annet, men kan 
sies å være gjengivelse av enkelte språksymbo- 
ler. 

«TEGNSPRÅKNORSK»: 
Gjennom tegnspråket som det nå er blitt be- 

skrevet, har de fleste døve barn fått sin språkut- 
vikling. Dette gjelder i hovedsak den gruppe 
døve barn som er født døve eller er blitt døve før 
ervervet talespråk. Som jeg også har beskrevet 
tidligere i artikkelen, lærer døve språket av 
hverandre, de yngre barna tar etter de eldre. 
Tegnspråket blir også bl.a. betegnet med «døves 
eget tegnspråk» og «norske døves tegnspråk». I 
denne artikkelen vil jeg holde meg til betegnel- 
sen tegnspråk for det tegnspråket døve bruker 
seg imellom. 

De senere år har det vært tilbud om tegn- 
språkkurs over store deler av landet. (Norges 
døveforbund 1978 og 1979.) Opplæringen er for- 
øvrig bygget på et tale/skriftspråk tilpasset 
tegnspråk, og heretter i artikkelen kalt tegn- 

språk-norsk"). Dvs. at tegnene skal fungere som 
en støtte for talen, slik at tegnene følger tale- 
språkets ord og grammatikk. Tegnutvalget må 
derfor konsentreres om de tegn fra tegnspråket 
som kan oversettes direkte til et ord. Andre tegn 
fra tegnspråket er ikke funnet hensiktsmessige 
og nye er blitt konstruert. Jeg vil i denne sam- 
menheng henvise til min hovedoppgave v/Sta- 
tens spesiallærerhøgskole våren 1981. 

I min undersøkelse av tegn med fast oral 
komponent har jeg funnet tegn som ikke kan 
utføres med norske ord på munnen. Tegnene er 
avhengig av bestemte munnstillinger, tegnene er 
i aktiv bruk og muligens en viktig del av språk- 
ets kulturarv. Det viser seg at disse tegnene er 
blant de som ikke er med i «tegnspråknorskens» 
tegnutvalg. — I fjensynsprogram med tegnspråk 
er det vanligvis «tegnspråknorsk» seerne blir 
presentert for. 

Undervisnigen i tegnspråknorsk omfatter 
altså i liten grad tegnspråkets grammatikk og 
trening i å avlese (forstå) tegnspråket slik døve 
bruker det seg imellom. — Opplæringen er imid- 
lertid under stadig bearbeidelse, som en følge av 
den nyere viten så vel som en begynnende hold- 
ningsendring i samfunnet til tegnspråk. Men ut- 
vikling fra teori til praksis tar alltid tid og vi 
kan bare sies å være i begynnerfasen med å ta 
konsekvensene av nyere viten om tegnspråk. 

Innføringen av tegnspråknorsk med sine 
mangfoldige opplæringstilbud synes i tillegg til 
å ha bidratt til at mange døve og hørende i dag 
faktisk kan kommunisere med hverandre, også å 
ha vært med på å holde myten om døves tegn- 
språk som primitivt og «galt» i live. 
Tegnspråknorsken fikk nemlig i sin startfase i 

midten av 60-årene betegnelsen «Riktig norsk 
tegnspråk» (Norges døveforbund 1973) og «det 
nye tegnspråket». Bl.a. som en følge av disse 
betegnelsene og den stadige kursvirksomheten 
synes uttrykk som: «det gamle tegnspråket, gale 
og gamle tegn» å bli vanlige for tegnspråket 
døve brukte seg imellom og faktisk aktivt bru- 
ker den dag i dag. 

Det er ikke å undres at forvirringen omkring 
de mangfoldige uttrykk og betegnelser for 
tegnspråk er stor. — I tegnspråkmiljøene som i 
talespråkmiljøene (nynorsk, samnorsk, bokmål, 
riksmål) i Norge kan vi snakke om en språkstrid 
mellom ulike grupper av språkbrukere. 

Tegnspråkstriden synes å ha ført til at flere 
døve og enkelte hørende ble usikre på om deres 
språk var «bra nok» — noe som sitter igjen den 
dag i dag. Døve barn og voksne som tidligere ble 
korrigert på sitt tale/skriftspråk av hørende, ble 
nå også korrigert på sitt tegnspråk. Døve korri- 
gerte hverandre og hørende korrigerte døves 
tegnspråk: «Det var galt tegn — dette er det 
riktige «nye tegnet» — nå sa du tegnene i gal 
rekkefølge» osv. 

Det er nærliggende å tenke seg at innføringen 
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av tegnspråk-norsk kan være en fortsettelse av 
«undertrykkelsen» av tegnspråket og dermed 
også en «undertrykkelse» av språkets brukere. — 
Det skal samtidig være nevnt at kurstilbudene i 
konstruksjonen av tegnspråknorsk muligens har 
vært en nødvendig prosess i samfunnet som en 
begynnende forståelse og aksept av tegnspråket 
døve bruker. 

I denne beskrivelsen av tegnspråkstriden er 
jeg ikke dekkende, til det er emnet for stort og 
vidtomfattende. — Jeg håper allikevel å være 
klargjørende da beskrivelsen synes nødvendig 
som bakgrunn for det følgende. 

DØVE BARNS UNDERVISNING BASERT PÅ 
TALE/SKRIFTSPRÅKETS PREMISSER: 
Om vi f.eks. ser på undervisningen av døve 

barn, finner vi i teori og holdninger at uttrykk 
for at tegnspråket hemmer og sinker tale/sk- 
riftspråksutviklingen fortsatt i dag gjør seg 
gjeldende. (Supplement til mønsterplanen 1975.) 
Fortsatt i dag finnes det flere døveskoler i Euro- 
pa der bruk av tegnspråk er «forbudt» (i under- 
visningen som i frikvarterene). Dette bygger 
bla. på filosofien om at tegnspråket er primitivt 
og fattig og kun et forsøk på å kopiere talesprå- 
ket, videre på en holdning om at godt språk er 
ensbetydende med god tale. Vi finner dette igjen 
i beskrivelser langt tilbake i historien (Walther 
1882), og det gjenspeiles også i våre folkeeven- 
tyr. Ikke bare døve, men også andre som har 
vanskeligheter med talen, blir fort sett på som 
mindre begavet og som mennesker med dårlig 
språk. (Anderson 1945.) 

I døveundervisningen i Norge i dag har man 
riktignok stort sett akseptert at barna seg imel- 
lom bruker tegnspråk. Videre har man akseptert 
at det er en umulighet å avlese all tale på mun- 
nen, og at døve barn derfor ikke lærer talesprå- 
ket ved at læreren bruker det alene som under- 
visningsspråk. De fleste døvelærere har derfor 
gått bort fra den rene oralmetoden, dvs. under- 
visning basert bare på talespråk. 

Men troen på at døves tegnspråk brukt som 
undervisningsspråk hemmer tale/skriftspråks- 
utviklingen, er altså gjeldende. I «undervisning 
av hørselshemmede elver» — supplement til 
mønsterplanen 1975, nevnes det at undervis- 
ningen for døve må bygge på visuelle stimuli og 
at det vil være nødvendig å ta i bruk forskjellige 
former for «non-verbal» kommunikasjon. Jeg vil 
anta at den «non-verbale» kommunikasjon her 
bl.a. refererer til døves tegnspråk uten at det er 
nevnt spesielt. Dette til tross synes undervis- 
ningen å skulle bygge på tale/skriftspråkets 
premisser ettersom tale/skriftspråket omtales 
som «språket». — Kapittelet «språkutviklende 
undervisning» relaterer også til tale/skrift- 
språksutviklingen. Døve synes ifølge dette ka- 
pittelet å være avhengig av tale/skriftspråksut- 
viklingen for å få utvidet sin begrepsverden. 

Nødvendigheten av å trekke inn tale/skrift- 
språkundervisningen også f.eks. i matematikk- 
timen understrekes ettersom «også matematik- 
kundervisningen kan komme til å strande på 
mangelfulle begreper hos elevene». — Muligheten 
for at elevene allerede kan ha språksymbolet for 
begrepet i tegnspråket, som læreren ikke be- 
hersker, finner jeg ikke nevnt overhode. Supp- 
lementet som det her er referert til, er døvelæ- 
rernes eneste offentlig veiledende undervis- 
ningsskriv, og i omtale av Tegn og Tegnspråk s. 
50 sies det som følger: «det er neppe holde- 
punkter for å anta at en riktig bruk av tegn- 
språk vil resultete i dårligere verbalspråk». — 
Det synes her som om «riktig bruk av tegn- 
språk» er tegnspråknorsk og ikke det tegnspråket 
døve bruker. Lærerens undervisningsspråk i dø- 
veskolen i dag må da også fortsatt sies å være 
primært tale, ettersom tegn brukes som et hjel- 
pemiddel eller for å gjøre talen mer synlig, dvs. 
«tegnspråknorsk». En annen årsak, som tidli- 
gere omtalt, til bruk av tegnspråknorsk i skolen 
er selvfølgelig det faktum at det er denne kom- 
munikasjonsform læreren selv får opplæring i. 
Opplæringen i døvelærerutdannelsen er imid- 
lertid begrenset til et visst antall timer. Time- 
tallet er for lite til at studentene kan få tilstrek- 
kelig kjennskap til og øvelse i tegnspråknorsk, 
noe Falkenberg viser i sin undersøkelse om 
kommunikasjon melllom lærere og elever i dø- 
veundervisningen, 1979. 

