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LEDER 
–

Utfordr engelsk!

Heilt sidan det fyrste norske universitetet vart stifta i Chris
tiania i 1811, har høgare utdanning i Noreg vore eit fleir
språkleg domene. Slik må det vera, for Noreg er nær knytt 
til resten av verda, og forskinga går på tvers av landegren
sene.

Men dei siste åra har det blitt mindre språkleg mangfald  
i sektoren. Aukande bruk av engelsk går ut over norsk og 
andre språk. Denne utviklinga uroar meg. Kven andre enn 
dei norske utdanningsinstitusjonane skal rusta studentane, 
arbeidslivet og samfunnet med eit godt, norsk fagspråk?

Heldigvis er ikkje eg den einaste som er uroleg. For å unngå 
at norsk blir trengt heilt ut frå akademia, har universitet og 
høgskular sidan 2010 hatt eit lovpålagt ansvar for å halda 
ved like og vidareutvikla norsk fagspråk. Kunnskapsdepar
tementet har slått fast at dette ansvaret inneber at insti
tusjonane må laga eigne språkstrategiar.

Kor godt fungerer eigentleg desse strategiane? Det har vi 
fått svar på i ein fersk rapport frå Direktoratet for interna
sjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning 
(Diku). Nesten alle institusjonane har eller er i ferd med å 
skaffa seg språkstrategiar. Dikus inntrykk er likevel at 
språkstrategiane i liten grad er strategisk viktige for insti
tusjonane.

Eg er oppteken av at språkarbeidet ikkje skal handsamast 
isolert og som ei tilleggsoppgåve for institusjonane. Tvert 
imot – godt språk er den beste reiskapen for å nå andre 
mål. Difor har eg lyst til å utfordra institusjonane til å satsa 
på norsk fagspråk både når dei skal løysa samfunnsopp
draget sitt, og når dei skal nå andre visjonar og mål. Utfordr 
alt!

 ÅSE WETÅS 
 direktør i Språkrådet



Utdanningsinstitusjonane må ta meir 
ansvar for at helsepersonell brukar godt 
norsk språk. 

Legar blir ofte skulda for å uttrykke seg uforstå
eleg. Ubegripelege ord og uttrykk har medverka 
til mykje uvisse og angst hjå pasientar.

Problemet gjeld ikkje berre legar. Omgrepet 
helsespråk blir brukt om språkleg kommunika
sjon om helse og sjukdom i ein fagleg saman
heng der stadig fleire helseprofesjonar inngår.

Vanskeleg språk er eit demokratisk problem
Eit av problema er at helsespråket skal fungere 
som kommunikasjonsmiddel både helseperso
nell imellom og mellom helsepersonell og pasi
entar, pårørande og publikum. Eit presist og 

korrekt fagspråk kan vere optimalt mellom to 
fagspesialistar, men komplett uforståeleg for 
andre.

Spesialiseringa har òg gjort kommunikasjon 
vanskeleg internt i helsetenesta. Ein fastlege 
kan i dag ha vanskar med å forstå eit utskrivings
notat frå ein sjukehusspesialist, til dømes ein 
augelege. Eit aukande tal helsearbeidarar med 
norsk som andrespråk byr på eigne utfordringar.

Velmeinte pasientrettar har gjort ordinære 
brev om timeavtale til lange, juridiske dokument. 
Undersøkingar frå Helgelandssjukehuset har 
vist at kvar femte av dei innkalla pasientane ikkje 
møtte førebudd til behandling fordi dei ikkje 
forstod informasjonen i brevet dei hadde fått. 
Alle blir taparar: Pasientane får ikkje utgreiinga 
og behandlinga dei treng, helsepersonell kastar 
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Helsespråket treng  
behandling

AV MAGNE NYLENNA OG ERLEND HEM
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bort verdifull tid, og sjukehusa og samfunnet 
taper pengar. Men problemet er langt større. Ei 
undersøking frå 2021 viste at kvar tredje vaksne 
person i Noreg har problem med å forstå, vur
dere og nytte den helseinformasjonen som 
finst. Det er eit demokratisk problem.

Lova set krav om klarspråk
Engelsk har blitt vår tids latin i vitskapleg saman
heng. Forsking blir hovudsakleg publisert på 
engelsk. Men framleis snakkar dei fleste pasi
entane norsk. Dei tenkjer på norsk og drøymer 
på norsk. Å finne dekkande norske ord og 
uttrykk på medisinske fenomen er ein viktig del 
av arbeidet for eit godt helsespråk. Alt som kan 
seiast på engelsk, kan òg seiast på norsk.

Koronapandemien har vist kor viktig – og 
vanskeleg – informasjon kan vere. Siste året har 
vi sett mange eksempel på glitrande, klar og 
god formidling, men også møtt kompliserte og 
uforståelege bodskap. Det er alltid mottakaren 
av informasjon som avgjer kva som fungerer.

Pasientar har rett til informasjon som er til
passa den einskilde. Ofte må det brukast andre 
ord overfor pasientane enn i den interne faglege 
samanhengen. Den nye språklova set krav om 
klarspråk i all offentleg verksemd. Mottakarane 
skal finne det dei treng, forstå det dei finn, og 
kunne bruke det dei finn, til å gjere det dei skal.

Språket fortener meir merksemd
Dei ulike norske tidsskrifta for helsepersonell er 
viktige for helsespråket. Det same gjeld helse
føretaka og helseforvaltninga. Men viktigast er 
utdanningsinstitusjonane. Det er i utdanninga 
grunnlaget for seinare språkbruk blir lagd. Uni
versitet og høgskular har ansvar for vedlikehald 
og vidareutvikling av norsk fagspråk. Dei skal gi 
studentane eit godt norsk arbeidsspråk, men 
lukkast dessverre ofte dårleg. Ikkje ser det ut til 
at utdanningsinstitusjonane tek dette ansvaret 
på særleg alvor heller. Språket, som er den mest 
brukte reiskapen i dagleg arbeid i helsetenesta, 
får for lite merksemd i utdanningane.

Vi etablerte i 2015 ei gruppe for norsk medi
sinsk fagspråk der ulike helseprofesjonar og 
representantar for akademia, forvaltning og prak
sis deltek saman med språkfolk. Med støtte frå 
Språkrådet, Direktoratet for ehelse og Helse sør
øst RHF har vi nyleg publisert ei artikkelsamling 
om helsespråk. Boka Helsespråk er fritt tilgjenge
leg som supplement til tidsskriftet Michael.

No må universitet og høgskular ta ansvar. Vi 
utfordrar dei til meir aktiv innsats for eit betre 
norsk helsespråk. 

  MAGNE NYLENNA og ERLEND HEM er 
profes  sorar ved Det medisinske fakultetet ved 
Universi tet et i Oslo. Innlegget vart først publisert 
på khrono.no.

«Pasientar har  
rett til informasjon 
som er tilpassa den 

einskilde.»

Sjå nettseminar om helsespråk  
og lanseringa av boka Helsespråk  
via nettsidene til Språkrådet.
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Språkbrukeren
MAREN BØ 
frilansjournalist og  
idrettspedagog

Dryl ballen inn i tjukkasen
Eg hadde ein gong ein gymlærar som samla på 
gymord. Han likte spesielt dei orda som handla 
om å skyte ballen hardt, og helst i mål. Kvar time 
ramsa han opp: dryle, blure, druse, kline, smelle, 
dure, fyre, måke og sikkert mange fleire. For ein 
nørd, tenkte eg då. Så vart eg gymlærar, og plut
seleg samla eg på gymord sjølv.

Det er ikkje vanskeleg å forstå at det finst 
mange språklege uttrykk for det å skyte ballen 
i mål. For det er ikkje mykje som slår kjensla av 
å kline til skikkeleg, slik at fotballen treff reint på 
foten og susar inn i kassa.

Erling Braut Haaland, fotballproffen frå 
Jæren, snakkar ofte om korleis han dryler ballen 
i mål. Når han i intervju gjentekne gonger blir 
spurt om kvifor ditt og kva datt han tenkte og 
kjente idet han fyrte laus, svarer Erling nøkternt 
at det berre var å dryla te. Så få ord for så mange 
kjensler. 

Eit anna artig gymord, som blir brukt i heile 
landet, er tjukkas. Namnet passar så fint til 
madrassen, for han er jo tjukk. Tjukk og elska, i 
mot setning til den hata bukken. Så snart gym
læraren nærmar seg strikken som held tjukka
sen på plass, startar ei iling i forsamlinga. Dei 
aller minste klarer ikkje å halde kroppen i ro 
og berre må kjenne på lufttrykket den 
tunge madrassen gjev frå seg når han 
dundrar i golvet. For dei litt eldre er tjukka
sen perfekt til kroppsleg flørting, eller berre  
til å nyte livet på med ei skadd tå. 

Men til poenget: Tenk å kalle eit pedagogisk 
verkemiddel for tjukkas. Det hadde ikkje 
kome på tale i dag. I ordboka mi er tjukkas 
forklart som «ein tjukk landingsmadrass  

i sprangøvingar», og som det meir openberre, 
«ein tjukk gut eller mann». Omgrepet er natur
legvis forbode å bruke om medelevar, så her må 
ein halde tunga beint i munnen.

Forresten er det heller ingen som kallar dei 
tynne mattene for tynnasane. Eg har prøvd, 
men det slo ikkje an. Og slik krasjar tjukkasen 
og tynnasen med norsk kultur. For her til lands 
skryter vi støtt av kor tynne vi har blitt. Det mot
sette er det berre bestemora mi som snakkar 
om. Tynnas står då heller ikkje i ordboka.

Det viktige er uansett at ein ikkje forvekslar 
dei to tydingane av tjukkas. Elles kan det å be 
elevane trene på å dryle ballen inn i tjukkasen 
kome feil av stad.

PS: Eg er klar over at eg brukar omgrepet 
gym og ikkje kroppsøving her, men det er ei 
anna språkhistorie.
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Spår større 
språkmang-

fald

I kva grad blir språkpolitikken og språk  
lova eit tema i valkampen denne hausten? 
Vi har bede politisk kommentator  
Jens Kihl om å ta ein titt i spåkula.

