REDEGJØRELSE TIL NORDISK RÅD

Redegjørelse om oppfølgning av språkdeklarasjonen med
landrapporter
1.

Sammenfatning

Nordisk ministerråds redegjørelse for oppfølgningen av språkdeklarasjonen er den
femte i rekken. Redegjørelser for den nasjonale oppfølgning av språkdeklarasjonen
er tidligere fremlagt i Nordisk råds sesjon i 2009, 2011, 2013 og 2015. Redegjørelsene
gjør rede for virksomheten på språkområdet i den perioden som har gått siden forrige redegjørelse.
«Deklarasjon om nordisk språkpolitikk» (språkdeklarasjonen) beskriver de langsiktige språkpolitiske målene for Nordens samfunnsbærende språk: dansk, finsk, færøysk, grønlandsk, islandsk, norsk, samisk og svensk. Ansvaret for oppfølgning av
språkdeklarasjonen er nasjonalt, og prioriteringen mellom arbeidsområder og tiltak
kan derfor variere i de nordiske landene og Færøyene, Grønland og Åland.
Det nordiske språksamarbeidet skal bidra til å støtte opp under relevante nasjonale
tiltak. Det er i 2018 besluttet at språksamarbeidet fremadrettet i enda større grad
skal bidra til å løfte temaer som står høyt på den språkpolitiske dagsorden i landene.
MR-U vil etter planen legge frem et nytt samarbeidsprogram for sektoren i løpet av
2019. I samarbeidsprogrammet vil det også gjøres rede for politiske prioriteringer på
språkområdet. Arbeidet med samarbeidsprogrammet er igangsatt og Nordisk råds
utvalg for kunnskap og kultur i Norden vil høres i løpet av høsten 2018 som første milepæl i dialogen med rådet.

2.

Innledning

I Norden betraktes alle språk som likeverdige, men de har ikke samme rolle. Dansk,
finsk, islandsk, norsk og svensk er statsbærende språk. Disse språkene utgjør sammen med færøysk, grønlandsk og de samiske språkene, de samfunnsbærende språkene i Norden. Mellom de nært beslektede og gjensidig forståelige nabospråkene
dansk, norsk og svensk har vi et nordisk språkfellesskap. Forskjellige nasjonale minoritetsspråk og tegnspråkene i Norden har en særstilling. I tillegg omfatter den språklige mangfoldigheten i Norden flere ikke-nordiske språk, som er kommet til Norden
gjennom flere år.
Den 1. november 2006 vedtok Ministerrådet for utdannelse og forskning
(MR-U), ”Deklarasjon om nordisk språkpolitikk” (språkdeklarasjonen).
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Nordisk språkpolitikk tar som utgangspunkt at alle nordboere har rett til:
 å tilegne seg et samfunnsbærende språk i tale og skrift, slik at de kan delta i samfunnslivet
 å tilegne seg forståelse av og kunnskaper om et skandinavisk språk og forståelse
av de øvrige skandinaviske språkene, slik at de kan delta i det nordiske språkfellesskapet
 å tilegne seg språk med internasjonal rekkevidde, slik at de kan delta i utviklingen
av det internasjonale samfunnet
 å bevare og utvikle sitt morsmål og sitt nasjonale minoritetsspråk
Målene for en nordisk språkpolitikk blir derfor å sikte mot:
 at alle nordboere kan lese og skrive det eller de språk som fungerer som samfunnsbærende i området hvor de bor
 at alle nordboere kan kommunisere med hverandre, først og fremst på et skandinavisk språk
 at alle nordboere har grunnleggende kunnskaper om språkrettigheter i Norden
og om språksituasjonen i Norden
 at alle nordboere har meget gode kunnskaper i minst ett språk med internasjonal
rekkevidde og gode kunnskaper i ytterligere ett fremmedspråk
 at alle nordboere har allmenn kunnskap om hva språket er, og hvordan det fungerer
For å nå disse mål utpeker språkdeklarasjonen fire saksområder å arbeide med:
 språkforståelse og språkkunnskap, herunder styrking av nabospråkperspektivet i
dansk-, norsk- og svenskundervisningen og undervisning i skandinaviske språk
som fremmedspråk. Nordens samfunnsbærende språk bør videre være synlige i
det offentlige rom (film og TV) og tilgjengelige i form av litteratur, ordbøker og
språkteknologiske løsninger
 parallellspråklighet, herunder både parallellspråklighet mellom engelsk og Nordens språk og mellom språkene i Norden
 mangespråklighet og flerspråklighet, herunder sikre at lovfestede minoritetsspråk kan styrkes, samt at tegnspråk sikres en sterk posisjon
 Norden som språklig foregangsregion, herunder arbeid med myndighetenes
språkbruk og den nordiske modell for språkfellesskap og språksamarbeid

3.

Samarbeidet

Ansvaret for oppfølgningen av språkdeklarasjonen er nasjonalt, og deklarasjonen er
ikke juridisk bindende. Dette innebærer at lovgivning, offentlige forpliktelser og finansiering av tiltak og prioriteringen mellom dem kan variere i de fem nordiske landene og Færøyene, Grønland og Åland.
Nordisk ministerråd for utdannelse og forskning (MR-U) har hovedansvar for det nordiske språksamarbeidet, mens Nordisk ministerråd for kultur (MR-K) har et sektoransvar. Barn og unge er prioriterte målgrupper, noen ganger direkte, men oftest indirekte via deres undervisere. Også samarbeidsministrenes (MR-SAM) program for
barn og unge, NORDBUK, kan gi støtte til prosjekter med en språkdimensjon.
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I tråd med moderniseringsreformen i Nordisk ministerråd gjennomgår språksamarbeidet en mindre, administrativ omorganisering gjeldende fra 2019. Dette skjer blant
annet for å åpne for en større tematisk og økonomisk fleksibilitet, og dermed gi
bedre mulighet enn i tidligere år til å løfte opp temaer som står høyt på den språkpolitiske dagsorden i landene.

4.