De mange opplæringstilbudene i tegnspråk- 
norsk synes å ha vært viktig i kontakten mellom 
døve og hørende, foreldre og barn. Men ettersom 
tegnene i kommunikasjonsformen skal følge ta- 
lespråkets grammatikk og ordforråd, forutsettes 
bruk og forståelse av det et visst kunnskapsnivå 
i tale/skriftspråket. 

Jeg stiller meg spørrende og skeptisk til 
tegnspråknorskens verdi brukt som undervis- 
ningsspråk i undervisningen av døve barn. Jeg 
vil i det følgende forsøke å begrunne min skep- 
sis: 
Samtidig bruk av tegn til talen er ensbetyden- 

de med samtidig bruk av to forskjellige typer 
språksymboler. Språksymbolene er i dette til- 
fellet bygget for hvert sitt produksjons og mot- 
takerapparat. Bruk av to forskjellige språksym- 
boler simultant må nødvendigvis kreve større 
konsentrasjon hos såvel sender som mottaker 
enn om kommunikasjonen kunne baseres på én 
type språksymbol. Talespråk og tegnspråk i sin 
rene form er eksempler på naturlige kommuni- 
kasjonsformer der sender og mottaker benytter 
seg av en type språksymboler, enten talte ord 
eller tegn. Det er sannsynlig at det går ut over 
tegnene dersom de blir brukt samtidig med tale. 
Tegnspråket endres i og med at tegnene ifølge 
«tegnspråknorsk» skal følge talespråkets talte 
språksymboler og dets grammatikk. Men også 
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talerytmen, taletempoet og ordvalget endres når 
tegn skal brukes simultant. Om man f.eks. lytter 
til en samtale i et rom man selv står utenfor, vil 
man vanligvis kunne høre på stemmen om tegn 
brukes simultant. (Ahlgren 1981, pers. komm.) 
Jeg mener med dette å si at tegnspråknorsk i sin 
rene form er et kommunikasjonssystem som har 
sine begrensninger, det ivaretar ikke tegnsprå- 
kets grammatikk og ordforråd og kan vanskelig 
innbefatte alle talespråkets karakteristika. Vi- 
dere har døve barn nødvendigvis ikke det 
kunnskapsnivå i tale/skriftspråket som tegn- 
språknorsk krever. Sannsynligheten for at ele- 
ven går glipp av nødvendig informasjon og ve- 
sentlige detaljer, er derfor også stor. «Ikke for- 
ståelser» og misforståelser tilhører da også 
fortsatt døveundervisningens hverdag. Noe som 
selvfølgelig kan ha vidtrekkende konsekvenser 
for den” totale undervisningssituasjon. Døve 
barn synes i dag, om enn i adskillig mindre grad 
enn tidligere, ofte å måtte konsentrere seg mer 
om språket kunnskapen overleveres på enn 
kunnskapen i seg selv, hvilket vel ikke er i 
overensstemmelse med skolens formålsparagraf. 
Døve barn har krav på tilsvarende undervisning 
som hørende barn får. Og i undervisningen av 
hørende barn er ikke bare språkopplæring, men 
også generell kunnskap om f.eks. samfunn og 
historie akseptert som viktige for at barn skal 
bli gagnlige og selvstandige mennesker. 

Som døvelærere er vi for øvrig opplært til at 
den totale undervisningssituasjon for døve barn 
i det vesentlige bør bygges på tale/skriftspråkets 
premisser. (Sæbø 1972/73.) Vårt undervis- 
ningsspråk, tegnspråknorsk, er derfor faktisk å 
se på som en av våre metoder for å lære døve 
barn tale/skriftspråket, og læringen synes altså 
sentral i norsktimen som i historie og formings- 
timen. Da vi også er opplært til at barnas tale- 
stemme må ligge i trening eller brukes til sta- 
dighet for å holdes ved like og utvikles videre, 
venter vi at barna også skal bruke et talespråk 
som er tilpasset tegnspråk til oss i timene. Jeg 
vil i det følgende avsnitt se litt nærmere på 
barnas språk i undervisningssituasjonen: 

Vi forventer altså at barna skal bruke stem- 
men i kommunikasjonen. Tegnspråket er som 
tidligere omtalt, uavhengig av tale, og døve barn 
og voksne bruker sjelden eller aldri talestemmen 
i kommunikasjon med hverandre. Og dersom 
døve barn faktisk ikke behersker talen som hø- 
rende fordi de ikke hører og av samme grunn 
ikke kjenner dette språkets ordforråd og gram- 
matikk slik jevnaldrende hørende gjør det, vil 
talen høres «rar» ut. Ordene og ordsammenset- 
ningen kan virke på oss «fattig», «avkuttet» og 
«primitiv». Læreren som altså forventer at bar- 
na skal bruke talen og som ikke kjenner barnas 
tegnspråk tilstrekkelig, står i fare for å ta bar- 
nas måte å snakke på som eksempel på deres 

egentlige språkbeherskelse og begrepsverden. 
Læreren får heller ikke anledning til å bli kjent 
med barnets egentlige tegnspråk, ettersom bar- 
net forventes å tilpasse tegnene til talen. «Bar- 
net begynner å få språk» — «Barnet har dårlig 
språk» er brukte uttrykk. Vi bruker det om døve 
barn som ikke kan eller forstår tale/skriftsprå- 
ket, men som ofte faktisk har tegnspråk. Vi ser 
at også vårt muntlige ordvalg gjenspeiler hold- 
ninger om at tegnspråk ikke er fullverdig språk. 
Som døvelærere bruker vi da også mye tid på 
innlæring av begreper vi mener er relevante for 
alderstrinnene, dvs. innlæring av tale/skrift- 
språkets symboler for begreper som hørende 
barn på tilsvarende alderstrinn har fått naturlig 
inn gjennom hørselen. 

Sannsynligheten for at barn i døveskolen al- 
lerede har et dekkende språksymbol for alders- 
relevante begrep, er imidlertid stor. Døve barn i 
døveskolen forstår og prater faktisk med hver- 
andre på samme måte som jevnaldrende høren- 
de. 
Om barnet har språksymbolet for begrepet i 

tegnspråket, behøver han derfor ikke nødven- 
digvis kunne forstå eller uttrykke språksymbo- 
let i talespråket. Læreren som ikke forstår bar- 
nets tegnspråk tilstrekkelig, kan derfor ikke 
alltid vite om barnet har begrepet fra før. Og 
barnet vet ikke hvilket begrep det er læreren vil 
fram til i undervisningen, ettersom han i ve- 
sentlig grad underviser på talespråkets premis- 
ser. En ikke ukjent situasjon for meg og mange 
andre døvelærere er som følger: 

Vi har brukt lang til på å forklare et begrep, 
og har eksemplifisert talespråksymbolet for be- 
grepet. — Endelig er det en elev som ikke bare 
synes å ha forstått, men også gjenkjente begre- 
pet. Eleven snur seg til de andre i klassen og 
hjelper læreren ved å oversette talespråksym- 
bolet (eller ordet) til tegn. 

Den tiden som eleven bruker på å oversette, er 
selvfølgelig minimal i forhold til den læreren 
bruker, som har måttet bruke tid på å forklare 
begrepet på talespråkets premisser gjennom 
tegnspråknorsken. Elever med et visst kunn- 
skapsnivå i tale/skriftspråket i døveskolen, sy- 
nes å være en nødvendig støtte for døvelæreren. 
Det er nærliggende å tenke seg at vårt undervis- 
ningstilbud i dag, basert på talespråkets pre- 
misser, egentlig undervurderer barnas språklige 
nivå, og derfor ikke er relevant undervisning. 

DØVE BARNS TO SPRÅK: 
Leseren vil etter dette forstå at min skepsis til 

undervisning av døve barn basert på talesprå- 
kets premisser (tegnspråknorsk) er stor. Jeg vil 
imidlertid få understreke at om vi ser på dø- 
veundervisningen i et historisk perspektiv, synes 
tegnspråknorsk, som er en måte å visualisere 
talen på, å være et enormt framskritt i under- 
visningen, som hjelpemiddel betraktet. Gjennom 
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tegnspråknorsken har læreren fått tilgang til en 
del tegn i barnas språk. 
Men ettersom vi fortsatt som døvelærere opp- 

lever daglige «ikke forståelser» og misforståel- 
ser og vet at vi står i fare for å bruke mye 
unødvendig undervisningstid på innlæring av 
begreper som elevene faktisk har fra før, synes 
jeg det er nødvendig også i 1980-årene å stille 
spørsmål til vårt undervisningstilbud: Er det 
relevant for døve barn? — Er det tilfredsstillende 
for oss som døvelærere? — Lærer døve barn fort- 
est og best tegnspråk og tale/skriftspråk gjen- 
nom stadig bruk av tegnspråknorsk? — Vil bruk 
av tegnspråknorsk gå på bekostning av generell 
kunnskap? — Tar vi hensyn til vår kjennskap til 
utviklingspsykologien i undervisningen? — Vil en 
tegnspråkbasert undervisning egentlig hemme 
elevenes tale/skriftspråkutvikling? —- Hvilke 
praktiske pedagogiske konsekvenser kan vi 
egentlig trekke av den viten vi i dag faktisk har? 