AV SIGRID SØRUMGÅRD BOTHEIM

– Eg trur ikkje at fylkeskommunal nynorskplikt 
er blant temaa på den store partileiardebatten 
siste kvelden før valnatta. Men det er ikkje så 
viktig. Dei som er opptekne av språkpolitikk, 
har fått tid og rom til å arbeide med språklova. 
Det er svært bra. Med språklova finst det eit 
rammeverk som styrkjer dei språklege rettane 
til innbyggjarane, seier Jens Kihl i Bergens 
Tidende.

Den 12. mai 2020 la kulturminister Abid 
Raja fram språklova for Stortinget, og den  
8. april 2021 vart lova einstemmig vedteken. 

Intervjuet

Det er med andre ord brei politisk semje om å 
styrkje norsk språk på alle samfunnsområde og 
i alle delar av samfunnslivet i Noreg. Samtidig 
har det vore ein del debatt rundt dei ulike para-
grafane i språklova. 

Blant anna meiner Arbeidarpartiet at språk - 
 lova vil svekkje nynorsken, og at lova bør ha 
sterkare tiltak for å slå attende mot påverk-
naden frå engelsk. Framstegspartiet meiner at 
sidemål i skulen bør vera valfritt, og at språk-
lova er eit fint høve til å gje elevane denne  
val fridomen. Dei raudgrøne partia ynskjer at 
regjeringa skal koma med forslag om kva sank-
sjonar som bør gjelde ved brot på språklova. Og 
Høgre synest at det er viktig at språklova tek 
omsyn til sjølvråderetten i fylkeskommunane.

Merksemda og debattane rundt språklova 
har ført til at fleire parti har sett språkpolitiske 
saker på agendaen, meiner Kihl.

– Noko av det mest interessante som har 
skjedd, er den fornya språkpolitiske interessa  
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i Arbeidarpartiet. Tidlegare hadde dei knapt 
noko i programmet sitt om nynorsk og bokmål, 
men nå har dei fått inn fleire formuleringar om 
språk og målformer. Dei borgarlege partia har 
laga ei samlande språklov med ein sterk for-
målsparagraf. Dei raudgrøne har sagt at dei 
ikkje er nøgde med alle punkt, og dei prøver å 
stramme til nokre av føresegnene. Vi har med 
andre ord fått eit godt fundament, men fleire av 
paragrafane i lova vart svekte undervegs i arbei-
det, for eksempel kravet om at kvar enkelt tilsett 
i staten skal meistre båe målformer. Nå prøver 
opposisjonen å justere lova meir i den retninga 
dei ynskjer.

Koronaen har gjort det offentlege  
meir inkluderande
Det er fleire hendingar i det siste som har gjort 
språkpolitikken aktuell. Kihl meiner at koro-
naen har endra Noreg som språksamfunn. Det 
siste året har mange sett at kommunikasjonen 

med forvaltninga handlar om meir enn at 
offentleg informasjon skal vera tilgjengeleg. Ein 
har måtta gå meir aktivt ut for å nå fram til alle.

– Før kunne det offentlege seia at dei hadde 
informert etter boka. Men nå har vi vore avhen-
gige av at all informasjon må nå fram til heile 
folket. Den klarspråkskompetansen som helse-
toppane og regjeringa har vist, har vore impo-
nerande, spør du meg. Koronaen har vore ein 
vekkjar for språkarbeidet i offentleg sektor, og 
eg trur at mange har vorte opptekne av å forstå 
språkmangfaldet.

Kihl peiker på at informasjon har vorte om- 
sett til både nye og gamle minoritetsspråk, og 
han ser at dei teiknspråktolka pressekonferan-
sane har hatt mykje å seia.

– Nå har fleire av dei politiske partia begynt 
å teiknspråktolke landsmøtetalane sine. Det er 
eit tydeleg eksempel på at språkmangfaldet blir 
teke på alvor.

«Eg brenn for god rett
skriving, men eg trur det 
er mykje viktigare å løfte 
språkmangfaldet.»

SPRÅKNYTT  2/2021        7



Intervjuet

Guten som skreiv så mykje
Kihl seier at han sjølv har vakse opp i ein familie 
med stort mangfald. På familiesamlingar kunne 
han høyre både samiske språk og ulike dialek-
tar. Med ein far frå Namdalen lærte Kihl å setja 
pris på nordtrøndersk kultur.

– Eg har vakse opp med bokmål som opp-
læringsspråk utan eigentleg å få med meg at ein 
burde ha fordommar mot nynorsk. I 7. klasse 
fekk alle i klassa velja ei bok som vi skulle lesa 
i norsken. Eg fann Guten som song så stygt av 
Torvald Sund i bokhylla heime. 
Læraren kunne nesten ikkje tru 
at eg frivillig hadde valt ei bok på 
nynorsk. Eg kunne like godt ha 
valt Mein Kampf!

Ord og skriving har alltid 
vore ei stor interesse for Kihl, og 
norsk var favorittfaget. Han kan 
skilte med ein tidleg journalis-
tisk debut. Allereie som barne-
skuleelev starta han aviser som 
Ullevål Times, Avisa Briljant (der alle i redak-
sjonen hadde briller) og Under korpslua. 

– Eg har heile tida hatt gode norsklærarar 
som har gjeve elevane stor kreativ fridom. Eg er 
bekymra for at skulen i dag har vorte for rigid, 
det er så store krav til dokumentasjon og tes-
ting. Elevar er ulike, og dei kan ikkje lære alt på 
den same måten. Eg håpar vi kan sleppe elevane 
og lærarane litt meir fri. 

Språkpolitikk, takk
Språkpolitikk er ikkje eit ukjent felt for Jens 
Kihl. Han har mellom anna vore leiar i Norsk 
Målungdom og nestleiar i Noregs Mållag. Men 
korleis har det seg at ein osloværing har enga-

sjert seg i målsaka? Kihl fortel at han eigentleg 
ikkje var kjempeengasjert i målsaka som ung-
dom, aller mest var han ein motstandar av 
ny norsk motstanden.

– Venner verva meg til målungdommen, og 
etter nokre år vart eg valt som leiar i organisa-
sjonen. Da eg vart klappa inn som leiar, tenkte 
eg at eg aldri kunne gå attende til å skrive bok-
mål, for da svikta eg alle som sat i salen. Det 
løftet har eg halde, og det har eg aldri angra på. 
I tillegg til at nynorsk er veleigna til å kommu-

nisere på, likar eg den antielitis-
tiske, demokratiske tanken som 
ligg bak.

Du valde nynorsk som hovud
mål da du var vidaregåandeelev 
på Oslo katedralskole. Nokre vil 
kanskje innvende at det er ein viss 
elitisme over det?

– Det er kult å tora å vera an n-
leis, men det er ikkje nødvendigvis 
elitistisk. Ein vil neppe meine at 

det er elitistisk å vera med i Natur og ungdom, 
for eksempel. Dessutan var arbeidet i målung-
dommen svært lite luksuriøst. Vi overnatta på 
gymsalgolv, vi tok nattbussen til Odda, vi 
krang la om kvar einaste krone for å halde bud-
sjettet. Nå, derimot, er eg ein fyr som kan bli 
plassert i meiningseliten. Eg kan skilja meg ut 
ved å vera ein av dei synlege nynorskingane  
i kommentariatet.

Meir mangfald i media
Kihl har bakgrunn både frå organisasjonslivet 
og politikken, men dei siste åra er det journa-
listikken han har levd av. I 2018 vart han tilsett 
som politisk kommentator i Bergens Tidende, 

«Med språklova  
finst det eit  

rammeverk som  
styrkjer dei  

språklege rettane  
til innbyggjarane.»
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etter fleire år som politisk journalist i Klasse-
kampen. 

Korleis står det til med språkpolitikken i din 
eigen bransje?

– NRK er den viktigaste språkaktøren i 
media. I løpet av dei siste åra har det skjedd 
mykje i NRK. Nynorskkravet har gått frå å vera 
ein klamp om foten til å bli noko dei ynskjer å 
nå. Tidlegare i år opna NRK for å bruke nord-
samisk som reportasjespråk i sportsnyheitene, 
det vil nok påverke andre sektorar. Den heil-
skaplege politikken i språklova trur eg vil prege 
mediebransjen vidare.

Har de journalistar endra måten de skriv om 
språkpolitikk på?

– Eg ser at media handsamar språk meir i 
samanheng med identitet og politikk enn før. 
Tidlegare har saker om språk ofte handla om 
rettskriving og om skilnaden på «lenger» og 
«lengre». Eg brenn for god rettskriving, men eg 

trur det er mykje viktigare å løfte språkmang-
faldet. 

Kihl meiner at det kjem ein generasjon 
med unge journalistar som ynskjer endringar i 
Medie-Noreg.

– I mange tiår har ikkje redaktørane i dei 
store mediehusa gjeve nynorsken nokon plass. 
Men nå kjem det unge journalistar i 20-åra som 
ber om å få denne plassen. «Opprøret» kjem 
nedanfrå, og eg trur det heng saman med at det 
blir utdanna journalistar ved Nynorsk medie-
senter og Nynorsk avissenter i Førde. Ved sida 
av NRK vil eg seia at desse er dei viktigaste 
utdanningsinstitusjonane i Noreg. Her blir det 
utdanna journalistar som insisterer på å bruke 
sitt eige språk, og dette opprøret må redaktør-
standen vera førebudd på. Ungdommens djerv-
skap reddar oss alle. Igjen! 

«Eg har vakse opp med 
bokmål som opplærings
språk utan eigentleg å få 
med meg at ein burde ha 
fordommar mot nynorsk.»

Foto: B
T
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«Vi må vera reelt 
parallellspråklege 

om vi skal vera rele
vante både i Noreg 

og elles i verda.»
rektor  

Margareth Hagen
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Innsikt

Universiteta står i spagaten. Dei har eit lovpålagt  
ansvar for norsk fagspråk, medan presset frå engelsk 
aukar. Universitetet i Bergen har ambisiøse mål for  

å redde norsk fagspråk og ein plan for å nå dei.  
Vi drog vestover for å lære.

