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ut på at det ikkje skulle vere trykkmarkering i ord som t.d. kontor og stasjon i
nynorske godkjenningspliktige ordlister.
Grunngjevinga for å underkjenne vedtaket er reint formell: departementet definerer
dette som ei sak som «i betydelig grad berø-

Lagets og bladets adresse:
Postboks 636 Sentrum, 0106 Oslo 1
Postgiro 5 16 37 87

rer begge språkformer», som det står i vedtektene for rådet, og da må eit vedtak alltid

Utgitt med støtte fra Norsk kulturfond

gjeras i plenum og ha fleirtal i begge seksjonar. Enkeltseksjonane kan berre gjere

vedtak i saker som «berører den ene språk-

form, men ikke i betydelig grad den andre».
Dette omfattar mellom anna alle rettskrivingssaker som gjeld ord som blir skrivne

ulikt i dei to målformene.
Det er lett å sjå at grunngjevinga

frå

departementet ikkje held: eit vedtak som
berre skal gjelde for nynorske ordlister kan
ikkje seias «i betydelig grad å berøre begge

språkformer». Ei anna sak er at eit tilsvarande vedtak etter vårt syn burde vore gjort
også

for

bokmål

— ja, først

og fremst

bokmål. Det er i bokmålsområda

for

at sosial

diskriminering på grunnlag av trykkplasse-

ring er eit verkeleg problem. Når spørsmålet
om talemålsnormer og haldninga til dei skal
tas opp i rådet, vil bokmålsseksjonen gjere
vel i å ikkje sleppe dette problemet av syne.
Heile saka kan tyde på at departementet
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har fått ei ny haldning til vedtak i Språkrådet. Formelt skal alle slike vedtak god-

kjennas av departementet, som er den overordna instansen. Men i praksis har reint

språkfaglege vedtak inntil i år alltid blitt
automatisk godkjent. Såleis godtok det enno
udelte
mentet

Kyrkjeog undervisningsdepartei 1981 den store rettskrivingsend-

ringa for bokmål som Språkrådet hadde
sendt frå seg etter mye indre strid. Den

daverande politiske leiinga uttrykte ein sterk
skepsis til heile opplegget, men fann å måtte

godta språkrådsvedtaka fordi departementet
ikkje kunne

overprøve

den

faglege kompe-

tansen i Språkrådet, vart det sagt.
I dagens KD ser denne haldninga ut til å
vere eit tilbakelagt stadium. Det viser seg og
i at departementet førebels har stoppa eit

vedtak om å innføre lydrette skrivemåtar på

ein del fremmendord

disk tiltak).

(eigentleg eit samnor-

Er

det ein ny

tendens

vi ser her,

kan

den

føre

til delikate

kompetansestridar mellom departementet og Språkrådet i
framtida, og det kan lett få alvorlege følgjer, særleg når vi veit
at Språkrådet sjøl må føre ein delikat balansepolitikk mellom
ulike språkstridsgrupper. Vi ønskjer verken at Språkrådet
skal få uinnskrenka vedtaksrett eller at det skal umyndiggjeras, men det ser i alle fall ut til å vere nødvendig med ei
avklaring av kompetanseforholdet mellom dei to instansane.
LSV

Tema: Funksjonshemma og språk

Hvordan minske
kommunikasjonsbarrierene?
Også

i dette nummeret

har

vi fått samla

sammen

en del stoff om

ett avgrensa

emne.

Denne gangen retter vi søkelyset mot dem som er fysisk funksjonshemma slik at det går ut
over deres mulighet til å bruke språk. Det dreier seg om blinde, døve, talehemma og
bevegelseshemma. I dette nummeret vil vi ta opp noen av problemene til disse gruppene, og
presentere noen av de tiltaka som kan minske kommunikasjonsbarrierene.
Vi har gjort et utvalg både når det gjelder funksjonshemminger og muligheter for løsninger. Utvalget er sterkt farga av det miljøet som omgir
Prosjekt for datamaskinell språkbehandling knytta
til Nordisk institutt ved Universitetet i Bergen.
Vi presenterer derfor en del edb-baserte kommunikasjonshjelpemidler for blinde, taleskadde og bevegelseshemma. Tone Finne er pedagog og arbeider med slike hjelpemidler i skolen. Ho skriver her
om et hjelpemiddel for personer med bevegelseshemming og taleskade. I artikkelen presenterer ho
hjelpemiddelet SPLINK og gir en beskrivelse av de
erfaringene ho har gjort sammen med brukerne.
Ellers gis det i en annen artikkel en summarisk
oversikt over en del hjelpemidler. Det skjer stadig

noe på denne fronten, og etter at denne siste artikkelen er skrevet, har det f.eks. kommet fram opp-

lysninger om at en i nær framtid kan vente hjelpemidler for blinde som er betydelig bedre enn dem
som presenteres i artikkelen.
I et intervju presenteres de blindes muligheter for
kommunikasjon, slik det er nå. Blant annet får vi et
inntrykk av hvordan det er å være blind student.

Sammen med intervjuet presenterer vi også punktskrift og såkalt kortskrift. Det siste er en måte å
forkorte ord på i punktskriftsammenheng.
De døve har mye større vansker med å kommunisere med omverdenen enn de fleste er klar over.
Det viser seg at døvfødte nesten ikke er i stand til å
lese vårt skriftspråk i det hele tatt. Dette henger
blant annet sammen med at deres morsmål, tegnspråk, er betydelig forskjellig både fra skriftspråket
og det tegnspråket vi kan se brukt i fjernsyn. De
døves historie er prega av at morsmålet deres ikke
har blitt akseptert som et fullverdig språk verken i
undervisning eller i samfunnet ellers. I en artikkel
presenteres en undersøkelse om døves forståelse av
skriftspråk.
Mange viktige emner er ikke tatt opp i dette
nummeret, f.eks. begrepsdanning og begrepsoppfattelse hos funksjonshemma. Og vi er sikre på at
det fins et vell av språklige hjelpemidler ut over

dem vi har nevnt. La dette være en invitt til å få

fram opplysninger om slikt i seinere nummer. Ta i
tilfelle kontakt med temaredaktøren, eller bladets
redaksjon.
og
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Tekniske hjelpemidler
for funksjonshemma
Av Ivar Utne
Ved hjelp av datateknikk har det blitt mulig å lage nye hjelpemidler som betyr en revolusjonerende utvikling i kommunikasjonsmulighetene for funksjonshemma. Disse kan bøte på manglende
hørsel, stemme,

syn og bevegelsesvansker.

Disse hjelpemidla fungerer
språkuttrykk som passer folk
funksjonshemma de signalene
signaler som lagres/oppfattes

som en brubygger mellom språkuttrykk
med den aktuelle funksjonshemminga.
som er lagra på diskett eller band. Eller
av en datamaskin, og som denne gjengir

ELINFA
Ett av de første slike hjelpemidlene var den såkalte
ELINFA. ELINFA er navnet på et fransk firma der det
aktuelle apparatet blir laga (forkortelse for Electronic
Linguistique Informatique Appliquées). ELINFA en er
et hjelpemiddel for blinde, både for skriving og lesing.
På apparatet er det plassert et 7-tasters tastatur — som
tilsvarer tastatur på skrivemaskin for blinde (en tast for
hvert punkt i et punktskriftstegn og en mellomromstast),
og tre kontrolltaster. Dette gjør det mulig for blinde å
skrive inn tekst. Denne lagres på vanlig kassettband som
lydsignaler. Om en hører på banda på en vanlig kassettspiller, får en høre mange pipelyder. Kopiering av band
kan gjøres ved hjelp av vanlige lydkassettspillere. En
90-minutters kassett med to spor kan lagre 300 000
tegn. Det tilsvarer ei pocketbok på 220 sider.
Utskrift av teksta kan skje ved hjelp av skrivemaskiner som leser slike kassetter, eller teksta kan leses i et
punktskriftsfelt på apparatet.
Punktskrifta kommer fram i et felt der det er plass til
12 tegn om gangen. Hvert tegn dannes ved hjelp av seks
butte nåler som stikkes opp i mønster som tilsvarer tegn
i punktskrift.

Når

feltet

er

lest,

kan

brukeren

be

om

fortsettelsen.
ELINFA" en kan videre koples til annet utstyr som
kalkulatorer (både spesialbygde og «vanlige»), skrivemaskin og datamaskin. Kontakten med skrivemaskin
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hos ikke funksjonshemma og
Apparaturen gjengir for den
den funksjonshemma kan gi
i klartekst (skrift/tale).

innebærer at tekst som skrives inn på ELINFA en, kan
skrives ut samtidig på en skrivemaskin i svart. Eller
bandet kan spilles av i sammenheng senere. Teksta kan
også formidles motsatt vei på den måten at en seende
skriver inn ei tekst på skrivemaskinen som er kopla til
ELINFA ens kassettspiller. Denne teksta kan deretter
leses i punkt på ELINFA en. Kommunikasjon mellom
ELINFA og en datamaskin kan skje via modem (apparat
som omformer datasignaler slik at de kan sendes over
telefon-linje). ELINFA-brukeren kan da skrive ferdig ei
tekst og sende hele teksta. Brukeren kan også gjennomføre en skriftlig dialog med en datamaskin ved hjelp av
ELINFA en.

