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Samfunnets støtter

I 2021 ble det gjort bystyrevedtak om at Bodø skulle bli en 
samisk språkkommune, som den første bykommunen i 
Norge. – Jeg tror det kommer til å gjøre Bodø til en enda 
bedre kommune for hele befolkningen, sa Bodø-ordfører 
Ida Pinnerød til NRK.

Noen språk blir gjerne oppfatta som viktigere enn andre, 
og i praksis er det majoritetsspråket i et område som blir 
verdsatt høyest. Vi vet at en aktiv språkpolitikk som også 
sørger for at minoritetsspråkene får en synlig plass i offent-
ligheten, gjør det lettere å spre kunnskap og motvirke 
uheldige holdninger. Det er en verdi for alle språkbrukere.

I forvaltningsområdet for samiske språk er det kommu-
nene som har ansvaret for at barnehagetilbudet til samiske 
barn bygger på samisk språk og kultur, og den samiske 
læreplanen skal brukes i skolen. Jeg er opptatt av at alle 
barn skal få god opplæring i sitt språk. Barnehagene og 
skolene er ekstra viktige for dem som skal ta tilbake et tapt 
språk.

I dette nummeret av Språknytt kan du lese om Solveig Ballo. 
Hun lærte ikke samisk hjemme, men ønsket at hennes tre 
barn skulle vokse opp med språket. Uten barnehagen ville 
ikke foreldrene ha greid å gi barna nordsamisk som første-
språk. Språk er ikke bare et individuelt valg; samfunnet og 
institusjonene våre må gi støtte til de valgene hver enkelt 
språkbruker gjør. 

Språkloven slår fast at samiske språk og norsk er likever-
dige språk. Det er Sametinget som har ansvar for å forvalte 
de samiske språkene i Norge. Språkrådet og Sametinget 
har felles språkpolitiske mål. Jeg ser fram til å samarbeide 
med Sametingets administrasjon om å styrke det språklige 
mangfoldet i Norge.
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Språkloven trådte i kraft 1. januar i år. I lovpro-
posisjonen blir det presisert at automatiserte 
språkløsninger skal utvikles parallelt på både 
nynorsk og bokmål, og at talegjenkjennerne 
skal kunne forstå dialekt.

Mer presis talegjenkjenning
En forutsetning for å få til dette er at språk-
banken utvikler og utvider ressursene. Utvikling 
av for eksempel en talegjenkjenner – et data-
program som gjør at man kan snakke til en data-
maskin, som så skriver det man sier – krever 

enorme mengder forhåndsanalyserte data som 
kan «lære» datamaskinen de mange måtene 
mennesker snakker på. 

Bare de siste to årene har store mengder 
taledata blitt lagt inn i banken, blant annet tran-
skribert tale fra Stortingets sesjoner og nye 
uttaleleksikon. Banken har også gjort tilgjenge-
lig nynorsktekster fra kommunale og stat lige 
nettsider og oversettelser fra Nynorsk Presse-
kontor. Dataene kan brukes til tale gjen kjenning, 
maskinoversettelser, tekstanalyse m.m.

Språkteknologi i språkloven
Språkloven gir offentlige organer et tydelig 
ansvar for å velge løsninger som fungerer 
både på nynorsk og bokmål, når de kjøper 
inn digitale verktøy. Det legger føringer for 
dem som selger digitale verktøy til offentlig 
sektor. Det understreker også at språk-
banken har en viktig rolle i utviklingen av 
ressurser til automatiske språktjenester.

Språkbanken
I Nasjonalbibliotekets språkbank ligger det 
en omfattende samling normerte ord med 
bøyingsformer på nynorsk og bokmål. 
Samlingen eies og forvaltes av Språk rådet 
og Universitetet i Bergen og danner grunn-
laget for de populære nettordbøkene Bok
målsordboka og Nynorskordboka.

 

Språkbanken vokser

Praterobotene, talegjenkjennerne og 
verktøyene for automatisk oversettelse 
blir stadig bedre, i takt med at språk
banken fylles med data. Det lover godt for 
oppfølgingen av den nye språkloven.

Språkbanken er med på å utvikle norsk 
språk teknologi. Ressursene i språkbanken 
er fritt tilgjengelige for alle, også kommers-
ielle aktører. Dataene bidrar til bedre stave - 
kontroller, skrivestøtteprogrammer og 
under visningstjenester.

Disse temaene blir behandlet på seminaret 
«Lovlig teknisk», som Nasjonalbiblioteket 
og Språkrådet etter planen skal arrangere 
i mars.
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Når ein i dag legg inn ein engelsk tekst i Google translate og ber om omsetjing til 
norsk, skjer omsetjinga automatisk til bokmål. Ein kan ikkje velje nynorsk:

Frå engelsk til norsk
Automatisk omsetjing frå engelsk til nynorsk 
har til nå berre vore mogleg å få til gjennom 
bokmål. Det gjer kvaliteten dårlegare.

Det første verktøyet for direkteomset jing 
frå engelsk til nynorsk er nå under utvikling. 
Selskapet Iconic står bak produksjonen,  
i samband med EU-prosjektet PRINCIPLE 
(Providing Resources in Irish, Norwegian, 
Croatian and Icelandic for the Purposes of 
Language Engineering). Målet med prosjek-
tet har vore å samle inn språk ressursar frå 
fire mindre språk.

Språkbanken ved Nasjonalbiblioteket, 
som Språkrådet samarbeider tett med, har 
stått for det norske bidraget til prosjektet.

Frå norsk til engelsk
Google translate skil ikkje mellom bokmål 
og nynorsk. Sidan bokmål er meir brukt enn 
nynorsk på internett, verkar algoritmane 
betre på bokmål. Til dømes blir nynorsk 
«omsetjing» til «sales», medan bokmål 
«oversettelse» blir «translation»: 

Verktøy for automatisk 
om setjing frå engelsk 
til norsk har hittil berre 
funnest for bokmål. 
Nå står nynorsk for tur.

Frå engelsk til 
bokmål – og  
nynorsk?
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Språkbrukaren
URD VINDENES
førsteamanuensis i norsk ved 
Universitetet i SørøstNorge

En rettvis rettefunksjon?
Når jeg skriver bokmål, bruker jeg mange radi-
kale ordformer. Det vil si ordformer som er mye 
brukt i muntlig norsk, men som er mindre brukt 
i skrift, for eksempel sjøl, veit og vedtaka. Disse 
formene er helt i tråd med den offisielle rett
skrivinga, men om jeg skriver dem i Google- 
dokumenter eller på iPhone, får jeg beskjed om 
at de er feilstava. Det er som å bli korrekturlest 
av noen med elendige kunnskaper i rettskriving.

Om man ikke har blitt eksponert for radikalt 
bokmål i særlig grad, kan man kanskje lure på 
om ord som mjuk, sein og tru representerer en 
form for dialektskrift. Den mistanken blir neppe 
mindre om et retteprogram markerer slike ord 
med rød strek. Men disse orda er fullt sidestilte 
med myk, sen og tro i bokmålsnormen. Dermed 
er de på papiret akkurat like godt egna for for-
mell språkbruk som de moderate formene, for 
eksempel i en forskningsartikkel eller i et brev 
til kongen. Hvorfor noen selskaper har laga et 
retteprogram som bare bygger på et utvalg av 
normen, og åssen utvalget er gjort, veit ikke jeg.

På grunn av de valgfrie formene i bokmålet 
kan vi tilpasse skriftspråket vårt i radikal eller 
konservativ retning: boka eller boken, brøyt eller 
brøt, sjøl eller selv. Men hvor reell er denne valg-
friheten? Flere av studentene mine syns det er 
forfriskende å se at det går an å skrive talemåls-
nært bokmål, for de har ikke visst hvor stor 
denne valgfriheten er. Retteprogram som sen-
surerer deler av bokmålet, hjelper ikke til i opp-
lysningsarbeidet overfor studentene.

Hadde valgfriheten i bokmålet vært bedre 
kjent, kunne flere ha avgjort sjøl hvor radikalt 
eller konservativt de vil skrive. Da hadde kanskje 

mangfoldet i normen blitt mer synlig. Likevel 
veit jeg om flere som kjenner til valgmulighe-
tene og kunne tenke seg å bruke radikalt bok-
mål, men som kvier seg for det fordi det stikker 
seg litt ut. Negative holdninger til radikalt bok-
mål kommer blant annet til syne i kommentar-
felt under nyhetssaker, for eksempel at språket 
«virker demonstrativt», at det er «grimt» eller 
«fremstår useriøst» (kommentarer til bruken av 
henholdsvis veit og åssen under NRK-saker på 
Instagram). Det er kanskje ikke så lett å velge 
radikale former om man ikke kan slå i bordet 
med en master- eller doktorgrad i norsk, eller 
om man ikke heter Ingvild Rishøi eller Per Pet-
terson og er etablert forfatter med et forlag i 
ryggen. 

Veien til reell valgfrihet for bokmålsbrukere 
må gå gjennom samtaler om holdninger til 
språkvariasjon. Dessuten må valgfriheten i bok-
målet gjøres bedre kjent. Skal større deler av 
bokmålet bli synlig, kan vi ikke la private selska-
per få lov til å tre en språklig tvangstrøye ned-
over oss.
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– Eg elskar 
språkpolitikk!

Kultur og likestillingsminister Anette 
Trettebergstuen (Ap) proklamerte kjær
leiken sin til både språk, språk politikk og 
Språkrådet i talen ho heldt på Språkdagen 
den 9. november. Kva er eigentleg grun
nen til dette engasjementet?

AV SIGRID SØRUMGÅRD BOTHEIM

– Ja, kva er grunnen til det eigentleg? spør kul
turministeren seg sjølv. Ho treng ikkje å tenkje 
seg lenge om før ho svarar.

– Eg synest det er eit svært viktig politikk
område. Eg er oppteken av utviklinga og vernet 
av det norske språket. Både bokmål, nynorsk, 
minoritetsspråka og norsk teiknspråk. I likskap 
med andre språk merkar vi presset frå engelsk 
på stadig nye område av samfunnet, og vi må 
jobbe for å stå imot denne stadig sterkare 
påverknaden frå engelsk i til dømes akademia 
og næringsliv. 