Resultat

Nedenfor gis det først en kort oppsummering av hovedfunnene i landrapportene og
deretter gjøres det rede for de viktigste resultater i det nordiske språksamarbeidet i
perioden 2016-2018.
Landrapportene
De nordiske landene samt Færøyene, Grønland og Åland har, i likhet med de fire foregående rapporteringer, også i 2018 besvart spørsmål som relaterer seg til de fire
saksområder. Landrapportene har i større grad enn tidligere hatt fokus på endringer
og utviklingstendenser, og gjengis i sin helhet i bilag til redegjørelsen.
Landrapportene viser at det er et bredt fokus på språk i Norden, og språk løftes frem
som kulturarv, identitet og kommunikasjonsredskap. Det er særlig fokus på fremmedspråkkompetanser, både for de yngre elever og universitetsstudenter. I Danmark, Norge og Sverige samt Færøyene gjelder dette også nabospråkforståelse.
Det er generelt et fokus på parallellspråklighet i høyere utdanning, selv om det realiseres på ulikt vis. Danmark løfter spesielt frem arbeidet med en nasjonal språkstrategi og etableringen av et nasjonalt senter for fremmedspråk, mens Finland peker på
arbeidet med språkdusjer og språkbad samt språklæring for de yngste, noe også
Norge løfter frem. Åland peker på koblingen til arbeidet med å fremme EUs mål om
at unge skal lære to fremmedspråk i tillegg til sitt morsmål.
Færøyene og Grønland løfter frem forholdet mellom dansk og engelsk som fremmedspråk. I Færøyene har dansk vært valgfag siden 2015, mens engelsk har vært obligatorisk for alle studieretninger i gymnasiet. Grønland utforsker ulike modeller for
en eventuell utdanningsreform som også vil kunne omfatte danskfaget og plasseringen av dette i forhold til engelskfaget. For å støtte opp undervisningen i dansk har
Grønland innført en egen mobilitetsordning knyttet til studieopphold ved danske efterskoler. Island peker på de positive effekter for danskfaget som avtalen mellom Island og Danmark har for undervisning i dansk.
I Finland, Norge og Sverige pågår det satsninger knyttet til nasjonale minoritetsspråk
som samiske språk, kvensk, rom og karelsk. Sverige viser til styrkede rettigheter for
de nasjonale minoritetsspråkene fra 2018. Finland utreder muligheter for digital
fjernundervisning i samisk. I Færøyene har Språkrådet fra 2017 hatt ansvar for færøysk tegnspråk.
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Flerspråklighet som en ressurs og fokus på barn og unge, utdannelse og kulturens
rolle løftes også frem i flere av rapportene.
Det er også flere av landene som gjør konkrete referanser til positive erfaringer i
andre nordiske land som inspirasjonskilder.
Nordisk språksamarbeid
I tillegg til nasjonale tiltak skjer det en oppfølgning på nordisk nivå gjennom ulike
prosjekter, nettverksvirksomhet og forskjellige støtteordninger.
Språkforståelse og språkkunnskap
En relativt stor andel av Nordisk ministerråds budsjett går til innsatser med en språkprofil. MR-U har en egen budsjettpost øremerket språksamarbeidet i tillegg til utdanningsprogrammet Nordplus. I Nordplus finnes et delprogram som direkte omhandler Nordens samfunnsbærende språk, i tillegg til at det er øremerkede midler til
mobilitetsaktiviteter knyttet til språk i Nordplus Junior. Det finnes dessuten språkrelevante prosjekter i alle delprogrammene, f.eks. Nordplus Voksen som støtter språkprosjekter for voksne med et integrerings- eller inklusjonsperspektiv. Også kultursektorens nyetablerte støtteprogram VOLT, som har fokus på barn og unge, kultur og
språk, bidrar til det nordiske språksamarbeidet, sammen med store deler av kultursektorens øvrige virksomhet og samarbeidsministrenes barn og unge-program
NORDBUK.
En stor del av midlene som er til disposisjon på språkområdet, er øremerket Program
for språkkurs, som omfatter en rekke kurstyper rettet mot ulike målgrupper, men
som alle har språkkunnskaper i og om Nordens språk som felles formål. Språkkursene
rapporterer at de gjennomgående får svært positive evalueringer.
Nordkurs er sommerkurs på universitetsnivå i Nordens språk, litteratur og kultur.
Kursene gir 10 ECTS-poeng og tilbys i dansk, finsk, finlandsvensk, færøysk, grønlandsk, islandsk, norsk og svensk. Det gis foreløpig ingen kurs i samisk, da det så
langt ikke har vært mulig å finne en samarbeidspartner som kan løse oppgaven.
Nordkurs har eksistert siden tidlig 1960-tall. Kursene har særlig betydning da mange
læresteder avvikler ordninger som sendelektorer og nedlegger undervisning i små
språkfag.
Nordspråk er et nettverk for nordiske morsmålslærerforeninger og foreninger for lærere som underviser i nordiske språk som fremmedspråk. Nordspråk tilbyr kurs og
konferanser i litteratur, kultur og didaktikk for lærere i grunnskolen og på gymnasienivå, samt for lærerutdannere. Foreningene har faglige tidsskrifter der innhold med
et nordisk perspektiv kan formidles. Nordspråk har eksistert siden tidlig 1970-tall.
De nordiske perler er en samlebetegnelse på en rekke kurs- og konferansesteder i
Danmark, Norge og Finland, som gjennom sine bilaterale fonder gjennom flere tiår
har tilbudt kurs for lærere, lærerutdannere og lærerstudenter. Perlene har dessuten
medfinansiert Nordiske språkpiloter siden oppstarten.
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Perlene arrangerer kurs med midler fra Nordisk ministerråd for lærerstudenter som
ikke omfattes av den kursvirksomhet som allerede finansieres av bilaterale fond.
Perlene omfatter:
 Hanaholmen kulturcentrum för Sverige och Finland, som i Finland også løser det
nasjonale oppdraget Svenska nu. Svenska nu har mottatt EU’s språkpris.
 Fondet for dansk-norsk samarbeid driver kursvirksomheten på Schæffergården
(Danmark) og Lysebu, som er Norges nasjonalgave til Danmark.
 Voksenåsen (Norge) er Norges nasjonalgave til Sverige.
 Perlene samarbeider med Biskops Arnö Nordisk folkhögskola i Sverige.
Nordiske språkpiloter ble etablert i 2007 og er en etterutdannelse for lærere i dansk,
norsk og svensk som ønsker å styrke sin kompetanse i nabospråksdidaktikk, og deretter kan fungere som ressurspersoner for sine nærmeste kollegaer. Språkpilotutdannelsen omfatter lærere både i folkeskole/grunnskole og gymnasier/videregående
skole. Prosjektlederen har fått EU’s språkpris for sitt arbeid med språkpilotene.
I tillegg til støtteordningene i utdannings- og kultursektoren og den faste språkkursvirksomheten er ulike nordiske prosjekter blitt gjennomført, som f.eks. Nordiske forsøksklasser, Nordisk skolechat på Nordens dag, utarbeidelse av undervisningsmaterialer knyttet til NRKs nettdrama SKAM (2017), Nordisk språkfest i forbindelse med
Århus europeisk kulturby (2017), Nordiske filmportal (2016, initiert av og samfinansiert med kultursektoren) m.fl. En del av disse prosjektene har blitt gjennomført med
ekstra prosjektmidler fra sektorenes disposisjonsmidler eller på initiativ fra formannskapene, mens andre tiltak har blitt gjennomført med midler til språksamarbeidet
som har blitt forvaltet av en ekstern koordineringsfunksjon.
Parallellspråk
En nordisk arbeidsgruppe med eksperter fra Danmark, Finland, Færøyene, Grønland,
Norge, Island og Sverige la i 2017 frem rapporten «More parallel please!». Rapporten
er sendt til det nordiske policynettverket for høyere utdanning, NUS, NUAS og de
nasjonale universiteter til informasjon og for eventuell videre oppfølgning. Den gir en
rekke anbefalinger til mønsterpraksis for universitetenes språkpolitikk og parallellspråklige praksis mellom engelsk og det eller de lokale språk. Dessuten gis det i rapporten anbefalinger til indikatorer for å monitorere utviklingen fremover. Rapporten
ble utgitt som en parallellspråklig utgivelse på engelsk og dansk, og er en oppfølgning av resultatene i landrapportene i rapporten «Hvor parallelt» fra 2013.
Mangespråklighet og flerspråklighet
I 2011 ble det etablert et nordisk nettverk for tegnspråkene i Norden. Nettverket har
delvis samarbeidet med det veletablerte nettverket for språknemndene i Norden,
men nettverkene har etter eget ønske valgt å ikke slå sin virksomhet sammen.
Nettverket driver sin egen nordiske blogg som informerer om det nordiske tegnspråksamarbeidet og om nordiske tegnspråk.
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Nordplus’ delprogram for språk skiftet fra 2018 navn til Nordplus Nordens språk, for å
gjøre det tydelig at programmet ikke bare omfatter nabospråkforståelsen mellom
dansk, norsk og svensk, men også kunnskap om og i Nordens øvrige samfunnsbærende språk og Nordens tegnspråk. I tillegg ble det gjort flere administrative endringer, for at Nordplus bedre skal kunne bidra til å styrke nordisk samarbeid om prosjekter og nettverk i små fagmiljøer, som f.eks. mulighet for bilateralt samarbeid,
inntil 75% finansiering med nordiske midler og mulighet til å søke midler til lønn.
Flerspråklighet var dessuten et tema i forbindelse med den uformelle delen av MR-Us
møte i april 2018.
Tverrsektorielt samarbeid om språk
Over 50% av de spurte i alderen 16-30 år peker på mobilitet som den største fordelen
med nordisk samarbeid («Ett värdefullt samarbete» 2017). I flere tidligere undersøkelser av gymnasieelevers gjensidige forståelse av nabospråkene dansk, norsk og
svensk konkluderer man med at språkforståelsen er blitt dårligere. Derfor finansierte
kultursektoren, med medfinansiering fra det danske kulturministeriet og midler fra
MR-Us budsjett, i 2015 en pilotstudie der man undersøkte erfaringer blant unge fra
hele Norden som har studert eller arbeidet i et av nabolandene Danmark, Norge eller
Sverige. Studien viser at de unge har positive språkerfaringer i praksis, og primært
anvender engelsk når det er nødvendig for forståelsen og skandinavisk for å bygge
sosiale relasjoner. Resultatene fra studien «Man skal bare kaste sig ud i det» (2016)
ble diskutert i en arbeidslunsj for MR-K og MR-U i november 2016.
Dette kunne tyde på at mobilitetsaktiviteter bidrar til å fremme kommunikasjonsfellesskapet mellom språkene dansk, norsk og svensk i Norden, i tillegg til at gode
språkkunnskaper tilrettelegger for mobilitet.
Støtteordninger som Nordplus, VOLT, NORDBUK, Kunst- og kulturprogrammet og
Nordisk kulturfond bidrar således på ulike måter til språk- og kulturforståelse gjennom mobilitetsaktiviteter og til bredde i virksomheten på språkområdet ved å støtte
folk til folk-samarbeid gjennom aktiviteter av forskjellig art.
Bilag
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6
Bilag 7
Bilag 8

Danmark landrapport 2018
Finland landrapport 2018
Færøyene landrapport 2018
Grønland landrapport 2018
Island landrapport 2018
Norge landrapport 2018
Sverige landrapport 2018
Åland landrapport 2018
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Redegjørelse for oppfølgningen av språkdeklarasjonen - bestilling av
landrapporter 2018

1. Spørgsmål om språkforståelse og språkkunnskap
1.a Er undervisningen i og om skandinaviske språk (dansk, norsk og svensk) og Nordens kulturer endret
siden 2015?
Grundskolen
På grundskoleområdet er der ikke sket ændringer siden 2015.
Gymnasiale uddannnelser
Læreplanerne i de gymnasiale uddannelser er senest blevet ajourført pr. august 2017. Dansk i forhold til det
nordiske sprogfællesskab er specifikt udtrykt i kernestoffet i læreplanerne for danskfaget på alle gymnasiale
uddannelser. I stx-, hf-, htx- og hhx-uddannelserne fremgår det, at "norske og svenske tekster på
originalsprog" indgår.
Almen sprogforståelse i stx- og hhx-uddannelsen danner bro til grundskolen ("Fælles mål") og er starten på
det systematiske arbejde med sprog (både dansk og fremmedsprog), som karakteriserer gymnasiet. Den
sproglige viden og bevidsthed, som opbygges gennem almen sprogforståelse og arbejdet i dansk og
fremmedsprog gennem hele gymnasieforløbet er studieforberedende til videregående uddannelser. Det er
et fagligt mål i læreplanerne for almen sprogforståelse, at eleverne skal kunne belyse forskelle mellem de
sprog, de møder i gymnasiet, og i læreplanen for stx ekspliciteres det, at der herunder skal belyses forskelle
mellem dansk, norsk og svensk.
Udgangspunktet for at inddrage nordisk sprog og nordiske tekster i undervisningen er en
nabosprogsdidaktik. I det sproglige arbejde kommer det til udtryk ved, at der fokuseres på sproglige
ligheder og forskelle mellem de nordiske sprog, mens litterære inspirationskilder er et særligt
omdrejningspunkt i litteraturundervisningen fx i forbindelse med periodelæsning. I den nye vejledning for
dansk på stx og hf er der endvidere lagt op til, at norske og svenske tekster kan indgå i arbejdet indenfor
medieområdet fx nyheder, således at de nordiske sprog kan præsenteres for eleverne på forskellige måder.
I landerapporten fra 2009 beskrives faget dansk som andetsprog på grundskoleniveau. Et tilsvarende fag
med tre niveauer (A-B-C) er oprettet som forsøgsfag på hf-enkeltfag. Faget afløser det gamle forsøg med
dansk som andetsprog A. Kursisterne visiteres til det enkelte niveau på baggrund af en indledende test.
Fremmedsprogsdidaktikken har fået en endnu større rolle i det nye fag end tidligere.
Erhvervsuddannelserne
Der er ikke sket ændringer siden 2015.