AV SIGRID SØRUMGÅRD BOTHEIM 
FOTO: JOHN ERIK BØE LINDGREN

– Språk er hovudreiskapen for å tenkje og 
handle. Vi har eit lovpålagt ansvar for å forvalte 
språket godt og halde fagspråket i hevd. Det er 
viktig for å sikre kunnskapsnasjonen Noreg og 
for å formidle fagkunnskap til samfunnet, seier 
rektor Margareth Hagen ved Universitetet i 
Bergen (UiB).

Måla til UiB-rektoren er kanskje ambisiøse, 
men universitetet har ein plan for å nå måla.  
I 2019 vedtok universitetet språkpolitiske ret-
ningsliner, og det er sett ned eit utval som skal 
føreslå tiltak for å sikre at retningslinene blir 
følgde i praksis. Arbeidet med retningslinene 
vart leidd av nettopp Margareth Hagen, som var 
prorektor på det daverande tidspunktet.

I dei språkpolitiske retningslinene står det 
mellom anna at UiB skal vera eit språkleg for-
bilde for norsk utdanning, kultur- og sam-

funnsliv, at utvikling og formidling av norsk 
fagspråk og terminologi er ein viktig del av 
samfunnsoppdraget, og at nynorsk skal ha ein 
framståande plass i verksemda.

Hagen fortel at det viktigaste med dei 
språkpolitiske retningslinene var at dei skulle 
vera realistiske. 

– Det var mellom anna ein diskusjon om 
kor mange år det skal ta før ein internasjonalt 
tilsett skal kunne norsk. Vi endra det frå to til 
tre år. Om du kjem frå eit anna språkområde, 
tek det tid å lære seg norsk. Vi må ha krav som 
det er mogleg å leva opp til.

Formidling er nøkkelen
Samtidig som universiteta og høgskulane har 
ansvar for å utvikle norsk fagspråk, skal dei 
også vera internasjonale institusjonar. Hagen 

Ta regi med  
ein språk strategi
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Innsikt

meiner det er viktig at sektoren handterer spa-
gaten mellom internasjonalisering på den eine 
sida og for valtninga av norsk fagspråk på den 
andre sida.

– Vi må vera opne om at det er utfordrande 
å arbeide for desse to omsyna samtidig. Vi må 
stadig forhandle og vera i dialog. UiB er ein 
internasjonal organisasjon, og vi rekrutterer 
mange internasjonale forskarar. Vi vil jo at 
desse forskarane skal bli i Noreg, men det er 
ikkje arbeid til alle ved universitetet. Dersom vi 
har eit arbeidsmiljø der det blir praktisert 
norsk, har dei internasjonale forskarane større 
moglegheit til å få arbeid utanfor akademia. Vi 
må vera reelt parallellspråklege om vi skal vera 
relevante både i Noreg og elles i verda.

Hagen ser lyst på framtida og trur at utdan-
ningsinstitusjonane er i ferd med å greie spaga-
ten mellom norsk og engelsk. 

– Det er naturleg at forsking blir publisert 
på engelsk, for forskinga er internasjonal. Eg 
trur at formidling er nøkkelen for å halde fag-
språket i hevd. Det har vorte meir merksemd 
rundt språk i utdanningssektoren dei siste åra, 
og eg trur at vi vil få mykje god faglitteratur og 
forskingslitteratur på norsk. Vi må ha universi-
tet og forleggjarar som tenkjer medvete på å 
halde fagspråket i live, og her er eg veldig opti-
mistisk. Populærvitskap sel godt. Vi har også 
Store norske leksikon, som er ein fantastisk 
kanal for formidling.
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TB

 scanpix

«Språkpolitikken kan ikkje 
eksistere for seg sjølv, han 

må inn i andre planar.»
professor Endre Brunstad
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Har kartlagd institusjonane
Det er ikkje berre UiB som har ein språkstrategi. 
Ein rapport frå Direktoratet for internasjonali-
sering og kvalitet i høgare utdanning (Diku) 
viser at om lag 95 prosent av institusjonane 
hadde eller arbeidde med språkstrategiar ved 
årsskiftet 2020/2021. Det er viktig, for ifølgje 
universitets- og høgskulelova har norske ut dan-
ningsinstitusjonar ansvar for å halde ved like 
og utvikle norsk fagspråk på alle område.

Men kartet stemmer ikkje alltid overeins 
med terrenget. Berre ti prosent av norsk forsking 
blir publisert på norsk, og talet på masteropp-
gåver på norsk har gått markant ned dei siste  
20 åra. Talet på internasjonalt tilsette går opp, 
noko som gjer at delen av engelskspråklege 
emne aukar.

På grunn av den sterke auken i bruk av 
engelsk ved norske universitet og høgskular har 
institusjonane fått i oppdrag frå Kunnskapsde-
partementet å utarbeide eigne språkstrategiar.  

Ifølgje Diku-rapporten er språk strategi ane 
berre i liten grad strategisk viktige for institu-
sjon ane. Diku tilrår mellom anna at språklege 
retnings liner bør forankrast i strategien til 
in stitu  sjonane, og at ansvaret for å følgje opp 
retnings  linene og handlingsplanen bør plas ser-
ast i ein språkpolitisk komité, eit utval eller ei 
avdeling  i institusjonen.

Foto: M
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«Det er rom for eit  
tettare samspel mellom 
akademia og nærings

livet.»
kompetansedirektør  

Are Turmo
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Vil byggje ein positiv kultur for språk
Universitetet i Bergen har gjort nettopp det som 
Diku tilrår, dei har eit eige språkpolitisk utval 
som skal føreslå konkrete tiltak for å følgje opp 
dei språklege retningslinene. Utvalet vart sett 
ned i 2020. På grunn av koronaen har det meste 
av arbeidet vorte gjort digitalt. Utvalet arbeider 
nå med ein handlingsplan som skal koma i 
haust. Det er Endre Brunstad som leier språk-
utvalet. Han er til dagleg professor i nordisk 
fagdidaktikk.

– Utgangspunktet vårt er å laga ein hand-
lingsplan som er realistisk, og som er forankra 
i det studentar og tilsette treng. Universitetet er 
ein stor og kompleks organisasjon. Å navigere 
i eit universitet er ikkje som å styre ein pølse-
fabrikk. Vi må forstå kva som skal til for å få 
gjennomslag.

Språkutvalet har mellom anna gripe sjansen 
til å koma med innspel til arbeidsmiljøutvalet. 
Brunstad meiner at språkpolitikk er kopla tett 
opp mot arbeidsmiljø og inkludering.

– Språkpolitikken kan ikkje eksistere for seg 
sjølv, han må inn i andre planar, til dømes om 
forsking eller lektorutdanninga. Kva kan vi gjera 
for å inkludere internasjonalt tilsette, for eks-
empel? Dei skal kunne norsk på B2-nivå etter 
tre år i Noreg. Det er eit ganske høgt nivå. Men 
vi veit ikkje heilt korleis dette blir følgt opp, eller 
kva som skjer med dei som ikkje når dette 
nivået. Dei får jo ikkje sparken, men dei får kan-
skje tilpassa arbeidsoppgåver der dei i enda 
mindre grad får moglegheit til å lære norsk.

Korleis skal de byggje ein god kultur for språklæring?
– Vi ynskjer å fremja ein kultur for å bruke 
norsk. Om vi har ordningar der det er vanleg  
å bruke norsk i kvardagen, vil det også gi betre 
haldningar. Vi vil for eksempel ha språkkafear 
og språkmentorar for internasjonalt tilsette. Det 
same gjeld nynorsk, det vil påverke haldning-

ane at nynorsk er vanleg og forventa. Vi skal 
ikkje ha haldningskampanjar der det kjem 
nokre kule folk og framfører innøvde slagord! 
Vi må rett og slett sjå på praksisen og den trau-
rige kvardagen, det er her arbeidet må føregå. 

Næringslivet vil ha norsk fagspråk …
Kvart år kartlegg Næringslivets Hovedorgani-
sasjon (NHO) kva kompetanse ulike verksem-
der i næringslivet treng. I 2018 inneheldt 
undersøk inga spesifikke spørsmål om språk-
kompetanse.

Kompetansebarometeret for 2018 viste at 
om lag åtte av ti NHO-verksemder meiner at 
skriftleg formidlingsevne på norsk har ei stor 
eller viss betydning. Omtrent like mange meiner 
det same om munnleg kommunikasjon. Om lag 
halvparten av verksemdene meiner at kompe-
tanse i framandspråk er viktig, der engelsk (48 
prosent) og tysk (13 prosent) er dei mest etter-
spurde språka utanom norsk.

Kompetansedirektør Are Turmo i NHO 
seier at NHO er oppteken av å styrkje arbeids-
livsrelevansen i høgare utdanning.

– Norsk næringsliv treng eit effektivt og 
relevant arbeidsspråk. Dei fleste studentar skal 
bruke norsk som arbeidsspråk når dei kjem ut i 
arbeidslivet. Difor er det viktig at studentane 
utviklar solid kompetanse i norsk fagspråk.  
I tillegg er NHO oppteken av at studentane 
utvik lar kompetanse i andre språk som er viktige 
for det norske næringslivet, som engelsk og tysk.

Er utdanningsinstitusjonane medvetne nok om 
kva kompetanse studentane har bruk for i arbeids
livet?
– Arbeidslivsrelevansen er god, men det er eit 
potensial for forbetring. Seks av ti NHO-verk-
semder har eit udekt kompetansebehov, noko 
som indikerer at det er rom for eit tettare sam-
spel mellom akademia og næringslivet. NHO 
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er difor svært nøgd med at regjeringa la fram 
ei stortingsmelding om arbeidslivsrelevans 
våren 2021. Ein betre samanheng mellom UH- 
sektoren og nærings- og arbeidslivet vil auke 
kvaliteten på høgare utdanning og få fleire til å 
gjennomføre studia. Samtidig vil det gje stu-
dentane meir relevant praksis, og det kan bidra 
til å tette kompetansegapet.