SPLINK
Et annet hjelpemiddel er SPLINKen (forkortelse for
SPeech LINK). Splinken er et hjelpemiddel for tale- og
bevegelseshemma. Det har til nå vært brukt først og
fremst av skolebarn,

ikke minst i klasserommet.

Splinken består av ei tavle med vel 1000 felt. Når en
trykker på et slikt felt, utløses en impuls, f.eks. ett ord.
Hvert av disse feltene fungerer altså som taster på et

stort tastatur.

Feltene symboliserer hovedsakelig ord. Ordvalget er
satt opp med grunnlag i frekvensberegninger for norsk,
og vokabular som ellers er valgt ut som tjenlig for
personer med de aktuelle språkhandikap (de såkalte

Slik ser et ELINFA-apparat ut.
Tastatur nederst, kassett øverst til venstre,
punktskriftfelt øverst til høyre.
BLISS-symbolene).

Dessuten

er det

med

endelser,

for

skoleverk,

Christian

Michelsens

Institutt

(CMD

ter av Bliss-tavla). Som på Splinktavla fins det også her
felt for bøying. Den har innebygd analyseprogram som

en-

keltbokstaver, og en del hyppig brukte utsagn samt en
del felt for å styre apparatet. Ord og bokstaver er ordna
alfabetisk. Den versjonen som er i bruk her i landet, har
med både bokmåls- og nynorskord.
Tavla er kopla til en prosessor (datamaskin) som igjen
står i forbindelse med en TV-skjerm. Det som brukeren
skriver på tavla, kommer fram på skjermen. På den
måten kan andre se hva vedkommende vil si. I løpet av
det siste året har en utvikla utstyret slik at det som
skrives på tavla også kommer ut på papir. Dette er ordna
på den måten at det er laga en prosessor som tar i mot
signalene for hovedprosessoren og omformer dem til
signaler som en skriver skriver ut.
Arbeidet med Splinken har dels vært betalt med midler fra departement og skolemyndigheter. Prosjektet har
vært organisert av ei prosjektgruppe med representanter

holder orden på hva som er subjekt,

verbal,

objekt,

hva

som danner syntaktiske enheter (f.eks. nominaluttrykk),
hva som er leddsetninger og om det er fortellende,
spørrende eller befalende setninger. Dette utnyttes som
grunnlag for pauser, trykk og tonelag.

Aviser og blader i punktskrift

i

Bergen og Universitetet i Bergen (Nordisk institutt,
PDS). Prisen for ei Splink-tavle (uten skriver og TV) er
nå kr. 10 000 + moms.
Arbeidet med Splink-tavla er inspirert av BLISS-tavla. BLISS-tavla er ei tavle med omkring 500 symboler.
Hvert symbol er en enkel strektegning som har sitt
bestemte semantiske innhold. Tavla benyttes på den
måten at den som skal «si» noe, peker på det aktuelle
tegnet. Sammen med tegnet står også ordet skrevet med
vanlige bokstaver. Dette systemet ble utvikla av Karl
Bliss i etterkrigstida, og har etter hvert blitt videreført av
andre. Systemet er i internasjonal bruk og språkuavhengig — når en ser bort fra at orda står i vanlige
bokstaver under symbola.
Ideen med tavle som utløser impulser er også tatt opp
i Sverige der man kombinerer den med kunstig tale.
Denne tavla har, til forskjell for Splink-tavla, orda ordna
etter ordklasse og dels også etter betydning (etter møns-

Blinde har i lengre tid hatt tilgang til en del litteratur
enten i punktskrift eller innlest på band. Norges Blindeforbund har bibliotek og formidler slike utlån. Blindes
tilgang til ferske blader og aviser er naturlig nok begrensa. Det er ikke bygd ut apparat for hurtig trykking av
dagsaviser og ukeblad i masseopplag. Formidling av
slikt er gjerne avhengig av velvillige opplesere i omgangskretsen. Men radioen er her sjølsagt et godt hjelpemiddel.
For å hjelpe til med dette har Foreningen for Norges
Døyblinde satt i gang med dagsavis i punkt og storskrift.
Nettopp for de døvblinde er ei trykt dagsavis et stort
savn — de kan verken høre eller se. Avisa blir til på den
måten at redaktøren lager et konsentrat av morgennyhetene i NRK. Dette gjør han på en mikrodatamaskin, og
sender det over telefonlinje (datalinje) til trykkeri som
formaterer teksta og trykker den i punktskrift. Avisa er
dagsavis og sendes ut i posten samme dag som den er
skrevet. Den når abonnentene allerede dagen etter.
Abonnenttallet ligger mellom 40 og 50, men dette er
først og fremst begrensa av punktskriverens kapasitet.
Parallelt med punkttrykkinga trykkes avisa også i storskrift for svaksynte.
Arbeidet med ukeblad i punktskrift for unge (Det
Nye, Mitt Liv og Vi Menn) er i gang. Og en arbeider
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To utsnitt av ei BLISS-tavle. Hvert symbol står for et bestemt semantisk innhold,
slik at den som skal «si» noe peker på det aktuelle tegnet.

Tavla inneholder i alt bortimot 500 slike tegn.
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med å få igang rutiner for trykking og redigering. Dette
foregår som et prøveprosjekt i samarbeid mellom NTH,

I Sverige omsettes forøvrig en talende maskin (utvikla
ved Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm). Før

dreforening

dem hos blinde. Prisen er ca. 20 000 kroner. I tillegg
kommer enten en dataterminal eller en datamaskin for
20-30 000 kroner.
Det har vært arbeid i flere ti-år med datamaskiner som
skal kunne kommunisere ved hjelp av tale. Utstyr som
kan produsere kunstig tale er nå så godt utvikla at det er
mulig å få tekster lest opp med et normalt lesetempo og
med forståelig lyd. Dette er mulig på flere språk, bl.a.
svensk. Man står betydelig lenger fra målet når det
gjelder oppfattelse av kunstig tale. Maskinene kan gjerne komme igjen under 50 forskjellige ord fra en bestemt
taler om ho/han sier orda mest mulig likt fra gang til
gang. Teknikken på disse områdene er kommet lengst i
Japan og i USA. I Sverige fins det også et avansert
miljø.
Kunstig tale blir enten lagra i edb-leselig form som
lister over ord og lyder, eller som regelsystem slik at det
for hver enkelt lyd og mulige lydkombinasjoner fins
lagra en del styreverdier (parametre).
Kunstig tale kan dels produseres med hele ord eller
lyder som ligger lagra i edb-leselig form (digitalt) og
altså ikke som vanlig analog lyd (slik den lagres på

Tambartun

PDS.

skole,

Foreldreforeningen

for blinde og svaksynte

Assistanse

(forel-

barn og unge) og

Det har til nå foregått ved at trykkeritape fra Ernst G.
Mortensens forlag har blitt sendt til NTH for å renske
trykkerikoder. Etter dette har teksta fortsatt en del feil
(ingresser og overskrifter står f.eks. atskilt fra resten av
teksta). Teksta blir derfor sendt til Bergen (PDS og
Assistanse) der medlemmer i foreldreforeningen Assistanse retter opp disse feila, velger ut artikler som det er
aktuelt å trykke og skriver inn litt tilleggsstoff.

.Det er planer om å gi ut bladet annenhver uke med

stoff som kommer omtrent samtidig i det ordinære
bladet.
Et ledd i arbeidet med trykkinga av punktskrift er
også det at en LED-skriver kopla til et tastaturbord er
gjort tilgjengelig som terminal for blinde. I dette tilfellet
bruker en utskrifta i punkt som erstatning for skjerm. På
denne måten har det vært mulig for blinde å kommunisere med blant annet Sperry Univac-anlegget på Universitetet i Bergen.
Det utstyret som er omtalt her, er nå i bruk her i
landet til hjelp for ulike grupper funksjonshemma. Det
viser seg ellers at det er i ferd med å komme en del nytt
inn på markedet, ikke minst nå når datautstyr synker
raskt i pris og fysisk størrelse. Det fins f.eks. utstyr der
sterkt bevegelseshemma kan styre en datamaskin ved
hjelp av en eller to trykknapper eller trykkputer. Det er
også mulig for brukerne å lete seg raskt fram til ord i en
ordbase, samle orda sammen til setninger og dermed
forme budskap. Det fins spirer til slike system tilpassa
norsk, bl.a. knytta til Spesiallærerskolen, Programvarehuset

(Økern,

Oslo)

og

Forsøksrådet

for

skoleverket

(v/Arnfinn Johansen). Ett av disse systema kan koples
til en Apple mikromaskin. En slik maskin kan koste
under 30 000 kroner, og de nødvendige programma kan
kjøpes for det som sjølve disketten (lagringsmediet)
koster, anslagsvis 100 kroner pr. stk. Ved hjelp av
samme type utstyr kan brukerne styre radio, fjernsyn og
video, og spille sjakk. Og de kan utføre regneoppgaver
og språkdrill.