2. Spørgsmål om parallellspråklighet
2.a Har det siden 2015 blitt arbeidet med nasjonale språkstrategier, inklusiv strategier for
parallellspråklighet i forhold til engelsk og i forhold til Nordens samfunnsbærende språk (de språk som har
relevans for det respektive land)?

Danmark arbejder med en offensiv sprogindsats på baggrund af et sæt anbefalinger fra et omfattende
sprogekspertudvalgsarbejde. I disse år er der dog et stort fokus på fremmedsprog, og temaet er således
reflekteret i en række aktuelle indsatser.
Regeringen vedtog i 2017 en national sprogstrategi, Strategi for styrkelse af fremmedsprog i
uddannelsessystemet, som er under implementering. Det er sprogstrategiens målsætning, at flere elever og
studerende skal vælge fremmedsprog og opnå solide sprogkompetencer ud over engelsk, og at
sproguddannelserne, herunder læreruddannelserne skal være fagligt stærke og relevante uddannelser, der
tiltrækker og fastholder de dygtigste studerende. I læreplanerne for sprog er der fra 2017 anvendt
formuleringer og markørord fra Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog i fagenes beskrivelser af
de faglige mål for de produktive og receptive sprogfærdigheder. Strategien er en strategi for fremmedsprog
og arbejder ikke direkte med parallelsproglighed.
Der i forbindelse med den nationale sprogstrategi blevet etableret et nationalt center for fremmedsprog,
Nationalt Center for Fremmedsprog Øst og Vest, som blandt andet skal understøtte en positiv udvikling for
sprogfagene i grundskolen, på ungdomsuddannelserne, på læreruddannelsen og på universiteterne.
Centret vil fra 2018-2023 have fokus på at fremme fremmedsprogskompetencer blandt elever og
studerende i det danske uddannelsessystem, både inden for og uden for sproguddannelserne og vil bl.a.
styrke overgangene mellem de enkelte skoleformer, læreruddannelsen og gymnasielæreruddannelsen i
fremmedsprog. Centret skal også udbyde efteruddannelsesforløb for sprogundervisere og styrke
fremmedsprog som tillægskompetence på de videregående uddannelser.
Engelsk indgår i lokale strategier i vigtige dele af samfundet. På grundskoleområdet opfordres kommunerne
til at udarbejde lokale sprogstrategier med det formål at sætte fokus på, hvordan der arbejdes med at
styrke fremmedsprogene på de enkelte skoler og institutioner.
Der er med gymnasiereformen fra 2017 indført krav om, at der skal indgå læsning af tekster på engelsk og når det er muligt - også på andre fremmedsprog i alle studieretningsfag i de gymnasiale uddannelser. Der
undervises nu i engelsk fra 1. klasse i grundskolen. Universiteterne er forpligtet til at fastlægge
sprogstrategier, der bl.a. redegør for brugen af engelsk og andre sprog. På universiteterne foregår p.t. ca.
75 pct. af undervisningen på naturvidenskab på engelsk, på samfundsfag og humaniora ligger niveauet på
mellem 25 og 50 pct.
Alle otte universiteter i Danmark oplyser, at de enten har en sprogstrategi, en sprogpolitik eller sproglige
retningslinjer. Der er en vis variation i indhold, fokus og omfang som delvist kan forklares med, at de er
tilpasset lokale udfordringer og forhold, der kan f.eks. ses en forskel mellem hovedområder. Samlet set
forholder alle universiteterne sig til brugen af dansk og engelsk på universitetet, de ansattes
sprogkompetencer og kommunikation med udenlandske studerende og ansatte. Alle universiteter angiver,
at administrationssproget i udgangspunktet er dansk, men at der i høj grad også kommunikeres på engelsk
af hensyn til udenlandske ansatte og studerende. På Københavns Universitet er der f.eks. udarbejdet
forskellige modeller for undervisning af internationale medarbejdere og studerende i akademisk dansk som
andetsprog. Behovsanalyser viser stor interesse og høj motivation.

Udviklingen på universiteterne går imod engelsk som et stadig mere dominerende forskningssprog, særligt
inden for visse hovedområder. Denne tendens giver en række positive effekter fsva. mulighed for
tiltrækning af internationale topforskere, publicering og citationer i internationalt anerkendte publikationer
mv. Udviklingen kan imidlertid også give anledning til bekymring for, om universiteterne og deres
kandidater afsondres fra det omgivende danske samfund og om dansk også i fremtiden vil fungere som et
levende fag- og formidlingssprog. Den danske regering ønsker derfor, at universiteterne med inspiration fra
Norge får ansvar for, at dansk understøttes som levende fag- og formidlingssprog inden for alle
hovedområder på universiteterne. Der er endnu ikke taget stilling til den konkrete implementering.

3. Mangespråklighet og flerspråklighet
3.a Har det siden 2015 kommet endringer når det gjelder arbeid med lovfestede minoritetsspråk og
tegnspråk?
3.b Er det siden 2015 gjort særlige innsatser knyttet til flerspråklighet?Ingen ændringer.
Ingen ændringer.

4. Norden som språklig foregangsregion
4.a Er det siden 2015 gjennomført særlige innsatser knyttet til språkpolitisk interessante områder, f.eks. at
myndigheter henvender seg til borgerne i et klart og forståelig språk?
Ingen ændringer.

Oppfølgingen av språkdeklarasjonen - FINLAND

1. Språkforståelse og språkkunnskap
 Er undervisningen i og om skandinaviske språk (dansk, norsk og svensk) og Nordens kulturer
endret siden 2015?
Utbildningsstyrelsen slog fast grunderna för planen för småbarnspedagogik år 2016. Dessa grunder blir
för första gången en nationell norm, som styr småbarnspedagogiken på daghemmen, i familjedagvården
och inom övrig småbarnspedagogisk verksamhet. Planen för småbarnspedagogik följer till sitt innehåll
läroplanerna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och stärker
småbarnpedagogikens ställning som en del av det finländska utbildningssystemet. De lokala planerna
utarbetades så att de togs i bruk den 1 augusti 2017.
Utbildningsstyrelsen har fastställt grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen den 22
december 2014. Den lokala läroplanen som görs upp utgående från dessa grunder togs i bruk i årskurs
1–6 från och med den 1 augusti 2016.
Den grundläggande utbildningen bygger på det mångskiftande finländska kulturarvet som har formats
och kontinuerligt formas genom växelverkan mellan olika kulturer. Undervisningen ska stödja elevernas
kulturella identiteter och sporra dem att aktivt delta i egna kulturella och sociala gemenskaper och
också till att de intresserar sig för andra kulturer. Samtidigt ska undervisningen stärka uppskattningen
för kreativitet och kulturell mångfald, främja kulturell och interkulturell kommunikation och på så sätt
lägga grund för en kulturellt hållbar utveckling.
Utbildningsstyrelsen fastställde den 27 oktober 2015 grunderna för gymnasiets läroplan för
gymnasieutbildning för ungdomar. En läroplan enligt grunderna för gymnasiets läroplan 2015 ska tas i
bruk för de studerande som inleder studierna i gymnasiet 1.8.2016, varefter ibruktagandet framskrider
årskursvis.
I grunderna för läroplanen betonas en verksamhetskultur som främjar hållbart
välbefinnande och delaktighet och som är öppen för olika former av kommunikation och förändringar i
världen. Kulturell och språklig mångfald ska värdesättas i gymnasiet. Olika språk, religioner och
åskådningar lever sida vid sida och i växelverkan med varandra. Läroanstalten ska dra nytta av landets
kulturarv, national- och minoritetsspråk samt den egna och omgivningens kulturella, språkliga, religiösa
och åskådningsmässiga mångfald. Det är viktigt att förstå språkens centrala betydelse för lärande och
kommunikation samt för identitetsskapande och integrering i samhället. Varje läroämne har sitt eget
sätt att använda språket, sitt eget begreppssystem och textbruk, som öppnar olika perspektiv på samma
företeelse. I ett språkmedvetet gymnasium utvecklar den studerande flerspråkighet, vilket innebär
kunskaper om och i språkbruket inom olika vetenskapsområden, inom modersmålet och dess språkliga
varianter såsom dialekter, samt inom övriga språk på varierande nivå. I gymnasiet är varje lärare också
språklärare i sitt ämne.