Trettebergstuen nemner fleire område ho 

Intervjuet

brenn spesielt for: at barn og unge skal lesa 
meir, at vi skal ha god språkundervisning i sku
len, at vi skal bruke norsk meir i akademia, og 
at det offentlege i større grad skal respektere 
Språkrådets meiningar i namneval.

Blir matt
Dessverre er det nokså vanleg at Språkrådet 
ikkje blir lytta til i namnespørsmål. Seinast i 
desember 2021 raste debatten om det nye in
novasjonsområdet som Universitetet i Oslo  
kallar Oslo Science City. I planane for dette 
området er det også føreslått at Tbanestasjonen 
Forskningsparken skal byte namn til Oslo 
Science City stasjon. Slike forslag fell ikkje i god 
jord hjå kulturministeren.

– Eg blir heilt matt. Det må da vel kunne 
finnast noko på norsk?

Språkministeren, som ho også kallar seg, 
er tydeleg engasjert. Men det er ikkje berre 
gjennom arbeidet at ho bryr seg om språket. I 
fritida fordjupar ho seg gjerne i språklege fines
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sar saman med venn og huslingvist i Morgen
bladet, Paal Uvaag.

– Nokre av dei morosamaste stundene eg 
har hatt, har vore når Paal og eg har lasta ned 
Språkrådet sine møtereferat og gått gjennom 
normeringsdebattar.

Det er litt nerdete?
– Ja. Men det er ganske interessant å følgje 

med på korleis det norske språket blir forvalta 
og endra.

Vil vurdere språklova
Kulturministeren har akkurat fått eit heilt nytt 
verktøy i forvaltninga av språket. Den 1. januar 
2022 tok nemleg den nye språklova til å gjelde. 
Men Trettebergstuen har ikkje sett sitt eige 
stempel på språklova ennå. Da lova vart lagd 
fram for Stortinget, var det Abid Raja som sat 
i kulturministerstolen. Arbeidarpartiet hadde 
ei rekkje forslag til endringar i lova, og Trette
bergstuen var ei av dei som kjempa for at lova 
skulle gå lenger på fleire område.

– Det er ingen løyndom at Ap i opposisjon 
hadde ei rekkje forslag til styrkingar av språk
lova, for eksempel når det gjeld stillinga til 
nynorsken. Vi har ikkje gløymt desse forslaga, 
men vi skal følgje med og ha dialog med 
språkorganisasjonane om kva for endringar 
som kan trengast. Uansett er det Stortinget som 
vedtek eventuelle endringar.

Når vil de vurdere å endre lova?
– Det har vi ikkje sett nokon dato for.
Korleis kan ein få språkpolitikken til å verke?
– Ein må begynne med å ha ei regjering 

som er levande oppteken av språkpolitikk – det 
har vi nå. I Hurdalsplattforma slår regjerings
partia fast at språkpolitikk er viktig. Allereie nå, 
etter nokre veker som kulturminister, kan eg 
seia at dette er noko som regjeringskollegiet er 
samstemde i.

– For eksempel har statsrådkollega Ola 
Borten Moe allereie varsla at han vil ta opp 
kampen mot engelsken, som spreier seg i aka
demia, noko eg meiner er ekstremt viktig. Eg er 

«Vi må stå imot 
den stadig sterkare 
påverknaden  
frå engelsk.»
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Intervjuet

trygg på at alle i denne regjeringa kjem til å 
opptre som gode språkministrar, sjølv om det 
er eg som har hovudansvaret. Når nærings
ministeren skal døype nye verksemder, eller 
kunnskapsministeren skal laga ein ny ramme
plan, er dette viktig for oss alle.

Hoppar rett i arbeid med boklov
Frå ei lov til ei anna: Hausten 2021 varsla kultur
ministeren oppstart for arbeidet med ei boklov. 
Trettebergstuen seier at boklova kjem til å vera 
i tråd med språklova.

– Eit poeng med boklova er at 
vi skal ha eit mangfald av litteratur 
tilgjengeleg for folk, i biblioteka og 
boksjappene der folk bur. Det 
treng vi ei regulering for å få til. 
Dei smalare litteratursjangrane 
eller bøker på nynorsk vil ofte selja 
mindre enn krimbøker på bokmål. 
Men det skal løne seg å gje ut ulik 
type litteratur, og forfattarane skal 
få betalt uansett. Det er bra språkpolitikk med 
ei boklov, og lova understøttar formåla i 
språklova.

Vil det til dømes koma fleire kvenske bøker 
med ei boklov?

– Lova vil iallfall leggje til rette for at det er 
like vilkår anten ein vil gje ut ei bok på kvensk 
eller ei bok på bokmål. 

Kryssing mellom kultur og kunnskap
Mykje av språkpolitikken blir utøvd gjennom 
barnehage, skule og utdanning. Det er her 
barna skal lære seg å bli trygge språkbrukarar, 
og barna har òg ei rekkje språklege rettar både 
gjennom språklova og opplæringslova. Sam

stundes veit vi at det kjem ut svært lite litteratur 
for barn på nynorsk og minoritetsspråka.

Trettebergstuen seier det er viktig at særleg 
dei minste barna blir eksponerte for språk
mangfaldet.

– Alle har rett til å få bruke språket sitt i 
barnehagen. Alle barn skal få god språkstimu
lering og høve til å delta i aktivitetar i barne
hagen som fremjar språkutvikling og kom  
munikasjon. Dette er noko av grunnlaget i 
ramme planen. Når det gjeld læring, er det inga 
omtale av nynorsk i rammeplanen. Det står 

berre at barn skal møte ulike 
språk, språkformer og dialektar 
gjennom rim, reglar, song, litte
ratur og tekstar frå samtid og 
fortid. Dei fleste barnehagar er 
nok flinke til å lesa nynorske 
bøker høgt for barna. Eg har 
inntrykk av at barnehagane 
arbeider godt med det.

Frå perm til skjerm
Eit prinsipp for språkpolitikken er at han skal 
gjelde alle sektorar. Det vil seia at kvart depar
tement har eit sjølvstendig ansvar for å utvikle 
og styrkje norsk språk på sine eigne område. 
Eitt av områda kulturministeren forvaltar, er 
mediepolitikken. Vi veit at barn og unge brukar 
mykje tid på flater med engelskspråkleg innhald, 
som dataspel, YouTube og sosiale medium.

Kva kan du gjera for at barn og unge skal 
møte meir norsk der dei brukar tida si?

– Kulturrådet forvaltar kulturstøttepen
gane, og Norsk filminstitutt har støtteordningar 
og verkemiddel som er retta mot dataspelbran
sjen. Dei stimulerer til at det skal bli laga data

«Vi må gjera 
meir for å  

få norsk på 
skjermen.»
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spel av høg kvalitet på bokmål, nynorsk og 
samisk. Det er eit mål dei har. 

Trettebergstuen seier at den statlege kultur
politikken skal leggje til rette for utvikling av 
medium og kulturtilbod som gjer at folk kan 
møte språket sitt, både på digitale flater og i 
røynda.

– Vi veit at bruken av kultur blant barn og 
unge har gått over frå perm til skjerm. Gjen
nom tidene har vi ført ein aktiv språkpolitikk 
ved hjelp av litteraturverkemiddel. Nå må vi sjå 
på korleis vi kan gjera meir for å få norsk på 
skjermen. 

Den gjeldande kulturpolitikken har mange 
verkemiddel for dei tradisjonelle media som 
bøker og film, men greier han å fange opp nye 
medium godt nok?

– Dette er vi opptekne av, mellom anna i 
den nye barne og ungdomskulturmeldinga. 
Kulturrådet arbeider godt med nye medium, 
sidan vi jo veit at kulturbruken til barn og unge 
har vorte digital. Det må vi berre innsjå. Vi må 
sjå på moglegheitene og ikkje avgrensingane.

Tek kampen mot gigantane
Nokre stader er teknologien ei avgrensing for 
språka i Noreg. For eksempel har verksemder 
bytta språk frå nynorsk til bokmål for å bli syn
lege i søk på Google, og programvare som finst 
i skulen, er ikkje tilgjengeleg på båe skrift
språka.

Korleis kan vi få utanlandske selskap til å 
interessere seg for den norske språkpolitikken?

– Det er ein lang veg å gå for å nå fram her. 
Teknologigigantane er fyrst og fremst opptekne 
av å tene pengar, ikkje av å etterleve den norske 
språkpolitikken. Men eg har sagt at eg vil ta 

kampen mot desse selskapa. For eksempel vil 
eg ha ein slutt på at plattformer som Facebook 
sensurerer norske, redaktørstyrte medium. Tek
nologiverksemdene bør ikkje kunne regulere 
og sensurere redaksjonelt innhald. Eg vil gjerne 
ha ein dialog med mediebransjen og skapa ein 
møteplass mellom mediebransjen og plattfor
mene. Der vil språk vera ein naturleg ting å ta 
opp.

Trur du at teknologigigantane vil koma deg 
i møte?

– Vel, eg er kanskje ikkje superoptimistisk, 
men eg må jo prøve!

Foto: Ilja C
. H

endel, K
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«Det er interessant å 
følgje med på korleis 
det norske språket blir 
forvalta og endra.»
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Når me seier at stol er hankjønn, bok er 
hokjønn og hus er inkjekjønn, handlar det 
ikkje om fysiske eigenskapar ved orda. 
Verken desse orda eller dei livlause tinga 
dei viser til, har biologisk kjønn. Slik sett er 
dei kjønnslause. 

AV ARNE TORP

Likevel veit me at det heiter ein stol og ei bok og 
eit hus på nynorsk, og me seier han om stolen, 
ho om boka og det om huset, endå tildelinga av 
kjønn verkar heilt tilfeldig når me tenkjer etter. 
Det kunne i og for seg like godt heitt t.d. *stola, 
*boket og *husen.

Alle norske substantiv høyrer til ein av tre 
klasser som me kallar hankjønns, hokjønns 
og inkjekjønnsord. I dei fleste tilfelle har klas
setilhøyrsla ikkje noko å gjere med biologisk 
kjønn, det som på latin heiter sexus. Det som 
gjer at det heiter ein stol, ei bok og eit hus, er 
genus, eller grammatisk kjønn. Genus er altså eit 
reint språkleg omgrep, mens sexus er biologisk 
(jf. engelsk gender og sex, som viser til den same 
distinksjonen). 