… og studentane vil ha norsk fagspråk
I 2018 vedtok Norsk studentorganisasjon (NSO) 
ein resolusjon som heiter «Me vil ha norsk fag-
språk». I resolusjonen meiner NSO mellom anna 
at alle statlege utdanningsinstitusjonar må ha 
konkrete tiltak for å overhalde mållova, og at 
leiarar ved institusjonane må oppmode dei vit-
skapleg tilsette til å halde ved like og utvikle 
norsk fagspråk. Annbjørg Pasteur Stø, som er 
avtroppande fag- og forskingspolitisk ansvarleg 
i NSO, trur at språkstrategiar kan vera ein god 
reiskap for å oppfylle ynska til studentane.

– Den jamne student bryr seg nok ikkje  
så mykje om det finst ein språkstrategi eller 
ikkje. Men det viser at språkpolitikken blir sett 
høgare opp på prioriteringslista, og det er viktig 
for studentane. Vi har vore frustrerte lenge. 
Universiteta bryt lova kvart år, og det har vore 
domenetap til engelsk. Ein må setja språk-
ansvaret i system, elles blir det alles og ingens 
ansvar. Ein språkstrategi viser konkret at nokon 
tek ansvar.

Lærer studentar norsk fagspråk godt nok i dag?
– Det er stor skilnad på utdanningane. Retts-
vitskap har ein stor del av undervisninga på 
norsk, medan ein del ingeniør- og økonomi-
studium har mykje engelsk. Men det er eit fak-
tum at det blir meir engelsk i utdanninga, og 
da blir det mindre norsk. Eg meiner det er vik-
tig at studentar lærer å formidle faget sitt, og da 
må vi lære eit godt og solid norsk fag språk.  

I dei fleste bransjar i arbeidslivet er det viktig å 
fortelja samfunnet kva ein driv med, og kvifor 
ein driv med det. Ein formidlar betre i ei kjent 
språkdrakt.

Stø ynskjer seg ein enda breiare språk-
diskusjon ved utdanningsinstitusjonane. Ho 
meiner at det blir prata for lite om andre 
framandspråk enn engelsk.

– Vi er einige om at norsk er under press, 
men synest vi at svensk og dansk er like truande 

«Ein språkstrategi  
viser konkret  
at nokon tek  

ansvar.»
studentrepresentant  
Annbjørg Pasteur Stø
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som engelsk? Eller kunne det vore eit større 
skandinavisk samarbeid om publisering av fag-
stoff? Kunne språkstrategiane vore sett meir  
i system i Skandinavia? Og kva med andre 
framandspråk enn engelsk? Kanskje er eitt fag-
felt svært langt framme i Frankrike, for eksem-
pel. Da burde studentane fått tilbod om å lære 
fransk i utdanninga. I dag er det slik at ein må 
gjera ein stor innsats på eiga hand om ein vil 
lære eit anna språk enn engelsk.

Heiar på språkrikdomen
Rektor Margareth Hagen ved UiB er einig i at 
studentane treng å lære både på norsk og på 
andre språk. 

– Det er bra å ha bachelorutdanninga på 
norsk, både for læringa til studentane og for å 
halde fagspråket levande. Så trur eg òg at vi 

lærer godt av å lære på fleire språk. Det handlar 
om å seia noko på nye vis. Å formulere noko på 
to ulike språk er å tenkje på to ulike måtar. Eg 
trur språkrikdomen er bra for studentane.

Du er professor i italiensk litteratur. Er det bra 
for UiB å få ein rektor med bakgrunn frå littera
tur og språk, trur du?
– Ja, det trur eg er veldig bra! Heilt suverent! 

Hagen smiler breitt, men moderer raskt 
svaret sitt.

– Det er bra at ein skiftar rektor med jamne 
mellomrom. Eg kjenner språkmiljøa godt, 
dimed har eg ein kortare veg dit. Samtidig 
handlar rektorrolla om styringspolitikk og 
kunnskapspolitikk, og det vil ein rektor med 
bakgrunn frå psykologi eller matematikk greie 
akkurat like godt. 

SPRÅKDAGEN

Send epost til  
sprakdagen@sprakradet.no.

Det blir mellom anna  
debattar om fagspråk 
i høgare utdanning  
og nynorsk i skulen. 

 9. 11. 2021

Er du interessert  
i norsk fagspråk?

Meld deg på den digitale 
Språkdagen 9. november!  

Innsikt
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Nöörje, Norga, Vuodna og Norja. Noreg 
har fått offisielle namn på dei samiske 
språka og kvensk.

Stortinget gjorde vedtak om dette 4. mai, etter 
ein prosess som også Språkrådet har vore invol
vert i. Det å gje råd om kvenske stadnamn er ei 
av oppgåvene til Språkrådet.

Fleirspråklege skilt på riksgrensa
Mangelen på offisielle samiske namn på Noreg 
har hindra Statens vegvesen i å skilte på samisk 
ved riksgrensa. Regjeringa har derfor bedt Stat
ens vegvesen om å sikre fleirspråkleg skilting på 

– Når grensene blir opna att og eg kan 
køyre frå Sverige inn i Trøndelag – og sjå 
Noreg skilta på sørsamisk på grensa – blir 
det for meg eit sterkt symbol på at samisk 
og norsk er likeverdige språk, sa distrikts 
og digitaliseringsminister Linda Hofstad 
Helleland etter namnevedtaket. 

SPRÅK  

Nynorsk  Noreg   Kongeriket Noreg

Bokmål  Norge   Kongeriket Norge

Sørsamisk  Nöörje   Nöörjen gånkarïjhke

Nordsamisk  Norga   Norgga gonagasriika

Lulesamisk  Vuodna   Vuona gånågisrijkka

Kvensk  Norja   Norjan kuninkhaanvaltakunta

riksgrensa frå Engerdal kommune i Innlandet 
og nordover til Pasvik i SørVaranger kommune 
i Troms og Finnmark.

Første gong på kvensk
Forslag til vedtak av offisielle namn på Konge
riket Noreg blei fremja av regjeringa i Prop. 118 S  
(2020–2021). Dokumentet finst på www.regje
ringa.no på norsk, nordsamisk og kvensk. Det 
er første gong eit offisielt regjeringsdokument 
er omsett til kvensk. Sidan dokumentet skulle 
omsetjast, måtte det lagast ein del ny termino
logi på kvensk.
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Hurra for Nöörje!

Dei offisielle 
namna er:
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Klart språk  
kan gjøre jussen  

mer forståelig
Språket er juristenes arbeidsverktøy, og språklig 

presisjon er et ideal for de fleste jurister. Men mange 
ikkejurister strever med å forstå det juridiske språket. 

De klager gjerne over at det er uklart. Betyr det at 
juridisk presisjon er uforenlig med såkalt klarspråk?

AV ANNA SENJE

Slett ikke. Stadig flere jurister fremmer klar-
språksidealet, og du kan bli en av dem. Nå får 
du endelig skreddersydde skriveråd som kan 
gjøre språket ditt (enda) klarere uten at det går 
ut over innholdet og presisjonsnivået.

Hvilket grunnlag har egentlig Språkrådet 
for å mene noe om jusspråket? Grunnlaget er 
at Språkrådet har en nøkkelrolle i arbeidet for 
klart språk i offentlig sektor. Vi har erfart at de 
aller fleste skribenter, uansett hvor faglig sterke 
de er, har nytte av både språkfaglige råd og til-
bakemeldinger fra uinnvidde lesere. I flere år 
har vi bistått lovutvalg og departementer med 
kvalitetssikring av språket i utvalgte lovtekster. 
Statsansatte henvender seg til oss for å få råd 
om konkrete formuleringer i juridiske tekster. 
Dessuten tar privatpersoner kontakt med oss 
for å få hjelp til å tolke ord og setninger eller for 
å lufte sin generelle frustrasjon over det de opp-

lever som ubegripelig språk i juridiske tekster.
Så hva er det ved jusspråket som er så van-

skelig? Hvor ligger hindringene for oss ikke- 
jurister? Hindringene kan for eksempel være
• lange og innfløkte setninger, setninger med 

komprimert mening, umotivert bruk av 
passiv

• vanlige ord brukt i uvanlig betydning, fyll-
ord og overpresiseringer, gammeldagse ord 
(«kansellistil»), vage og flertydige ord

Jurister er naturligvis ikke alene om å skrive 
vanskelig, og de språklige trekkene som er 
nevnt ovenfor, finnes i mange tekster fra det 
offentlige. Men i viktige juridiske tekster med 
stort nedslagsfelt – nemlig lover og forskrifter 
– finner vi mange av disse trekkene i nokså  
konsentrert form. Det er mye av alt, og det er 
ganske gjennomgående.

18



«Mange jurister later  
til å tro at klart språk 
hindrer juridisk  
presisjon.»
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Klart språk hindrer ikke juridisk presisjon
Mange jurister later til å tro at klart språk  
hindrer juridisk presisjon. I en rapport fra en 
undersøkelse som ble gjennomført av Direkto-
ratet for forvaltning og IKT (Difi) i 2013, finner 
vi dette: «Vi har fått mange tilbakemeldinger 
fra jurister om at en av de store utfordringene 
er å få til et enklere språk og samtidig ivare - 
ta den juridiske presisjonen. Det uttrykkes 
bekym ring for at man mister nyanser ved ukri-
tisk språklig forenkling av reglene.»

Forestillingen om at klart språk og juridisk 
presisjon ikke kan forenes, virker ganske seig-
livet. Vi vil gjerne utfordre den litt:

• For det første er det, som også flere jurister 
har påpekt, fullt mulig å endre språket  
i lover og forskrifter (og dermed også  
andre juridiske tekster) uten at det går  
på bekostning av presisjonen.

• For det andre er uklart formulerte regler 
vanskeligere å etterleve og ofte også  
å håndheve.