2. Parallellspråklighet
 Har det siden 2015 blitt arbeidet med nasjonale språkstrategier, inklusiv strategier for
parallellspråklighet i forhold til engelsk og i forhold til Nordens samfunnsbærende språk (de
språk som har relevans for det respektive land)?
Tidigareläggning av språkundervisningen
Som en del av regeringens spetsprojekt om att öka språkstudierna och göra språkvalen mångsidigare har
undervisnings- och kulturministeriet haft ett utkast till ändring av förordning gällande en
tidigareläggning av A1-språken till att börja redan i klass 1 på remiss. Enligt propositionen ska alla barn
ha möjlighet att påbörja ett främmande språk i ett tidigt skede, oberoende av boplatsen. Ändringen
avses träda ikraft så, att det beror de förstaklassister som börjar skolan på hösten nästa år. Enligt
nuvarande praxis, påbörjas A1-språket på tredje klassen, men många kommuner erbjuder redan
möjligheter att påbörja språkstudierna i ett tidigare skede. Den nya ändringen i förordningen kommer
att öka den utbildningsmässiga likvärdigheten/jämlikheten i hela landet.
Professor Riitta Pyykkö föreslog också i sin utredning om Finlands språkreserv hon gjort för
undervisnings- och kulturministeriet en tidigareläggning av språkundervisningen. I utredningen
rekommenderades den modellen som nu finns på förslag, där alla elever skulle påbörja undervisning i
det första främmande språket senast under första klassens vårtermin.
I utkastet föreslår man också att man skulle öka antalet årsveckotimmar i A1-språket, dvs det första
främmande språket, med 2 timmar. Då skulle man, enligt förslaget, ge 18 årsveckotimmar undervisning i
A1-språket för de läropliktiga i den grundläggande utbildningen.
Utbildningsanordnaren bestämmer hur man fördelar timmarna i årskurs 1-2. Ändringarna i förordningen
föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. Utbildningsstyrelsen förbereder grunderna för läroplanen i
samband med dessa ändringar.
Utredningar om språkbad och språkduschar ökar i kommunerna
Två utredningar har gjorts om språkbad och språkduschar i Finland.
I småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och grundutbildningen på två språk lär sig barnen det
nya språket funktionellt i daghemmets vardag eller integrerat med läroämnesinnehållet I
skolundervisningen. Den svenskspråkiga språkbadsverksamheten har fortfarande en stor roll, men
många kommuner planerar att i framtiden öka den engelskspråkiga småbarnspedagogiken.
Verksamhet på två språk finns i närmare en femtedel av Finlands kommuner. Den finns framförallt i
tvåspråkiga kommuner och i finskspråkiga daghem och skolor, säger Kristiina Skinnari vid Jyväskylä
universitet.
Språkbad i de inhemska språken erbjuds främst på svenska i Finland, och det är tämligen enhetligt till
strukturen. Övrig verksamhet på två språk förverkligas däremot lokalt på flexibla sätt och på olika språk,
och benämningarna på verksamheten varierar. Språkberikad verksamhet har under de senare åren ökat
i små och medelstora kommuner runtom i Finland.
Verksamhet på två språk är ofta osynlig på nationell och lokal nivå, för verksamheten registreras inte i
officiell utbildningsstatistik och beskrivs inte heller alltid i kommunernas plan för småbarnspedagogik,
läroplan eller undervisningsanordnarnas webbsidor. På grund av detta uppmärksammas verksamhet på
två språk sällan som ett bidrag till den nationella språkreserven.
För att säkra verksamheten borde man kunna bemöta utmaningarna med småbarnspedagogik och
undervisning på två språk. Förutom att bättra attityderna och värderingarna finns det även saker att
göra på ett konkret plan. Till exempel är det svårt att hitta behöriga lärare till verksamhetens tidiga
stadier och ofta också till högstadiet.

Utredningarna har gjorts på uppdrag av Undervisnings- och kulturministeriet vid Jyväskylä universitet vid
Institutionen för språk och kommunikationsstudier och Centralen för tillämpad språkforskning i
samarbete med Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Utredningarna grundar sig
på en enkät som skickades ut till alla kommuner i Finland och som kompletterats med undersökning av
dokument samt kommunintervjuer på olika håll i Finland.
Publikationerna i anknytning till ämnet:
Sjöberg, S., Mård-Miettinen, K., Peltoniemi, A. & Skinnari, K. 2018. Kielikylpy Suomen kunnissa 2017.
Selvitys kotimaisten kielten kielikylvyn tilanteesta varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja
perusopetuksessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7370-4
Peltoniemi, A., Skinnari, K., Sjöberg, S. & Mård-Miettinen, K. 2018. Monella kielellä Suomen kunnissa
2017. Selvitys muun laajamittaisen ja suppeamman kaksikielisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja
perusopetuksen tilanteesta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-95139-7391-9

3. Mangespråklighet og flerspråklighet
 Har det siden 2015 kommet endringer når det gjelder arbeid med lovfestede minoritetsspråk og
tegnspråk?
 Er det siden 2015 gjort særlige innsatser knyttet til flerspråklighet?
Distansundervisning i samiska
Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat understöd till Utsjoki kommun för att driva ett
pilotprojekt som ska utveckla och se över möjligheter för distansundervisning i samiska. Meningen är att
pilotprojektet för distansundervisning i samiska ska starta under höstterminen 2018. De samiska barn
som bor utanför hembygdsområdet, som nu är i majoritet, har hittills inte fått undervisning i sitt eget
språk. Det här projektet ska se över möjligheterna för dessa barn att genom distansundervisning kunna
få undervisning i samiska.
Programmet för romsk politik i Finland 2018-2022 (ROMPO 2)
Det huvudsakliga målet med Programmet för romsk politik i Finland 2018–2022 (ROMPO 2) är att stödja
den fortsatt positiva utvecklingen av romernas integration i samhället samt utvecklingen av deras
språkliga, kulturella och sociala rättigheter. Programmet tar avstamp i att lagstiftningen och det
omfattande servicesystemet i dagsläget skapar en god grund för att främja den romska befolkningens
likabehandling. Programmets integrerade åtgärder som är särskilt riktade till den romska befolkningen
ger fortsatta förutsättningar för en betydande förbättring när det gäller romernas mänskliga rättigheter
och socioekonomiska ställning. Detta bör ske genom att den romska befolkningens egen aktivitetsnivå,
delaktighet och inflytande ökas, på ett sätt som tar hänsyn till och stärker det romska språket, den
romska kulturen och den romska identiteten.
Utifrån uppföljningen av det första programmet för romsk politik förutsätter stärkandet av romernas
integration i samhället att samarbetet kring romska frågor utökas och görs mer effektivt och
systematiskt i synnerhet på lokal och regional nivå. Ett sätt att nå dessa mål och följa utvecklingen är att
skapa program för romerna på landskapsnivå, s.k. MAARO-program, som stöder verkställandet av den
landskapslag som är under beredning. Det nya programmet syftar dessutom till att beakta
informationsfrågor och skyddet av romernas kulturarv. Utöver den traditionella romska befolkningen i
Finland beaktar programmet också behoven hos utländska eller rörliga romer som är tillfälligt eller
långvarigt bosatta i Finland.

Program för att återuppliva det karelska språket
Undervisnings- och kulturministeriets startade ett program för att återuppliva det karelska språket. Med
hjälp av programmet stöds bevarandet och användningen av det karelska språket och den karelska
kulturen. År 2017 beviljade undervisnings- och kulturministeriet understöd till Karjalan Kielen seura för
att implementera programmet.

4. Norden som språklig foregangsregion
 Er det siden 2015 gjennomført særlige innsatser knyttet til språkpolitisk interessante områder,
f.eks. at myndigheter henvender seg til borgerne i et klart og forståelig språk?
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Bestilling av landrapporter
Landene og Færøyene, Grønland og Åland anmodes om å besvare fire hovedspørsmål.
Svarene organiseres under følgende fire overskrifter:
1. Språkforståelse og språkkunnskap
 Er undervisningen i og om skandinaviske språk (dansk, norsk og svensk) og Nordens
kulturer endret siden 2015?
Svar: I «lagtingslov om gymnasiale ungdomsuddannelser» senest revideret 18. december
2015, blev dansk valgfag i ungdomsuddannelserne, hvilket utvilsomt har haft indflydelse på
dansk/skandinaviskkundskaberne hos færøske elever. Ingen undersøgelser er blevet lavet,
som kan give nogle indikationer om, hvilke konsekvenser denne ændring har haft for
elevernes kundskab til skandinaviske sprog og nordisk kultur. I studieordningen i de
gymnasiale ungdomsuddannelser er nynorsk og islandsk del af pensum i færøsk, mens
svensk og bokmål er del af pensum i dansk.
2. Parallellspråklighet
 Har det siden 2015 blitt arbeidet med nasjonale språkstrategier, inklusiv strategier for
parallellspråklighet i forhold til engelsk og i forhold til Nordens samfunnsbærende språk
(de språk som har relevans for det respektive land)?
Svar: I samme lov fra 2015 er engelsk obligatorisk på b-niveau i alle uddannelsesretninger,
hvilket må anses som en erkendelse af den betydning som engelsk har.
3. Mangespråklighet og flerspråklighet
 Har det siden 2015 kommet endringer når det gjelder arbeid med lovfestede
minoritetsspråk og tegnspråk?
Svar: Intet lovfæstet arbejde er lavet om minoritetetssprog. I revisionen af lov om Sprogråd
fra juli 2017 blev der pålagt sprogrådet særskilt at røgte, udvikle og værne om det færøske
tegnsprog.
 Er det siden 2015 gjort særlige innsatser knyttet til flerspråklighet?
Svar: En forsøgsordning blev i december 2016 sat i værk for voksne, som skal lære færøsk
som andetsprog. Forsøgsordningen skal evalueres foråret 2019, så endnu ved vi ikke, hvilke
resultater denne forsøgsordning har haft. Endnu har man ingen lovgivning omkring færøsk
som andetsprog i skolevæsenet.
4. Norden som språklig foregangsregion
 Er det siden 2015 gjennomført særlige innsatser knyttet til språkpolitisk interessante
områder, f.eks. at myndigheter henvender seg til borgerne i et klart og forståelig språk?

NMRS ber om at spørsmålene besvares kortfattet.