Maskiner med kunstig tale
Dessuten vil uten tvil talende maskiner snart komme

til som et hjelpemiddel for blinde. Utenfor landets gren-

ser fins flere slike systemer. Ved hjelp av optiske lesere
og talende maskiner er det nå mulig for blinde å få lest
opp bøker. Utstyret fins bl.a. tilgjengelig på amerikanske bibliotek. Forøvrig fins (engelsk-)talende klokker og
kalkulatorer for under 1000 kroner på det norske marke-

det.

I Sverige har man i gang prøvedrift med dagsaviser
som er lest inn med kunstig tale. Det er særlig annonser
og annet materiale som ikke blir formidla i radio, som
blir lest inn på kassett og mangfoldiggjort. Inndata er
edb-leselig materiale fra avisenes trykkerier.

sommeren

1984

lydband),

som

var det

vil

150

slike i drift, halvparten

si at hele

lydsekvenser

av

(tilsvarende

f.eks. bokstav eller ord) ligger lagra. Det innebærer at
all informasjon om alle deler av lydene (bl.a. hvilke
frekvenser som aktiveres og hvor sterkt) på svært korte
tidsintervaller blir tatt vare på i kodeform. Det er et
svært fullstendig lydbilde som lagres, og dette kan også
føre til en forholdsvis

god

uttale.

En

ulempe

med

dette

er at det tar stor plass, og det krever store maskinressurser for lagring. Metoden gjør det vanskelig å oppnå rett
uttale av lavfrekvente ord og gode overganger mellom
lyder bl.a. fordi samme fonem uttales ulikt i ulike
omgivelser.
Med en annen metode lages lyder, ord og setninger
med grunnlag i regelsystem. Det vil si at det er styreverdier som dirigerer taleproduksjonen (talesyntesen). For
hver lyd (vokallyd, konsonantlyd) legges det inn verdier
for de formatene som mest påvirker lydinntrykket. Det
vil svært forenkla si de 34 mest markante del-lydene,
som kan være renstemt tone eller støy (friksjonslyd,
lukkelyd). Dertil legges det inn regler for hvordan overganger mellom forskjellige lyder skal foregå, dvs. hvilke
styreverdier skal forandres, og på hvilken måte. Dette
innebærer at f.eks. en i-lyd uttales forskjellig i ulike
sammenhenger. Det legges også inn verdier for styring
av grunntone og lydstyrke gjennom ord og setninger.
Det gjør det mulig å få til trykk og tonelag, slik at talen
ikke høres så flat ut som

vi ofte forestiller oss det når vi

tenker på kunstig tale.
Også i Norge arbeides det med studier av lyder
(fonemer) for å kunne lage et godt norsk lydinventar i
maskinen. Dette gjøres bl.a. i tilknytning til NTH i
Trondheim og Fonetisk institutt ved Universitetet i Bergen. Ved Nordisk institutt/PDS, Univ. i Bergen tilpasser
en det svenske systemet fra Kungliga Tekniska Hög-

skolan i Stockholm til norsk.

Ej
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SPLINK

Av Tone Finne

Det vert for tida ropa om edb — data over det ganske land, og det vert ropa høgt — — —
Edb — data til bruk i mange samanhengar — Det er spanande tider framover, jamvel om alt slett
ikkje er like nyttig. Eitt område som ikkje har fått den merksemda det burde, er bruk av
datateknologi for funksjonshemma — anten som protese av eit eller anna slag, eller som pedagogisk
hjelpemiddel.
Noko utprøving har det vore, og meir er ventande i tida som kjem, ikkje minst på bakgrunn av
st.m. 39 — «Datateknologi i skolen».
Eg vil her fortelje litt om SPLINK, «SPeech —
LINK», kommunikasjonshjelpemiddel for personar som
har
— leseevne
— aktivt ordforråd
som dei av ulike grunnar ikkje kan uttrykkje ved tale
eller skrift.
— Kva er SPLINK?

SPLINK er
— ei plate med ord (1)
— ein omformar (boks med mikroprosessor)
Dette vert kopla til ein standard TV (3)

(2)

Tilleggsutstyr:
— tilkoplingsboks til skrivar (4)
— standard skrivar (5)

— Når ein trykkjer på feltet der ordet står (1), kjem same
ordet fram på TV-skjermen (3).
— Når ein trykkjer på den grå skrivarboksen (4), kjem
det som står på TV-skjermen også ut frå skrivaren (5).

uvenn

symbol
syn
synd

-

5

vinter -

v

virke

vise

om igjen
—
komme
SE
fTusen takk!

tid

turist

valg

til

två

vanlig

vogn

= Ma

å vanske

vokse

re

tydelig

søke

time

tynn

ver:

vondt

Forminska utsnitt av ei ordtavle.
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Dei mest brukte orda er ruta inn.

Einskildbokstavar er med,

Forkter

vakker

tilbke |

Orda er ordna alfabetisk, rekkjevis.

God dag!

tur

synge

har 1024 felt som inneheld:

bokstavar — ord — tal — teikn — endingar — uttrykk.

tett

vite —

ORDTAVLA

>

så ord kan stavast.

Tavla har:
— ein del nynorske ord (eg — ikkje — kven ....
— automatisk mellomrom mellom orda
— alltid stor bokstav etter punktum
— desse viktige

ny

Le

linje stryk

ar

arbeidsfelta:

stryk

AN

mellom- uten

rom

mellomrom

stryk

linje

blank

skjerm

Ved å trykkje på desse, kan ein m.a. kutte av ord eller
byggje opp nye, t.d.: «fred — rik — stad» b «fredrikstad»
ved å trykkje på «utan mellomrom».

Få

Denne eleven med celebral parese kan fylgje undervisninga ved hjelp av SPLINK.
(Foto: Tone Finne)

SPLINK har vore brukt som
— PROTESE
a) ved samtale
b) ved skriving

SPLINK har vore utprøvd her i landet i ca 3 år. Med
stønad frå Forsøksrådet for skoleverket har det vore eit

— PEDAGOGISK
HJELPEMIDDEL
a) ved innlæring av lyd/ord/setningar
b) ved skriftleg arbeid

Forsøket har vore to-delt: eitt apparat har stått hos
ulike «kasus», både vaksne og born, i kortare periodar,
og dessutan vore brukt til teknisk vidareutvikling. Det
andre apparatet har vore hjå ein elev i grunnskolen, for å
sjå verknaden for ein person over lang tid.
Denne eleven i grunnskolen har Cp, sit i rullestol, kan
ikkje nytte blyant for skrift og har ikkje ytre tale. Ho har
fylgt klassen frå 1. klasse og går no i 8. klasse. I klassen
har det vore ca 25 elevar heile tida. SPLINK har vore
delvis heime og på skolen, men mest på skolen, og då
på eit grupperom. På pulten i klasserommet har ho ein
papirkopi under plexiglas.
SPLINK har gjort det mogeleg for henne å fylgje med
undervisninga, og ho nyttar dei same lærebøkene som
medelevane. No er ho motivert for andre hjelpemiddel,
og ei datamaskin av vanleg type står høgt på ønskje-

SPLINK har både føremuner og bakdelar. Erfaringa
syner at det skal god finmotorikk til for å treffe felta, og
det skal ei viss muskelstyrke til for å trykkje ned. For
dei med ufrivillige rørsler har vi lagt over ei plexiglastavle med opningar for kvart felt.
SPLINK kan heller ikkje lagre tekst.
Med SPLINK treng ein ikkje kunne noko «dataspråk»
for å hente fram «program», det vert direkte resultat på
TV-skjermen og skrivaren. Personar som har vanskar
med å stave ord, kan her bruke gjenkjenning av heile
ord, og for dei som ikkje har «skrivehand», kan
SPLINK vere til hjelp.

samarbeid

skolestyre

SPLINK.

lista — — —

mellom

og Voss

Universitetet i Bergen

skulestyre,

ved

(UiB),

Bergen

prosjektgruppa

for

O
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Å være blind i

et skriftsamfunn

Intervju med Tor Ulland
Tor Ulland er blind og har studert ved Universitetet i Bergen i flere år. Han har tatt eksamen i
informasjonsvitenskap (edb) mellomfag og offentlig administrasjon grunnfag. Nå er han i gang med
nordisk grunnfag. Han er medlem av kommunestyret i hjemkommunen.
Tor leser mye, og studielitteraturen har han dels fått i punktskrift og dels innlest på kassetter.
I dette intervjuet kommer han inn på hvordan han som blind har hatt tilgang på den
informasjonen vi andre får gjennom aviser og bøker. Dessuten gir han en beskrivelse av skriveopplæringa han har vært gjennom, og hvordan blinde lærer å skrive.
— Først kunne det være interessant å vite om
hvordan språkopplæringa i skolen foregikk. Hvordan foregikk leseopplæringa for eksempel?
— Vi lærte å lese i ei ABC-bok i punkt og fortsatte
med andre lesebøker i punkt hele skoletida. Sjølve
metoden ligner vel den som er vanlig vil jeg tru.
— Likheten med leseopplæringa for seende er stor.
Men vi vet jo at blinde «leser» mye med kassett.