• For det tredje er «ukritisk forenkling»  
en lite tjenlig karakteristikk av klarspråks-
arbeid. Det er snarere tale om en kritisk 
forenkling, altså en grundig gjennomgang 
av teksten for å finne ut hva som kan  
(eventuelt ikke kan) forenkles, og hvordan. 
Språklige endringer skal selvsagt aldri  
gå på bekostning av innholdet.

De seneste årene har stadig flere jurister blitt 
opptatt av klart språk. Både Jussbuss og dom-
mere har engasjert seg. Domstoladministrasjo-
nen har laget heftet Anbefalinger om doms  
skriving, som inneholder gode råd om språk  
i dommer. Skriveopplæring er kommet inn i 
juss utdanningen ved UiO og UiB. Det juridiske 
fakultet ved UiO har arrangert flere konferanser 
og seminarer med språk som tema.

Bedre språk gir bedre lover
Det juridiske fakultet ved UiO har satt i gang 
prosjektet «Klarspråk i juridisk forskning og 
undervisning». Kunnskap om utforming av 

«Språklige  
endringer skal  
selvsagt aldri  
gå på bekostning  
av innholdet.»

20 SPRÅKNYTT  2/2021        



  

«Språkrådet har en nøkkel
rolle i arbeidet for klart språk  
i offentlig sektor.»

klart regelverk i lover og forskrifter er særlig 
sentralt. I valgemnet Lovgivningslære skal juss-
studentene øve seg på å skrive utredninger og 
lovtekster for reelle oppdragsgivere.

De aller fleste lover og forskrifter er tekster 
som skal leve lenge. De bør ha oversiktlig struk-
tur og godt og klart språk. Uttrykksmåter fra 
lovtekster blir gjenbrukt i andre tekster som 
produseres i det offentlige. Klarere språk i regel-
verket kan gi klarere forvaltningsspråk på de 
områdene reglene gjelder.

En del lover og forskrifter er mer kompli-
serte og omstendelige enn de trenger å være. 
Mange bestemmelser er vanskelige å forstå, og 
det skyldes oftere språket enn innholdet. Det er 
selvsagt ikke noe mål at enhver lovtekst skal 
være fullt ut forståelig for absolutt alle, men 
viktige lovtekster som angår mange, bør være 
noenlunde lette å forstå. De siste årene har vi 
merket en økt interesse for språk i nettopp lover 
og forskrifter. Krav om klart språk og ryddig 
struktur inngår nå i mandatet til flere utvalg 
som skal skrive eller revidere lovtekster.

Språk og innhold henger sammen. Språk-
drakten kan gjøre innholdet i teksten mer eller 
mindre tilgjengelig. Noen tekster må skifte 
språkdrakt for å bli fullt ut forstått. Språkrådet 
har fått være med på å kle om flere sentrale lov-
tekster, i samarbeid med dyktige jurister.

Ny veiledning om språk i regelverk
Språkrådets mangeårige arbeid med lovtekster 
har resultert i veiledningen Godt språk i regel
verk, som ble ferdig våren 2021. Veiledningen 
inneholder konkrete, sjangertilpassede skrive-
råd med autentiske eksempler. En kortversjon 
er lagt ut på nettstedet klarspråk.no, fellespor-
talen for klart språk i offentlig sektor i Norge. 
 

  ANNA SENJE er seniorrådgiver i Språkrådet. 
Artikkelen ble først publisert på Juridika Innsikt  
(juridika.no), et digitalt magasin om juss, utgitt 
av Universitetsforlaget, og inngår i en serie om 
klarspråk. 
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Litteratur som støttespiller

Et av målene i den norske språkpolitikken er å 
ta vare på og øke bruken av de nasjonale mino-
ritetsspråkene kvensk, romani og romanes. 
Disse språkene trenger revitaliseringstiltak, 
ellers vil de kunne dø ut. 

I den nye språkloven, som trer i kraft ved 
årsskiftet 2021/2022, slås det fast at kvensk, 
romani og romanes er likeverdige med norsk 
som språklige og kulturelle uttrykk, og at det 
offentlige skal verne og fremme disse språkene. 
Dette innebærer at det offentlige har ansvar  

for å sette i verk flere tiltak for å øke bruken av 
kvensk, romani og romanes enn det som følger 
direkte av den europeiske regions- og minori-
tetsspråkpakten.

Et særlig viktig tiltak kan være egne støtte-
ordninger for minoritetsspråklig litteratur. Med 
slike støtteordninger vil man bedre kunne legge 
forholdene til rette for at også nasjonale mino-
riteter kan sikre og utvikle språkene sine og 
kulturen sin og på den måten være likeverdige 
deltakere i samfunnslivet.

Litteratur på kvensk, romani og romanes
Skriftspråkene for romani og romanes er stadig 
under utvikling i Norge. Hvert av disse språk-
ene har ulike varianter, noe som gjenspeiles i 
det lille som finnes av litteratur. Eksempler er 
Vandriane rakkrar (red. Theil, 2014) på romani 
og den parallellspråklige barneboka Romske 
eventyr og historier / paramiči taj čače historiji 

Norge har gode støtteordninger for 
litteratur på norsk og samiske språk. 
Situasjonen er litt annerledes for de 
nasjonale minoritetsspråkene kvensk, 
romani og romanes.

AV VERENA SCHALL

Foto: K
ristine Jonas
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(Lakatosova, Lorentsen og Hassvoll, 2016) på 
romanes og norsk. 

Kvensk har tre standardiserte varianter: 
elvedals-, Porsanger- og Varanger-varianten. De 
fleste utgivelsene på kvensk er på Porsanger- 
varianten. Blant de få enspråklige utgivelsene 
finner vi Alf Nilsen-Børsskogs romanserie 
Kuosuvaaran takana og Anna-Kaisa Räisänens 
barnebokserie om gutten Linus. Det finnes 
langt flere parallellspråklige kvensk–norske 
utgivelser. 

I tillegg finnes det forfattere som har 
kvensk, romani og romsk bakgrunn, men som 
skriver på norsk, og forfattere som skriver om 
minoritetskulturene i sine verk.

Litteratur styrker språkene
Romani og romanes har først og fremst vært 
brukt som muntlige språk. Det finnes få skrift-
lige kilder, og dette preger dokumentasjons-

arbeidet. Språkene har en rik fortellertradisjon. 
Historier, verdier og erfaringer videreformidles 
fra generasjon til generasjon. Den muntlige og 
skriftlige litteraturen styrker og videreutvikler 
språkbrukernes identitet og skaper en egenverdi 
i revitaliseringen både for den enkelte og for 
samfunnet. Å skrive og lese litteratur er et vik-
tig verktøy i revitaliseringen og en god måte å 
dokumentere og utvikle skriftspråk på.

Litteratur er viktig også for standardiserin-
gen av skriftspråk. Den kvenske forfatteren Alf 
Nilsen-Børsskog ga ut sin første roman før 
kvensk var blitt standardisert. Dermed ble ut-
givelsene hans viktige bidrag i standardiserings-
prosessen og revitaliseringsarbeidet. 

Litteratur på kvensk, romani og romanes 
skaper dessuten nye språkarenaer og er dermed 
en viktig del av en helhetlig språk- og kultur-
politikk. 

  Verena Schall er seniorrådgiver i Språkrådet.

KVENSK 
er språket til kvenene. Det  
er et finskugrisk språk i nær 
slekt med meänkieli og finsk. 
Språket ble offisielt anerkjent 
som et eget språk i Norge  
i 2005.

ROMANI 
er språket til romanifolket. 
Det er et indoarisk språk  
med norsk lyd og bøyings
mønster og skandinavisk 
grammatikk.

ROMANES 
er språket til romene. Det er 
et indoarisk språk med flere 
indiske trekk enn romani.

Les mer om kvensk i Språk
nytt 3/2019 og om romani i 
Språk nytt 4/2018 og 4/2014.

Linus ja Karhu Riepu 
seilathaan av AnnaKaisa 
Räisänen, med illustrasjoner 
av Christina Gjertsen
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Språkrådet inviterer  
deg til Språkdagen 2021

Lær nynorsk  
i øvings rommet vårt

Vi tilbyr blant annet
• kartleggingstester for 

skoleelver og offentlig 
ansatte

• øvelser med tre  
vanskelighetsgrader

• minigrammatikk som 
oppslagsverk

På Språkrådets  
nettsider kan du gjøre 
oppgaver i nynorsk 
grammatikk og  
rettskrivning.

Kunnskapssektorens ansvar for norsk fag
språk er et av temaene på Språkdagen 
2021. Forskere og undervisere er i skvis 
mellom internasjonalisering og et lov
pålagt krav om å utvikle norsk fagspråk. 
Hva skal til for å lykkes?

En statsråd fra Kunnskapsdepartementet 
møter en universitetsrektor og en profes
sor til debatt under ledelse av NRK 
journalist Espen Aas.

Les om fagspråk på side 10 i denne  
utgaven av Språknytt.

Sted:  Digital sending fra Det Norske Teatret
Tid:  9. november 
 kl. 9–11.30

Påmelding:  Send epost til 
 sprakdagen@sprakradet.no.

 Du vil få tilsendt lenke 
 til arrangementet når 
 dagen nærmer seg.

 Språkdagen vil også handle  
om nynorsk i skolen.
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På bokmål er saka grei: 
to stream = å strømme, 
og streaming = strømming. 
Men heiter det å strøyme eller 
å straume på nynorsk?

Kva er problemet?
I norsk har vi ein del parverb, det vil oftast seie 
eit sterkt verb (døme: flyte – flaut) på den eine 
sida og eit svakt everb med såkalla avlyd på 
den andre sida (døme: fløyte – fløytte). Omlyd 
er eit eldgammalt fenomen med overgang frå 
au til øy i rota (som her) eller ein av desse over
gangane: u til y, o til ø, a til e, å til æ. Hovud
mønsteret ved parverb er at det svake verbet 
tek objekt og så å seie tyder å få det sterke til å 
skje: å fløyte er å få til å flyte. Fløyte er dermed 
eit såkalla transitivt verb.