Hoyvíksvegur 72 • Postrúm 3279 • FO-110 Tórshavn, Færøerne
 +298 30 65 00 •  mmr@mmr.fo • www.mmr.fo

Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke

Nordisk Ministerråds sekretariat
Att: Seniorrådgiver Bodil Aurstad boau@norden.org
Kopi: Koordinator Kristina Marie Jensen kmje@norden.org

Vedr. Nordisk sprogdeklaration – Landerapport fra Grønland 2018
Hermed sender Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke bidrag til redegørelse for
opfølgning af ”Deklaration om nordisk sprogpolitik” for perioden 2016-2018.
Landene og Færøerne, Grønland og Åland anmodes om at besvare fire hovedspørgsmål. Svarene organiseres under følgende fire overskrifter:

13-08-2018
Sagsnr. 2018 - 14017
Dok. nr. 8242134
Postboks 1029
3900 Nuuk
Tlf: +299 34 50 00
Email: ikiin@nanoq.gl
www.nanoq.gl

1. Språkforståelse og språkkunnskap
Er undervisningen i og om skandinaviske språk (dansk, norsk og svensk) og Nordens
kulturer endret siden 2015?
FOLKESKOLE:
Der er ikke sket ændringer i undervisningen i og om skandinaviske sprog og Nordens
kulturer siden 2015.
Der er intention om revision af de gældende læreplaner for folkeskolen, hvilket muligvis
vil medføre ændringer på de nævnte områder. Revisionen af læreplanerne skal igangsættes fra centralt politisk hold.
Herudover er der fra politisk hold intention om en uddannelsesreform (omfattende
grundskole, ungdoms- og erhvervsuddannelser), hvilket muligvis også vil medføre anderledes fokus på undervisningen i og om skandinaviske sprog og Nordens kulturer –
man er p.t. i gang med af afdække forskellige mulige modeller ift. en. uddannelsesreform.
GYMNASIET:
På det gymnasiale område, så er der i danskfaget introduceret forsøg med digitale prøveformer, som i højere grad understøtter fagets helhed og afspejler undervisningen, da
der også kan arbejdes direkte med lyd-, film- og billedfiler. Fra august 2018 starter en ny
forsøgslæreplan op i danskfaget for nye hold, som aktualiserer faget og arbejder for en
større grad af tilpasning til den digitale udvikling. Evalueringerne og erfaringerne med
faget fra 2012 indtil 2017 danner baggrund for en tilpasning til elevgrupperne, så fagets
eksempelvis indhold og arbejdsformer bedre understøtter elevernes læring og udvikling,
så flere når de faglige mål. Faget er fortsat på A-niveau og sammenligneligt med tilsvarende niveauer bl.a. i Danmark.
2. Parallellspråklighet
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Har det siden 2015 blitt arbeidet med nasjonale språkstrategier, inklusiv strategier for
parallellspråklighet i forhold til engelsk og i forhold til Nordens samfunnsbærende språk
(de språk som har relevans for det respektive land)?
FOLKESKOLE:
Der er ikke arbejdet specifikt med en national sprogstrategi siden 2015 ift. modersmål,
engelsk, dansk eller andre nordiske sprog.
I den offentlige debat og fra politisk hold fremsættes jævnligt ønske om at erstatte 1.
fremmedsprog dansk med engelsk, hvilket vil kræve ændringer i folkeskoleloven. For at
få belyst den aktuelle undervisning i sprog (grønlandsk, dansk og engelsk) i den grønlandske folkeskole, nedsatte Ministeren for Uddannelse, Kultur og Kirke i 2017 en international ekspertgruppe, som ligeledes skulle undersøge de pædagogiske muligheder for
at indføre engelsk som første fremmedsprog.
Ekspertgruppens rapport er offentliggjort primo juni 2018, og blandt anbefalingerne i
rapporten kan nævnes:
 Styrkelse af faget grønlandsk og grønlandsk sproglig identitet. Eleverne skal
have nuancerede, varierede og brede udtryksfærdigheder og kompetencer på
modersmålet, da et velfunderet modersmål danner fundament for tilegnelsen af
andre sprog.
 Danskkundskaber er fortsat centrale for uddannelse og beskæftigelse (både i
Grønland og Danmark), og dansk er vigtigt i forbindelse med kontakten med
Norden og det øvrige Skandinavien.
 Engelsk kan på sigt indføres som 1. fremmedsprog, men dette kræver en massiv forberedelse af lærere, metoder og undervisningsmaterialer. Ekspertgruppen
vurderer, at der ikke på nuværende tidspunkt er basis for at indføre engelsk som
1. fremmedsprog, og anbefaler en tidshorisont på min. 10 til 20 år for at gøre de
fornødne forberedelser her til.
Ekspertgruppens anbefalinger forventes fremadrettet at indgå i det politiske arbejde og
beslutningstagning omkring sprogundervisningen i folkeskolen.
Som et led i bl.a. at styrke unges sproglige kompetencer (især på dansk) har Inatsisartut
vedtaget en ny tilskudsordning for efterskoleophold i Danmark (gældende fra 1. februar
2017), hvor unge fra lavindkomstfamilier uden egenbetaling kan gå et skoleår på efterskole i Danmark – med denne tilskudsordning får også unge fra lavindkomstfamilier mulighed for at forbedre danskkundskaber og få indgående indblik i og forståelse for dansk
og nordisk kultur.
Grønlands Universitet / Ilisimatusarfik:
Da Grønlands Selvstyres sproglovs formålsformulering giver mulighed for gradsfortolkninger arbejder Ilisimatusarfik på at fremme sproglige kompetencer (grønlandsk,
dansk, engelsk) for alle studerende og ansatte, samt indføring i grønlandsk kultur, historie og samfundsforhold hos de medarbejdere, der udtrykker behov herfor.
Al Ilisimatusarfiks eksterne kommunikation foregår på mindst to sprog: grønlandsk og
dansk, således at den pågældende information er lettilgængelig og forståelig for bru2/5

gere og interessenter uanset sproglig baggrund. En stor del af denne eksterne kommunikation foregår ligeledes på engelsk.

3. Mangespråklighet og flerspråklighet
Har det siden 2015 kommet endringer når det gjelder arbeid med lovfestede minoritetsspråk og tegnspråk?
Er det siden 2015 gjort særlige innsatser knyttet til flerspråklighet?
FOLKESKOLE:
Der er ikke sket ændringer siden 2015. Gennem folkeskoleforløbet er der fortsat to undervisningssprog: grønlandsk og dansk (og som et led i elevernes sproglæring kan engelsk tillige være undervisningssprog). Ud over den obligatoriske danskundervisning
skal dansk således også fungere som redskab og middel til informationssøgning i andre
fag og fagområder.
Nationale test og prøver (i 3., 7. og 10 klasse) udarbejdes og forventes udført på rigsgrønlandsk og dansk eller andet målsprog – i den daglige undervisning er det almindeligt, at der også indgår lokale dialekter.
TEGNSPROG:
Der er ikke sket ændringer ift. tegnsprog siden 2015.
SPROG, GENERELT:
I 2015 vedtog Inatsisartut Inatsisartutlov nr. 39 af 9. december 2015 om markedsføring
og mærkning (markedsføringsloven). I dette indarbejdes en bestemmelse vedrørende
reklamering, skiltning og markedsføring i det offentlige rum skal i videst omfang muligt
ske på grønlandsk. Markedsføring kan ske på andre sprog.

4. Norden som språklig foregangsregion
Er det siden 2015 gjennomført særlige innsatser knyttet til språkpolitisk interessante
områder, f.eks. at myndigheter henvender seg til borgerne i et klart og forståelig språk?
FOLKESKOLE:
Der er ikke sket ændringer siden 2015. Al information vedr. folkeskolen udsendes på to
sprog, grønlandsk og dansk, således at informationen er tilgængelig og forståelig for
brugere og interessenter uanset sproglig baggrund.
SPROG, GENERELT:
I 2017 vedtog Inatsisartut Inatsisartutlov nr. 5 af 1. juni 2017 om Grønlands Sprognævn,
som trådte i kraft d. 1. januar 2018.
Det overordnede baggrund for Inatsisartutloven er, at ajourføre lovgivningen omkring
Grønlands Sprognævn til nutidige og fremtidige behov, samt for at præcisere uklare regler.
3/5