Hvordan var det med dette i skoletida?

— Det blei lagt vekt på at vi skulle trenes i å lese
punktskrift. Om du ikke kan punkt, blir du jo på en måte
analfabet. Det er viktig å kunne lese punkt, for å kunne
skrive sjøl, f.eks. notater.

- Blinde har jo muligheter for å få tak i bøker
både i punktskrift og på kassettband. Hvordan er det

med bruken, hva foretrekker brukerne?
— Det er lettest å «lese» kassettband. Det er mindre
anstrengende å sitte å lytte enn å lese punkt. Fra blindebiblioteka er det langt større utlån av kassett- enn av
punktbøker.
- Er det noen bestemte grupper som foretrekker

det ene framfor det andre?

— Ja, det er helst nyblinde

(dvs.

de som

ikke er født

blinde) som bruker kassett. Vi som er født blinde og lært
opp med punkt gjennom skolegangen har grundig trening i punkt. Noen foretrekker det ene, og noen det
andre.
Mange eldre, som er blitt blinde, leser ikke punkt i
det hele tatt.
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Lesestoff for blinde?
-— Hvordan er det med tilgjengelig lesestoff? Hva
kan skaffes?
— Det fins flere bibliotek, bl.a. hos Norges Blindeforbund i Oslo og Trondheim, og hos Vestlandske Blindeforbund i Bergen. Her fins bøker enten i lyd eller i
punkt. Det fins omkring 3000 titler i lyd fordelt på ulike
emner (fra kjærlighetsromaner og krim til faglig litteratur). Mange av disse fins i kopier på flere av biblioteka.
Punktskriftsbøker fins det også omlag 3000 av. Disse er
fordelt rundt på biblioteka, og fins sjelden i flere kopier.
Det er i alt en tilvekst på 2—300 nye lydbøker i året og
omlag 150 punktskriftsbøker.
Det fins itillegg et studiebibliotek med litteratur for
høyere utdanning. Studiebiblioteket fungerer slik at det
skaffer til veie all litteratur som blinde studenter trenger.
Enten

skaffes

bøkene

fra andre

steder i landet eller fra

utlandet, eller så blir det produsert. Dette betyr at den
som skal studere må sørge for bestilling i god tid, minst
3 måneder i forveien. Og målet for bibliotekstjenesten er
å ha skaffa bøkene senest før eksamen. Det kan hende at
en får bøker tett opptil eksamen, og det kan jo være ei
ulempe. Når en del av litteraturen må produseres er det
vanskelig å følge den leseplanen som andre studenter på
kullet følger.

— Hva med fjernsyn? Det må vel for eksempel være

mulig å få en del ut av program som Dagsrevyen og

Tor Ulland i arbeid med LED-skriveren,
maskin som skriver punkt, og som
datamaskin.

dvs. en skrivestyres fra en

diskusjonsprogram?
— Ja, men det er sjelden jeg hører på Dagsrevyen når
jeg har fått med meg halv sju-nyhetene i radioen. Det er
gjerne mye av det samme. Ellers hører jeg også på en
del filmer. Det går tross alt an å få med seg en del. Og
så går det an å spørre litt, særlig når det er musikk.
— Hva med telefon?
— Jo, den er et viktig hjelpemiddel. Og det går å få
slått nummeret. Men det er vanskelig å finne nummeret
f.eks. i en katalog. Fra blindehold har det vært stilt krav
om å få ringe gratis til 018 (opplysninga).
— Fins store verk, som for eksempel Bibelen tilgjengelig? I tilfelle må den ta atskillig plass.
— Bibelen fins innlest på kassett. I tillegg fins 1938utgava i punkt (36 bind). Av den nye utgava fins bare
Markus og Matteus. Den fullstendige Bibelutgava fra
1938 er trykt i såkalt kortskrift for å spare plass.

(Foto: Øystein Klokkerud).

Kortskrift

— Hvordan er det med aktuelt lesestoff som aviser,
ukeblader og tidsskrifter?
— Å skaffe ei dagsavis i lyd har vært en viktig sak for
ungdomsdelen i Blindeforbundet.
Det fins visst et par dagsaviser som kommer ut i lyd,
«Nordlys» og ei avis på Møre. «Nordlys» kommer
visstnok ut daglig med en kassett som inneholder utvalgte artikler og overskriftene.
Norges Blindeforbund gir ut fylkesvise lydaviser en
gang i uka. Det er en 90 minutters kassett med to spor
(to sider). På spor 1 er det lokalt nyhetsstoff. På spor 2
er det en del sentralt laga stoff for blinde (aktuelle saker
som gjelder blinde spesielt), om nye bøker og til slutt en
lokal meldingstjeneste. For dette betaler en mellom 50
og 100 kroner i året.
Den største avisa for blinde (også størst i Norden)
med opplag på 1700 er ukeavisa fra Kristent arbeid blant
blinde. Den inneholder andakt og nyhetsstoff fra kristne
aviser på spor 1, og på spor 2 er det intervjuer og
aktuelle innslag om blinde og/eller kristenliv, nye kristne plater og ønskekonsert (der en kan sende hilsener til
hverandre). Kristent arbeid blant blinde gir også ut ei
lydavis for barn, ei for ungdom og ei med tyngre
teologisk stoff.
Norges Blindeforbund gir ellers ut blader i punkt. Ett
av dem er «Verden

og vi» på 50-80

sider med noveller,

krim og kryssord. Ofte er det klipp fra andre blader. Det
kommer ut en gang i måneden. Et annet er «Norges
Blinde» med stoff om blindesak. Blindeforbundet gir og
ut «Programbladet» i en forkorta versjon. Det inneholder
gjerne programoversiktene og en eller to artikler.
— Men radio er vel det viktigste hjelpemidlet for å

få fersk informasjon?
— Ja.

— Hva er kortskrift?
— Kort-skrift er en måte å forkorte ord, uttrykk og
deler av ord slik at det tar mindre plass. Det reduserer
plassen med ca. 25 prosent.
— Er kortskrift mye i bruk?
— Det var mye

i bruk før bl.a.

i skriftene fra Norges

Blindeforbund. Men det er blitt mindre av det nå. Det er
ikke vanlig i ungdomsbøker og skrifter for ungdom. I
bøker for voksne er det vanlig med kortskrift. Da jeg
gikk på skolen (omkring 1970) lærte jeg systemet i 3.
eller 4. klasse. Nå regner jeg med at det kommer inn

noe senere.
Bruken

av

kortskrift

er omdiskutert,

og

motstanden

mot det er stor. Grunnene til det er flere. En ting er at
det ødelegger evna til å skrive rett. En skriver kortformene, og glemmer hvordan orda egentlig skal staves. Et
annet synspunkt er at kortskrifta gjør det vanskelig å
lære for dem som blir blinde i voksen alder. Det er tungt
for dem å lære kortskrift i tillegg til at de må venne seg
til punktskrift. Et tilleggsproblem med kortskrifta er at
den har endra seg over tid. Bibelen fra 1938 har et
system som er ganske ulikt det som er i bruk i litteratur
fra nyere tid. Kortskrifta er ulik fra land til land fordi
hvert symbol gjerne har deler av det ordet det er kortform for. Engelsk kortskrift er f.eks. helt ulik den
norske, og har dessuten mange flere forkortinger enn vi
har i norsk. I England er den dessuten mye mer i bruk.
Det fins også grunner som taler for kortskrift. Det går

jo mye

fortere å lese, om

en kan kodene.

Dessuten blir

det hele lettere å bære. Det reduserer mengden med 20
til 25 prosent. Det er 0g mange nyblinde som syns dette
er lettere enn fulle ord, fordi det blir færre tegn å tyde.
Dessuten er denne skrifta mye raskere å skrive fordi en
sparer anslag. I studiesammenheng for eksempel er det
også noen som går enda lenger i retning av stenografi
for å kunne notere raskt.
Forts. neste side.
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Punktskrift

Alfabetet

Hvert punktskriftstegn
består av 6 punkt fordelt
på to kolonner og tre
linjer. Et slikt tegn, som
altså har 6 plasser for
mulige punkt, tilsvarer
en bokstav, et tall eller et
skilletegn. Dette gir tilsammen 64 forskjellige

ha

kombinasjonsmulighe-

2090

p00

ter. Punktskrift har av
den grunn bare ett sett
bokstaver, altså ikke både store og små. I praksis
er det slik at store bokstaver
markeres
med
tegnet for stjerne foran.
Om vi vil beskrive tegn,
kan de nummereres slik
at punkt I til3 er første til
tredje punkt når vi teller
nedover i første kolonne,
og punkt 4 til 6 er første
til tredje punkt i andre
kolonne.
Det går færre punkttegn på ei side enn vanlige
svarte
bokstaver.
Linjelengdene
er ofte
mellom 30 og 40 tegn, og
antall linjer omkring 30.
Det vil si litt under halv3

ol
ol

160!
|0e0

|€&

Kr
* Bindestrek.