Det synes enkelt å sette fingeren på mangler 
ved gjeldende praksis, i forhold til å komme med 
konkrete forslag til positive endringer. En utar- 
beidelse av konkrete forslag til endringer behø- 
ver en grundig analyse som selvfølgelig er tid- 
krevende. Jeg vil derfor i det følgende punktvis 
forsøke å se på noe av den viten vi i dag har/ik- 
ke har og som jeg mener kan være relevant som 
utgangspunkt for undervisningen av døve barn: 

A Som beskrevet i første del av artikkelen, er 
tegnspråket et språk på lik linje med tale- 
språket. Men språkene har språksymboler og 
grammatikk forskjellig fra hverandre. Etter- 
som døve bruker tegnspråket seg imellom i 
sine språkmiljøer, og samtidig er en naturlig 
del av storsamfunnet der tale/skriftspråket er 
det vanlige, synes det være nærliggende at 
døve har behov for å ha to språk eller å være 
tospråklige. To-språkligheten innebærer 
altså at døve barn må beherske dels sitt nors- 
ke tegnspråk, dels samfunnets tale/skrift- 
språk. 

B Ettersom døve ikke hører, er det naturlig at 
de har et visuelt språk og vi vet at døve ser på 
tegnspråket som sitt primærspråk og har 
gjort det i flere hundre år. 

C Nyere viten om tegnspråket er vi som døve- 
lærere i liten grad informert om. Mange døve 
barn i døveskolen vet da heller ikke at tegn- 
språket er et språk på lik linje med talesprå- 
ket, et språk med eget tegnforråd og gram- 
matikk, men de vet at de forstår hverandre 
best på tegns,pråk. 

D Vi vet i dag gjennom vår kjennskap til bl.a. 
utviklingspsykologien at et nødvendig 
grunnlag for utvikling/læring er trygghet. 
Skal mennesker være trygge, er troen på seg 
selv, følelsen av identitet, sentral. Vi aksep- 
terer derfor innenfor pedagogikken at den i 
størst mulig utstrekning må ta utgangspunkt 

i den enkelte elevs iboende muligheter og 
interesser, og at den må bygge på elevens 
faktiske kunnskapsnivå. En slik form for pe- 
dagogikk synes å fremme ikke bare den indi- 
viduelle og sosiale utvikling, men også den 
faglige. Undervisningen av døve som i dag i 
det vesentligste synes å bygge på tale/skrift- 
språkets premisser, kan nødvendigvis ikke i 
tilstrekkelig grad bygge på den enkeltes fak- 
tiske kunnskapsnivå. 

E I vår undervisning må nødvendigvis døve ele- 
ver ha en stadig opplevelse av tilkortkom- 
ming. Døve barn har den samme intellek- 
tuelle utrustning som hørende barn, og opp- 
dager tidlig at de mislykkes språklig i skolen 
i forhold til hørende jevnaldrende. 

F Jeg kjenner ikke til undersøkelser som viser 
at tegnspråket hemmer tale/skriftspråksut- 
viklingen. (At et undervisningstilbud basert 
på tegnspråk uten tilbud om tale/skriftsprå- 
kopplæring ikke fremmer denne er en selvføl- 
gelighet.) 
Vi har imidlertid flere amerikanske undersø- 
kelser som viser at bruk av tegnspråk frem- 
mer ikke bare tale/skriftspråksutviklingen, 
men også den sosiale utvikling. (Mindel/Ver- 
non 1971, s. 75/76.) 

G Jeg kjenner ikke til undersøkelser som viser 
at ikke kontinuerlig bruk av talestemmen 
forringer den. (At døve som verken hører sin 
eller andres stemme, må få spesiell opplæring 
i tale slik andre elever med talevansker får 
det, ser jeg på som en selvfølgelighet.) 

På grunnlag av bl.a. de ovenfornevnte punkter 
om vår viten/ikke-viten i dag kan det være rele- 
vant å tenke seg en undervisning av døve barn 
basert på tegnspråkets premisser. Dette vil kun- 
ne ha vidtrekkende konsekvenser og skulle kun- 
ne gi læreren et utmerket pedagogisk utgangs- 
punkt i tråd med velkjente pedagogiske prinsip- 
per og tegnspråksforskningens resultater. I neste 
avsnitt vil jeg som et tankeeksperiment se på 
mulige praktisk pedagogiske konsekvenser un- 
dervisning på tegnspråkets premisser kan ha. 

Undervisningen er tenkt å skulle ivareta bar- 
nets behov for to språk ettersom barna lever i 
samfunn med døve og hørende. 

DØVE BARNS UNDERVISNING BASERT PÅ 
TEGNSPRÅKETS PREMISSER 
Et tankeeksperiment: 

Undervisningsspråket for hørende barn i Nor- 
ge er norsk talespråk ettersom barna bor i Norge 
og forstår dette språket fortest og best. Dette 
språket er ikke bare barnas undervisningsspråk, 
men det språket de også kommuniserer med 
hverandre på i fritiden. Språket er ikke vanlig- 
vis sett på som lærerens metode. 

Undervisningsspråket for døve barn i Norge 
Forts. neste side. 
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må bli norske døves tegnspråk om vi tenker oss 
en undervisning basert på tegnspråkets premis- 
ser. Dette ettersom barna bor i Norge og forstår 
dette landets tegnspråk og ikke talespråk fortest 
og best. Lærerens undervisningsspråk blir ikke 
lenger å se på som hans metode for å lære barna 
tale/skriftspråk, men som språket kunnskapen 
overleveres på og som kommunikasjonsformen 
lærere og barn imellom. 

Lærere kan ha forskjellige metoder for f.eks. 
å lære barna, døve og hørende, historie. En dag 
kan han finne film eller lysbilder mest hen- 
siktsmessig, en annen dag en skriftlig form. — 
Elever med spesielle språkvansker innenfor 
begge skoleslag trenger spesiell språkopplæring, 
f.eks. egen artikulasjonstrening etter forskjellige 
metodeprinsipper. — Noen lærere foretrekker en 
begynnende leseopplæring med trykte, små 
bokstaver, andre velger å bygge den på bruk av 
de store bokstavene. — I fremmedspråkopplæ- 
ringen av hørende barn er det vanlig å bygge på 
allerede eksisterende språk (Ahlgren 1981) — 
f.eks. kjennskap til språksymboler i det norske 
talespråket. — La oss se litt nærmere på selve 
norskopplæringen i døveskolen: Tegnspråket 
lærer døve barn seg på naturlig måte om det har 
et naturlig tegnspråkmiljø rundt seg på samme 
måte som hørende barn lærer seg talespråket i 
et talespråkmiljø. (Ahlgren 1980.) For å få yt- 
terligere kjennskap til og forståelse for tegn- 
språk synes det naturlig at døve barn for opp- 
læring i bl.a. tegnspråksgrammatikk slik høren- 
de barn får det i sitt tale/skriftspråksgrammatikk. 
Dette synes imidlertid ikke realistisk på adskil- 
lige år, ettersom vi fortsatt i Norge vet lite om 
norske døves tegnspråk og det fortsatt ikke un- 
dervises i tegnspråkets grammatikk. — Tale/sk- 
riftspråket må døve barn få undervisning i som 
et fremmedspråk, siden de ikke får språket na- 
turlig inn gjennom hørselen. Sannsynligheten er 
stor for at det ville lære dette språket ikke bare 
raskere, men også bedre om det fikk lære det via 
sitt primærspråk. (Dette kan sammenlignes med 
fremmedspråkundervisning av hørende barn der 
læreren bygger undervisningen på barnas 
språkforståelse i norsk.) Læreren, som da for- 

utsettes å forstå barnas tegnspråk, kan nå iste- 
denfor å «korrigere» barnas «ufullkomne» tale/ 
skriftspråk og bruke unødig tid på allerede 
innlærte begreper, hjelpe barna med å oversette 
fra tegnspråk til tale/skriftspråk. Læreren gis 
nå i større grad muligheten til å bygge på barnas 
allerede innlærte språksymboler og språkfor- 
ståelse i tegnspråket, hvilket må sies å være en 
positiv pedagogisk motivasjon for lærer som 
elev. Barnas identitets- og egoutvikling vil na- 

turlig også styrkes om undervisningen kan ta 
utgangspunkt i barnas faktiske språklige nivå 
og i det språket som de har mulighet for å 
tilegne seg på naturlig måte. 