Likevel er det ikkje tilfeldig at me bruker 
det norske ordet kjønn om denne inndelinga av 
substantiv i klasser. Det er ingen som undrar 
seg over at det heiter ein mann og ei kvinne eller 
ein stut og ei ku. Mange dyr og planter finst i 
han og hokjønnsutgåver. På det biologiske 
området er det mykje samanfall mellom genus 
og sexus. Når vi snakkar om at ord for livlause 
ting har hankjønn og hokjønn, er det fordi 
desse har dei same grammatiske eigenskapane 
som ord for levande vesen av hankjønn og 
hokjønn.

Dei fleste levande skapningar har hankjønn 
eller hokjønn, men ikkje alle ord for levande 
skapningar har det. Sjølve ordet menneske er eit 
inkjekjønnsord, og det same er det standard
språklege allmennordet for avkom av menne
ske, nemleg barn. Det gjeld alle nordiske mål. 
Det kan verke både logisk og rettferdig sett i eit 
jamstillingsperspektiv.

Kan genus overstyre sexus, eller omvendt?
Genus overstyrer ofte sexus. Til dømes kan 
ordet unge brukast om avkom av alle slags dyr 
utan omsyn til biologisk kjønn, endå unge 
grammatisk er hankjønn – ein unge – ungen. 

Kva styrer  
språkleg kjønn

– biologi, grammatikk  
eller begge delar?
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Mange meiner at ein i standardmålet bør 
bruke barn om menneske og unge berre om 
avkom av dyr.

Likevel ville det verke rart å spørje «Kva 
heiter det?» når ein ser eit lite barn; eit slikt 
spørsmål kan ein berre stille om ting. Når vi 
snakkar om personar, må me velje han eller ho. 
Og pronomenval ved personar vil alltid vere 
bestemt av det biologiske kjønnet – ingen vil 
finne på å seie han om ein jentunge. Her over
styrer sexus genus. 

Grammatisk sett er både jentunge og 
gutunge hankjønnsord, trass i at det heiter ei 
jente og ein gut. I samansette ord er det siste
leddet som bestemmer dei grammatiske eigen
skapane. Det heiter ein unge utan omsyn til 
biologi. Likevel er det ikkje vanleg å seie «Kva 
heiter han?» om ein veit at eit nyfødd barn er ei 
jente. Då spør ein heller «Kva heiter ho?». Når 
ein kjenner det biologiske kjønnet, overstyrer 
sexus genus.

Det at innhaldet vinn over grammatikken, 
heiter med ein latinsk fagterm constructio ad 
sensum, altså ‘konstruksjon etter meininga’. Det 
same fenomenet finn vi i samband med tal: Om 
ein skal fortelje at politiet kjem, er det naturleg 

å seie at dei kjem, og ikkje det, jamvel om poli-
tiet er inkjekjønn eintal.

Genus i 3. person eintal, om personar
Når me skal omtale ein enkelt person på norsk, 
må me altså velje han eller ho/hun. Dersom me 
ikkje kjenner kjønnet, kan vi rett nok bruke 
peikande pronomen og spørje «Kva heiter den 
som står der borte?». Det kan vi òg gjere på dei 
andre moderne skandinaviske språka. Men på 
gammalnorsk og islandsk kan vi ikkje stille eit 
slikt kjønnsnøytralt spørsmål, for der heiter den 
(i kasus nominativ) sá i hankjønn og sú i 
hokjønn. I språk med mange bøyingsformer 
ligg det ofte «plagsamt» mykje meir grammatisk 
informasjon lagra i både substantiv og prono
men. 

Det finst mange språk som ikkje har gram
matisk genus. Nokre skil likevel mellom han
kjønn og hokjønn i 3. person, som engelsk, med 
he og she. Eit språk som ikkje gjer det, er finsk. 
Det finske pronomenet hän er kjønnsnøytralt, 
og det er inspirasjonskjelda for dei som i dag 
brukar det nylaga pronomenet hen for «han/
ho» og «han eller ho» på norsk. 
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Genusskilnader mellom skandinaviske 
standardspråk
Ein kan stundom kome i tvil om både det gram
matiske og det biologiske kjønnet til ein plante 
eller eit dyr, og dessutan kan ein bli usikker på 
om genus eller sexus skal styre. Kan t.d. ei and 
av hankjønn (ein stegg) vere ho? 

Ei heilt anna problemstilling er korleis ein 
på bokmål skal omtale anda i Henrik Ibsens 
drama Vildanden. I sjølve verket er anda av og 
til omtala som hun og andre gonger som den, 
alt etter kven som fører ordet (jf. Bjarne Berulf
sen: «Vildanden: Hun eller den?» i Maal og 
Minne (1963), s. 47–59). 

Dette er ikkje eit spørsmål om grammatisk 
genus, for noko hokjønn fanst ikkje i Ibsens 
norskdanske skriftspråk, det heitte berre en 
and – anden, akkurat som en fugl – fuglen. Der 
hun er brukt i Vildanden, er det ikkje ein refe
ranse til noko hokjønnsord, men eit uttrykk for 
at anda blir sett på som ein person. 

Hos Ibsen, som i dei moderne skandina
viske standardmåla dansk og svensk, er det 
nemleg berre to grammatiske genus – inkje-
kjønn og felleskjønn. I kategorien felleskjønn har 
hankjønn og hokjønn i eldre mål smelta saman 
til noko som er grammatisk identisk med han
kjønn. I svensk grammatikk (og internasjonalt) 
blir felleskjønn gjerne kalla utrum, som betyr 
«anten det eine eller andre», dvs. anten han

kjønn eller hokjønn, i motsetnad til neutrum, 
som verken er hankjønn eller hokjønn. 

Kor mange kjønn har norsk bokmål i dag? 
Har det i grunnen grammatisk hokjønn? Det 
ein kallar hokjønn i bokmål, går først og fremst 
ut på at ein del ord skal eller kan få aending i 
bestemt form eintal, for eksempel kua og boka 
eller boken, mens den ubestemte artikkelen er 
valfritt en eller ei ku/bok. Men den levande og 
den livlause tingen skil lag når vi skal vise til dei 
med pronomen. Når vi viser til kua, kan vi 
bruke den eller hun (jf. villanden), men det blir 
ikkje godtatt om vi skriv om boka at «hun ligger 
på bordet», her er den det einaste moglege alter
nativet. Like påfallande ville det vere å skrive 
han om pennen.

Det er nok derfor rettast å seie at norsk 
bokmål har to grammatiske genus, akkurat som 
dansk og svensk. Det bokmålet har som dansk 
og svensk manglar, er berre valfrie artiklar i ein 
del felleskjønnsord (føresett en eller ei og etter
hengt -en eller -a). Hokjønn er ikkje obligato
risk i bokmål og utgjer ikkje noko system. Valet 
av aending har nesten ingen konsekvensar for 
bøyinga elles (bortsett frå eigedomsorda min 
– mi, din – di, sin – si og adjektivet liten – lita).

«Aformer» som språkpolitisk  
stridsemne i norsk
Dei som kjenner norsk språkhistorie, veit at 

«Såkalla a-former har vore eit stridsemne på 
bokmålssida heilt sidan tidleg på 1900-talet, 
då spørsmålet om tilnærming mellom riksmål/
bokmål og landsmål/nynorsk blei aktuelt.»
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såkalla aformer har vore eit stridsemne på 
bokmålssida heilt sidan tidleg på 1900talet, då 
spørsmålet om tilnærming mellom riksmål/
bokmål og landsmål/nynorsk blei aktuelt. Det 
gjeld både aendinga i «hokjønn» og fortidsfor
mer av verb, som kasta i staden for kastet. 

Spørsmålet om aending i ord som boka 
har vore knytt til eit større spørsmål: Skal bok
målet ha tre grammatiske genus som nynorsk, 
dei fleste norske dialektane og dei øynordiske 
måla færøysk og islandsk, eller berre to som dei 
andre skandinaviske riksspråka dansk og 
svensk? Den historiske grunnen til at dansk og 
svensk berre har to grammatiske kjønn, er det 
at begge byggjer på talemålet i to storbyar, nem
leg København og Stockholm. I storbysamfunn 
blir det ofte mykje dialektblanding på grunn av 
tilflytting, og dette fører gjerne også til forenk
ling av grammatikken. I København og Stock
holm fall grammatisk hankjønn og hokjønn 
saman i talemålet alt på 1700talet, og slik er 
det også i moderne dansk og svensk riksspråk. 

I Noreg har me berre ein by med eit lokalt 
talemål som skil seg markant frå talemålet i 
omlandet, og det er den einaste gamle storbyen 
her i landet, altså Bergen. I bergensmålet blir 
pronomenet han brukt ikkje berre om personar, 
men også om alle ting som ikkje er inkjekjønn, 
som i desse døma: «Han (stolen) står på golvet» 
eller «han (boken) ligger på bordet». Her ser vi 

tydeleg at hokjønn blir «slukt» av hankjønn. 
I dansk og svensk rikstalemål er pronome

net han med tilvising til felleskjønnsord skifta 
ut. Som i bokmål er det det «kjønnsnøytrale» 
den som rår.

Ein framtidsvisjon: Hokjønnskategorien 
i norsk språk i 2050
I boka Framtidsnorsk – norsk språk i 2050 står 
det ein artikkel med tittelen «Outopia, eutopia, 
dystopia? Ei reise til Noreg i 2050». Forfattaren 
er Rolf Theil, pensjonert professor i allmenn og 
afrikansk lingvistikk. På den tenkte reisa si opp
lever han mykje rart. Stort sett er den ihuga 
folkemålsvennen positivt overraska over den 
opne haldninga til språkleg variasjon i framtida, 
som han ser som frigjering, ikkje forfall.

Men han gjer eit unntak for lagnaden til det 
grammatiske hokjønnet i norsk i 2050: «Det har 
kome så langt at Språkpolitiet har byrja å tillate 
ein jente og jenta er liten ikkje berre på dansk
norsk, men òg på norsk. Slik har det blitt over 
heile landet i 2050» (sjå s. 138–139).

Dette blir Rolf Theil berre trist av. Dei av 
oss som lever om 30 år, får sjå om han hadde 
grunn til å ta sorgene på forskot.

ARNE TORP er pensjonert professor  
i nordisk språkvitskap ved Universitetet  
i Oslo.
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Du kan òg få ei rask innføring i språklova ved 
jurist Sofie Høgestøl, oppleve verdas første 
språkpolitiske kvarter, få rapport om rikets til-
stand ved språkdirektøren og høyre oppmodinga 
til kultur- og likestillingsministeren.