”o

** Tankestrek.

skrivemaskin,

og

skrev

i svart (dvs.

ellers oppfatter som vanlig leselig skrift).

det vi

— Dette betyr altså at dere skrev uten å kunne

kontrollere

dere

skrev

hva

med

dere

en

faktisk

helt

f.eks punkter på tastene?

hadde

vanlig

skrevet,

skrivemaskin

og

at

uten

— Ja, og dette ble mer og mer vanlig opp gjennom
klassene. På ungdomsskolen leverte vi mye maskinskrevet, sjøl om lærerne også kunne lese punkt.
- Hva var grunnene til at dere måtte levere inn
maskinskrevet arbeid? Var det for å gjøre jobben
lettere for lærerne, eller var det for at dere måtte
trenes mest mulig?
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mange

tegn

like tjukt som en bunke på
200 ark skrivemaskinpapir.

- Hvordan foregår opplæringa i skolen?
— Vi begynner i første klasse med skrivemaskin for
punkt. En slik skrivemaskin har seks taster som hver
tilsvarer ett av de seks mulige punkta i hvert tegn. I
tillegg kommer mellomromstast og linjeskift.
I fjerde klasse, trur jeg det var, begynte vi i min tid
vanlig

så

som det går på ei maskinskrevet A4-side med
enkel linjeavstand. Det
fins skrivere som trykker
punkt på begge sidene av
arket. Men det vanligste
er at det trykkes på ei side. Da sidene nødven| digvis blir tjukke, tar
dette mye plass. Et hefte

på 50 sider blir omtrent

Skriveopplæring

med

parten

— Lærerne i grunnskolen kunne punktskrift. Grunnen
til at vi skrev på maskin, var at vi skulle lære oss å
skrive slik at vi kunne skrive til seende. I videregående skole var det nødvendig fordi lærerne ofte ikke kunne
punktskrift.
-— Hva gjør du under

eksamener?

— Jeg har med en punktskrivemaskin som jeg disponerer med, og en vanlig skrivemaskin som jeg fører inn
med.
-— Om du skriver inn det meste direkte i svart, så
må det jo være vanskelig å kontrollere feil, og for-

andre noe som du vil si på en annen måte.

— Jeg får hjelp av vaktene. De kan lese opp for meg,
og de kan gå gjennom og rette opp opplagte slagfeil. Jeg
kan også be dem stille maskinen tilbake slik at jeg kan
få strøket over ord.
- Dette utstyret er det jo tungt å bære på. Hva
gjør du med notering på forelesninger? Jeg har sett

blinde ta opp på band.

— Ja, det går an. Jeg prøver å huske. Og det går an å
notere. Men det er få blinde som gjør det. Det fins ei
slags tavle stor som ei side. På den fins det 6 hull for det
antall tegn det er mulig å få plass til på sida. En
plasserer et ark inne i tavla og bruker ei nål til å skrive
tegn bakfra. En må altså skrive punkt speilvendt for at
det skal bli riktige hevinger på oversida av arket. Det er
mulig å bruke slikt utstyr om en bruker kortskrift eller et
enda mer forkorta system. Om en skal kunne utnytte noe
slikt, må en ha god trening og være rask. Jeg har ikke
brukt det sjøl.
Men det er vanlig at blinde bruker ei mindre tavle på
seks linjer som ei notisbok de tar med seg.

Kan blinde se?
- Jeg har hørt at det er i gang forsøk med lesefjernsyn for blinde. Det vil si at blinde skal kunne
lese bokstaver som er forstørra opp på en fjernsynsskjerm. Er dette virkelig mulig?
— Ja, de fleste blinde har en viss rest av lyssans.

Det

er satt i gang undersøkelser for å finne ut i hvilken grad

denne kan utnyttes. Jeg sjøl har på denne måten kunnet
skjelne bokstaver (både vanlige og punktskrift). Det fins
tilfeller der en blind har klart 60-70 ord i minuttet på en
avstand på 25 centimeter,

som vil si raskere enn samme

person leste punkt med fingrene. Men dette var nok et
spesielt tilfelle og avhengig av dennes spesielle synsrest.
Men de fleste har store problemer med å skjelne noe på
skjermen i det hele tatt.
— Det er vel vanlig å tru at blinde ikke ser noe. Det
du her forteller vil si at de vi regner som helt blinde

faktisk kan se. Betyr dette at du kan se når du er ute
og går?
— Ja, jeg kan oppfatte fortau og husvegger.

- Kan du også se folk og stolper?

— Ja, men det er vanskelig å se forskjell når folk står
stille.
- Har dette noe sammenheng med været? Gir sol
klarere refleks slik at det er lettere å skjelne?
— Det er faktisk motsatt. Sol gir mye refleks slik at
det nettopp ikke er mulig å skjelne ting. Overskya vær
er best.
- Er dette noe som bare du kan? Eller er det
vanlig blant dem vi regner som helt blinde?
— Det er nokså vanlig. Men det krever trening.
O

Kortskrift
Kortskrift er et skriftsystem der koder som består av en
eller et par bokstaver, representerer et uttrykk, et ord
eller en del av et ord. Det er i praksis høyfrekvente
språktrekk som blir forkorta. Oftest er det slik at koden
består av bokstaver fra den fulle forma, slik at F står for
FOR og FST for FØRST. Men det er ikke alltid slik- C
står for OG og Q for UNDER. På norsk fins i dag ca.
200 kortskrift-koder, og ved hjelp av disse kan en redusere ei tekst med 20 til 25 prosent.
Kortskrift

er i bruk

i mange

land.

Men

da

den

i stor

grad består av bokstaver fra den fulle forma, er kodene
ulike fra språk til språk.

I Norge er det slik at kortskrifta har endra seg over tid.
Det gjør eldre litteratur vanskelig tilgjengelig.

Eksempler:
Vanlige ord blir forkorta slik:
AT blir til A,
BLE- B,
Og- C, OGSA-CS,
DER- D,
ELLER- E,
FOR- F,
UNDER- OQ,

TIL- T, ETTERPÅ- ZP

Uttrykk blir forkorta slik at FØRST OG
til FCF (FØRST er FST, og FØR er F).
En del forkortinger

brukes

i deler av ord.

FREMST

blir

ET i slutten

av ord forkortes med «&» og EN i slutten av ord med E.
Det er sju slike forkortinger for endinger (ET, EN, DE,
ENDE, ENE, ER, ERE), og de brukes uavhengig av om
de er bøyingsending. Tegnet for DE brukes også i BADE
OG BONDE.

Andre forkortinger for deler av ord brukes bare i
begynnelsen av ord, f.eks. et tegn for MED (som er punkt
1,4 og 6; punkta nummereres ovenfra og ned, først i
venstre kolonne). MED-tegnet brukes både i ord med
naturlig sammensetning med MED, som i MEDBESTEMMELSE, og i andre ord der MED utgjør de tre
første bokstavene, som i MEDIA.
Det fins i tillegg en del forkortinger som kan stå hvor
som helst i ord:
FH står for FORHOLD, og kan brukes om dette ordet
alene.

Det kan

brukes

også

når det står i ulike sammen-

setninger, som i SAKSFORHOLDET og FORHOLDSVIS.
FG står for FØLG, og ordet IFØLGE blir da skrevet slik
som IFGE, og ETTERFØLGE som ZFGE (Z står for
ETTER). Vi så at tegnkombinasjonen FG bare sto for
stammen i et ord uten trykklett E. Det gjør det mulig å
henge på tegn for bøying. Det fins flere slike tegnkombinasjoner, f.eks. GP for GRUPP, KM for KOMM og TF
for TILFELL. Disse kan også brukes i større sammensetninger, KM kan f.eks. brukes om en vil forkorte KOMMUNE.
Det fins også kortskrift som viser stavemåte i ord som
er forskjellige fra bokmål til nynorsk, eller innafor de to
målformene. Eksempler er:

EÅ (ENNÅ),
EO (ENNO),
EU
ANL
ANR
DSV
DV

(riksmålsforma ENNU),
(ANNLEIS),
(ANNERLEDES),
(DESSVERRE),
(DIVERRE).

Setningen

jeg skal si?»

«HVA

G

VL D A J E SI?»

betyr

«hva

vil du at

Oo
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Døves problemer I
et skriftsamfunn
Av Ivar Utne
Det er ei utbredt oppfatning at døves tegnspråk er enklere enn skrift og tale, og at det gir
begrensa kommunikasjonsmuligheter. Nyere undersøkelser viser derimot at tegnspråk er et fullverdig kommunikasjonsmiddel.
Dessuten har det inntil det siste vært lite kjent at døvfødte har store problemer med å forstå

skriftspråk. Døvfødtes problemer med skriftspråk kommer ikke av at de har manglende språkut-

vikling, men at de har et annerledes språk. Tegnspråk skiller seg ut fra skrift både på grunn av sin
grammatikalske struktur og fordi det er forskjell på tegn og skrift (og tale).
Det kan betraktes som ei språkpolitisk oppgave å oppnå anerkjennelse av tegnspråk som et

fullverdig språk på linje med f.eks. bokmål, nynorsk og samisk.