Skriftspråket er lettere tilgjengelig for døve 

barn enn tale, fordi det er visuelt. I denne sam- 
menhengen vil bruk av norsk med støtte av tegn 
fra tegnspråket være nødvendig, og denne bru- 
ken vil regnes som en kommunikasjonsmetode 
for oppfattelse/forståelse av ordene. I motset- 
ning til «tegnspråknorsken», som er av nyere 
dato, kan vi lese om tegn og tale i Norge allerede 
i forrige århundre og metoden synes viktig i 
kommunikasjonen mellom mange hørende og 
døve. Hensikten med «tegn og tale» synes i de 
fleste sammenhenger å være å få fram meningen 
i de to språkformene, hvilket ikke er ensbety- 
dende med at hvert ord skal ha et tegn og at 
tegnene skal følge talespråkets grammatikk. 
(Skavlan 1875, C. Vogt-Svendsen pers. komm.) 
«Tegn og tale» synes ikke som tegnspråknorsken 
å konstruere nye tegn til fordel for allerede 
eksisterende tegn i tegnspråket. 

I norskopplæring av døve barn vil det være 
naturlig at lese/skriveopplæringen blir sentral. 
Om barna forstår språksymbolene og sammen- 
setningen av dem i skriftspråket, underlettes 
taleundervisningen. I egenbruk av talen må som 
tidligere nevnt døve ha spesiell trening ettersom 
de ikke hører. — Videre må døve barn av samme 
grunn få spesiell trening i å avlese talen, dvs. å 
oppfatte hva som sies ved å se på munnen til den 
som snakker. Som tidligere nevnt er kun 1/3 del 
av talen vår avlesbar, det vil med andre ord si at 
f.eks. å skulle kunne følge en undervisning ba- 
sert på munnavlesning alene vil være umulig. 
Men om man kjenner til de forskjellige språkly- 
ders munnformer, vil det allikevel underlette en 
kommunikasjonssituasjon. Spesiell undervis- 
ning i munnavlesning og egenbruk av tale er 
nødvendig for elever som ikke hører, noe Sæbø 
understreker i sitt kompendium om artikulasjon 
1980. Vi skal imidlertid merke oss at om et barn 
kan lese teknisk og gjenta ord han munnavleser, 
er det ikke ensbetydende med at barnet forstår 
ordene og setningsoppbygningen. (Skavlan 
1875.) Igjen synes det viktig at vi som lærere 
forstår og til en viss grad selv behersker tegn- 
språket. Gjør vi ikke det, kan vi vanskelig få 
kontrollert om barnet har forstått det vi har 
ønsket å formidle. 

Jeg vil være forsiktig med å sammenligne dø- 
ves behov for to-språklighet med f.eks. inn- 
vandrernes behov for to-språklighet. Det kan 
allikevel være nærliggende å trekke enkelte 
paralleller. Barbro Sætersdal skriver i sin bok 
«Innvandrerne og barna deres» om viktigheten 
av at barna når de får opplæring i majoritets- 
gruppens språk (sml. tale/skriftspråk), får en 
opplæring som bygger på kjennskap til, respekt 
for og aksept for deres minoritetsspråk (sml. 
døves tegnspråk). 
KONSEKVENSENE AV TEGNSPRÅK- 
FORSKNING OG DØVES ARBEID FOR Å FÅ 
AKSEPT FOR SPRÅKET SITT: 

I «Huvudmannaskapet før specialskolan», 
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SOU 1979:50 finner vi en beskrivelse av døves 
tospråklighet. Sverige er da også det første land 
i verden som nå aksepterer døve som en to- 
språklig gruppe der tegnspråket er primærsprå- 
ket. Fortsatt er imidlertid mange av de fore- 
slåtte konsekvenser av aksepten på et planleg- 
gingsstadium. Det skal imidlertid nevnes at 
Stockholms universitet i 1980 åpnet det første 
universitetstilbud for døve som gruppe i Europa. 
Universitetet har et Skandinavisk tilbud til døve 
studenter. Studentene får bl.a. forelesninger i 
lingvistikk og tegnspråk. Undervisningen er på 
tegnspråk og et av opptakskriteriene er faktisk 
også tegnspråk som primærspråk. Utviklingen i 
Sverige synes bl.a. å være et resultat av 8 års 
tegnspråkforskning ved Stockholm universitet. 

Tegnspråkforskning finner vi videre i bl.a. 
amerikanske, danske og engelske miljøer. Ved 
Statens spesiellærerhøgskole har det vært mulig 
med midler fra NAVF, rådet for humanistisk 
forskning, å begynne en kartlegging av tegn- 
språket i Norge. 

Vår skoles formålsparagraf og generell utvik- 
lingspsykologi synes å være i samsvar med nyere 
tegnspråksforskningsresultater og døves 
mangeårige arbeid for å få aksept for språket 
sitt. 

Det er på tide at vi tar praktisk-pedagogiske 
konsekvenser av vår viten i undervisningen av 
døve barn. Det synes imidlertid vanskelig før vi 
som døvelærere får tegnspråkforskningens re- 
sultater som en vesentlig del av vår utdannelse, 
og vårt offentlige veiledningsskriv, supplement 
til mønsterplanen, revideres. Jeg vil anta at 
SSLS' støtte av den begynnende tegnspråk- 
forskning på litt lengre sikt vil kunne føre til en 
endret utdannelsespraksis for døvelærere. 

1) Norges døveforbund ønsker ikke lengre å skille mellom 
de to språkformene (døves) tegnspråk og tegnspråknorsk. 
Man ønsker å formidle at tegnspråk kan brukes på for- 
skjellige måter i forskjellige sammenheng. (SA. Peterson 
pers. komm 1981.) Men ettersom døves tegnspråk og 
tegnspråknorsk er vanlige betegnelser på folkemunne og 
man i pedagogisk sammenheng har en aktuell debatt 
gående om hvilke av de to tegnspråkene man skal bruke i 
undervisningen, finner jeg det naturlig også å skille på 
dem i artikkelen. 
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Leiv Flydal: 

SPRÅKPOLITIKK OG SOSIALISME I 
Professor Leiv Flydal fortsetter her med ut- 

greiinga om språkpolitikk og sosialisme. Første 

del av artikkelen stod i forrige nummer. De to 

Ut fra den sosialists innstilling som vil styrke 
lavstatusgruppens selvfølelse ved å anerkjenne 
dens språkmønstre og derved gi disse en høyere 
prestisje, er det også noe skuffende å se Trygve 
Bulls raske gjennomgåelse av «det grammatiske 
formverket» i Oslospråket (s. 45 ff.), dette som 
profesjonelle språkfolk i første rekke har i tan- 
kene når de taler om et «språk». Også for ikke- 
fagfolk står dette gjerne som en så langt vikti- 
gere del av språket enn ordforrådet, noe som 
fremgår av at man langt lettere låner ord enn 
grammatiske former fra et annet språk. — Nå vet 
jo alle at der er en så langt større overensstem- 
melse mellom Oslo-dialekten og andre norske 
dialekter enn der er mellom den landsgyldige 
høystatusformen og dialektene. Men dette for- 
hold kunne Trygve Bull heller ha gjort klart 
anskuelig enn å tilgodese det bare med noen 
spredte eksempler. Det vil sikkert ikke være få 
blant hans forhdpentligvis tallrike lesere som vil 
være ukjente med at bøyningsmønstre som det 
følgende er helt kurante i Oslo i dag blant barn 
og ungdom: 
en kjaka - kjakan - kjakar/er— kjakane 
(jfr. s. 46) 
en maga - magan —- magar/er — magane 

(jfr. s. 48) 
(ubestemt flertall -ar etter Am. B. Larsen eldre 
(1907) og yngre (1928)) 

LEPBBDBPØ LS DPPSHPPHD PP DE 

RETTING 
I første del av Leiv Flydals artikkel i forrige 

nummer var det kommet inn en del kjedelige 

trykkfeil. Den uheldigste stod i siste avsnitt, der 

ordet estetiserende var blitt til eksisterende. Si- 

ste perioden skulle vært slik: «Alle de sosialt og 

nasjonalt ydmykende «stilistiske» og «ekspres- 

sive» valører som Trygve Bull omtaler bare som 

estetiserende superstratmann og uten kommen- 

tarer utfra de substrat-talendes synsvinkel, de 

vil da med ett slag forsvinne, fordi normen da — 

som alt i dag i nynorsk — vil falle sammen med 

selve språksystemet.» 

PPDBSDBDBPPPDPBPPPDPPTS 

delene følger opp to artikler Flydal hadde i avisa 
Ny Tid nr. 37 og 40 i fjor. 

(Det holder altså ikke stikk at «I dialekten 

ender ... alle hannkjønnsord prinsipeilt på -a i 

bestemt flertall» slik som i gutt-a. — Trygve Bull 
har også trodd at formen ma gaa må «stride imot 
systemet i alle norske dialekter», men den er i 

full bruk i de opplandske dialekter ikke mange 

mil fra Oslo.) 
Overfor skrivende sosialister som er innstilt 

på å støtte folkemålet, ville det sikkert ha vært 

på sin plass i større grad å understreke og å 

illustrere ved eksempler at Oslomålet viser over- 

ensstemmelse med folkemålet over hele res- 
ten av landet (bortsett fra Bergen, selvfølgelig) 

ved at det har full kjønnsbøyning også i flertall 
-— i motsetning til bokmålets høystatusnorm: 

i bokmålsnorm.: 
som: barna jentene gutta 

folka ti(djene stata 
øra kronene penga 

slik: arbei(dja arbei(djerskene arbei(d)era 
forsøka forhandlingene forhandlera barna 
(mur)husa (mur)skeiene murera bena 
partia uenighetene parta (ellers:) 

men: egga hønene hanane EoRE 
gjerda grindene hagane 
greva hakkene spa(d)ane 
følla (fe-/be-)driftene folane 

Når det i Språket i Oslo (s. 47) heter at barna 
og be(i)na står «i en fullstendig særstilling» in- 
nenfor «dannet tale», så betyr dette bare at 
presset fra folkemålet, der disse ordformene er 
fullstendig regelmessige i forhold til folkemålets 
språksystem, — slik dette presset er blitt utøvet 
særlig av tjenerskapet og av lekekamerater — 
har virket så sterkt at disse ordformene har 
måttet slippes til også i normen (men da bare 
som unntak!) og dermed også er å godta av alle 
som til samholdsmerke har «det korrekte» og 
«det dannede». 