Debattane
Den nye språklova, som tok til å gjelde ved års-
skiftet, gir rettar til språkbrukarane i Noreg og 
plikter til det offentlege. Kunnskapssektoren har 
eit stort ansvar for det norske språket. Språk vala 
verksemdene i sektoren gjer, får ringverknader 
for heile samfunnet.

• Kva treng verksemdene i kunnskaps-
sektoren for å kunne oppfylle krava  
som lova stiller?

• Kva treng skulen for å kunne gje nynorsk-
elevar like god undervising og dei same 
digitale moglegheitene som bokmåls - 
elevar får?

• Kva rammer trengst for å sikre det norske 
fagspråket i akademia når forskingsmiljøa  
er internasjonale?

Espen Aas frå Dagsnytt 18 stilte spørsmål og 
kravde svar frå politikaren, læraren, skule-
eigaren og skuleforskaren i debatten om 
nynorsk i skulen og frå professoren, Kunn-
skapsdepartementet, Forskingsrådet og 
Universitets- og høgskolerådet i debatten 
om norsk fagspråk.

Språkdagen 2021 i opptak

På YouTube kan  
du sjå Espen Aas leie 

debattar med politikarar, 
lærarar og akademikarar 
om rettane til nynorsk

elevane og stoda for  
norsk fagspråk.
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Espen Aas frå Dagsnytt 18 stilte spørsmål og 
kravde svar frå politikaren, læraren, skule-
eigaren og skuleforskaren i debatten om 
nynorsk i skulen og frå professoren, Kunn-
skapsdepartementet, Forskingsrådet og 
Universitets- og høgskolerådet i debatten 
om norsk fagspråk.

TVsendinga på YouTube
Arrangementet Språkdagen 2021 
blei sendt direkte frå Det Norske 
Teatret i Oslo 9. november. 

Sendinga kan du sjå på YouTube  
ved å søke på «Språkdagen 2021». 
Sendinga er teksta og tolka til teiknspråk. 
Innslaga er òg lagde ut kvar for seg.



språklov.no og Nav-podden
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Vi følger sporene som de samiske  
språkene har satt i norsk.

De mest kjente samiske ordene i Bokmålsord-
boka og Nynorskordboka er nok joik, kommag 
og lavvo. Verbet joike heter juoigat på nord-
samisk. Fottøyet kommag, laget av reinskinn, 
heter gáma på nordsamisk (flertall: gápmagat) 
og betyr ‘sko’. Og telttypen lavvo, som samene 
bruker når de flytter med reinen om sommeren, 
er en fornorsking av nordsamisk lávvu.

En skulle tro at ordet for trehustypen gamme 
hadde samisk opphav, men det stammer fra 
norrønt gammi (nordsamisk: goahti). Og ordet 
raide (nordsamisk: ráidu) – for en sammenbun-
det rekke av rein og pulker – har samisk lånt fra 
urnordisk raidō (jf. moderne norsk rei ‘ridende 
følge’, som i Åsgårdsreia). Men ordet tundra 

Med andre ord

(landskapstype) kommer fra ordet tūndar 
(‘snaufjell’) på kildinsamisk, et samisk språk som 
brukes på Kolahalvøya i Russland (nordsamisk: 
duottar).

Et annet mye brukt samisk ord i norsk er 
pulk, særlig i betydningen ‘delvis lukket (plast)-
slede til å frakte småbarn eller bagasje i på  
skitur’. Ordet er lånt inn fra samisk via finsk  
(pulkka). Den opprinnelige betydningen er  
‘båtformet slede til kjørerein’. Det vanlige nord-
samiske ordet for pulk eller reinslede er geres, 
som vi har lånt inn i formen kjerris.

Samiske ord  
i norsk

NORSK   NORDSAMISK  BETYDNING
noaide    noaidi    trollmann, sjaman
pesk    beaska   pelskofte
seide   sieidi   hellig stein, gudebilde
sida   siida   samelandsby med reindrift
stallo   stállu   ondsinnet vesen fra samisk folketro

Det nordsamiske ordet for håndverk og husflid eller gjenstander laget etter samisk tradisjon er 
duodji. Det brukes også på norsk. Les mer om duodji og andre samiske forhold i dette nummeret 
av Språknytt.

Her er flere samiske ord  
i det norske språket:

Foto: Ingerid Jordal
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Tar språket  
tilbake
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Innsikt

– Jeg sang masse da ungene var små, uten helt 
å vite hva ordene betydde, forteller Torstein 
Emanuelsen (44), opprinnelig østlending, nå 
bosatt ved Tanaelva i ØstFinnmark. Til jour
nalisten snakker han kav finnmarking, til 
ungene snakker han nordsamisk.

– Det er mye godt språk i barnesanger, og 
vi har hatt stort utbytte av sangbøkene på 
samisk, forteller Solveig Ballo (40).

Hun er gift med Torstein, og sammen har 
de barna Martha Elise på 12, Elen Kristine på 
11 og Per Andreas på 6 år. Solveig er født og 
oppvokst her, ved Suolovárri – Holmfjell i Tana, 
og er av samisk slekt. Men som så mange andre 
samiske barn lærte ikke Solveig samisk språk 
hjemme. Hun hadde litt samiskundervisning 
på skolen og tok noen kurs, men mer ble det 
ikke – før hun sjøl ble mamma.

Tok et valg
Da eldstejenta Martha Elise var nyfødt, gjorde 
Solveig og Torstein et valg: De skulle snakke 
samisk med ungene sine. Torstein tok utford
ringa på strak arm. For Solveig var det på noen 
måter vanskeligere. Etterdønningene av for
norsk inga merkes fremdeles.

– Martha Elise er oppkalt etter gudmora 
mi, som også var naboen vår. Hun og gudfar 
brukte samisk hjemme, og de motiverte meg til 
å ta tilbake språket, forteller Solveig.

Hun husker at hun og gudmora så på at de 
to eldste jentene lekte sammen, og at de snakka 
samisk med hverandre i leken. «Hører du at de 
snakker ditt språk?» sa jeg til Martha. Hun så 
på meg. «Det er også ditt språk», svarte hun. 
Det betydde mye for meg å høre det, forteller 
Solveig.

Tar språket  
tilbake

– Av og til må jeg klype meg i armen når jeg hører at 
ungene snakker samisk sammen, sier Solveig Ballo. 
Hun og familien har tatt tilbake språket de mistet.
TEKST OG FOTO: INGERID JORDAL 
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Vær rause!
Solveig og Torstein mener at vi må være rause 
med hverandre for å få flere til å snakke samisk 
igjen.

– Det har vi opplevd her i Tana, spesielt i 
barnehagen. Siden vi er minst én generasjon 
som ikke har lært samisk hjemme, er vi avhen
gige av at institusjonene er der for oss. Vi føler 
virkelig at vi står på noens skuldre, med all den 
støtten og hjelpen vi har fått. Men vi har også 
opplevd ubetenksomme og sårende kommen
tarer. For eksempel var det noen som mente at 
våre barn aldri ville lære «perfekt» samisk, og 
at de dermed ville ødelegge for de andre 
samisktalende barna i barnehagen. Andre igjen 
har ment at barna ville komme til å snakke 
gebrokkent norsk.

Fornorskinga var hard fram til langt ut på 
80tallet. Solveig tror det kan være vanskelig, 
spesielt for de eldre, å omstille seg.

– Først ble språket deres usynliggjort og 
sett ned på. Og nå skal de unge ta det tilbake og 
begynne å snakke det igjen. De opplever nok 
det som underlig.

Viktig med samisk barnehage
Foreldrene kan ikke få rost barnehagen Giella
vealgu mánáidgárdi nok. Alle ungene har gått 
i samme private barnehage, der nordsamisk er 
språket. Uten barnehagen ville ikke foreldrene 

klart å gi ungene samisk som førstespråk. Nå 
har alle barna begynt på skolen, der de også har 
samisk som hovedspråk.

I området er det nå mange andre familier 
som trenger den hjelpen samisktalende barne
hage og skoleverk gir.

– Vi føler nesten at vi er med på en stor 
trend, sier Torstein og ler.

Deanu gielda – Tana kommune er en del av 
det samiske forvaltningsområdet i Norge. 
Området består av 13 kommuner som har side
stilt samisk og norsk som forvaltningsspråk. 
Dette betyr at man har krav på å få all offentlig 
informasjon på samisk og bli betjent på samisk 
når man henvender seg til det offentlige.

Frykter ikke norsken
Torstein og Solveig har jobbet beinhardt for å 
bruke samisk hjemme. Mer enn én gang sovna 
ei sliten småbarnsmor med grammatikkboka 
over nesa. Men de har også vært bevisste på 
ikke å bli fanatiske. Språket skal være lek, ikke 
tvang og plikt.

– Vi har lært å ikke være «redde» for nor
sken eller for at det ene språket skal fortrenge 
det andre. I dag vet vi at tospråklighet er posi
tivt, sier Solveig.

En ting som Torstein har merka seg med 
samisk, er at det er enkelt å lære seg uttale.

– Ordene uttales slik de skrives, og vet du 

Innsikt

Mor Solveig og far Torstein lærte seg samisk sammen 
med ungene. Nå har Martha Elise på 12, Elen Kristine  
på 11 og Per Andreas på 6 år alle samisk som førstespråk 
på skolen – og hjemme.
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hvordan bokstaven c og č uttales, er den lik i 
alle ord. Det gjør det enklere for meg når jeg 
skal lese høyt ord jeg aldri har hørt uttalt.

– Åh, det er så mange måter å skrive sjlyden 
på, sier sønnen Per Andreas. Det er skj, sj, sk ... 
og så noen til!

Gutten har tydelig fulgt med i norskunder
visninga.

Krangler på samisk
Med sanger, leker, bøker og spill prøver foreld
rene å få samisk inn som en naturlig del av lek 
og familieliv. En kopp med samiske ord, samisk 
barnetv, musikk, lydbøker og apper til telefon 
og nettbrett på samisk. Litt her og litt der. Alle 
monner drar.

Ungene småkjekler i stua.

– Det er nesten så jeg ikke vil bryte inn når 
de krangler på samisk, sier Solveig. Hun er stolt 
av barna sine. Av og til må jeg klype meg i 
armen. Tenk at vi har fått til dette.