Følgen av det er at døveundervisninga bygger på døves eget morsmål. Dessuten må informasjon

til døve formidles med tegnspråk i TV og på video.
For de fleste er det en lett fattbar og stor forskjell
mellom bruk av tegnspråk utført med hendene på den
ene sida, og tale og skrift på den andre sida. Tegnspråksnorsk, som kan læres på kurs og som brukes i den
normale

kommunikasjonen

mellom

døve

og

hørende,

avbilder ordvalg og ordfølge i tale og skrift. Det vil si at
det i hovedsak er ett tegn for hvert ord og for hver
bøyingsending.
Men den virkelige forskjellen mellom tegn og skrift
(og tale) er større enn det. Døve har et velutvikla
tegnspråk med en helt annen språkstruktur. Og dette
brukes i den daglige kommunikasjonen blant døve. Den
enkleste forskjellen mellom vårt og deres språk er ordfølga. Det kan ikke gis noen enkel beskrivelse av hvordan ordstillinga er. Men det er i alle fall sjelden slik at
døves språkbruk deles opp i setninger der alle har med
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subjekt, verbal, objekt, preposisjonsledd og eventuelle
leddsetninger. Informasjonen formidles på andre måter,
Og svært ofte er det slik at det vi sier med flere ord etter
hverandre, det kan de uttrykke samtidig ved hjelp av
spesielle bevegelser der ofte også andre deler av kroppen
er med. Dertil kommer at overflødig informasjon (som
f.eks. tid, sted, personer) ikke gjentas stadig vekk med
egne tegn slik det er vanlig i skrift og tale (f.eks.
tempusbøying og pronomener). Personer og steder kan
f.eks. gå fram av hvordan bevegelsene gjøres i rommet
(som ofte kan tjene som en scene der f.eks. en hendelse
blir referert), og de kan tidligere i framstillinga være
definert til bestemte «steder» i rommet. Denne helt
spesielle språkstrukturen er mye mer forskjellig fra
norsk enn f.eks. asiatiske språk (om det da går an å måle
slike forskjeller).

AANPA

Det norske to-hånds fingeralfabetet

Det må understrekes at tegnspråksforskinga i Norge
fortsatt har et ufullstendig bilde av situasjonen. Den
framstillinga jeg har gitt ovafor bygger dels på amerikansk, svensk og dansk litteratur. Men det ser ut til at de
utenlandske resultatene kan bekreftes dels av forskning
og dels av døvelærere i Norge også.'

Språkkløft
En

slik språkkløft

hørende må med

som

det da er mellom

nødvendighet

lig å lære hverandres

døve

og

føre til at det er vanske-

språk. Derfor er det helst blant

hørende som er vokst opp i døvt miljø at en finner dem
som

har mulighet for å kunne

store deler av det. Døves
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Døves en-hånds fingeralfabet.
mestring av hørendes språk vil med nødvendighet bli
mangelfull, ikke minst fordi denne opplæringa ikke tar
utgangspunkt i de døves språk, ja ofte ikke i at de har
utvikla språkevne i det hele tatt. Manglende kunnskap
om

døves

morsmål

har

begrensa

mulighetene

for

ei

annenspråksopplæring (dvs. skriftspråk) som bygger på
det de kan. Metodikken for denne opplæringa har ofte
inneholdt rein språkdrill i konstruksjoner som døve og/
eller andre språksvake ikke mestrer i sitt skrivearbeid.
En slik metodikk kan lett føre til dårlige resultater da
elevene ikke forstår hva det tilsvarer i deres eget språk.
Det kan lett bli meningsløst, og det blir vanskelig å
generalisere fra enkelte eksempler til generell bruk.
Det er stor forskjell blant de døve. De som har hørt et
par år eller mer, har fått inn en del språkerfaring i vårt
språk, og det gjør ofte at de mestrer det bedre enn andre.
Det samme gjelder dem som i deler av livet kan ha hørt
litt. Det er ofte slik at døvheta er resultat av hjerneskade. Og denne hjerneskaden har samtidig ført til andre
skader. På den måten kan språk- og kommunikasjonsevna være så redusert at de av den grunn har store
problem med å lære seg et hvilket som helst språk. Om
det finnes døve med

store kommunikasjonsvansker,
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kan

altså dette komme av helt andre årsaker enn døvheta
alene. I tillegg til dette har de døve fått svært ulike
muligheter når det gjelder språkstimulering (og stimulering i det hele tatt. Noen har fått god opplæring i
tegnspråk samtidig med at de på den måten har grunnleggende kunnskap om omgivelsene. Noen av dem kan
til og med ha fått skrive- og leseopplæring som har
utnytta vokabular og annen kunnskap de har fått gjennom tegnspråk. Dette siste er på rask marsj inn nå.
Andre har verken fått mye tegnspråkstimulering eller
annen kunnskapsstimulering.
Det er store forskjeller mellom døve også når det
gjelder mestring av skriftspråk. Og dette kan ha sin
naturlige forklaring av det som er sagt ovafor. De
undersøkelsene som gjøres av døves mestring av skriftspråk er derfor også belasta med store metodiske vansker. Vi har som oftest ikke fullstendige kunnskaper om
den enkeltes livsløp når det gjelder de faktorene som er
nevnt ovafor. Særlig er tilleggshandicap og hvor omfattende døvheta har vært i barndommen uklart.
Undersøkelser om døves mestring av skriftspråk har
helst begynt med studier av døves skriveatferd. På den
måten har en funnet fram til systematiske avvik fra et
forventa normalskriftspråk. Minst like viktig er det å slå
fast hva døve egentlig forstår av skriftspråk. Undersøkelser ser nemlig ut til å tyde på at i alle fall en
betydelig del av de døvfødte (ca. 3000 døvfødte her i
landet) ikke er i stand til å lese smånotiser i aviser eller
teksting av fjernsynsprogram. Problemet er ikke bare at
det går for fort (i fjernsynet), men heller at vokabularet,
setningskonstruksjonene og sammenbindingsmekanismene i ei tekst er for vanskelige for dem. Tekstene byr
rett og slett på for mye som de ikke har med seg fra
tegnspråket, og som heller ikke opplæringa i skolen har
gitt dem. Jeg mener det er viktigere å arbeide med forståelse enn skriveatferd hos døve. Men undersøkelser av deres
skriveatferd kan avdekke trekk i skriftspråket som de har
problemer med.
Det som særlig slår en når en leser tekster skrevet av
døve, er preposisjonsbruk (for mange, utelatte eller gale
preposisjoner), tempusbruk (ofte i infinitiv eller galt
tempus), ombytting, utelating eller feilplassering av
HAR eller ER, gjentaking av samme ord ved forsterking
(doble

adjektiv

eller gradsadverbial)

eller flertall

(sub-

stantiv). Disse trekka kan i noen grad forklares ut fra
uttrykksmåter i tegnspråksnorsk eller døves egen bruk av
tegnspråk.
Spørreundersøkelser jeg sjøl har gjennomført viser at
de har problemer med å finne ut om setninger med feila
som er nevnt ovafor, er rette eller gale.

Hvor mye forstår døve

av skriftspråk?

Mest har jeg konsentrert undersøkelsene om døves
forståelse av skriftspråk. Undersøkelsene har i hovedsak
vært utført på døve tenåringer og voksne. Undersøkelsene er i hovedsak knytta til setninger (eller perioder) der

forsøkspersonene skulle vise ved avkryssing blant flervalgsalternativ at de forsto hva som sto i setningen. Vi
har til nå undersøkt i underkant av 50 personer, om lag
likt fordelt blant tenåringer (folkehøgskoleelever på Ål)
og voksne (kurs på Ål) hver med 2-300 spørsmål.
Undersøkelsen følges opp på nye kull i videregående
skoler for døve, og vi har nå et materiale fra 60-70 til
under behandling. Det materialet som er talt opp danner
et for spinkelt grunnlag for sikre slutninger, men det gir
antakelig retningen. Det generelle inntrykket er at de har
problemer med å se sammenheng mellom ord som står
litt fra hverandre, og til hvilke overledd adjektiv og
adverb står. De har dessuten problemer med passiv, og
med orda gi, sende og få — verb som angir retning for
handling.

bortsett fra at verbet var bytta ut. I det andre tilfellet var
rekkefølgen bytta om, men verbet vaf det opprinnelige.
Andre tester med de ovennevnte verbene ga rettandeler
på mellom 25 og 40 % for tenåringene.
Forskjellige tester av forståelse og av skriveferdighet

HJEM klarte ingen av de prøvde tenåringene, og bare
fjerdeparten av voksenutvalget, å se at «gutten slo jenta», og halvparten i begge utvalga oppfatta at «jenta
gikk hjem».
Resultatene for relativsetninger viser at andelen rett lå
omkring 50 % for begge utvalg når orda som hørte nært

Hva slags slutninger kan vi trekke om det viser seg at
disse resultata har gyldighet?
Slik det er nå er de døve utestengt fra informasjonsflommen i samfunnet. Mange kan ikke lese ukeblader,
aviser, filmtekster, og kanskje heller ikke plakater og
skjemaer. Deres kommunikasjonsmiddel er da tegnspråk. Og det er det få som kan så godt at de døve kan
kommunisere meningsfylt.
Døves kommunikasjon med hørendes verden kan lettes dels med at hørende bruker mer tegnspråk, at det fins
en lett tilgjengelig tolketjeneste og at skriftlige budskap
til døve får en svært enkel form. Alle disse framgangsmåtene benyttes, men er svært arbeidskrevende og kan
bare hjelpe til at de døve får litt informasjon.
Skal kommunikasjonsbarrieren virkelig brytes må døve få tilgang til en type masseprodusert materiale. Slik
mulighetene er nå, peker TV og video med bruk av
tegnspråk seg ut som et betydelig framskritt. De åpenbare fordelene ligger i at hele skriftspråkskommunikasjonen kan erstattes med tegn, og at masseprodusert
materiale kan gjøre dette økonomisk mulig.
Til slutt er det grunn til å minne om at døve er i stand
til å kommunisere ved hjelp av sitt eget språk, et språk
som er forskjellig fra vårt både når det gjelder tegn og
ordning av informasjon. Sjøl om de kan se og lære både
bokstaver, ord og skriftspråk i det hele, så er dette så
vanskelig for svært mange av de døvfødte at de må ha
en alternativ kanal for å kunne ta del i den informasjon
som er sjølsagt for oss hørende.