Den mnedvurderende —klassetilhørighetsverdi 
(dvs. konnotasjonsverdi) som hefter ved denne 
a-endelsen i intetkjønn flertall (og selvsagt ikke 
ved ordstammene barn eller ben!), kan først 
forsvinne den dag denne endelsen ikke står som 
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motsetning til den oppvurderende endelsen 
ene, så man f.eks. ikke én gang skriver årene, 
kravene og en annen gang åra, krava. I særde- 
leshet er dette aktuelt innenfor avisspråket, der 
intetkjønnsordene er så tallrike, men likevel — 
av sosialister som av andre — fortsatt blir bøyd 
etter høystatusspråkets norm (f.eks. forholdene, 
forslagene) i steden for etter folkemålets system 
(jfr. s. 48: forholda, forslaga, kontora osv.) 

Analogt har gutt-a og peng-a regelmessig 
hankjønnsbøyning i Oslo som ellers i landet, 
«unntak» er de bare i bokmålsnormen. — Alt er 
ikke like hensiktsmessig, formålstjenlig eller 
«funksjonelt» innenfor språkene, som jo er kol- 
lektivt utformede, temmelig kompliserte kon- 
struksjoner. Men lydmessige sammenstøt som 
kan virke «ubekvemme» for utenforstående, 
f.eks. de man i Oslo-målet har mellom 2 a-er i 
stammen av et ord som spa(d)a eller i stamme + 
endelse i det tidligere nevnte ma 'ga-a i Opp- 
landsmålene (jfr. Am. B. Larsen, Kristiania By- 
mål s. 103) synes bare uhyre sjelden å sjenere 
dem som bruker språket. 

Selv ikke 2 likelydende endelser med ulikt 
innhold om i (barn)-a (intetkjønn) og (gutt)-a 
(hankjønn) later til å volde Oslodialektbrukerne 
det minste besvær; sikkert bl.a. fordi intet- 
kjønns- eller hankjønnsinnholdet allerede ligger 
i selve ordstammene, som f.eks. i folk-a og 
stat-a, parti-a og part-a — Så det er ingen tvil om 
at det først og fremst er superstratets høyere 
prestisje som er årsaken til at substratet så ofte i 
flertall låner den bestemte artikkelformen -ene 
fra høystatusspråket på tross av at den der har 
et ganske annet innhold: den slår sammen i én 
innholdskategori alle de 3 grammatiske kjønn 
som det er folkemålet så maktpåliggende å få 
skjelnet mellom. Hvor man enn skifter inn dette 
-ene, så er det hele kjønnssystemet i folkemålet 
man sildr vrak på og brukerne av dette system 
man krenker hver gang man her lar høystatus- 
formen -ene erstatte lavstatusformen -a slik at 
brukerne av denne a-en får føle det «folkelige» 
preg de bærer med seg. Dette lånet som foretas, 
er nemlig det følgende: 

(gutt-)-a (hankjønn) 8) | 
(avis-)-ene (hunkjønn)) skiftes (avis-) ? ene (ikke- 
(blad-Ja (intetkjønn) |utmed ((blad-) -kjønns 

marke- 
rende) 

Høystatusspråkets -ene kan det nok på et vis 
være berettiget å kalle en «variant» i forhold til 
helheten «hankjønns-a + intetkjønns-a + 
hunkjønnsartikkelen -ene» sånn som ett språk 
(-system) jo er en slags «variant» i forhod til et 
annet; men det ikke-kjønnsmarkerende -ene kan 
ikke samtidig sies å være noen «variant» til bare 
én enkelt av denne helhetens 3 elementer, slik at 
f.eks. (gutt-)-a og (gutt-)-ene skulle være «va- 
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rianter». Dette ville være like så misvisende som 
å betrakte (dronning-)-a, dvs. en hunkjønnsar- 
tikkel, som en variant til (dronning-)-en, dvs. en 
felleskjønnsartikkel og dermed noe meget for- 
skjellig. — Denne forkjerte oppfatning som tyde- 
lig stammer fra D. A. Seip, finner man bare en 
svak, kanskje noe forbeholden gjenklang av i 
Språket i Oslo (s. 77, note 19,3), mens den der- 
imot kommer klart til uttrykk hos mange 
språksosiologisk interesserte forskere som ved 
«varianter» bare forstår «erstattende former», 
hva enten disse er funksjonelt likeverdige med 
dem de erstatter eller ei. 

«Erstattende» eller «vikarierende» former er 
altså noe man også kan skaffe seg ved lån fra 
andre språklige systemer eller delsystemer. Og 
det hadde vært ønskelig om Trygve Bull konse- 
kvent hadde skjelnet mellom på den ene side 
slike lån fra et annet system enn Oslo-målets 
(f.eks. fra skriftspråkets: di-demm, slik han gjør 
s. 59; jfr. s. 27) og, på den annen side, funksjo- 
nelt likeverdige varianter innenfor ett og samme 
system (døm, dåm, dom, slik s. 58). Da ville det 
ha vært unødvendig å tale om «Hovedstadens 
språk ... i alle sine sosiale varianter», som om 
disse var så mange, mens språklige varianter i 
streng forstand alltid er meget få og sjelden mer 
enn 2. I tabellene over «varianter» (ss. 68-70) 
bør således leseren skjelne mellom det der måtte 
finnes av varianter i streng forstand henholdsvis 
innenfor folkemålets system og innenfor det 
dansk-bergenske. At disse 2 systemene, eller 
former lånt fra det ene til det andre, kan vika- 
riere for hverandre, betyr ingenlunde at de er 
likeverdige varianter i forhold til hverandre. 

Foruten å være et terminologisk spørsmål vil 
dét å avgjøre hva som må karakteriseres som 
«lån» og hva som må regnes som særegent, «ek- 
te» eller «autentisk» i en dialekt (eller et språk) 
selvfølgelig vanskeliggjøres ved den kjensgjer- 
ning at mange jo låner så ofte at de begynner å 
betrakte det lånte som sitt eget. I språkhistorisk 
perspektiv er dette en helt vanlig foreteelse. 

Også de forskjellige «stilistiske» og «ekspres- 
sive» valører forfatteren så ofte operere med, må 
sees i lys av at han er heller lite opptatt av å 
fastslå at i forhold til det felles og konstante ved 
de uttrykksformer folkemålet har fått henholds- 
vis i Oslo og i resten av landet, er det bare 
varianter man finner i f.eks. (gutt-)-a, -an, -ane 
osv. Hva forfatteren er mer opptatt av å rede- 
gjøre for, er den varierende styrke i de negative 
reaksjoner som gjør seg gjeldende ved møtet 
med denne éne og samme konnotasjonsverdi: 
«det folkelige», innenfor de superstrat-talendes 
forskjellige miljøer i hovedstaden, fra den eldre 
generasjons gamle tanter og ned til skole- og 
sportsungdommen med en kontaktflate som 
også kan nå «øs'stafå æL'va». Den fritt varierte 
og vel å merke ad libitum forlengelige skala av 

Forts. neste side. 
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impresjonistiske, ikke-lingvistiske karakteri- 
stikker som Trygve Bull betjener seg av i denne 
forbindelse, kan vel helst leses som en måle- 
stokk for hvor fjernt de mer eller mindre ulike 
superstrattalende «vestkant»-miljøer står fra 
dette «folkelige». Skalaens trinn går hos Bull fra 
«det tabubelagte» og «det vulgære», «det 
bondske», «det rustike» og ned til «det kjekke» 
og «det kraftige». 