Merk at både strøyme og straume er svake 
verb. Everbet strøyme har omlyd, medan a 
verbet straume er ei meir direkte avleiing. Kva 
høver best for to stream, som har transitiv tyding 
i denne samanhengen?

Med andre ord

Svake parverb med omlyd (som -øy-) og 
ebøying har ein sterk tendens til å vere transi
tive, så slik sett høver strøyme perfekt. Proble
met er berre at å strøyme ikkje høver med 
hovudmønsteret; det er intransitivt frå før: Noko 
strøymer av seg sjølv, det strøymer ikkje noko 
(eit objekt). Transitiv strøyming er altså ikkje 
berre ei teknologisk nyvinning, men noko gram
matisk uvant.

Å straume i den aktuelle tydinga kan reknast 
som ei direkte ny avleiing av straum. Dette ver
bet har i seg sjølv ikkje sterke føringar i transitiv 
eller intransitiv lei. Men det er grammatisk på
fallande at det av to «parverb» som ikkje har 
omlyd, skal vere det transitive.

Begge verba og bøyingsmåtane kolliderer 
såleis med innarbeidde mønster, men ingen blir 
totalskadde av det. Vi tilrår det som trass alt er 
vanlegast av dei to, og som såleis sklir mest 
umerkande inn i målet elles: strøyme – strøymer 
– strøymde.

Somme har teke i bruk hybriden strøyme – 
strøymar – strøyma (vel etter mønster av bokmål 
strømmet/strømma), men den kan ikkje reknast 
som korrekt. Det er greiare å ha eit transitivt 
strøyme attåt dei intransitive enn å innføre eit 
heilt nytt verb med eit særeige bøyingsmønster.

Streaming = strøyming 
strauming?

I denne tydinga tilrår Språkrådet
å strøyme – strøymer – strøymde – har strøymt

framfor averbet
å straume – straumar – strauma – har strauma.

Strøyming av Språkdagen 2020

Foto: Johnny V
aet N

ordskog
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Innsikt

Hvordan påvirket flere tusen år gamle 
lydforskyvninger norsk nasjonsbygging 

på 1800tallet?
AV KRISTIN BECH

Tro det eller ei, men konsonantforskjellene mel-
lom fot på norsk og piede på italiensk og mel-
lom hvat på norrønt og quod på latin spilte en 
viktig rolle for norsk nasjonsbygging på 
1800-tallet. Grunnlaget for den nasjonale for-
tellingen etter uavhengigheten fra Danmark i 
1814 var nemlig noen epokegjørende språk-
vitenskapelige oppdagelser. 

Et språkvitenskapelig gullrush
I 1786 påpekte William Jones at sanskrit, gresk, 
latin, keltisk, gotisk og persisk måtte komme 
fra det samme urspråket. Startskuddet gikk 
dermed for et språkvitenskapelig Klondike som 
skulle vare gjennom hele det 19. århundre. Det 
gikk ut på å formulere sammenhengene mellom 
enkeltspråkene og å rekonstruere urspråket. 

Et grunnleggende trekk ved det som kalles 
den komparative metoden, er å sammenligne 
språkene ut fra lydmønstre i ordformer: Siden 
lydutvikling i stor grad er regelmessig, kan man 
avsløre språkslektskap på grunnlag av systema-
tiske korrespondanser mellom lydene i ord med 
lignende betydning, også når ordene er svært 

ulike. Ut fra disse mønstrene er det mulig å 
rekonstruere språk bakover i tid, til urspråket. 

Jacob Grimm – ikke bare en eventyrsamler
En som beskjeftiget seg med dette, var Jacob 
Grimm. Han kunne nemlig mer enn å samle 
eventyr. I 1822 beskrev han, i det som kalles 
Grimms lov, hvordan lydforskyvningen var fra 
indoeuropeisk til urgermansk på 1000-tallet 
f.Kr. Forskyvningen gikk ut på at visse typer 
konsonanter systematisk endret uttale i ger-
mansk. Noe forenklet: Indoeuropeisk /p t k/ ble 
til urgermansk /f θ h/, /b d g/ ble til /p t k/, og 
/bh dh gh/ ble til /b d g/.

Slik kan vi vite at fransk corne og norsk 
horn er samme ord, eller cannabis og hamp. 
Latin har p i piscis, og det har dermed også 
fransk poisson og portugisisk peixe, mens ger-
mansk har f, som i norsk fisk, islandsk fiskur og 
tysk Fisch. Italiensk cane, walisisk ci og norsk 
hund er samme ord. Latin pater og fransk père 
er det samme som norsk far og engelsk father, 
og spansk corazón, norsk hjerte og engelsk heart 
har samme opphav. Det har også sanskrit jīvá 

Språkvitenskapen 
og nasjonen
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Språkforsker  
Sophus Bugge 
(1833–1907)

X
ylografi av G

ustav H
olter. O

slo M
useum

«Epokegjørende  
språkvitenskapelige 

oppdagelser la 
grunn laget for  
den nasjonale  

fortellingen  
etter 1814.»
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og norsk kvikk. Gresk kúklos og sanskrit cakrám 
har de gamle indoeuropeiske konsonantene, 
mens de tilsvarende ordene i norsk hjul og 
engelsk wheel har gjennomgått lydforskyvnin-
gen. Alle de nevnte språkene kommer fra det 
indoeuropeiske urspråket, og etter denne store 
oppdagelsen trådte språkenes slektskap med 
hverandre gradvis frem i all sin 
prakt. 

Grimms lov hadde riktig nok 
noen uregelmessigheter: I flere 
ord ble ikke /p t k/ til /f θ h/ i 
urgermansk, men isteden til de 
stemte /b d g/. For eksempel 
burde de gammelengelske ordene 
for ’bror’ og ’far’ ifølge Grimms 
lov være broþor og fæþer, siden 
begge har /t/ i indoeuropeisk. 
Men ordet for ’far’ var fæder med /d/. Løsnin-
gen kom til dansken Karl Verner idet han var i 
ferd med å ta seg en ettermiddagslur: Forskjel-
lene hadde å gjøre med aksentplasseringen på 
ordene i indoeuropeisk tid. Dette er nå kjent 
som Verners lov.

Norrønt og nasjonen
De store fremskrittene i språkvitenskapen falt 
sammen med grunnleggelsen av et norsk uni-

versitet i 1811 og uavhengigheten fra Danmark 
i 1814. Det norske universitetet var avgjørende 
for etableringen av Norge som selvstendig 
nasjon, siden landet trengte å utdanne egne 
embetsmenn. 

For den nye nasjonen ble det dessuten vik-
tig å skrive sin egen historie og skaffe seg en 

stolt fortid som selvstendig folk. 
Her spilte kunnskap om det gam-
mel norske (og gammelislandske) 
språket, norrønt, en sentral rolle. 

Den komparative metoden 
førte til at norrønt nå kunne stu-
deres på en ny måte, i sammen-
heng med andre språk. Dette var 
viktig fordi det belyste perioden 
før dansketiden. Metoden gjorde 
det mulig å følge språkene bak-

over til tiden før skriftlige kilder, og også frem-
over til nåtiden, for eksempel fra norrønt til 
moderne dialekter. Slik kunne nye historiske 
linjer trekkes.

Innvandringsteorien
På grunnlag av de nye oppdagelsene i språk-
vitenskapen utarbeidet historikerne og filolo-
gene Peter Andreas Munch og Rudolf Keyser 
sin «innvandringsteori». Den gikk ut på at 

«For den nye  
nasjonen spilte  

kunnskap om det 
gammelnorske  

språket en  
sentral rolle.»

Hogganviksteinen med 
runeinskripsjon ble funnet  
i Mandal kommune i 2009.  
Foto: Wikimedia

Innsikt
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Norge var blitt befolket fra nord, og at disse 
norrøne stammene hadde fortrengt gotisk-tyske 
stammer i Sverige og Danmark. Dermed kunne 
nordmenn hevde at de var bærerne av den 
egentlige norrøne kulturen. 

Innvandringsteorien kunne ikke blitt for-
mulert uten den sammenlignende språkforsk-
ningen. Blant annet var en sentral tese i teorien 
at de eldste runene var gotiske og var blitt erstat-
tet av den yngre, nordiske, runerekken. Gotisk, 
et utdødd østgermansk språk fra 300-tallet, 
hadde kommet frem i lyset igjen gjennom de 
nye metodene for historisk sammenligning av 
språk. Språket er nemlig så gammelt at mange 
av endringene som senere skjedde i de andre 
germanske språkene, ikke hadde rukket å 
komme inn i gotisk før det døde ut. Dermed 
bidrar gotisk til at språkene lettere kan rekon-
strueres bakover i tid. 

Innvandringsteorien ble senere, på 1860- 
tallet, tilbakevist av den store språkforskeren 
Sophus Bugge, som viste at de eldste runene 
gjengir urnordisk språk. Men teorien bidro like 
fullt til å legge grunnlaget for nasjonal historie-
skriving. 

Også felt som arkeologi og folkeminne-
vitenskap var viktige for historiefaget, men uten 
den historiske kunnskapen og ikke minst meto-

dene som språkvitenskapen frembrakte, ville 
disse feltene hatt et mye svakere fundament. 

Fra dannelsesfag til vitenskapsfag
I tillegg til å drive norsk historieforskning, og 
dermed arbeidet med den nasjonale fortellin-
gen, fremover førte språkvitenskapen an i å 
omdanne humaniorafagene fra dannelsesfag til 
vitenskapsfag. De klassiske språkene, som uni-
versitetet var grunnlagt på, var ikke i første 
rekke forskningsobjekter, men redskap for å 
forstå klassisk litteratur og filosofi. Da natur-
vitenskapelige idealer begynte å gjøre seg gjel-
dende, måtte klassisk dannelse etter hvert vike, 
og en ny epoke ble innledet på universitetet. 