Hva betyr det for dere at barna snakker 
samisk?

– Det betyr at hele samfunnet er åpent for 
dem. De får en rikdom og en gave som de kan 
bruke videre, og de kan lettere lære andre språk 
senere. For meg er det en sterk følelse av at vi 
prøver å gjenskape noe som er gått tapt.

Hun forteller at det betyr mye å få bruke 
språket i samfunnet.

– I Tana hører man samisk overalt. Det er 
et levende språk. Vi kan snakke samisk når vi 
kjøper nye joggesko i butikken, og det er mange 
tospråklige skilt. Det er viktig at språket ikke 
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bare er noe vi har hjemme, men at det bekreftes 
ute i samfunnet.

Foreldrerollen
Torstein, som er sørfra, hadde kanskje ikke sett 
for seg at han skulle snakke samisk som voksen.

– Jeg synes ikke det er noe rart i det hele 
tatt. Jeg bor i Sápmi og har samiske barn. Det 
er det mest naturlige å gjøre når jeg bor her, sier 
han.

Men sjølhøytidelig kan man ikke være.
– Ungene retter på meg hele tida, sier han 

og ler.
Torstein sier at han som far må kunne 

snakke ordentlig med barna sine om alt i livet.
– Da vi starta, trodde jeg at jeg kunne 

henge med et stykke, og så ville de bli for «avan
serte» med alderen. Men det har ikke skjedd. 
Jeg tenkte tidligere at hadde jeg snakka norsk, 

som jeg kan best, kunne jeg snakka et rikere 
språk med dem. Men det har gått fint så langt, 
sier Torstein.

Han forteller at man må finne balansen 
mellom oppmuntring og masing.

– Vi foreldre forventer svar på samisk, og 
hvis vi må be om det, kan vi fort bli oppfatta 
som masete.

Livslang jobb
Vi tar en tur ned til Tanaelva. På sykkel, sparke
sykkel og til fots tar det noen få minutter før vi 
er ute av den lave bjørkeskogen og går langs 
elvebredden. Per Andreas spurter av gårde på 
de lange, flate sandbankene.

Nord for oss ligger øya «Norskholmen» 
midt i elva. Her var det skole før i tiden. Elevene 
var, som befolkningen ellers i området, samiske, 
kvenske og norske. På mange skoler var det 

Innsikt

strengt forbudt å snakke andre språk enn norsk.
– Jeg vet faktisk ikke hva holmen opprin

nelig kan ha hett på samisk, sier Solveig.
Eldstedattera Martha Elise forteller at hun 

av og til snakker samisk og av og til norsk med 
venner på skolen.

– Men det går oftere over til norsk enn 
motsatt. Jeg vet ikke helt hvorfor, det bare blir 
sånn, sier hun.

Og hva slags språk ungene vil snakke når 
de blir eldre, er uvisst.

– Språkjobben blir vi nok aldri ferdige 
med. Men av og til må vi kunne stoppe litt opp 
og tenke at dette gikk jo faktisk greit, sier 
mamma Solveig.
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strengt forbudt å snakke andre språk enn norsk.
– Jeg vet faktisk ikke hva holmen opprin

nelig kan ha hett på samisk, sier Solveig.
Eldstedattera Martha Elise forteller at hun 

av og til snakker samisk og av og til norsk med 
venner på skolen.

– Men det går oftere over til norsk enn 
motsatt. Jeg vet ikke helt hvorfor, det bare blir 
sånn, sier hun.

Og hva slags språk ungene vil snakke når 
de blir eldre, er uvisst.

– Språkjobben blir vi nok aldri ferdige 
med. Men av og til må vi kunne stoppe litt opp 
og tenke at dette gikk jo faktisk greit, sier 
mamma Solveig.

Koppen med samiske ord er en liten 
språkoppmuntring i hverdagen.

Barnebøker på samisk er til god  
hjelp for både foreldre og barn.

Oversikten over hva følelsene heter 
på samisk, kan man pugge mens man 
er på badet. 
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– Vi er fornøyde med at det faktisk lyktes, det 
her, forteller Olav Lavik Dikkanen. Han og 
familien bor litt ovenfor bygda Nesseby ved 
Varangerfjorden. Hans eldste datter Eva Katrine 
Dikkanen Margit (19) var nyfødt da faren 
bestemte seg for å snakke samisk til henne.

– Det var trygt å snakke til en liten baby, for 
en baby retter ikke på deg, sier Olav og smiler.

I dag er det helt naturlig for Eva Katrine å 
snakke samisk med faren og de to yngre søsk
nene.

Voksenspråk
– Det samiske språket, det skulle bare bort, for
teller han.

– Samisk var noe de voksne snakka. Vi 
ungene visste ikke hva de snakka om. Noen ord 
plukker man jo opp, men det var ikke noe vi 
skulle lære, mente de voksne den gangen.

Men da Olav ble voksen, følte han at det 
var noe som mangla.

– Da Eva Katrine kom til verden, diskuterte 
jeg og mora hvordan vi skulle gjøre det. Vi kom 
fram til at jeg skulle lære meg samisk, og alle 
gudforeldrene til jenta skulle snakke samisk.

Sperrer i hodet
Olav starta på samiskkurs på Isak Sabasenteret, 
det samiske språksenteret i Varangerbotn. 
Deres språkkurs har vært vegen tilbake for 
mange.

– Det er noen sperrer man har i hodet. Det 
er nesten lettere å starte med samisk om man 
er søring. Da er det ingen forventninger. Jeg er 
samisk og har vokst opp i ei samisk bygd. Jeg 
«burde» kunne det.

Hvordan oppleves de sperrene?
– Nei, det er som om man ikke får det til, 

– En liten 
baby retter 
ikke på deg

Da Olav vokste opp i den sjøsamiske 
bygda Unjárga – Nesseby, var det ikke 
vanlig å snakke samisk. Nå er nordsamisk 
hjemmespråk hos hans egen familie.

TEKST OG FOTO: INGERID JORDAL
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det å snakke. Så når jeg var aleine med henne, 
sier han og nikker mot eldstedattera, grep jeg  
sjansen og øvde meg. Jeg husker jeg joika natta
joiker. Det var kjempevanskelig i starten.

Trygge steder å snakke
– Før i tida fikk man høre det om man snakka 
feil. Men det satt nok mest i hodet. Jeg har ikke 
hørt ett negativt ord om at jeg begynte å bruke 
språket.

Etter hvert måtte han finne andre å øve med.
– Gjennom Isak Sabasenteret fant jeg 

trygge arenaer. De arrangerte mye forskjellig. 
Jeg husker spesielt Duhkoratta (lekearena), der 
barn og voksne skulle være sammen og leke på 
samisk.

Olav har ikke lenger mentale sperrer.
– Nå bryr jeg meg ikke om jeg snakker «feil». 

Vil jobbe med duodji
Eva Katrine er veldig glad for å ha fått språket 
fra faren sin.

– Det har gitt meg muligheter. Jeg kan jo 
snakke med mange flere, også folk i Finland.

Hun har brukt de siste årene på videre
gående i Kautokeino, der nordsamisk er hoved
språket.

– Jeg har studert duodji (samisk håndverk 
og kunsthåndverk) og spesialisert meg på myke 
materialer, som å sy kofter, luer og lignende, 
forteller hun. Hun viser fram noen av tingene 
hun har laga.

Hvordan blir det med samisken om du skulle 
flytte sørpå?

– Jeg kan ikke tenke meg at den forsvinner, 
den er en så stor del av meg, og jeg vil uansett 
jobbe med samisk håndverk.

Da Olav vokste opp i den sjøsamiske 
bygda Unjárga – Nesseby, var det ikke 
vanlig å snakke samisk. Nå er nordsamisk 
hjemmespråk hos hans egen familie.

TEKST OG FOTO: INGERID JORDAL

Innsikt
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Samiske forbilder
Både far og datter mener holdninger til det 
samiske i ØstFinnmark har endra seg til det 
bedre.

– Det var uaktuelt å gå med kofte i Vadsø 
før i tida, for å si det sånn, sier Olav. Vadsø er 
nærmeste by en halvtimes kjøring ut fjorden, 
tidligere fylkeshovedstad i Finnmark og tradi
sjonelt ansett som kvenhovedstad.

– Jeg synes jeg har vært heldig, jeg har ikke 
møtt på særlig med fordommer eller negativi
tet, sier Eva Katrine. – Men så har jeg jo så langt 
i livet vært mest i Nesseby og Kautokeino.

Hun har vokst opp med unge samiske for
bilder som Ella Marie Hætta Isaksen og Agnete 
Johnsen Saba. Det har en del å si for statusen til 
samisk språk og kultur.

Glad og rørt
Hva betyr det for deg at barna dine nå snakker 
samisk?

– Jeg tenker jo ikke så mye over det lenger. 
Det er mest som om noe som har mangla, har 
kommet på plass. Det største for meg var da jeg 
for første gang hørte at ungene snakka samisk 
da de lekte. Da ble jeg veldig glad og rørt, sier 
Olav.

Eva Katrine forteller at etter hvert som hun 
ble eldre, ble det mindre samisk språk i skole

systemet. Nesseby er en liten kommune med 
under 1000 innbyggere. Da blir klassene satt 
sammen, og det er ikke alltid så lett å holde på 
det samiske.

– Jeg har flere venner som ikke snakker 
samisk. Da snakker vi norsk. Men jeg har også 
venner som jeg bare ikke kan snakke norsk 
med. Det blir helt … feil, sier Eva Katrine. 

Fått mye hjelp
Hvilket språk drømmer dere på?

– Oi. Jeg tror det kommer an på hva jeg 
drømmer om. Om det handler om venner som 
er norske, så blir det norsk. Er det samiske ven
ner, blir det samisk, sier Eva Katrine.

Faren kan ikke få rost språksenteret og de 
andre som har hjulpet ham, nok. Han håper 
Sametinget vil fortsette å bruke ressurser på 
språk opplæring, spesielt i de fornorska om rå
dene.

Har du noen råd til andre som vil ta språket 
tilbake?

– Det er mulig, men du må ha veldig lyst 
til det. Velger du letteste veg og slår over til 
norsk når ting blir kompliserte, da vil ikke 
ungene lære det på samme måte. Og samisken 
kommer ikke av seg sjøl. Du får det ikke til 
aleine, du må ha støtte og hjelp. Og det har vi 
fått.