Det har ovenfor gjentatte ganger vært tale om 
felles dansk-bergenske former eller delsystemer. 
En slik form som man har opptatt i bokmåls- 
normen, er dén man har i imperfekt og fortids 
partisipp av verb av typen kaste: forbann-et, 
-ete, ede, der Oslomålet og dialektene ellers har: 
forbann-a (adj. var.: ade/-are) og hvor denne 
norske ikke-bergenske formen selvsagt konno- 
terer «det kraftige», som nettopp nevnt. — Nest 
etter det ovenfor omtalte kjønnssystemet ved 
substantiver er det vel ikke på noe område av 
språket at Bergens mektige og uforholdsmessig 
sterke stilling innenfor den norske språksitua- 
sjon i dag virker mer støtende (på andre enn 
bergenserne!) enn nettopp hvor det gjelder den- 
ne formen. Og det kan synes underlig at arbei- 
derklassen i Norge, med støtte av bøndene og av 
Arbeiderpartiet og de politiske partier til ven- 
stre for dét, ennå ikke har kvittet seg av med 
denne formen, hverken i bokmålets skriftnormal 
eller i høystatusspråkets talte norm. Utenom 
Bergen har den jo overhodet ikke noe sted i 
landet noe dialektgrunnlag (om man da ikke 
freidig vil utvide begrepet «dialekt» til også å 
omfatte bokmålets offisielle norm, som gjelder 
for alle sosiale lag og dekker hele landet!). 
Hvordan bør sosialister stille seg til valget 

mellom disse to former som de om og om igjen 
må ta stilling til, ofte for hver linje de skriver? 
Bør de støtte den ubeskjedne lille minoritet av 
intellektuelle og bergensere som, på bekostning 
av resten av Norges befolkning forlanger å få 
beholde, som offisiell norm, denne fortidsformen 
som folkemålet utenom Bergen har kvittet seg 
av med for hundreder av år siden? Eller bør de 
støtte resten av landets befolkning, som fra sitt 
talemål (praktisk talt overalt) bare kjenner for- 
men kast-a (med varianten kast-e i Hedmark 
fylke)? 

Er det virkelig slik som med folkemålsnavnet 
Kølabånnen på stasjonsbyen i Oppegård, at ikke 
bare Oslofolket, men nesten hele det bokmåls- 
skrivende Norge i dén grad skammer seg over 
sin allmenn-norske folkemålsform (de bort- 
kast-a peng-a(n(e))) at de, for å slippe å høre 
dén, i stedet må låne inn den dansk-bergenske 
(de bortkast-ede peng-ene)? 

Men om man nå, i steden for å gjøre som den 
bergenske og intellektuelle minoritet gjennom 
lange tider har gjort når de har påtvunget ma- 
joriteten sin form som norm, viser seg liberal i 
dette som i andre språkspørsmål og lar det hers- 

ke fritt valg mellom den dansk-bergenske og 
den norske formen? — Jo, da blir det som i den 
praksis som råder blant annet i SV's «Program 
for arbeid i Stortinget 1977-81», der man bare 
unntaksvis bruker den enkle og «folkelige» a- 
endelsen og i dens sted foretrekker høystatus- 
sjiktets 3 former -et, -ete, ede, med vilkårlig valg 
mellom de 2 siste: skjerp-et (kontroll), uinn- 
skrenk-et (rett), lønn-et (arbeider); ulønn-ete 
(arbeid), mishandl-ete (kvinner), (de) funksjons- 
hemm-ete; forurens-ede (fjorder) (de) trygd-ede, 
osv. 

Så lenge SV gjennom sin praksis bidrar til å 
opprettholde disse formene, så lenge er partiet 
også med på å nedvurdere de folkemålsformene 
som muntlig og skriftlig benyttes av noen av 
partiets fremste tillitsmenn og -kvinner, og om- 
vendt gjør da partiet sitt til å oppvurdere de 
dansk-bergenske formene hvis «demokratiske» 
karakter Trygve Bull finner det særlig vanskelig 
å forsvare i sin bok (s. 74, note 1), all den stund 
de jo strider mot arbeidsfolks talemål landet 
over (bortsett, selvfølgelig, fra i Bergen). Denne 
språklige forskjellsbehandling, med nedvurde- 
ring av «folket» og oppvurdering av «eliten» 
forsvinner fra SV's publikasjoner først den dag 
folkeflertallets former blir konsekvent gjen- 
nomførte. 
Men kan da problemene angående «språkpo- 

litikk og sosialisme» reduseres til et så enkelt 
spørsmål som dét om hvilke grammatiske for- 
mer som har et flertall og hvilke som har et 
mindretall av språkbrukere bak seg? Det domi- 
nerende skriftspråks høystatusnorm vil jo alltid 
ha hele folket bak seg for så vidt som alle lesen- 
de og langt de fleste skrivende mennesker vil ha 
fått den innlært gjennom skoleverket og må 
praktisere den til daglig enten de nå er nynorsk- 
eller bokmålstilhengere. Og den (særlig) nord- 
vestlandske minoritet som bare har endelsen -e i 
infinitiv, ville vel ut fra en slik flertallsjustis 
straks bli slått ut av de langt flere som har 
systematisk veksling mellom -a og -e, sammen 
med dem som bare har denne a-endelsen? Eller 
bør kanskje her denne formodede minoritet ha 
rimelig krav på støtte fordi dens infinitivform 
faller sammen med den tradisjonsrike riksdans- 
ke som også gjør tjeneste i den norske bokmåls- 
norm? 

Og om den nå riktig nok utgjør det mest tett- 
befolkede strøk i landet, dén til dels temmelig 
smale landstripen omkring Oslofjorden som ikke 
har omlyd i verbalformer som kommer og tar, 
bør den da med noen rimelighet få anerkjent 
disse formene som enerådende innenfor den of- 
fisielle nasjonale (bokmåls-)normen, til tross for 
at formene med omlyd, som kjemf(-e(r)) og 
tek(-e(r)), brukes over hele resten av landet? (Jfr. 
kartskissene hos Skjekkeland s. 154 — etter K. 
Venås — og hos Bull s. 19, der området er tegnet 
en god del større! Men den sistnevnte oppgir 
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vanligvis ikke sine kilder, så ham kan man 
vanskelig kontrollere.) - Og enda et eksempel på 
et språkpolitisk valg som ikke bør avgjøres ut 
fra rene statistiske kriterier, slik det dessverre 
så altfor ofte har skjedd i de senere tiår: De 
såkalte «stumme» d-ene mellom vokaler (som i 
gla(d)e, evt. spa(de)e, osv.) eller i assimilasjon 
med n og I (som i (han) kunde, skulde — etter en 
eldre rettskrivning, som i denne henseende pas- 
ser bedre for store deler av landet — og videre i 
land og lande, men brand og brenne), disse d-ene 
er det jo bare sunnmøringene som helt sikkert 
vet å plassere riktig — fordi de ikke er «stumme» 
i deres dialekt —. Men å stryke dem fra vår 
ortografi (som det så inkonsekvent er blitt gjort 
f.eks. i substantivet brann), dét ville innebære 
en krenkelse ikke bare av sunnmøringene, men 
av hele vår litterære tradisjon, så voldsom, at 
dét ville iallfall undertegnede (sunnmøring! — 
med bergensk som moders mål) betakke seg for. 

Så kompromissformer må til, som i all poli- 
tikk. For den bergenser, sør- og vestlending eller 
nordlending som bryter solidariteten med sin 
klasse og sine bygde- eller bysbarn ved å skifte 
ut mønsteret 

e(g) og me(g) og de(g) og dokk(e(r)) 
med 

[jei] og [mei] og [dei] og [dere], 
vil skriftlige kompromiss som 

jeg og meg og deg 
ikke bare kunne stå som synbare minner om 

den solidaritet han har brutt med, men også som 
påminninger om at dette nok ofte vil være veien 
å gå for språkpolitikeren som for andre politi- 
kere: å gjøre seg usolidarisk med visse svakere 
grupper for å oppnå en styrkelse av de sterkere, 
en realistisk oppfatning som hos den sosialis- 
tiske politiker aldri må stille den primære opp- 
gave i skyggen: å omgjøre de bare potensielt 
sterke (men ofte store) grupper til også å bli 
reelt sterke. 

Klassetilhørighetsfunksjonen (med den oven- 
for forklarte vide betydning av «klasse»; i 
fagspråket: «konnotasjonsrelasjonen») gjør seg 
ved få ord så sterkt gjeldende i språket som 
nettopp ved de personlige pronomener (liksom 
ved andre særlig ofte brukte ord, som f.eks. 
nektelsen ikke — ikkje/itte). Selv om et under- 
klassespråk får sin skriftlige og muntlige offi- 
sielle og landsgyldige norm, slik som det har 
skjedd i Norge med nynorsken og i forskjellige 
andre kulturelle kolonier, så vil det likevel be- 
holde sitt underklassepreg så lenge det står i 
motsetning til et overklassespråk, et sosialt su- 
perstrat. Først når dette motsetningsforholdet 
opphører å eksistere, vil der heller ikke lenger 
eksistere noe underklassespråk i vedkommende 
område. Å få dette motsetningsforholdet av- 
skaffet i en allerede overskuelig fremtid er ikke 
noen utopi i vårt land, der forholdene tvert imot 
ligger særlig gunstig til rette i denne henseende. 