Inatsisartutloven indeholder bestemmelser om formålet med nedsættelsen af Grønlands
Sprognævn, nævnets organisatoriske status, opgaver m.m., hvor det fastsættes i loven
at Sprognævnet nedsættes med henblik på at bevare, fremme og styrke det grønlandske sprog, både i forhold til sprogets kulturbærende funktion og som kommunikationsredskab.
De bestemmelser omkring Sprognævnets opgaver i Inatsisartutloven, der kan knyttes til
sprogpolitiske interessante områder, er blandt andet ændringen af Sprognævnets kompetence vedrørende godkendelse af nye ord, former og vendinger, fastsættelsen af at
Sprognævnets skal danne autoritative grønlandske betegnelser for importord (afløsningsord) og fastsættelsen af at Sprognævnet skal godkende fagterminologi, hvor dette
skal ske efter indstilling herom fra hertil af Sprognævnet nedsatte grupper af sagkyndige.
Disse ovennævnte bestemmelser om Sprognævnets opgaver, er for at sikre ensartede
og autoriserede betegnelser, hvor disse skal udarbejdes og vurderes i samarbejde med
eksperter i de enkelte fagområder, som i sidste ende vil betyde, at myndighederne får
bedre muligheder for at kunne henvende sig til borgerne i et mere klart og forståeligt
sprog i fremtiden.
I 2017 har Naalakkersuisut ud over driftbevillingen til Oqaasileriffik afsat 10 mio. kr. årligt
til udviklingen af maskinoversættelse (grønlandsk-dansk-grønlandsk) over 5 år (20172021).
Én af formålene for maskinoversættelsesprojektet er at aflaste de offentlige oversættelses- og tolkeinstitutioner i Grønland, så de mest nødvendige og mere betydningsfulde
dokumenter kan prioriteres af oversættelsesbureauerne i Grønland, mens mindre vigtige
dokumenter køres igennem maskinoversættelsen i første omgang til senere gennemgang af tolke- og oversættere. Prioriteringen vil gøre, at borgernes behov for at få tekster og dokumenter oversat på deres sprog bliver opfyldt og dermed får de et mere klart
og forståeligt sprog.
Med maskinoversættelsen vil borgene også selv få mulighed for at oversætte tekster på
deres egen sprog, uanset om det er på grønlandsk eller dansk, bare med et klik på
computeren.
Fra 1. januar 2018 blev Oqaasileriffiks driftsbevilling forhøjet med 1 mio. kr. årligt, blandt
andet til ét årsværk til arbejdet med sprogtjenesten.
Sprogtjenesten, der har til opgave at rådgive og udbyde undervisning i brugen af det
grønlandske sprog i medierne, etableres på baggrund af en beslutningsforslag af medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, IA, vedtaget under FM2017.
Det er en kendt sag, at mediehusene i Grønland har stærkt behov for sprogkonsulenter,
og at de får en masse klager til dagligt vedrørende sprogbruget. I forbindelse med oprettelsen af sprogtjenesten i Oqaasileriffik får mediehusene i Grønland et mulighed for at
sikre om de anvendte termer, vendinger og ordforråd m.m. er korrekte til dagligt, samt
får mulighed for at have undervisning i grønlandsk, og for borgene betyder dette, at de
får et mere klart og forståeligt sprog fra mediehusene.
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Island:
Rapport om opfølgning av den nordiske språkdeklarasjonen 2018

1. Spørsmål om språkforståelse og språkkunnskap
Er undervisningen i og om skandinaviske språk (dansk, norsk og svensk) og Nordens kulturer
endret siden 2015?
Undervisningen i og om skandinaviske språk (dansk, norsk og svensk) og Nordens kulturer er
ikke endret siden 2015. Den kontrakt som i 2014 blev undertegnet mellem Danmark og Island
om støtte til danskundervisningen gælder ud år 2019. Kontrakten blev først lavet i 2001, men er
siden da blevet fornyet regelmæssigt og har været til stort gavn for danskundervisningen.
2. Spørsmål om parallellspråklighet
Har det siden 2015 blitt arbeidet med nasjonale språkstrategier, inklusiv strategier for
parallellspråklighet i forhold til engelsk og i forhold til Nordens samfunnsbærende språk (de
språk som har relevans for det respektive land)?
Ifölge Islands sprogstrategi (2009) skal universiteterne lave deres egen sprogstrategi, og det har
de fleste universiteter gjort. Hos de fleste står det at islandsk er arbejdssproget, og i nogle
stratagier, f. eks. hos Akureyri Universitet står der noget mere udførlig om synergi mellem
islandsk og engelsk. Generelt aflægges eksamen på islandsk, men kan være på engelsk der hvor
undervisningen foregår på engelsk. Andre sprog bruges ikke. År 2016 vedtog Alþingi resolution
nr. 64/2016 om indvandres anliggender 2016-2019 som bl.a. berörer styrkning av uttdannelse
og flerspråklighet.

3. Spørsmål om mangespråklighet og flerspråklighet
Har det siden 2015 kommet endringer når det gjelder arbeid med lovfestede minoritetsspråk
og tegnspråk?
Er det siden 2015 gjort særlige innsatser knyttet til flerspråklighet?

I Island finst ikke noget formelt og anerkendt minoritetspråk foruten det islandske tegnspråket.
Det er siden 2015 ikke kommet endringer når det gjelder arbeid med tegnspråket.
Det er siden 2015 ikke gjort generelle innsatser knyttet til flerspråklighet men man arbeider
med å utarbeidee en veiledning for modersmålsundervisning på børnehave- og folkeskolenivå

4. Spørsmål om Norden som språklig foregangsregion
Er det siden 2015 gjennomført særlige innsatser knyttet til språkpolitisk interessante
områder, f.eks. at myndigheter henvender seg til borgerne i et klart og forståelig språk?
Ifølge §10 i Lov om det islandske sprogs og det islandske tegnsprogs stilling nr. 61/2011, skal det
sprog som stat og kommune eller nogen på deres vegne bruger, være godt, let forståeligt og
klart. Det blir arbeidet i henhold til dette.
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Rapportering om oppfølgingen av Deklarasjonen om nordisk språkpolitikk.
Innspill fra Norge

1.


Språkforståelse og språkkunnskap
Er undervisningen i og om skandinaviske språk (dansk, norsk og svensk) og
Nordens kulturer endret siden 2015?

Det er ikke gjort endringer i læreplanverket for Kunnskapsløftet i språkfagene siden
2013 da enkelte læreplaner (inkl. norsk) ble noe endret. Det er imidlertid fastsatt en
ny læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge (august 2017).
Læreplanene bygger på den ordinære læreplanen i norsk og har også
kompetansemål som skal sikre at elevene lærer om nordisk språk, men fokuserer på
oversatte tekster fremfor språkkunnskap. Arbeidet med å fornye læreplanverket for
Kunnskapsløftet ble satt i gang i 2017. Dagens fag skal beholdes, men innholdet skal
fornyes. Nye læreplaner vil først være klare for elevene høsten 2020. Det er derfor
for tidlig å si noe om hvordan kompetansemål som gjelder de skandinaviske
språkene vil komme til uttrykk i læreplanene.

2.


Parallellspråklighet
Har det siden 2015 blitt arbeidet med nasjonale språkstrategier, inklusiv strategier for
parallellspråklighet i forhold til engelsk og i forhold til Nordens samfunnsbærende
språk (de språk som har relevans for det respektive land)?

Tiltak og satsinger i Norge
I 2017 fremmet regjeringen en stortingsmelding om humaniora, Meld. St. 25 (20162017) Humaniora i Norge, der språk og språkfagene ble viet særskilt
oppmerksomhet. Betydningen av parallellspråklighet og institusjonenes lovpålagte
ansvar for utvikling av norsk som fagspråk ble understreket, blant annet med
henvisning til en del pågående utviklingsarbeid (se nedenfor). Tiltakene i meldingen
var hovedsakelig rettet mot små fremmedspråk og fremmedspråk som er tidkrevende
å lære.
Tiltak og satsinger på parallellspråklighet har først og fremst vært rettet mot høyere
utdanningsinstitusjoner i Norge.
I 2015 startet Språkrådet opp et parallellspråkprosjekt i universitets- og høgskolesektoren i samarbeid med Norges handelshøgskole (NHH).1 Målet var å komme fram
til en mønsterpraksismodell for å sikre god balanse mellom bruk av engelsk og norsk,
eller parallellspråkbruk mellom norsk og engelsk. Prosjektet besto av en kartlegging
av språkbruken på NHH og omfattet alle områder for kommunikasjon ved
institusjonen. I tillegg ble det hentet inn data fra næringslivet om hvilke behov de

1

http://www.sprakradet.no/globalassets/vi-og-vart/rapporter-og-undersokelser/parallellsprak_rapport_fra_nhh.pdf
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mener det er for både norsk- og engelskkompetanse. Svarene her sammenfaller med
NHOs kompetansebarometer fra 2016.2
Videre gjennomførte Språkrådet en undersøkelse blant studentene i et obligatorisk
bachelorfag ved NHH der undervisningen for første gang skulle gjennomføres på
engelsk. Målet med denne undersøkelsen var å finne ut hvordan studentene
opplevde språkskiftet og hvilke problem de støtte på underveis.
Dette arbeidet dannet grunnlaget for en Veiviser for språkvalg i universitets- og
høgskolesektoren (www.språkrådet.no/uh) som Språkrådet lanserte våren 2018 på
fire ulike frokostseminarer rundt om i Norge. Veiviseren gir konkrete råd for gode
språkvalg både i undervisning, forskning, formidling og i administrativt arbeid.
Videre har Språkrådet kartlagt status for språkpolitikken ved norske universiteter og
høgskoler etter at det har vært gjennomført en rekke sammenslåinger av institusjoner
i sektoren de siste årene.3 Kartleggingen viser at 70 prosent (14 av 20) av
institusjonene har språkpolitiske dokumenter, som er en god forbedring siden forrige
kartlegging i 2014.
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har i 2018
på oppdrag fra Språkrådet undersøkt hvilke faktorer som fremmer og hemmer bruken
og videreutviklingen av norsk fagspråk ved lærestedene og i arbeidslivet. 4 På
bakgrunn av konklusjonene fra NHH og Språkrådets parallellspråkprosjekt samt
Nordisk ministerråds parallellspråkgruppe, presenterer rapporten et sett med forslag
for å utvikle arbeidet med norsk fagspråk.
I samme rapport konkluderer NIFU at det nordiske samarbeidet synes å bli tatt for gitt
og gis ikke like mye strategisk oppmerksomhet som andre typer internasjonalt
samarbeid (s. 46). Dette vil kunne få konsekvenser for språkvalg i utdanningstilbudene, hevdes det.
TNS Gallup har på oppdrag fra Språkrådet gjennomført to undersøkelser for å få
kunnskap om i hvilken grad arbeids- og næringslivet bruker engelsk i ulike sammenhenger. Hovedfunnene viser at norsk er mest brukt i bedrifter i Norge, men sju av ti
bedrifter bruker også engelsk.5 Det er imidlertid store variasjoner fra bransje til
bransje. En konklusjon fra undersøkelsene er at norske bedrifter ser ut til å følge
Språkplakaten som NHO og Språkrådet satte opp i 2009 om å "bruke norsk når du
kan, og engelsk når du må" – som altså er i henhold til prinsippet om parallellspråklighet.
Under Norges formannskap for Nordisk ministerråd i 2017 løftet Kulturdepartementet
og Kunnskapsdepartementet den nordiske språkforståelsen. På initiativ fra Norge
opprettet Nordisk ministerråd pilotstøtteprogrammet Volt – kultur- og
2

https://www.nho.no/publikasjoner/kompetansebarometer/nhos-kompetansebarometer-2016/