«Da jeg for første gang hørte at ungene snakka 
samisk da de lekte, ble jeg veldig glad og rørt.»

OLAV LAVIK DIKKANEN

Innsikt
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LOV OM SPRÅK
Den nye språkloven (1.1.2022) gir de samiske 
språkene, norsk tegnspråk og de nasjonale 
minoritetsspråkene kvensk, romani og romanes 
lovfestet status og vern. Språkloven inneholder 
bestemmelser om at offentlige virksomheter 
skal bruke, utvikle og styrke de samiske språ
kene.

OPPLÆRINGSLOVEN
Elever i hele landet har rett til undervisning i 
og på samiske språk. Les mer om rettene på 
udir.no. Det kan være vanskelig å skaffe lokale 
lærerkrefter, og det brukes derfor ofte fjern
undervisning. Les om samisk i høyere utdan
ning i Språknytt 4/2020.

FAKTA OM SAMISK

SAMELOVEN
– I revideringen av samelovens språkregler har 
det vært et viktig poeng for Sametinget at 
språksituasjonen er veldig ulik i ulike områder. 
I noen områder er språket i daglig bruk, i andre 
områder må man først lære befolkningen språ
ket. I dag regulerer sameloven retten til bruk av 
samisk og ikke i like stor grad kommunenes 
muligheter for å revitalisere samisk. Det er 
Sametingets ønske at endringene tar mer hen
syn til dette. Men det har vi ikke fått gjennom
slag for hos Kommunal og moderniserings  
departementet, sier Risten Turi Aleksandersen i 
giellaossodat – språkavdelingen hos Sametinget.

På regjeringen.no ligger høringssvaret fra 
Språkrådet til forslaget til endringer i same
lovens språkregler.

Samene er ett folk, men snakker ni forskjellige språk. I Norge er nordsamisk, lulesamisk, 
sørsamisk, skoltesamisk og pitesamisk i bruk. Nordsamisk er desidert størst og utbredt over 
hele Finnmark og Troms. Skoltesamisk blir talt i Finnmark, lulesamisk og pitesamisk i 
Nordland og sørsamisk i Trøndelag og omland.

Samisk i lovverket

Samiske språk
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Da Marius Nilsen (58) vokste opp i fiskeværet 
Mehamn på 70tallet, var det samiske ikke 
eksisterende.

– Det var bare ikke noe. Ingen snakka 
samisk, ingen snakka om det samiske, ingen
ting. Det var usynlig. At vi sjøl var samer, for
stod jeg først etter at jeg ble voksen, forteller 
Marius, tidligere ordfører i Gamvik kommune 
(Ap) og nå kommunepolitiker (Sp).

– Et helvetes leven
Nordkinnhalvøya er delt i to mellom Lebesby 
kommune og Gamvik kommune. Mens nabo
kommunen Lebesby har markert Samefolkets 
dag i flere år, har ikke Gamvik vært like ivrig.  

I kommunesenteret Mehamn ble ikke den 
samiske dagen markert før i 2018. Da var Marius 
en av svært få som kom til arrangementet i 
kofte.

I år 2000 foreslo Marius at kommunen 
skulle anse seg som et samisk område slik at de 
kunne søke Sametinget om å bli innlemma i 
virkeområdet for tilskudd til næringsutvikling, 
der lokale næringsutviklere kan søke om til
skudd fra Sametinget.

– Forslaget skapte et helvetes leven! De 
fleste på den tida var opptatt av å få sagt at de 
ikke var samer. Så det ble ikke noe av den gan
gen.

– Men denne saken førte til at flere begynte 
å snakke til meg, hilse på samisk og slike ting. 
Folk jeg ikke ante hadde samisk tilknytning.

Seinere, da han var ordfører for Arbeider
partiet, gikk saken igjennom. Noe hadde 
skjedd.

Familien til Marius har røtter i både det 
norske, samiske og finske. Faren hans hadde 

Samisk  
i hardt vær

I flere kystsamfunn ble det samiske 
nærmest utvisket som følge av for
norskinga. I Gamvik kommune er  
det svært få som snakker samisk.  
Men holdningene er i endring.

Innsikt
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Marius Nilsen føler at sjøsamene 
blir sett på som «annenrangs 
samer». Han etterlyser enklere 
tilgang til språkopplæring utenfor 
det samiske forvaltningsområdet.

nordsamisk som morsmål, men det visste ikke 
sønnen noe om da han var liten. Siden foreldre
generasjonen opplevde tøffe forhold på inter
natskole, ble ikke språket videreført. Tanken var 
at ungene skulle slippe byrden det hadde vært 
å snakke samisk.

– Det er utrolig synd. Jeg kunne virkelig ha 
tenkt meg å snakke språket.

Han husker at han som elev på videre
gående skole bodde på hybel i Vadsø med noen 
jevnaldrende gutter fra Tana. De snakka samisk 
seg imellom.

– Jeg tenkte at de har fått noe som jeg ikke 
fikk.

– Annenrangs samer
Marius mener at Sametinget ikke tar alvorlig 
nok hvor hard fornorskinga har vært i kystom
rådene.

– Det er som om de prioriterer de kjerne
samiske innlandsområdene framfor kystområ
dene. Vi er liksom ikke viktige nok. Vi føler oss 

som annenrangs samer!
Hva kunne du ønske ble gjort?
– Det burde ikke være nødvendig å måtte 

søke særskilt for å få samisk språkopplæring i 
skolen i Finnmark. Det burde være mye lettere 
og mer tilgjengelig, et valg man krysser av for. 
Det samme gjelder Samefolkets dag, som det 
krever mye innsats og søknadsbyråkrati å 
arrangere.

Da eldstesønnen skulle begynne på skolen, 
ønska Marius at gutten skulle lære samisk. Det 
var flere årsaker til at det ikke ble søkt. En av 
dem var det som beskrives som en kronglete 
søknadsprosess.

Men kofte har sønnen fått, og Marius sjøl 
er svært fornøyd med å bruke kofta offentlig, 
både på 17. mai og Samefolkets dag.

– Jeg har bare fått positive kommentarer. 
Det er helt tydelig at samfunnet er i endring. Så 
er det opp til oss som ikke er så redde for å 
stikke oss fram, å bidra til å heve statusen til det 
samiske her ved kysten.
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– Jeg kjenner meg igjen i det Marius Nilsen 
beskriver. Uten språket er du lite synlig i den 
samiske offentligheten. Jeg mener at Sametinget 
ikke lytter godt nok til de samene som har norsk 
som morsmål. Det er faktisk rundt 70 prosent 
av alle samer som ikke kan snakke samisk. 

Kåven er bosatt i Alta og vokste opp med 
norsk hjemme. Hun driver Nordlys produkter, 
som sanker inn råvarer fra utmarka.

– Det er så samisk som man kan få det, 
men jeg er norskspråklig og kommer aldri til å 
beherske samisk så godt at jeg kan snakke det 
fra Sametingets talerstol.

Regelen på Sametingets møter er å gi 
samisktalende 30 prosent mer taletid enn 
norsk talende. Kåven mener det sender et feil 
signal til dem som ikke kan snakke samisk, og 
at det bidrar til å påføre folk en dobbel skam.

Hvordan vil partiet ditt jobbe for at flere 
samer skal føle seg inkludert?

– Først og fremst må vi anerkjenne at 
mange av oss har norsk som hjemmespråk, og 
jobbe for å fremme samisk kultur og språk, også 
på norsk. Det nytter ikke å opprette en samisk
språklig barnehage et sted der ingen barn eller 
voksne kan samisk. Da er det bedre å opprette 
en norskspråklig barnehage der ungene lærer 
om samisk kultur, språk og tradisjon.

– Uten språket er du lite synlig
Toril Bakken Kåven (52) er leder i Nord
kalottfolket, et parti som høsten 2021 gikk 
kraftig fram i sametingsvalget. Hun er ikke 
i tvil om at følelsen av å være annenrangs 
same er helt reell for mange samer som 
bor utenfor de samiske kjerneområdene 
eller ikke snakker samisk, og at dette har 
bidratt til framgangen til partiet hennes.

Innsikt
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Torill Bakken Kåven i partiet Nord-
kalottfolket mener at norsktalende 
samer blir påført en dobbel skam 
fordi de ikke behersker det samiske 
språket. 
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Sametingspresident Silje Karine Muotka 
(46) fra Norske samers riksforbund kjen
ner seg ikke igjen i uttalelsene til Marius 
Nilsen om annenrangs samer.

inga tar initiativ sjøl. Vi ser gjerne at det kom
mer flere søknader, og gjerne fra Gamvik 
kommune.

Hva tenker du om at noen opplever det som 
diskriminerende at samisktalende gis mer taletid 
enn norsktalende i Sametinget? 

– Regelen er ment å oppmuntre oss som 
ikke har samisk som morsmål, til å bruke språ
ket. Vi er flere som trenger ekstra tid på å få 
fram ordene, rett og slett fordi det er vanskelig 
for oss. Samtidig er samiske ord ofte lengre enn 
norske ord, og man har funnet ut at det tar len
ger tid å si det samme på samisk som på norsk. 
Samisk er jo ikke et møtespråk, men et praktisk 
retta språk. Jeg skjønner at de norsktalende kan 
se dette som noe negativt, men det er altså ment 
som en hjelp for samisktalende.

Toril Bakken Kåven (52) er leder i Nord
kalottfolket, et parti som høsten 2021 gikk 
kraftig fram i sametingsvalget. Hun er ikke 
i tvil om at følelsen av å være annenrangs 
same er helt reell for mange samer som 
bor utenfor de samiske kjerneområdene 
eller ikke snakker samisk, og at dette har 
bidratt til framgangen til partiet hennes.

Innsikt
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– Som president vil jeg si klart og 
tydelig at det ikke finnes annenrangs 
samer, sier sametingspresident  
Silje Karine Muotka. 

– Alle samer 
er like gode  
samer

– At dette er en følelse man har, må jeg bare 
akseptere. Men som president vil jeg si klart og 
tydelig at det ikke finnes annenrangs samer. Det 
har jeg aldri opplevd i min 30 år lange karriere 
i samepolitikken, sier Muotka.

Hun er sjøl fra ØstFinnmark og vokste opp 
med norsk som hjemmespråk. Hun forteller om 
en stor innsats for å snakke samisk og videreføre 
det til sine barn.