SPRÅKLIG SAMLING 

Det lille Sosialistiske Venstreparti, med sine 
beskjedne finansielle ressurser, skulle ha intel- 
lektuelle ressurser innenfor både sitt ledersjikt 
og sitt medlemssjikt til å yte effektive bidrag til 
arbeidet frem mot virkeliggjøringen av et slikt 
mål. Men effektiviteten av disse bidrag vil av- 
henge av i hvilken grad de spredte og sprikende 
tendenser som i språkpolitiske spørsmål gjør seg 
gjeldende innenfor partiet, kan samordnes til én 
felles vilje med enkle og konkrete fremstøt som 
mål. Skulle man antyde hvilke hovedlinjer slike 
fremstøt måtte innordens under, måtte det blant 
annet bli de to følgende: 1. Å ikke låse seg fast i 
problemstillingen nynorsk eller bokmål og der- 
ved anerkjenne disse to allerede offisielt ved- 
tatte normer som to adskilte sektorer med et 
slags berettiget krav på gjensidig respekt og 
uavhengighet i forholdet til hverandre. En slik 
anerkjennelse, hva enten den praktiseres in- 
nenfor Norsk Språkråd eller innenfor den en- 
kelte avisredaksjon, er jevngod med en fastfry- 
sing av de to parters fronter i deres posisjoner 
som henholdsvis overklasse- og underklasse- 
språk (i normert eller ikke-normert skikkelse). 

2. i stedet å anlegge problemstillingen «det 
sosiale superstrat eller det sosiale substrat?», 
altså en klassekampsynsvinkel, med begrepet 
«klasse» — som ovenfor — forstått som en beteg- 
nelse for et gruppe-fellesskap som kan defineres 
ved hjelp av språklige kriterier. — I forbindelse 
med dette tilhørighetsbegrepet vil vi imidlertid, 
med atter et eksempel fra systemene for de per- 
sonlige pronomener, forsøke å illustrere hvordan 
det også kan finnes argumenter for å akseptere 
en gitt form i normen som kan være mer tungt- 
veiende enn kravet om at vedkommende form 
bør hvile på et bredt folkemålsgrunnlag. Mens 
det talte folkemål i østnorsk har formen dom 
(døm, dåm) og i vestnorsk dei både i subjekts- 
og i avhengighetsfunksjon, så opprettholder 
bokmålsnormen i stedet skillet [di-demm] (de — 
dem) mellom de to ulike kasusfunksjoner, slik 
også Aasen gjorde ved formene dei-dem, og dét 
på tross av at folkemålsgrunnlaget mangler så- 
vel i øst som i vest for en slik distinksjon. Inn- 
holdsmessig sett mangler den imidlertid ikke, 
hverken i østnorsk eller i vestnorsk, men såvel 
subjektsinnholdet som avhengighetsinnholdet 
uttrykkes i stedet hovedsakelig ved hjelp av or- 
denes stilling i setningen. Det nyttige ved å 
kunne skille mellom de to funksjonene i skrift 
(Dom har dom — Dei har dei) har da vært en 
hovedgrunn for å gjennomføre i skriftnormene 
denne kasusforskjellen på en synlig måte. Dess- 
uten bygger denne distinksjonen i skrift en slags 
bro mellom øst og vest ved at hver av partene 
får sin form inn i dette bøyningsmønsteret. Ved 
å stryke formen deim (som gjerne kunne uttales 
dem) har man fjernet de to normene fra hver- 
andre på et meget sentralt punkt og derved 

Forts. neste side. 
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styrket såvel substratet som superstratet i deres 
posisjoner som henholdsvis oversjiktets og un- 
dersjiktets språk. (Jfr. Språket i Oslo ss. 56-59). 

Ut fra en klassekampsynsvinkel av denne art 
vil skriftnormalenes normer være anliggender 
som angår begge parters språkbrukere og som 
språkpolitikeren derfor bør ta stilling til. Vil 
han målet: et felles språk for alle sosiale klasse- 
nivåer, må han også ville midlene, bl.a. dét å 
rive ned barrierene mellom over- og underklas- 
sespråk såvel som mellom vestnorsk og østnorsk 
der dét lar seg gjøre, og, hvor sosiale eller regio- 
nale motsetninger ikke lar seg utjevne, der ved 
allmenn godkjenning innenfor begge skriftnor- 
mer å likestille innholdsmessig likeverdige, men 
uttrykksmessig forskjellige ord (eller orddeler), 
slike som det alt godkjente par kval:hval (små. 
me: vi, har:hev). 

Nok et illustrerende eksempel fra pronomi- 
nalsystemet: Jeg er en rent ortografisk form, 
helt uten norsk folkemålsgrunnlag; dens funk- 
sjon er i fremtredende grad dén å virke super- 
stratsymboliserende. 

je(i) har et omfangsrikt folkemålsgrunnlag, 
bl.a. i Oslomålet, og virker, i motsetning til jeg, 
som symbol på vårt sosiale substrat. Mellom de 
3 konkurrerende former eg, je(i) og jeg ville her 
en realiserbar løsning være en likestilling av 
je(i) og eg, slik at begge kunne brukes innenfor 
begge de to skriftnormaler (noe i likhet med det 
som skjer hos mange bergensere når de så lett- 
vint lar dem alternere innenfor sitt talemål). 
Også hvor det gjelder skrivemåten av dette 
sentrale og over måte ofte brukte ordet vil altså 
sosialisten stå overfor valget mellom å sikre 
stillingen for et symbol på høystatusspråket, 
uten talemålsgrunnlag (jeg), og å skaffe adgang 
til normen for en levende folkemålsform (je(i). 
(At man finner langt større avvik enn mellom 
jeg og je(i) mellom skrift og uttale i enkelte 
andre språks ortografier — som f.eks. den 
engelske, som er særlig ille i denne henseende —, 
er ikke noe argument til gunst for bibeholdelse 
av et slikt avvik innenfor en ortografi som er så 
god som den norske.) 

Til slutt en bemerkning som angår forskjellige 
av de punkter som er blitt omtalt ovenfor: Om 
det er noe man skulle ha fått god anledning til å 
lære av den norske språkstrid, så er det dette at 
våre normaliserte skriftspråk for en del er mer 
eller mindre vilkårlig sammensatt av delsyste- 
mer som er hentet fra ulike hold, og at også i 
den situasjon vi i dag har, vil resultatene av våre 

språkpolitiske tiltak avhenge av i hvilken grad 
det utvises god «language-engineering». 

De synspunkter vi ovenfor har gjort gjeldende, 
er for en vesentlig del blitt fremlokket som 
reaksjoner — til dels negative — på Trygve Bulls 
meget nyttige bok om Språket i Oslo. De er 
skrevet av én som har et noe annet syn på norsk 
språkpolitikk enn forfatteren av boken, hvis po- 

litiske oppfatninger i språkspørsmål nok til ti- 
der skinner igjennom selv om han selvfølgelig 
har villet gi en ren språkbeskrivelse og intet 
annet. Det som imidlertid har interessert un- 
dertegnede mest, er å se hvilke momenter i bo- 
ken som det er av særlig betydning å bli infor- 
mert om for medlemmene av et parti som Sosia- 
listisk Venstreparti når det skal gå til diskusjon 
om de retningslinjer partiet bør følge i sin 
språkpolitikk. De viktigste av disse momenter 
kunne sammenfattes i følgende punkter: 

1. i og med at en offisiell norm, som den man 
har i den dominerende norske skriftspråk, 
bokmålet, er landsgyldig og gjenstand for 
skolemessig innlæring, vil den hos de fleste 
mennesker ha høyere prestisje og dermed stå 
langt sterkere enn de språksystemer den er 
sammensatt av. 

2. Ordenes trykknormeringer i våre offisielt 
anerkjente uttalemarkeringer (f.eks. direktø*r 
istf. di”rektør) er til stort hinder for såvel den 
tonelagsmessige som den trykkmessige na- 
sjonalisering av fremmedord — noe som setter 
mindreverdsstempel særlig på østnorsk tale- 
mål, der slike nasjonaliseringer ofte allerede 
har funnet sted. 

3. det grammatiske formverk (i snever forstand) 
svarer i bokmålsnormen til dels dårlig til 
norsk folkemål. For at arbeidsfolket i Norge 
skal kunne sette sitt preg på språket, bør 
dette derfor endres i retning av det gramma- 
tiske formverk i nynorsk, som (bortsett fra 
likeverdige varianter) samsvarer med det 
man har i dialektene i byene som på landet 
(Bergensk alltid unntatt). — (Ordstammenes 
formverk og deres større eller mindre over- 
ensstemmelser med talemålet, er ikke drøftet 
ovenfor, da det ikke er behandlet i den om- 
talte bok og også ellers må betraktes som et 
mindre sentralt spørsmål enn det som gjelder 
det grammatiske i snevrere forstand. Det 
henvises til L. S. Vikørs artikkel i SYN OG 
SEGN 1980, nr. 4). 

De fleste av de foreslåtte endringer i den 
språkbruk som i særlig grad angår allmennhe- 
ten, dvs. pressens, er allerede offisielt anerkjent 
av myndighetene, men blir lite praktisert. Også 
SV er gjennom sin praksis med på å gi en slags 
anerkjennelse av en språkpolitisk retning par- 
tiet som sådant synes å være motstander av. 