3

Kartlegging av språkpolitiske dokument i bruk ved statlige utdanningsinstitusjoner (2018)

4

http://www.sprakradet.no/globalassets/vi-og-vart/rapporter-og-undersokelser/nifu_rapport_2018.pdf
5
http://www.sprakradet.no/globalassets/vi-og-vart/rapporter-og-undersokelser/bruk-av-engelsk-i-norske-bedrifter----tnsgallup-23.11.15.pdf
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språkprogrammet for barn og unge, som har et særlig fokus på å fremme den
nordiske språkforståelsen blant barn og unge. Gjennom et samarbeid med Nordisk
språkkoordinasjon, Norden i skolen og Foreningen Norden ble det iverksatt flere tiltak
for økt oppmerksomhet om nordisk språkforståelse i grunnskole og videregående
opplæring, bl.a. informasjon om nordiske læringsressurser i forbindelse med Nordens
dag og lansering av veiledningsmateriell om den norske TV-serien Skam tilpasset
kompetansemål i de nordiske landenes læreplaner.
Språkløyper er en nasjonal strategi for språk, lesing og skriving igangsatt av
Kunnskapsdepartementet, som skal foregå i perioden 2016 til og med 2019.
Strategien henvender seg til hele opplæringsløpet, inkl. barnehager.
Minoritetsspråklige er en av de særlige målgruppene for strategien. Det er ikke fokus
på parallellspråklighet i nordisk sammenheng i tiltakene som er knyttet til strategien.
Vurderinger av utviklingstendenser
De siste årene har fokuset på nasjonale språkstrategier og parallellspråkbruk tatt seg
opp i Norge.
Andelen institusjoner i høyere utdanning som har en språkpolitikk har gått opp. Selv
om det for de fleste institusjonene gjøres lite for å iverksette en aktiv parallellspråkstrategi, ser vi at de nyeste initiativene til å etablere språkpolitiske dokumenter går
lenger ved å integrere både anbefalingene fra Nordisk ministerråds parallellspråkgruppe, fra Språkrådets mønsterpraksisprosjekt samt fra Veiviseren.
Det er ikke helt klart i hvilken grad institusjonene gjør et aktivt arbeid for å etablere en
praksis som sikrer at retningslinjene blir fulgt. Det kan for eksempel synes uklart
hvilken instans som har ansvar for å sikre at innholdet i de språkpolitiske
dokumentene, inkludert føringer om parallellspråkbruk, blir førende for språkvalg som
gjøres ved institusjonene.
Videre ser vi nå institusjoner som ønsker bistand fra Språkrådet for å komme i gang
med konkrete tiltak. Opplegget med lansering av Veiviseren på frokostseminar flere
steder i Norge synes å ha skapt et større engasjement.
Undersøkelsene som har blitt gjennomført i arbeids- og næringslivet viser at en også
der møter en del av de samme utfordringene som i høyere utdanning, og at det kan
være behov for å se på en veiviser for språkvalg der også.
Kunst og kultur spiller en sentral rolle i å vedlikeholde den nordiske språkforståelsen,
som kontinuerlig er under press. Det er viktig å arbeide for en større bevissthet om
dette.

3.
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Mangespråklighet og flerspråklighet
Har det siden 2015 kommet endringer når det gjelder arbeid med lovfestede
minoritetsspråk og tegnspråk?

Det har ikke vært gjort noen endringer i rettigheter siden 2015. Det arbeides med å
tydeliggjøre rettigheter til i kvensk språk og med mulighetene til å utvide retten til
opplæring i tegnspråk. Dette er prosesser under arbeid så det er vanskelig å si noen
om utfallet på det nåværende tidspunkt.


Er det siden 2015 gjort særlige innsatser knyttet til flerspråklighet?

Flerspråklighet som ressurs er et av prinsippene i Meld. St. 30 (2015–2016) Fra
mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk. Strategien Kompetanse for
mangfold ble gjennomført i perioden 2013-2018. Målet for strategien har vært å bidra
til at ansatte i barnehager og skoler skal være i stand til å støtte minoritetsspråklige
barn, elever og voksne på en slik måte at de i størst mulig grad fullfører og består
utdanningsløpet. Viktige tema i satsingen har vært andrespråkspedagogikk,
andrespråksdidaktikk og mangfold som ressurs.
Å tilby tospråklige, digitale læringsressurser kan også bidra til at elever får utnyttet og
utviklet sin språklige kompetanse.
Tema morsmål, www.morsmal.no, er et svært vellykket samarbeid mellom Nasjonalt
senter for flerkulturell opplæring (NAFO) og Skolverket i Sverige for å bedre tilgangen
på digitale læringsressurser på flere språk. Det norske og det svenske nettstedet(9)
inneholder digitale nettressurser på til sammen 48 språk. Utdanningsdirektoratet
lanserte i februar 2016 portalen skolekassa.no med læringsressurser for nyankomne
barn i mottak på ulike morsmål.
Utdanningsdirektoratet og NAFO gjennomfører nå en pilot (2018-2020) kalt Fleksibel
opplæring. Dette er nettbasert tospråklig fagopplæring i matematikk og naturfag, ved
hjelp av blant annet digitale læringsressurser på flere språk, og undervisning i sanntid
med en tospråklig nettlærer. Tilbudet er rettet mot nyankomne elever på
ungdomstrinnet, i videregående opplæring og voksenopplæringen, og gjennomføres i
kombinasjon med ordinær opplæring i klasserommet. Foreløpig er det språkene
arabisk, somali og tigrinja som er representert.
I 2017 ble det fastsatt en egen læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort
botid i Norge i videregående opplæring. Elever i videregående opplæring kan følge
læreplanen hvis de har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter
opplæringsloven § 3-12 og kortere enn 6 års botid på eksamenstidspunktet. Det er
bare de årene man har bodd i Norge i opplæringspliktig alder som teller som botid.
For å kunne få opplæring etter læreplanen må elevene ha rett til særskilt
norskopplæring etter opplæringsloven § 3-12 og ha kortere enn seks års botid i
Norge.
Vurdering av utviklingstendenser:
Flyktningsituasjonen i 2015 viste viktigheten av at alle landets barnehager og skoler
har kompetanse til å møte minoritetsspråklige. Det er fremdeles behov for å styrke
kompetansen på dette feltet, både i barnehager, skoler og i universitets- og
høgskolesektoren
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Andre minoritetsspråk:
I 2015 ble det lagt fram en NOU som omhandler politikken ført overfor
taterne/romanifolket fra 1850 frem til i dag (NOU 2015:7 Assimilering og motstand Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 og i dag.). Denne blir fulgt opp av
Komunal- og moderniseringsdepartementet. Det er også etablert en referansegruppe. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har laget en nettside som skal
fungere som informasjonskanal til oppfølgingsarbeidet for romanifolket/taterne og
andre interesserte.
I januar 2018 ble Romano kher, et romsk kultur- og ressurssenter, åpnet i Oslo. Det
er et møtested for rom i alle aldre, i tillegg til å være et møtested mellom rom og
majoritetsbefolkningen. Det er også en arena for språklige prosjekter. Romano kher
er en del av den statlige oppreisningen for den statlige ekskluderingspolitikken som
har blitt ført overfor rom.
Det har blitt utformet flere ulike planer på ulike nivå for det kvenske språket de siste
årene. I 2017 publiserte staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin
Målrettet plan for kvensk språk. Planen inneholder tiltak innen barnehage, skole,
forskning, kvensk språk og kultur.
Som oppfølgingstiltak av målrettet plan for kvensk språk arbeides det nå med å
opprette tre nye språksentre i Kvænangen, Porsanger og Vadsø.
Fylkeskommunene i Finnmark og Troms har utviklet hver sine planer.
Satsingsområder rettet mot barn og unge går igjen i flere av tiltakene i de ulike
planene. Det har de senere årene vært en økt satsing mot barnehagefeltet, bl.a. i
form av språkreirprosjektet i ulike kommuner ledet av Kvensk institutt, som allerede
har gitt gode resultater. Man har etablert barnehage som en språkarena hvor kvensk
kan brukes. Foreldrene og ansatte har gått på språkkurs. Antall barn som søker
kvensk på skolen i Porsanger har økt.
Språkrådet har i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet utviklet digitalt kvensk barnehagemateriell.
De senere årene har også kontakten på ulike nivå mellom kvenske språkbrukere og
meänkielispråkbrukere i Sverige økt. På UiT – Norges arktiske universitet fant det
våren 2018 sted et nordisk samarbeidsmøte for meänkieli og kvensk, hvor ulike
institusjoner som Språkrådene i Sverige og Norge, ulike høyskoler og universitet,
Kvensk institutt, det kvenske språktinget og ulike minoritetsorganisasjoner var
representert. Temaet for møte var hvordan de deltakende institusjoner og
organisasjoner jobber med styrking og revitalisering av henholdsvis meänkieli og
kvensk og hvordan man i dag samarbeider om språkene. Videre ble det diskutert
hvordan man kan få til et bedre og mer strukturert samarbeid.
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Vurdering av utviklingstendenser:
Språkrådet vurderer et større nordisk samarbeid for kvensk og meänkieli som et
satsingsområde man burde bygge ut videre, ev. i form av et nettverk e.l. Språkrådet
mener også at det bør tas initiativ til et nordisk samarbeid for de andre nasjonale
minoritetsspråkene.