I en setning som JENTA SOM GUTTEN SLO GIKK

sammen,

var splitta med

innskutte ledd, f.eks. slik som

ovafor. Problemet var betydelig mindre når ord som
hørte nær sammen sto nært sammen i både testsetning
og svarforslag.
Halvparten av tenåringene klarte passiver der en ved
allmenn kunnskap om verden kunne gjette seg til hvordan de skulle forstås, som BRØDET BLIR BAKT AV
PER. Verre er det med passiver der det ikke går an å
bruke annen kunnskap, slik som KARI BLIR SLÅTT
AV

PER,

og

passiver

uten

aktiv

utøver,

BLIR SLÅTT. I disse var det mellom
tenåringene som klarte rett svar.

I setningen SKI-HOPPEREN

SATTE

som

KARI

20 og 30 % av

NY

BAKKE-

REKORD I HOPP-BAKKEN
mente 50 % av tenåringene og 80 % av de voksne at det var snakk om «ny
rekord», som er rett. Dessuten mente omlag 60 % i
begge utvalga at det også var snakk om «ny skihopper
og «ny bakke». De hadde med andre ord svært uklar
forestilling om hvordan «ny» skulle knyttes til et over-

ledd.

Et par setninger som BONDEN

HAR SVÆRT GODE

POTETER TIL SALGS og GRETE LIKER SPESIELT
KJØTTKAKER OG POTETER var det henholdsvis 25

og 38 % i voksenutvalget som klarte rett. Feilsvara
innebærer i stor grad at de knytta «svært» og «spesielt»
til gale overledd.
Det har vært testa at-setninger som KARI VET AT

JENS IKKE KOMMER og KARI VET IKKE AT JENS
KOMMER.
sere

«ikke»

Under halvparten av de unge klarte å plasi rett sammenheng,

voksne klarte det.
Verbene

«gi»,

«sende»,

mens

omlag

%

av

de

og «få» ble prøvd f.eks. med

setninger av denne typen: KARI FIKK BREV FRA
JENS. Slike setninger med «fikk» var det under halvparten av tenåringene som fikk til, men 80 % av de
voksne. Tenåringene blanda denne typen sammen med
setninger som «Kari sendte brev til Jens» og «Jens fikk
brev fra Kari». I det ene tilfellet hadde alt lik rekkefølge

har dessuten

vist at døve

(først og fremst døvfødte)

har

store problemer med personlige pronomener i flertall,
preposisjoner, hjelpeverb (ha) og uselvstendige verb
(være).

Resultata ovafor er i samsvar med lignende undersøkelser i USA (W.K. Russell et.al.: «Linguistics and
Deaf Children». Wash. 1976).

Hva kan gjøres?

Note
1) Ei grundigere utgreiing om døves tegnspråk fins i Jon
Magne Tellevik, Marit Vogt-Svendsen og Odd-Inge Schrøder
(red): Tegnspråk og undervisning av døve barn (Tapir forlag
1983). Her kommer det blant annet fram at de døve bruker
mye mer enn hendene når de «snakker», og at tegnspråket har
en syntaktisk struktur som er ganske forskjellig fra skrift og
tale. Vi får også en presentasjon av en døvelærers erfaringer
fra undervisning av skolebarn. Ikke minst vil boka være nyttig
for dem som ønsker litteraturtips om døve og språk.

Vi viser også til artikkelen «Døve barns to språk» av Marit

Vogt-Svendsen

bl.a.

ut om

i Språklig Samling nr. 3 — 1981.

forholdet

mellom

tegnspråket

og

Den greier

den

såkalte

tegnspråksnorsken,
en
spesiell
tegnspråksvariant
tilpassa
strukturen i «vanlig» norsk, og om de problemene språkkløfta
skaper for undervisning av døve barn.
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Frisprog
er tilbake

Tove Nilsen:

Jeg har to språk

Frisprog er gjenoppstått — nå utgitt av
Avis- og forlagshuset Media og redigert av
Stig Michaelsen og André Savik. «Vårt kulturelle, idémessige og sprogpolitiske fundament står som før», melder redaktørene, og i

tråd med det skriver signaturen rest på nest
siste side i det første nummeret:
«Man

kan

naturligvis raljere og påstå

at-

nynorsk er et sammensurium av gammelnor-

ske dialektrester fremspadd i dalom, på hei-

gårder og i rosemalte stabbursgrender med

felespill

og

harskt

spekekjøtt.

Det

skal

vi

kanskje også gjøre. For Øverland-linjen innen riksmålsbevegelsen, som forfekter aktelse

for nynorsken, er efter mitt skjønn forfeilet.
Når

har

nynorskfolket

noensinne

respektert

riksmålet? Her gjøres selvsagt et unntak for
Ivar

Eskeland,

men

atypisk i mållægeret.
Og

han

det nytter å slåss.

er

europeer

og

Stortinget har gitt

lærebokforfattere og skolebarn lov til å
skrive «frem», «syd» og «bjerk». Det ble av
dem som i 30 år hadde kjempet for samnorsken, oppfattet som et anslag mot det nasjo-

nale— på linje med skamskjellingen av Ivar
Aasens livsverk i et haveselskap på Frogner i
1892, hvor absinten fløt i strie strømmer. Så

også av en viden kjent og illustre norskpro-

fessor, som har sett sine skanser smuldre; det

er aldri noe vakkert syn.
— Men

des

hr. professor. Det kan ikke bestri-

at samnorsken

ble

innført

ved stortings-

overgrep, og at alle disse år med offisiell
undertrykkelse av riksmålet, har vært så godt
som fruktesløs.
— Tjautjau. Men når folk ikke veit sitt eige
beiste,

Lars S. Vikør overrekker litteraturprisen til Tove Nilsen
Til høyre Anne-Ma Grønlie.

(Foto: Terje Klausen)

— Hårrrh! Kveles og strypes skal alt dansk

I takketalen sin sa Tove Nilsen at
det ikke hadde vært så lett for henne
som forfatter å finne fram til ei

var på 11 000 kroner. Begrunnelsen
for å gi prisen til Tove Nilsen var
først og fremst det bevisste arbeidet
hennes med språket: «Med utgangspunkt i sitt eget Oslo-mål har hun
jobba for å gjøre språket i bøkene
folkelig og radikalt», som juryen
uttrykte det. Høydepunktet hittil er
skildringa av drabantbyungdommen
i Skyskraperengler (1982), ei bok
som blei en suksess ikke minst på
grunn av den språklige ektheten.

flinkt, men på den måten kom språ-

mas Refsdals litteraturfond, som i

Jurymedlem

Anna-Ma

år

Grønlie, som

sjøl hadde brukt Skyskraperengler i
norskundervisninga
på en Osloskole, kunne forsikre at språket traff
elevene hjemme.
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språklig form som fungerte. Hun
var oppvokst med «gatespråket» på
på

østkanten

av

Oslo,

men

bl.a. skolen sørga for å slipe det
grundig av. Som forfatter begynte
hun med å skrive «pent» og skoleket til å ligge langt fra de personene
hun skrev om. Så begynte hun å ta
opp sitt opprinnelige språk og bygge
på det, med det resultatet som denne prisen er et uttrykk for. Men det
hun først og fremst hadde lært gjennom

disse

åra,var

at hun

hadde

språk, to stemmer inne i
altså kunne kalles en slags
bastard. Hun sa ikke at hun
er representativ for store og

*

to

seg, og
språklig
dermed
viktige

deler av det norske folket, men

desto mindre er det sant.

heh jeig meiner

bymål. Jeig skulle unskt at Stortinget manna

Som vi nevnte i forrige nummer,
blei Språklig Samlings litteraturpris
for 1984 gitt til Tove Nilsen. Prisen
blei utdelt på Hotel Continental i
Oslo den 19. juni, under ei tilstelning arrangert av LSS og Cappelen
Forlag.
Prisen består av rentene fra To-

Bøler

er det inga skam...

ingen skam å presse og tyne etkvart.
— Så riksmålet bør altså tynes i uendelighet?

ikke

seig opp til å stemje ned danskeknotet en
gong for alle. Vi har et rikhaldig tilfenge av

nynorske ord å ause ta. Tenk på «tjodskap»,
«sylvnott» og «rukudom». Det er det nasjonal lysnad over. Og mye beidre henn «nationalfølelse», «sølvernatt» og «anmasselse».