I 1859 lanserte Charles Darwin utviklings-
læren med On the Origin of Species. Ideen om 
at utvikling følger visse lovmessigheter, ble 
overført til andre felt utenfor naturvitenskapen, 
deriblant språkvitenskapen. De såkalte jung-
grammatikerne på 1870-tallet arbeidet derfor 
ut fra teorien om at lydlover er unntaksløse, på 
samme måte som naturlover, slik at en 
lydendring påvirker alle ord likt hvis de fone-
tiske omgivelsene tilsier det. Karl Verners jakt 
etter forklaringer på unntakene i Grimms lov 
ble gjort i god junggrammatisk ånd.

Teorien om lydlover ble senere kritisert for 

Kopi av gullhornene fra  
Gallehus. Sophus Bugge forsto 
at innskriften «Ek HlewagastiR 
HoltijaR horna tawido» øverst 
på hornet var urnordisk og ikke 
gotisk. Foto: Wikimedia

Innsikt
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å være for absolutt, men den hadde stor verdi 
som metodisk redskap. Junggrammatikernes 
arbeid førte til en strammere vitenskapelig 
metode, blant annet det viktige prinsippet at en 
hypotese skal kunne falsifiseres for å regnes 
som vitenskapelig. Andre humaniorafag ble 
påvirket og endret seg på grunn av dette viten-
skapsidealet, men språkvitenskapen er frem-
deles naturvitenskapens søster.

Liten nasjon, mange språkfag
Språkvitenskapens storslagne historie til tross: 
Når humaniora blir omtalt nå til dags, blir språk-  
fagene ofte utelatt. Men språkfagene utgjør en 
grunn pilar i humaniora. Det har de gjort helt 
siden Det Kongelige Frederiks Universitet (nå 
Universitetet i Oslo) ble etablert i 1811. Univer-
sitetet ble grunnlagt på latinsk og gresk filologi 
og klassisk dannelse, med Georg Sverdrup som 
den første arbeidsomme bautaen. Han under-
viste seks dager i uken, i latin, gresk og filosofi, 
og hadde dessuten ansvar for universitetsbiblio-
teket. 

Etter hvert kom det flere språk til, og uni-
versitetet kunne tidlig skilte med semittiske og 
orientalske språk, samisk og finsk, slavisk, norsk 
språk og norrønt, germansk og romansk filo-
logi. Her fant man en av Europas fremste for-
skere i indiske språk, Sten Konow, som også 
arbeidet for britene med å kartlegge indiske 
språk og dialekter. Her innså man tidlig at 
engelsk kom til å bli et verdensspråk, og latinen 
måtte derfor vike. Johan Storm, universitetets 
første engelskprofessor, ble en foregangsmann 
på feltet fonetikk. Her ga en fremragende stav-
hopper, Carl Marstrander, avkall på OL i Athen 

i 1906, dro isteden på språklig feltarbeid og ble 
professor i keltisk. Den første doktorgraden 
som ble avlagt av en kvinne i Norge, var i språk-
vitenskap, da Clara Holst i 1903 disputerte med 
en avhandling om middelnedertyske lånord i 
dansk i det 14. og 15. århundre.

Språk og nasjon i dag
I 2012 gikk den siste professoren i sammen-
lignende språkvitenskap av med pensjon, linjen 
fra Sophus Bugge ble brutt, og en æra var over 
på Universitetet i Oslo. På 1800-tallet anså man 
mangelen på en professor i sammenlignende 
språkvitenskap som direkte pinlig. Da stillingen 
kom, viste den seg å bli svært viktig for universi-
tetets og nasjonens internasjonale ry, da Sophus 
Bugge ble en av de fremste i verden. 

I dag ivaretas språkvitenskapen av HF- 
fakultetets mange språkfag. De bidrar til det 
nasjonale, ikke ved å være innrettet mot norsk 
nasjonsbygging slik som på 1800-tallet, men 
ved å fremme kunnskap om det internasjonale 
mangfoldet. «No man is an island entire of 
itself; every man is a piece of the continent, a 
part of the main», skrev John Donne allerede i 
1624. Gjennom humanioras språkfag blir det 
norske en del av kontinentet, en del av helheten, 
og dermed styrkes vi også nasjonalt. 

  KRISTIN BECH er professor i engelsk  
 språkvitenskap ved Universitetet i Oslo. 

  Hovedkilde: Universitetet i Oslo 1811–2011.   
 [Oslo]:  Unipub, 2011. 9 bind. Særlig bind 1  
 av John Peter Collett og bind 2 av  
 Jon Røyne Kyllingstad og Thor Inge Rørvik.

«Gjennom humanioras  
språk fag blir det norske en  

del av helheten, og dermed  
styrkes vi også nasjonalt.»

Innsikt
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koronaktivist Koronaktivister forlater 
Sverige: – Vi kommer aldri tilbake.  
Andreia Rodrigues var en av dem som  
ledet protestene mot den svenske korona-
strategien. Sammen med andre aktivister 
rømmer hun fra Sverige etter grove trusler.

nrk.no 5.3.2021

rulleforbud Elin Aase (19) er russepresident 
for Stavanger. – Vi startet opp 1. mai, men  
på grunn av smitteutbrudd ble vi ilagt 
rulleforbud frem til nå. Vi planlegger for 
feiring i 17. mai-helgen. Vi håper å få til et 
rullende russetog der vi holder oss i bilene  
og bussene, sier Aase.

vg.no 17.5.2021

samtykketrøtt «Jeg aksepterer», «OK», 
«Godkjenn», «Den er grei!», «Jeg forstår», 
«Skjønner», «Da vet jeg det», «Jeg godtar». 
Hvor mange forskjellige sprettoppvinduer  
og bannere er det egentlig mulig å lage – i all 
verdens former, størrelser og farger – om én 
og samme ting? En studie viser at det store 
antallet bokser gjør at mange kjapt får vanen 
med å klikke dem vekk, i stedet for å ta stilling 
til det som står i dem. […] Jeg kjenner meg 
veldig godt igjen. Jeg har aldri vært mer 
samtykketrøtt, faktisk.

nrkbeta.no 3.3.2021

utdanningssnobberi Solberg mener en  
må gjøre noe med utdanningssnobberiet  
i Norge. Statsministeren ble opprørt da  
hun leste om Mari (19) som får høre hun er  

Nyord 

for smart for skogbruket. […] «Du har for gode 
karakterer til å gå yrkesfag», «du er for smart» 
og «de på studiespesialiserende kommer til  
å tjene mer» er kommentarer hun [Mari 
Gladhaug] har hørt fra lærere og folk rundt 
seg. Dette fikk statsministeren til å reagere.

nrk.no 24.2.2021

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 for hvem som 
skal få vaksine først. 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 «vaksinejegere» – som oppsøker apotek  
i jakt på sprøytene til personer som ikke 
dukker opp til sine vaksineavtaler.

nettavisen.no 4.2.2021

gammel hånd Aldri før har det vært så 
problematisk å vifte med det som kalles ei 
gammel hånd på Teams: «Ja, vil du ha ordet, 
Marta, eller er det bare ei gammel hånd?» Vi 
skal vokte oss vel for å kritisere gamle hender. 
De har gjort nytte for seg gjennom et langt 
liv. Det er ikke bare gamle hender som skaper 
trøbbel under digitale møter. Mange av oss er 
blitt mjuta. Vi har snakket og snakket til 
skjermen, uten å bli hørt. Kanskje vi blir hørt 
hvis alt blir bra igjen? Kanskje får noen av 
ordene tilbake sin opprinnelige mening?

Adresseavisen 4.2.2021

Når et ord er ført opp i denne 
spalten, betyr det bare at vi  
har registrert at det er i bruk.  
Det betyr ikke at Språkrådet  
går god for ordet.
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– SAMTIDIG SOM DET ER vanskelig for 
ikkenorsktalende å ha styreverv, er det  
også vanskelig å henge med i alt som skjer  
i universitetspolitikken. Det gjelder for 
eksempel debatten i universitetsmedier  
og informasjon utover det overfladiske.  
Alt foregår på norsk, selv om det akademiske 
livet i Norge er tospråklig: norsk og engelsk.  
Så vi må vurdere hvordan vi kan bedre 
norskferdighetene, samtidig som språk
forventingene til nyankomne stipendiater  
eller en postdoktorer som kun er her i en 
begrenset periode, må være realistiske.

Malcolm Langford, 
jussprofessor ved Universitetet i Oslo, 

til uniforum.no 

EU-INNVANDRERNE ER samfunnsborgere 
som bør ha de samme mulighetene som dem 
som er født i Norge. Dessuten trenger barna 
deres foreldre som finner fram i en norsk
språklig hverdag, der de kan kommunisere 
med skole og barnehage og ta i bruk  
offentlige helsetjenester og velferds rettig
heter som sykepenger, foreldrepenger  
og bostøtte. Da må man ha muligheten  
til å lære og bruke norsk.

Åse Wetås, direktør i Språkrådet, 
og Martha Rubiano Skretteberg,  

generalsekretær i Caritas, i Nationen

SOM NYNORSKBRUKAR ved Det juridiske 
fakultetet i Oslo er det eit tema eg ikkje kjem 
unna. Kvifor vert nynorsk nytta i juridiske 
samanhengar sett på som noko unødvendig 
og ein smule vrangt? […] Kjære professorar, 
førsteamanuensisar, bibliotektilsette og alle 
som skal kommunisere faget juss med andre: 
Ver så snill, ikkje snakk ned nynorsken! Å halde 
på målforma si er vanskeleg nok frå før.

Solveig Brunvoll, jusstudent, på rett24.no

NORSKE BARN heilt ned i barnehagealder 
har begynt å prate engelsk. […] – Barn bli  
bombardert med engelsk språk rundt seg 
heile tida. Både frå TV, nett og alle digitale 
plattformer. Barn snappar til seg språk veldig 
lett. […] – [Barnehagebarna] er nok svært 
bevisste på at dei hentar inn eit anna språk  
i leiken, og at det har ein funksjon.

språkprofessor Kristine Bentzen, 
Universitetet i Tromsø, til nrk.no

KVENSK FINSK RIKSFORBUND ser positivt 
på at nasjonale minoritetsspråk gjennom den 
nye språkloven skal «sikres gode levevilkår», 
slik kulturminister Abid Raja sa det under 
behandlingen av saka i Stortinget. […] 
Samkvemet med brukere av finsk (herunder 
karelsk og meänkieli) er et av de viktigste 
praktiske tiltak som gir kvensk gode levevilkår. 
Vi ser for oss at dette samkvemmet, som har 
økt år for år, vil fortsette å øke i årene som 
kommer.