(Når nærværende artikkel ble skrevet på 
konservativt bokmål, var det i håp om å få den 
lest først og fremst av bokmålsdyrkende lesere.) 
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SPRÅKBRUK I 

LOKALE HISTORIELAG 
I de siste par tiår har det blitt fart i arbeidet i 

mange lokale historielag rundt omkring. Fleire 
lag har begynt å gi ut småhefter og bøker om 
lokalhistoriske emner, ofte forfatta av folk som 
bur eller har budd i lokalmiljøet. Det er viktig at 
skriftspråket i slike publikasjoner blir lagt så 
nært opp til talemålet på staden som mulig. For 
det første blir heftene lest av svært mange i 
lokalmiljøet. Når de ser at det ikke er nødvendig 
å bruke de konservative bokmålsformene, men 
at de kan forme språket etter det de kjenner seg 
meir heime i, betyr det at stoffet kommer nær- 
mere. For det andre kan et meir talemålsnært 
skriftspråk au føre til at folk blir mindre engs- 
telige for å skrive sjøl. Folk som ikke har skrivi 
noe særlig før, tar pennen fatt for å skrive ned 
opplevelser de har hatt eller fortellinger de har 
hørt. I dette arbeidet ligger det spirer til en brei 
folkekultur. 

Holla historielag i Telemark er et godt døme i 
så måte. Brev til medlemmene i laget blir skrivi 
på radikalt bokmål. Arne Johan Gjermundsen, 
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Forholdet mellom bokmål og 
nynorsk i grunnskolen uendra 

I 1980 hadde 16,4 prosent av elevane i grunnskolen ny- 
norsk som opplæringsmål, viser oppgåver til Statistisk 
Sentralbyrås utdanningsstatistikk. Dette var same delen 
som i dei tre foregåande åra. Sjølv om prosenten for heile 
landet var uendra, så var det heller stor skilnad frå fylke til 
fylke. Mens nynorsken gjekk fram i dei 4 fylka på Vestlan- 
det, heldt nedgangen fram i Trøndelag. I Nord-Trøndelag 
var det såleis 0,5 prosentpoeng færre med nynorsk i 1980 
enn året før, mens tilsvarande tal for Sør-Trøndelag var 0,2. 
Utanom Trøndelag var det ein mindre nedgang i Vest-Agder. 

Størst framgang for nynorsk var det i Sogn og Fjordane, 
der prosentdelen gjekk opp med 0,3. Deretter kom Oppland, 
Aust-Agder, Hordaland og Møre og Romsdal, alle med ein 
auke på 0,2 prosentpoeng. I tillegg var det oppgang i to 
andre fylke. 

Dei 10 siste åra har nynorsk som opplæringsmål i grunn- 
skolen gått tilbake frå 17,9 prosent av elevane til 16,4. 
Nedgangen var 1,2 prosentpoeng i perioden 1970-1975 og 0,3 
i perioden 1975-1980. Med unntak av Hedmark, Hordaland, 
Sogn og Fjordane og Troms var det nedgang i alle dei fylka 
som har elevar med nynorsk som hovudmål. I tidsperioden 
gjekk nynorsken mest tilbake i Nord-Trøndelag og mest 
fram i Hordaland og Sogn og Fjordane. 

I 1980 var det ingen skolar med nynorskklasser i Østfold, 
Akershus, Oslo, Vestfold og Finnmark. Utanom desse fylka 
var det minst nynorsk i Troms med 0,2 prosent av elevane, 
Hedmark med 0,3 prosent og Nordland med 0,5 prosent. 
Nynorsk som opplæringsmål stod sterkast i Sogn og Fjorda- 
ne, i det 94 prosent nytta nynorsk i grunnskolen. Deretter 
følgde Møre og Romsdal med 58 prosent og Hordaland med 
47 prosent elevar med nynorsk som opplæringsmål. 

som har skrivi om Hollamålet, er formann i 
laget. Han har nettopp gitt ut et lite hefte om 
korpsmusikken på Ulefoss. Heftet er skrivi på 
radikalt bokmål. Innleiingsartikkelen til ei bok 
historielaget har gitt ut om gamle helseråd, har 
han skrivi på vikværnormal. Han har også 
fungert som språkkonsulent for ting som andre 
har gitt ut på historielaget, og dermed sørga for 
at i alle fall dialogene har kommi på heimemål. 

Det er viktig med slik aktiv språkrøkt rundt 
omkring. De lokale historielaga må arbeide med 
språket parallelt med lokalhistoria. Holla histo- 
rielag har slått inn på ei fornuftig linje her. 

Øyvind Gulliksen 
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Frå 3.4.->- 

Jeg vil gjerne atter en gang framholde som mitt syn at 
Stortinget har vist en positiv innstilling i dag. De endrnger i 
rettskrivningsreglene og læreboknormalen for bokmål som 
nå trer i kraft, innebærer at en lang rekke ord og former som 
er fullt levende og meget utbredt i skrift og tale, nå blir 
tillatt etter lenge å ha vært på indeks. Dette ser jeg på som 
et klart fremskritt, og det undrer meg at en kan se det 
annerledes. Det er ikke ende på de ulykker som vil kunne 
skje når de endringene som de selv rår til skal skje, skjer. 

Tom Thoresen: 
Jeg er for så vidt enig med komiteens formann i at dette på 

sett og vis har vært en litt underlig debatt, kanskje med et 
noe annet utgangspunkt enn hans. Også jeg har registrert at 
bortsett fra Høyres talere har de fleste andre mer eller 
mindre nølende holdninger til en del av de endringene som 
nå foreslås. Og med den språkpolitiske fortid vi har, er vel 
heller ikke det så rart. 

Den konservative språktonen er jo som regel enerådende 
ellers i de fleste toneangivende media. Personlig tror jeg at 
dette kan ha mer med tradisjon og gjennomslagskraft å gjøre 
enn med noen egentlig flertallsoppfatning. Jeg tror derfor vi 
trenger en normal som kan gi elevene en støtte i å ta 
utgangspunkt i sitt eget mål — muntlig og skriftlig, og jeg 
deler flertallets og departementets oppfatning av at man bør 
kunne komme tilbake til saken om normalen i praksis ut- 
vikler seg ensidig i konservativ lei. 

Til slutt tror jeg at man i det videre språkarbeidet trenger 
mer kunnskap om språket, ikke minst det muntlige språket. 
Derfor håper jeg at også sosio-lingvistene ved Universitetet 
fortsetter sitt arbeid, uansett hvordan Langslet karakteri- 
serer deres metoder. 

Hans Olav Tungesvik: 
Saksordføraren, hr. Austad, gav i sitt siste innlegg uttrykk 

for at han meinte mellom andre underskrivne hadde uttala 
at arbeidet med denne saka hadde gått så fort at me ikkje 
visste kva me var med på. Det som vart sagt i mitt innlegg, 
var at eg meinte denne saka har vorte handsama som ei 
hastesak, noko eg meiner både var unødvendig og som eg 
trur ikkje har vore til gagn for saka. Eg trur både saka og 
debatten i dag hadde vunne på om ein hadde teke seg noko 
betre tid med spørsmålet. Så omfattande konsekvensar som 
dette får både i skuleverket og for store delar av vårt folk 
elles, trur eg det hadde vore nyttig med meir enn tre veker 
på denne saka i komiteen. Ja, eg trur jamvel at denne 
debatten hadde fått eit anna preg om ikkje saksordføraren 
og andre i komiteen hadde hatt det så travelt. 

ge.
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Norges Bygdeungdomslag (NBU): 

SNAKK DIALEKT — SKRIV FOLKELEG! 
Eit framlegg frå Telemark Bygdeungdomslag 

til uttale om dialektbruk og dialektarbeid, blei 
med mindre endringar vedtatt med stort fleirtal 
på årsmøtet i Norges Bygdeungdomslag: 

Årsmøtet i NBU vil beklage at det ikkje lyk- 
test å få til ei brei plattform for dialektaksjonen 
1981. 
Avvikande syn på grunnleggjande spørsmål i 

målpolitikken gjorde at NBU ikkje kunne gå 
med på å bruke berre nynorsk i skriftleg mate- 
riell under aksjonen. 

Den ulike målbakgrunnen medlemmene våre 
har, gjer det naturleg for NBU å nytte både 
nynorsk og bokmål i organisasjonsarbeidet. At 
store medlemsgrupper kjenner seg knytte til 
kvart sitt skriftmål, gjer at vi ikkje kan gå inn 
for det eine framfor det andre. 
Samstundes ser NBU dialektarbeid som særs 

viktig. Dialekta er ein viktig del av identiteten 
og kulturbakgrunnen til kvar einskild av oss. Å 
vere trygg i vår eiga dialekt, styrkar sjølvkjensla 
vår. 
Hovedsaka er å styrke talemålet i alle sam- 

menhengar. I ein landsomfattande dialektaksjon 
må nynorsk og bokmål kunne nyttast side om 
side i skriftleg materiell. 
NBU vil oppmode alle — privat, i pressa, i 

kringkastinga og i offentlege organ — om å nytte 
folkelege uttrykksmåtar i skrift og tale. Dialek- 
tane er truga av det såkalla departementssprå- 
ket som er prega av kunstig setningsbygnad og 
framandord som vi gjerne har gode norske ord 
for. 
NBU vil i framtida legge vekt på dialektar- 

beid under slagordet: 
snakk dialekt — skriv folkeleg! 

(Telemarkingen 4.8.81) 

S. Bern. Hegland Trykkeri - Flekkefjord.