Tvi! Og tvifald tvi!

— Men det er et faktum at folk flest i dette

land ikke skjønner så mange nynorske ord.
— Kan være, men jeig er byrg over å

fortelje at vi er komne

linga

av samnorsken.

destu lenger i utvik-

Når

riksmålshysteri-

kerne skjemmer ut sitt gap med munnsprei og
ord som «forpurre», «forstyrre», «forrykke»

og

«forvirre» —

vanska,

trifald tvi!—

har vi løyst

einkla skval. Dét skal fantasi,

hug-

skott og slögvett til!
— Fantasi? Men hvor blir det av nyanserikdommen?

— Nyanse meig her og rikdom meig der!
folk fleist skal skjøne skrift og tale, ikke
slure rundt i konstruerte meiningsskildnader.

Det dansker, skipsreiere og bæringer unsker
å røde om, mellom fleskepylsene, kanapéene

og drugebrennevinet, skal allmugen ikke
oppmerksame. Vi er et tagalt folkeferd, av
vikingætt, og vi skal som forfedreine våre
uttrykke oss stutt og bitende. Monner ikke
det, kan vi dryle danskefjeiskerne i hausen.

Til dømes.»
Og så videre. Vi ønsker Frisprog velkommen tilbake i språkdebatten, og alle interesserte god lesning.

El

Halvor Dalene 80 År

Halvor Dalene, Bø i Telemark,
fylte 80 år den 23. september i år.

Desse ordlistene utgjør til saman ein
stor språkpedagogisk arbeidsinnsats

ein ivrig medarbeidar i Språklig
Samling-rørsla.
Siste gong han tok del i debatten
var under oppgjøret omkring skolemålet for ei klasse i småskolen her i
Bø no sist vinter. I slike ordskifte
kjem Dalene med nyttige opplysningar som kan få partane i striden
til å roe seg ned. Han hevda kort og
greitt at dei som støtta bokmål som
opplæringsmål i Bø-skolen gløymde
at bokmålet i lærebøkene er svært
konservativt. «Dei folkelege formene finst i ordlistene, men blir svært
lite nytta i praksis», skreiv Dalene.
Og han veit kva han talar om i så

ga han ut saman med lektor Jon
Bjones
på Universitetsforlaget
i
1981. Tittelen på boka er godt valt,
og den er i grunnen typisk for Dalenes holdning til norsk språk: Nynorsk ordliste for alle. Ikkje som
tvang inn i eit system, men som ein
invitasjon til ei målform som skulle
ligge open for oss alle. Eleven skal
vekse inn i arbeid med språket i
tiltru til sitt eige målføre. Det er eit
kjernepunkt
i
Halvor
Dalenes
språkpedagogiske arbeid.
Dalenes
innsats
for
Språklig
Samling kan vel også sjåas på bakgrunn av at han høyrer heime både i
den nedre og midtre delen av Telemark. Han har røtene sine i den
nedre delen. Det har han skrivi litt

Både sentralt og lokalt har han vori

måte.

For

Dalene

har,

som

vi alle

veit, gitt ut ordlister på begge mål,
og da med radikale former (1962).

om

i norsk kultur. Den siste ordboka si

i boka si om

Solumsmålet,

som

kom i 1953, og i småartiklar av
lokalhistorisk interesse. I mange år
var Dalene rektor ved realskolen og
gymnaset i Bø, og han har stått
sentralt i arbeidet med å bygge opp
Bø som eit skolesenter i Telemark.
For oss som fekk forma ut viktige
ungdomsår ved gymnaset i Bø, står
Dalene som eit symbol på ein god
skole. Til 50-års-jubileet for skolen
i 1973 samla han og ga ut ei over-

sikt

over

skolens

historie.

I den

skreiv han med typisk glede og begeistring om innviinga av nytt skolebygg på slutten av 1950-talet:
«Etter festmøtet fekk elevane kakao, smørbrød og kaker — og fri
resten av dagen!»
Det var tider! Vi gratulerer med
dagen!
Øyvind Gulliksen

Einar Lundeby 70 år

Professor Einar Lundeby fyller 70
år 3. oktober i år. Det meste av

hans voksne liv har vært sentrert om

språk — språkforskning, språkdebatt,
språkrøkt og formidling av kunnskap om språk.
Et viktig felt i hans virke har vært
språknormering.
Som den første
sekretæren i Norsk språknemnd fra
1952

var

han

med

på

de

første

vanskelige åra for språknemnda.
Spesielt fikk han mye å gjøre med
utarbeidinga av læreboknormalen av

1959.

Også i dag har Lundeby en sentral posisjon i normeringsarbeidet,
nå som formann i fagnemnda i
Norsk språkråd.
Lundeby har i alt dette arbeidet

stått for et folkelig språk og derfor

vært en forkjemper for radikalt
bokmål. Noen dialektromantiker er
Lundeby ikke, og hans tanker om
talemålsnormering
vil det neppe

være enighet om
lemmer,

men

blant våre med-

det er likevel klart at

Lundeby har vært en av de fremste

våpendragerne for radikalt bokmål
den siste mannsalderen. Den såkalte
«liberaliseringa» av bokmål

som vi

fikk

i

1981,

var

derfor

ikke

ne (skrevet sammen med I. Torvik)?
— men seinere fikk han større interesse for grammatikk. Han innførte

etter

Lundebys hjerte. Ellers har Lundeby kjempa for fornorsking av oljespråket — det er også ei sak som

så å si syntaktisk analyse

henger i hop med et folkelig språk.

For oss er det også hyggelig å
nevne at Lundeby har vært en viktig
rådgiver og støttespiller for Språklig
Samling gjennom mange år.
Men likevel — undervisning og
pedagogisk virksomhet i det hele ser
ut til å være det som ligger Lundebys hjerte nærmest. Han kom tidlig,
i

1945,

til

Sverige

som

lektor

norsk, og fremdeles leser svenske
studenter hans Norsk språklære for
svensker (1. utg. 1951). Han har
alltid seinere vært en forkjemper for
nordisk samarbeid og utveksling,
ikke minst som generalsekretær for
de årlige sommerkursa i grannespråk ved nordiske universitet.
Fra 1961 har Lundeby vært ansatt
ved Universitetet i Oslo, fra 1971
som professor i nordisk språkvitenskap. Det faglige utgangspunktet
hans var språkhistorie — hvor mange
gymnasiaster har ikke fått sitt første
overblikk over norsk språkhistorie
gjennom Språket vårt gjennom tide-

i

som

et

sentralt emne
i mnorskstudiet og
klarte å gjøre det forståelig og spennende for oss studenter. Gramma-

tikk var også

emne

for doktorav-

handlinga hans: Overbestemt substantiv i norsk og de andre nordiske
språk (utg. 1965).
Lundeby har også vært en mann
det har vært naturlig å bruke i
mange verv ved universitetet. Han
har bl.a. vært dekanus ved Det historisk-filosofiske fakultet og formann i styret for Den internasjonale
sommerskolen.

Lundeby har et åpent vesen, som

skaffer han mange venner. Han har
et smittende engasjement for det
han er opptatt av, enten det er
norskfaget, studentenes ve og vel,
gammaldans eller et folkelig bokmål.
Vi ønsker Einar Lundeby til lykke med 70-års-dagen!
Svein Lie

O
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Er du opptatt av

språkspørsmål?
støtte

arbeidet

e et folkelig bokmål og
et folkelig nynorsk?

e ei gradvis og gjensidig tilnærming mellom de to målformene

på grunnlag av det
talemålet folk flest
bruker?

e rett for alle til å bruke

sitt eget talemål uten
å bli nedvurdert?

e reell jamstilling

lom

bokmål!

norsk?
e reelle

rettigheter

de språklige
tetene?

og

mel-

ny-

for

DAG OG TID

Vil du
for:

1

OG

Returadresse:
Postboks 636, Sentrum, 0106 OSLO

DAG OG TID ?
Vekeavis med vekt
vekselbruk.
Vekeavis med
språkstrid.

Kulturavis
-

10

Men
dei

på

åndeleg

tradisjon

i norsk

med komplett

kroner

for

arkiv

arkiveksemplar

kjøp heller ferske,
kostar berre det halve.

DAG OG TID-lesaren:
70 % mann og 30 % kvinne
Busett over heile landet,
men mest i Sogn og i Oslo
Har

for

17 år
Er

det

på

meste

over

skulebenken

lystlesar

Du ?

I

EN

I

minori-

Da er Landslaget
for språklig samling (LSS)
noe for
deg!
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