Bjørnar Seppola, 
styreleder i Kvensk Finsk Riksforbund,  

til nrk.no

OFFENTLIGE INSTITUSJONER bør ha 
norske navn og følge norsk rettskriving. Jeg  
er for øvrig også bekymret for at norsk svekkes 
som akademisk fagspråk selv om jeg også er 
en varm tilhenger av internasjonalisering i 
utdanningen. […] Neste gang jeg får sjansen  
til å si ja eller nei til et navnevalg i offentlig 
sektor, skal jeg ha [Stefan Heggelunds (H)] 
glødende engasjement med meg i tankene.

arbeids og sosialminister 
Torbjørn Røe Isaksen, 

til forskerforum.no

Klipp
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Leser 
spørsmål

SPØRSMÅL: Heter det vaksinasjon  
eller vaksinering?

SVAR: Før brukte man bare varianten  
vaksinasjon i skriftspråket uavhengig av 
betydningsnyanse. Men vaksinering er blitt 
svært vanlig de siste tiårene, og det er ikke 
rart, for -ing er et produktivt ordlagings
element i norsk.

Hvis man vil bruke vaksinering, bør man  
først og fremst bruke det om handlingen å 
vaksinere (som i vaksinering av). Vaksinasjon 
kan man da reservere for fenomenet vaksine
bruk generelt, eller metoden, og kanskje for 
enkelttilfeller av vaksinering. Det er i alle fall i 
slike betydninger vaksinasjon holder seg best.

Det er vanskelig å skille nyansene fra hver
andre. Her er et forsøk: «De fleste i bygda er 
tilhengere av vaksinasjon (eller vaksinasjons-
programmet), og i morgen begynner vi med 
vaksineringa av de eldste.» Skillet kan absolutt 

diskuteres – det er for eksempel ikke noe galt 
med å skrive tilhengere av vaksinering. 
Vaksina sjon er under dobbel ild fra vaksinering 
og vaksine, men har forskanset seg godt i 
sammensatte ord som vaksinasjonsprogram 
og vaksinasjonsattest. Dessuten har varianten 
støtte i engelsk.

SPØRSMÅL: Hvordan skriver man  
sammensetninger med egennavn,  
for eksempel med et stedsnavn eller  
et varemerke som førsteledd?

SVAR: Sammensetninger med et egennavn 
som førsteledd kan i prinsippet skrives på to 
måter: oslofolk eller Oslo-folk, sydentur eller 
Syden-tur. Dersom førsteleddet er et vare
merke, får sammensetningen stor forbokstav 
og bindestrek: Ibux-tablett.
 
Sammensetninger med private navn (for 
eksempel virksomheter og varemerker) skrives 
oftest med stor forbokstav og bindestrek: 

Har du et  
språkspørsmål,  
kan du sende en 
 epost til:  
sporsmal@ 
sprakradet.no
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Leserspørsmål

Beatles-fan, Rimi-butikk, Nokas-ranet. 
Legemidler er et godt eksempel: Meronem- 
behandling og Ibux-tablett (men ibuprofen-
tablett, fordi ibuprofen er et virkestoff).

Først når egennavnet er kommet i bakgrun
nen for helheten, kan det være obligatorisk 
med liten forbokstav og full sammenskrivning: 
selbuvott, norgesglass, eidsvollsmann, 
telemarksski, nordlandsbåt. Mange viten
skapelige betegnelser som er innarbeidet  
i allmennspråket, hører til her, for eksempel 
geigerteller og røntgenbilde.

Annerledes er det selvsagt når også helheten 
er et egennavn. Slike navn skrives i ett med 
stor forbokstav: Munchmuseet. Den samme 
skrivemåten gjelder for historiske begiven
heter og lignende (Vietnamkrigen) og for 
lover, konvensjoner og avtaler (Osloavtalen). 
Dette er strengt tatt ikke helt logisk, for slike 
navn skal ellers ikke ha stor forbokstav 
(trettiårskrigen, straffeloven)!

SPØRSMÅL: Barna mine svarer «Jeg 
vet!» i stedet for «Jeg vet det!». Er  
denne sløyfingen av «det» noe nytt?  
Og kan man skrive bare «Jeg vet!»?

SVAR: Om det ikke er helt nytt, har det i alle 
fall spredt seg kraftig i den seinere tid, trolig 
under innflytelse av både engelsk «I know»  
og svensk «Jag vet». Dette må fremdeles 
regnes som en slags sjargong.

Man skriver sjelden «Jeg vet det» i vanlig 
sakprosa, så i de mer eller mindre muntlig 
pregede sjangrene der uttrykket brukes mest, 
blir det en smakssak om man sløyfer «det». 

Men man bør skrive «Jeg vet det» fullt ut hvis 
det ikke er viktig å formidle en viss stil.

Det tradisjonelle i norsk er altså «Jeg vet det», 
og den tradisjonelle kortvarianten til muntlig 
bruk er «Vet det». Man har altså heller sløyfet 
«jeg» enn «det».

Det er også vanlig å si «Jeg veit det», med den 
tradisjonelle diftongen ei.

SPØRSMÅL: Hvorfor sier barn nå «Jeg 
vil ha en til is» i stedet for «Jeg vil ha en 
is til»?

SVAR: Den enkleste forklaringen er at «(få) en 
til» gjennom flittig bruk har smeltet sammen  
til en fastere enhet. Det er jo «en til» som er 
hovedbudskapet; hva man vil ha mer av,  
sier seg gjerne selv i situasjonen. 

Vi kan heller ikke se bort fra påvirkning fra 
engelsk (jf. one more), men det gjelder i så fall 
bare nyere bruk.

Uttrykksmåten er gammel i flere norske 
dialekter; vi finner over hundre år gamle spor  
i trykte kilder. Den finnes dessuten i både 
dansk og svensk.

Lærere spør oss av og til om det er «feil» å si 
«en til x», og om de bør rette det. Grammatisk 
galt kan det ikke kalles, og det er lov å si hva 
man vil. Men i skriftlig arbeid kan det godt 
kommenteres at mange ikke oppfatter 
uttrykksmåten som «voksen».

34 SPRÅKNYTT  2/2021        



Dette gjør Språkrådet
• Språkrådet samarbeider med offentlige og private aktører  

om språkpolitiske tiltak, blant annet om klarspråk i det 
offentlige og i næringslivet; fagspråk, terminologi og for
midling på norsk; fordeling av nynorsk og bokmål i staten 
og norskspråklig teknologi. Vi arbeider for at språkopp
læringen skal bygge på språkpolitikken. Vi fører tilsyn  
med målloven og gir råd om stedsnavn.

• Språkrådet gir råd og formidler kunnskap om språk, språk
bruk og språkarbeid. Rådgivning på nett, nettordbøker, 
kurs, seminarer og publikasjoner er viktige verktøy i dette 
arbeidet. Vi forvalter rettskrivningen i nynorsk og bokmål 
og følger med på hvordan språket utvikler seg. Vi god
kjenner norske ordbøker og ordlister til bruk i skolen.

• Språkrådet fremmer norsk tegnspråk og de nasjonale  
minoritetsspråkene kvensk, romani og romanes og  
samarbeider med språkbrukergruppene. Vi samarbeider 
med språkinstitusjoner i andre land, blant annet om  
å sikre nabospråkforståelse i Norden.

• Språkrådet deler ut Språkprisen for fremragende bruk av 
norsk i sakprosa og andre priser og stipend. Vi arrangerer  
den årlige Språkdagen for å sette søkelys på språk og 
språkbruk i samfunnet.

Hovedmålene for Språkrådets arbeid
• Styrke norsk språks status og bruk  

på utsatte samfunns områder
• Fremme norsk som et godt  

og velfungerende kultur og bruksspråk
• Ivareta det språklige mangfoldet  

og språkbrukernes interesser 

Direktøren leder Språkrådets sekretariat, som blant annet har 
tre språkfaglige seksjoner. Styret i Språkrådet er utnevnt av 
Kulturdepartementet. Språkrådet har fire fagråd med språk
kyndige og språkengasjerte personer fra hele samfunnet.
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Bokstavpynt
Dette er tegnene vi pryder bokstavene våre med.

Aksenter og ringer er en del av utsmykningen  
i alfabetet vårt. De hører til de små tegnene 
som vi setter over, under eller inntil bokstaver, 
såkalte diakritiske tegn.

De mest internasjonale tegnene i norsk er akutt 
aksent, som i idé, grav aksent, som i òg, og 
cirkum fleks, som i fôr (om mat og tøy).

Disse grafiske tegnene regnes som en del av 
bokstaven de er knyttet til, og kombinasjonene 
alfabetiseres derfor ikke som egne bokstaver. 
De forekommer også i andre språk, særlig  
i fransk, som vi har lånt flere ord fra med aksen
ter, som allé og entré.

Det mest særegne tegnet i norsk er ringen over 
aen i bokstaven å, som bare finnes i de skandi

naviske språkene. Åen skal ha oppstått da 
svenskene begynte å skrive en liten o over den 
vanlige aen. Åen er et eksempel på sammen
kobling av bokstaver, det som kalles en ligatur. 
En annen ligatur er æen, en sammenbinding 
av bokstavene a og e.

På svensk regnes bokstavene ä og ö som egne 
bokstaver, sidestilt med dansknorsk æ og ø. 
Opprinnelsen til de to prikkene, også kalt tød
ler, er en liten gotisk e som ble skrevet over 
bokstavene.

Skjønte du ikke en tøddel?  
Da kan du lese mer om aksenter i 
Språknytt 3/2020 og om skandinaviske 
særbokstaver i Språknytt 1/2002.
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