– Fornorskinga var knallhard for alle samer, 
og det gagner ikke saken vår å peke på hveran
dre for å finne syndebukker. Skal man ta språket 
tilbake, må man gjøre en betydelig innsats sjøl.

Muotka forteller at det kommer få søk nader 
til Sametinget fra kystkommunene.

– Sametingets ordninger er for alle samer, 
men de krever at kommunen, laget eller foren
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Hun vokste opp i Kobbvika, ei lita bygd i Hop
sefjorden, en sidearm på vestsida av Tanafjor
den i Gamvik kommune. Nå bor hun i 
kommunesenteret Mehamn.

– Besteforeldrene mine på Langfjordnes 
snakka alltid samisk seg imellom. Jeg var mye 
hos dem som barn og hørte ofte at de prata inne 
på kjøkkenet. Det var noe naturlig og trygt med 
det språket. Vi ungene lærte det ikke, men jeg 
har gode minner om lyden av det.

Fortsatt synes hun det er fint å høre på 
Sameradioen og Ođđasat. Bare lyden av språket 
er beroligende og fin.

Lite språktilbud
Da Eli begynte på videregående, fikk hun tilbud 
om opplæring i samisk. Men samisk fantes kun 
som Bspråk, det vil si at man måtte kunne en 
god del fra før. Så Eli tok fransk i stedet.

– Med det resultatet at jeg verken kan 
fransk eller samisk, sier hun og ler litt. Hun er 
ikke bitter for at språket ikke ble hennes. Hun 
mener det er helt naturlig.

– Det var jo sånn det skulle være den gan
gen. Besteforeldrene mine hadde samisk som 
morsmål, men de fikk ikke lov til å snakke det 

Barn dommens 
språk

– For meg er det bare knytta  
gode minner til det samiske,  
sier Eli Bavda Johansen (50).

Eli Bavda Johansen  
er en av få mehamn-
væringer som har 
skaffa seg kofte. Hun 
håper og tror at den 
samiske kulturen skal 
bli mer synlig og 
anerkjent på kysten  
i framtida.
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– For meg er det bare knytta  
gode minner til det samiske,  
sier Eli Bavda Johansen (50).
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da de kom på internatskole. De ville skåne sine 
barn for den fæle opplevelsen. Mora mi forstod 
en del, men snakka ikke sjøl. Det er forferdelig, 
og staten er skyld i det.

Sjøl jobber Eli som logoped, etter mange år 
som lærer. 

Vil vise at hun er samisk
Hva slags status hadde samisk her i Mehamn?

– Ingen status i det hele tatt. Her er det 
mange som nekta for at de var samiske. Det er 
fordi de har blitt påført skam.

For Eli har det ikke vært noen skam. Inntil 
for sju år siden het hun bare Johansen, men så 
tok hun pikenavnet til mora, Bavda, for å vise 
tydelig at hun er en stolt same.

– Jeg har også fått meg kofte. Det er en egen 
stolthet i å ta den på seg. Min familie har ikke 
brukt den på flere generasjoner.

Det merka hun da hun skulle ta den på for 
første gang. For når verken mor eller bestemor 

har lært deg å knyte skallebånd, er det ikke 
enkelt. YouTube ble redninga, og også i dag må 
hun dobbeltsjekke at hun gjør det riktig. Det er 
ganske mange meter med bånd som skal surres 
riktig for at den lille dusken på enden av båndet 
skal sitte på rett side av komagene.

«For seint»
Ser du for deg bedre kår for samisk på kysten 
framover?

– Når det gjelder språket, vet jeg ikke. Kul
turen er mer synlig nå. Og da gjelder det at vi 
som er samer, går foran og viser det, slik at 
andre kan få det enklere, sier hun.

Eli forteller at hun alltid ønska å snakke 
samisk fordi hun hadde så lyst til å prate med 
besteforeldrene.

– Men nå er de borte, og da er det for seint.
Det er også for å hedre besteforeldrene at 

hun med glede tar på seg kofta.
– Jeg tror de hadde blitt veldig stolte.      

Det nordsamiske navnet på Mehamn,  
Donjevuotna, er ikke så godt kjent. Først  
i 2018 markerte man Samefolkets dag her.
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alibilærling Uropatruljen mener de som  
har signert kontraktene med malerfirmaet,  
er det de beskriver som «alibilærlinger». 
– Dette er lærekontrakter som skrives med 
folk som ikke har noen intensjon om å ta 
fagbrev. De såkalte lærlingene skriver under 
for at bedriften skal oppnå fordeler i anbuds
situasjoner, sier Vidar Sagmyr [i Bygge
bransjens uropatrulje i Trondheim].

nrk.no 19.7.2021

finfluenser Et stort antall finfluensere […] gir 
skråsikre råd om aksjer og kryptovaluta til 
sine følgere på Tiktok, Youtube, Instagram 
eller andre sosiale medier. Samtidig skryter 
de av hvor mye de selv har tjent. I likhet med 
sine kolleger i influenserbransjen, tilbyr de 
rabatter og annonser for ulike produkter. 
Men der Sophie Elise og Funkygine reklame
rer for selvbruningsspray og treningstøy, er 
det kryptovaluta som er den mest populære 
«give away»en fra finfluenserne.

Dagens Næringsliv 22.5.2021 

fjernløsning og fjernmøte Utviklingen av 
ulike fjernløsninger har skutt fart innen 
mange samfunnssektorer som følge av 
covid19pandemien, og videokonferanse
løsninger med ulike tilleggsfunksjoner  
som dokumentdeling, oppslagstavler, chat, 
mulighet for gruppesamtaler etc. er i ferd 
med å bli hverdagsteknologi i stadig flere 
sammenhenger. […] Domstolene bør […] 
kartlegge i hvilke situasjoner fjernmøter 
fungerer godt, og i hvilke typer saker  
løsningen svekker rettsopplevelsen  
eller rettssikkerheten.

juridika.no 29.4.2021

NYORD

ståsykkel Elsparkesyklene, som jo slett ikke 
er sparkesykler, men «ståsykler» med motor, 
skaper bekymring blant andre trafikant
grupper. Og folk er splittet i synet på disse 
fremkomstmidlene. Møter mellom bilister, 
syklister, elsparkesyklister og gående er de 
største kildene til bekymring i bytrafikken, 
viser NAFs Trafikantbarometer 2021.

Fædrelandsvennen 1.7.2021

vaksineturisme og vaksinejeger I USA har 
det amerikanske folkehelseinstituttet CDC 
gitt ut retningslinjer for hvem de mener skal 
vaksineres først. Likevel er det opp til alle 
statene å lage sine egne regler […]. Det har 
ført til at det nå pågår en vaksineturisme over 
grensene i USA for å skaffe seg vaksinen 
først. […] Isabela er en del av en stadig 
voksende gruppe som blir kalt «vaksine
jegere» – som oppsøker apotek i jakt på 
sprøytene til personer som ikke dukker opp 
til sine vaksineavtaler.

nettavisen.no 4.2.2021

trusebot  Ringes ned av folk som vil  
betale trusebot – men forbundet sier  
nei takk. Det norske kvinnelandslaget  
ble bøtelagt for å ha brutt strand 
håndballens truse påbud. Det har  
ført til mobilisering både i og uten 
for Norge. Regelverket til Det inter 
nasjonale håndballforbundet (IHF)  
har skapt opphetet debatt den siste tiden. 
Der står det at kvinnenes uniform er truser  
og bikinioverdel, mens lands lagene for menn 
kan spille i singlet og shorts. Norges strand
håndballlandslag for kvinner utfordret regel  
verket og stilte i shorts i tapet for Spania i 
EMs bronsekamp, noe de senere ble ilagt en 
bot på 15 000 for.

nrk.no 21.7.2021

Når eit ord er ført opp i denne 
spalta, tyder det berre at vi har 
registrert at det er i bruk. Det 
tyder ikkje at Språkrådet går  
god for ordet.
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– BETYDNINGEN AV NORSK i forskning  
er økende. […] Det skjer ei stor endring i 
forskningen, der formidling står mer sentralt. 
Målet er å få forskningen i bruk. Skal vi formidle 
hvordan forskning kan anvendes, da må vi 
snakke norsk. […] Brukerne må delta i 
forskningsprosjekter, da kan ikke forskerne 
snu seg til høyre og snakke engelsk. Det  
er endringer på gang, som gjør at vi som 
forskningsfinansiører er mer ivrige på norsk 
enn det forskerne selv er. 

områdedirektør Kristin Danielsen,  
Forskingsrådet, i Universitetsavisa

DEN SISTE TIDA ER DET likevel som om 
stemninga har snudd. Brått er me [nynorsk-
brukarane] litt mindre til bry enn me var. 
Plutseleg er nynorsk på trykk i Aftenposten, 
VG og brukt på TV2. Då Framstegspartiets 
ungdom rulla opp «F**K nynorsk»-banneret 
sitt i skulevalkampen og prøvde å skåre det 
vanlege, billige poenget, enda det med 
kollektiv skjenn og 1500 nye medlemmer i 
Noregs Mållag. Forfattar Tore Renberg 
bestemte seg med eitt å slutte å skrive 
bokmål, og laga noko så sjeldant som ein 
bestseljar på nynorsk. «Tollak til Ingeborg» 
fekk Bokhandlerprisen som første nynorskbok 
nokosinne. Det er berre ei kjensle, men eg trur 
ikkje det kunne skjedd for ti år sidan.

kommentator Gerd Margrete Tjeldflåt,  
Bergens Tidende

KLIPP

– AKADEMIKERE SKRIVER i mange ulike 
formater og sjangere, som ikke nødvendig  
gis støtte av forlagene. Bøker skrevet på  
norsk til norske fagfolk faller mellom alle 
stoler. Dette er bøker som er under sterkt 
press i Norge. Denne kunnskapslitteraturen 
selges det ikke mye av, men den er viktig for 
norsk skriftkultur og fagspråk. […] Vi trenger 
en form for økonomisk støtte til publisering av 
kunnskapslitteratur. Et større og mer fleksibelt 
budsjett som gjør at vi kan skrive på både 
norsk og engelsk.

Kjell Lars Berge,  
professor i retorikk,  

til Khrono

«PROFESSOR EMERITUS» blir oppfatta  
som eit ord med samanfallande grammatisk 
og biologisk kjønn, og det har gjeve opphav  
til «professor emerita» for kvinner. «Emerita» 
er no normert av Språkrådet og har fått 
opp føring i ordbøkene! Ein interessant 
parallell er ord som til dømes «talsmann» og 
«formann». Sjølv om det vart hevda at «mann» 
her kunne syne til både kvinne og mann, så 
vart det ikkje oppfatta slik av språkbrukarane. 
Men i motsetnad til å skape eit eige ord for 
kvinner («talskvinne», «forkvinne»), har ein 
gått for kjønnsnøytrale alternativ («tals-
person», «leiar»). Problemstillinga kan altså 
løysast på ulikt vis. Poenget mitt er at orda  
må tilpasse seg røyndomen vi lever i.

terminolog Ole Våge,  
Direktoratet for e-helse,  

til Forskerforum
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SVAR PÅ 
SPRÅK
SPØRSMÅL

SPØRSMÅL: Jeg leser stadig om  
«billige priser» og «å betale dyrt».  
Kan dette være riktige uttrykksmåter?

SVAR: Det normale og nøytrale i dag er i 
utgangspunktet lave og høye priser og å 
koste mye. Det er først og fremst selve 
varene, ikke prisene, som er billige eller dyre.

Men uttrykksmåtene billig pris og betale dyrt 
er ikke så gale som man kanskje skulle tro.

Før i tida brukte man gjerne ordet billig i 
stedet for rimelig. Og priser kan heldigvis være 
rimelige. «Billige priser» har således fulgt oss 
fra gamle dager og kan ikke stemples som feil. 

Billig pris er altså greit til sitt bruk, men i 
vanlig sakprosa i dag heter det helst rimelig 
eller lav pris. I uformelt språk har vi forresten 
fremdeles billig penge, som er korrekt nok. 

I den andre enden av prisskalaen finner  
vi gamle og velkjente uttrykk som betale dyrt 
og betale en høy pris. Disse uttrykkene, særlig 
betale dyrt, brukes helst i overført betydning. 

Bruk helst ikke metonymien høy prislapp, 
som mange har tatt i bruk. En høy prislapp er 
om lag like logisk som en stor eller lang 
prislapp!

SPØRSMÅL: Jeg er blitt fortalt at jeg 
ikke kan skrive «å spørre et spørsmål»,  
og at det er grammatisk feil. Når blir  
det eventuelt riktig?

SVAR: Spørre spørsmål er nokså vanlig  
i talemålet, men vi tilrår å spørre om noe  
og å stille spørsmål.

Formuleringen spørre spørsmål er et eksempel 
på såkalt indre objekt eller etymologisk objekt, 
det vil si at objektet er av samme rot som verbet. 
Eksempler: synge en sang, gå sin gang, grave 
en grav, dø en stille død.

Formuleringen spørre (et) spørsmål er 
ikke  noe helt nytt i talemålet. Tilsvarende for - 
muleringer finnes dessuten i islandsk og svensk. 

I svensk er det fråga en fråga som står i 
motsetning til ställa en fråga. I dansk og dansk- 
norsk var gjøre spørgsmaal mye brukt før (og 
gjera eit spursmaal i landsmål). I gammelnorsk 
brukte de helt andre formuleringer.

Det er urimelig å kalle spørre spørsmål 
grammatikalsk galt. Uttrykket står likevel ikke i 
rettskrivningsordbøkene ennå. Hovedgrunnen 
er at stille spørsmål har vært det vanlige i skrift 
i over hundre år (til å begynne med riktignok 

På nettsida  
språkrådet.no/
svardatabase finn  
du svar på typiske 
spørsmål om språk. 
Her er eit utval:
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sjelden i entall). De som bruker stille spørsmål, 
reagerer gjerne negativt på spørre spørsmål. 
Det er imidlertid få som reagerer på stille 
spørsmål, så det er det tryggeste valget der 
spørre om ikke dekker.

SPØRSMÅL: Hva skal man bruke for  
å markere utelatt tekst, og hvordan?

SVAR: Et avbrytningstegn eller utelatelses
tegn finner du gjerne under betegnelsen 
ellipse i tekstbehandlingsprogrammet. Det er 
ett sammensatt tegn som består av tre prikker.

Hvis man bryter av en setning mellom to ord, 
skal det være mellomrom før de tre prikkene. 
Etter et avbrutt ord settes prikkene uten 
mellomrom:
• Det svir noe så …

• Det svir noe så … Jeg tror jeg dør.

• Det svir noe så innm…! ropte han.

• Det svir noe så innm…, sutret han.

Komma, spørsmålstegn og utropstegn står 
rett etter prikkene uten mellomrom. Det skal 
ikke stå noe punktum etter prikkene; det er 
tilstrekkelig markering av ny setning at det står 
stor for bokstav i setningen etter.

Tre prikker som står for utelatt tekst, skal 
ha mellomrom på begge sider. Dersom prikkene 
står i en parentes, kommer mellomrommene 
før og etter parentesen, ikke inni den:
• Språkrådet […] hevder at det er slik.

En parentes viser tydeligere at det dreier seg 
om utelating i sitatet og ikke et avbrudd i 
originalteksten. Bruk gjerne hakeparentes.

SPØRSMÅL: Har dere vurdert uttrykkene 
legge på høring og sende på høring kontra 
legge ut til høring og sende til høring?  
At et spørsmål har vært på høring,  
skurrer i mine ører. 

SVAR: Vi forstår godt at du foretrekker  
til høring. Bruk gjerne det.

Da hearing i syttiåra ble oversatt til norsk  
og tatt i bruk av styresmaktene, dominerte 
uttrykksmåten til høring. Den var parallell med 
for eksempel til gjennomsyn. Forbindelsen  
til det å høre var fremdeles tydelig, det vil si  
at høring var en levende metafor.

Men etter hvert må forbindelsen til  
opp havet ha blitt svekket, slik at den mindre 
bes temte preposisjonen på kunne ta over. På 
høring ble den vanligste varianten rundt 1990.

SPØRSMÅL: Jeg benyttet meg av ordet 
misledende i en artikkel forleden og fikk 
det glatte lag i kommentarfeltet etterpå. 
Kan ikke ordet brukes?

SVAR: Du har ikke gjort noe direkte galt, men 
du kunne gjerne valgt noe annet, nærmere 
bestemt villedende eller misvisende.

Å mislede har vært i bruk i både norsk og 
dansk og svensk, men ble regnet som ganske 
litterært og foreldet i norsk for over hundre år 
siden. Når ordet nå sprer seg, er det i hovedsak 
som et nyere oversettelseslån fra engelsk  
(to mislead).

Rent formelt glir ordet greit inn i det 
norske ordforrådet (igjen), men spørsmålet  
er om ordet trengs. Oftest gjør det ikke det.
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Dette gjer Språkrådet
• Språkrådet samarbeider med offentlege og private aktørar 

om språkpolitiske tiltak, mellom anna om klarspråk i det 
offentlege og i næringslivet; fagspråk, terminologi  
og formidling på norsk; fordeling av nynorsk og bokmål  
i staten og norskspråkleg teknologi. Vi arbeider for  
at språkopplæringa skal byggje på språkpolitikken.  
Vi fører tilsyn med språklova og gjev råd om stadnamn.

• Språkrådet gjev råd og formidlar kunnskap om språk, 
språkbruk og språkarbeid. Rådgjevinga på nett, nettord-
bøker, kurs, seminar og publikasjonar er viktige verktøy 
i dette arbeidet. Vi forvaltar rettskrivinga i nynorsk og 
bokmål og følgjer med på korleis språket utviklar seg. Vi 
godkjenner norske ordbøker og ordlister til bruk i skulen.

• Språkrådet fremjar norsk teiknspråk og dei nasjonale 
minoritetsspråka kvensk, romani og romanes og samar-
beider med språkbrukargruppene. Vi samarbeider med 
språkinstitusjonar i andre land, mellom anna om å sikre 
nabospråkforståing i Norden.

• Vi arrangerer den årlege Språkdagen for å setje  
søkelys på språk og språkbruk i samfunnet.

Hovudmåla for arbeidet til Språkrådet
• styrkje statusen til norsk språk og bruken  

på utsette samfunnsområde
• fremje norsk som eit godt fungerande  

kultur- og bruksspråk
• ta vare på det språklege mangfaldet  

og interessa til språkbrukarane

Direktøren leier sekretariatet i Språkrådet, som mellom  
anna har tre språkfaglege seksjonar. Styret i Språkrådet er 
utnemnt av Kulturdepartementet. Språkrådet har fire fagråd 
med språkkunnige og språkengasjerte personar frå heile 
samfunnet.
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Returadresse: 
Språkrådet 
Postboks 1573 Vika
0118 OSLO

Historia bak

I desember kvart år kårar Språkrådet årets ord. Orda speglar 
hendingar som har prega nyheitene det året, og fortel slik 
noko viktig om tida vi lever i. Orda viser at norsk er eit rikt  
og kreativt språk som fungerer godt.

Her er vinnarane dei siste ti åra:

2021    å sportsvaske
det at styresmakter i autoritære 
statar brukar sportsarrangement 
eller kjøper opp populære sports-
klubbar for å setje seg sjølve i eit 
betre ljos

2020 koronaen
koronapandemien, både viruset, 
sjukdommen, krisa og sjølve tida  
vi er inne i

2019 klimabrøl
styrken i klimaengasjementet  
til dei unge

2018 skjebnelandsmøte
KrF-landsmøtet som skulle avgjere 
kva for eit regjeringsalternativ  
KrF ville forhandle om

2017 falske nyhende 
feilaktig framstilling av fakta  
i den offentlege debatten

2016 kvardagsintegrering
innsatsen vanlege folk gjer  
for å integrere flyktningar  
og innvandrarar

2015 det grøne skiftet
omstillinga til eit meir miljø-
medvite verdssamfunn 

2014 framandkrigarar
nordmenn som har reist til 
krigsområde som Syria og Irak 
for å kjempe

2013 sakte-tv
tv-sendingar som «Hurtigruten 
minutt for minutt», ein reaksjon 
på kvardagsstresset

2012 å nave (naving)
det at skuleungdom tek seg eit 
friår som er dekt av stønad frå 
Nav

Meir informasjon 
om årets ord finn 
du på nettsidene  
til Språkrådet.

Årets 
ord
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