4.


Norden som språklig foregangsregion
Er det siden 2015 gjennomført særlige innsatser knyttet til språkpolitisk interessante
områder, f.eks. at myndigheter henvender seg til borgerne i et klart og forståelig
språk?

Internasjonalt bidrar Norge fortsatt til at Norden er en foregangsregion når det gjelder
klarspråksarbeid. I 2013 ble Norge invitert til å delta i International Plain Language
Working Group, som hadde til hovedoppgave å opprette en internasjonal paraplyorganisasjon for organisasjoner og enheter som driver klarspråksarbeid. Fra 2016
har Norge v/Språkrådet hatt et styreverv i den internasjonale klarspråksorganisasjonen PLAIN.
Ambisjonen om å forbedre det offentlige språket står sentralt i stortingsmeldingen om
en helhetlig språkpolitikk (St.meld. nr. 35 (2007–2008) Mål og meining). St.meld nr.
27 (2015–2016) Digital agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt
produktivitet tematiserer behovet for klart språk i digitaliseringen av offentlig sektor.
Arbeidet med klart språk i staten videreføres med Direktoratet for forvaltning og IKT
(Difi) og Språkrådet som sentrale aktører, bl.a. ved faglig rådgivning og klarspråkskurs. Nettkurset Den gylne pennen, som ble lansert i 2016, er et gratis grunnkurs i de
viktigste klarspråksteknikkene. Statens klarspråkspris deles årlig ut til et statsorgan
som gjør en ekstraordinær innsats for å bruke et klart, godt og brukervennlig språk i
sine tekster til publikum.
I 2015 opprettet kommunenes interesseorganisasjon KS et femårig program for klart
språk i kommunesektoren, for perioden 2015–2020. Programmet skal øke
bevisstheten om klart språk i kommuneforvaltningen og legge til rette for at
kommuner og fylkeskommuner forbedrer kommunikasjonen med sine målgrupper.
Konkret innebærer dette å bygge lokal kompetanse og skape oppmerksomhet om
viktigheten av klart språk, og på den måten legge til rette for at kommunal sektor
prioriterer å jobbe med egen språkpraksis. KS, Difi og Språkrådet samarbeider nå om
klarspråk i hele offentlig forvaltning.
Siden 2015 har Språkrådet notert seg en stadig økende interesse for å forbedre
språket i lover og forskrifter. Klart språk og ryddig struktur inngår i mandatet til flere
utvalg som skal skrive nye eller revidere eksisterende lover. Språkrådet får stadig
flere forespørseler om hjelp til å kvalitetssikre språket i lov- og forskriftstekster og har
prioritert slikt arbeid. I Norden er det bare Sverige som systematisk kvalitetssikrer
språket i lover og forskrifter, og Språkrådet arbeider for en fast ordning for slikt arbeid
også i Norge.

Side 7

På terminologifeltet har nordiske språknemnder og terminologiorganisasjoner
samarbeidet om å utvikle en felles, nordisk terminologiportal. Prosjektet pågikk fra
2014 til 2017, og Språkrådet i Norge var initiativtaker til prosjektet og koordinerte
arbeidet i hele perioden. Nordiske borgere som skal reise til et annet nordisk land,
møter ofte på vanskelige fagtermer på det andre nordiske språket innen områder
som for eksempel utdanning og arbeidsliv. Nå kan man søke på slike uforståelige
fagtermer, og få vite ekvivalent term og definisjon på sitt eget morsmål.
Målgruppen er nordiske borgere som skal studere, arbeide eller bo i et annet nordisk
land. Terminologiportalen er et konkret eksempel på at man i Norden har utviklet
språklige verktøy som bygger ned barrierer og styrker mobilitet på tvers av grenser.
Som en del av arbeidet med å fornye læreplanverket for Kunnskapsløftet er lagt vekt
på at de fornyende læreplanene som innføres fra 2020, skal ha et klart språk som
kommuniserer godt til alle parter (lærere, elever, foreldre).

Side 8
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Utbildningsdepartementet
Sekretariatet för analys och internationell
verksamhet

Redogörelse för uppföljningen av deklarationen om nordisk
språkpolitik – svensk landrapport

Språkförståelse och språkkunskap

Er undervisningen i og om skandinaviske språk (dansk, norsk og svensk)
og Nordens kulturer endret siden 2015?

Nej, förhållandena har inte ändrats sedan 2015 vare sig för
gymnasieutbildning eller vuxenutbildning. Undervisningen i och om danska
och norska ska utgå från läroplanerna och kurs- och ämnesplanerna för
skolformerna. Dessa styrdokument har inte ändrats avseende skandinaviska
språk eller Nordens kultur sedan 2011.
Av läroplanen för gymnasieskolan framgår bl.a. att eleverna ska utveckla
kunskaper om det nordiska kulturarvet och kunna bedöma skeenden ur bl.a.
nordiskt perspektiv. I samhällskunskapsämnet, som läses av alla elever på
gymnasieskolans nationella program, ingår undervisning om nordiska
samarbeten som ett centralt innehåll. I ämnet svenska är ett mål för
undervisningen att eleverna ska utveckla kunskaper om språkförhållanden i
Norden och om det svenska språkets ursprung. Eleverna ska i
undervisningen få arbeta med dansk och norsk skönlitteratur, delvis på
originalspråk. Dessutom tas språkförhållanden, språklagstiftning,
minoritetsspråk och dialekter upp.
Danska förekommer som modernt språk i gymnasieskolan i ungefär samma
omfattning som kinesiska, ryska och arabiska. Knappt 1% av eleverna som
slutförde gymnasieskolan våren 2017 hade minst ett betyg i danska i sin
gymnasieexamen eller i sitt studiebevis. Det var dock betydligt mer vanligt
med studier i danska i Skåne än i övriga landet. Norska kan också erbjudas

som modernt språk men det är mer sällsynt. Ett problem i detta
sammanhang är att språkundervisningen ofta erbjuds på samma nivåer som
övriga moderna språk, t.ex. spanska. När elever med svenska som
modersmål studerar danska eller norska kan de sannolikt nå längre på
kortare tid och med stor sannolikhet också påbörja sina studier på en annan
nivå än nybörjarnivån.
Skolverket tillhandahåller en länksamling med resurser för lärare som
undervisar i nordiska språk med fokus på förståelse mellan grannspråken
norska, danska och svenska. Denna länksamling uppdateras och länkar till
resurser, såsom undervisningsplattformen Norden i skolan.
Parallellspråklighet

Har det siden 2015 blitt arbeidet med nasjonale språkstrategier, inklusiv
strategier for parallellspråklighet i forhold til engelsk og i forhold til
Nordens samfunnsbærende språk (de språk som har relevans for det
respektive land)?

I Sverige finns det ingen nationell strategi för parallellspråkighet. Inte heller
språklagen (SFS 2009:600) innehåller bestämmelser som rör
parallellspråkighet. Däremot har värdet av befolkningens goda kunskaper i
både svenska och engelska lyfts fram av de förarbeten som föregick
språklagen.
Inom området parallellspråkighet är det främst högskolesektorn som stått i
fokus för de initiativ som tagits av Språkrådet och andra aktörer.
Anledningen är att universitet och högskolors situation framstår som särskilt
problematisk i förhållande till språklagens bestämmelse om att
myndighetsspråket är svenska, samt att alla myndigheter (dvs. inklusive
statligt ägda lärosäten) ska skydda och främja det svenska språket och svensk
terminologi. Trots regeringens intention vid språklagens införande, har bl.a.
JO (Justitieombudsmannen), i minst ett ärende påpekat att språklagens
bestämmelser om svenska i vissa fall står i motsättning till lärosätenas mål
om internationalisering, där användning av engelska är central.
Språkrådet genomförde 2016 en ny inventering av lärosätenas språkpolitiska
policydokument (en tidigare kartläggning genomfördes 2010). De tendenser
som kunde skönjas i 2010 års kartläggning – ett ökande intresse att ta fram
språkpolitiska riktlinjer – återfanns också i den nya kartläggningen. År 2016
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hade nästan hälften av landets lärosäten någon form av policydokument som
rör språkval och/eller språkanvändning. Detta är troligen en effekt av den
nya lagstiftning som trätt i kraft under de senaste åren: språklagen (SFS
2009:600) och lagen (SFS 2010:274) om nationella minoriteter och
minoritetsspråk. Tendensen går alltså mot en större medvetenhet om
behovet av parallellspråkighet.
Under 2016 lades en doktorsavhandling fram vid Stockholms universitet
som närstuderar parallellspråkighetssituationen inom ett antal discipliner vid
universitet (Linus Salö). Avhandlingen har undersökt hur engelska och
svenska används i hela den process som leder fram till en publicerad artikel,
avhandling eller annan slags vetenskaplig produkt. Detta mot bakgrund av
att det under lång tid funnits en allmän farhåga både i akademin och bland
beslutsfattare att engelska är allt för dominerande inom vissa akademiska
discipliner (främst de naturvetenskapliga och tekniska) och att detta får
negativa effekter för utvecklingen av svensk terminologi inom fälten.
Avhandlingen visade dock att svenska forskare i mycket hög utsträckning
använder disciplinspecifik svenska, dvs. facktermer som hör till deras eget
forskningsfält. En av avhandlingens huvudsakliga resultat är alltså att
engelskans starka ställning som undervisnings- och publiceringsspråk inte
per automatik leder till att svenska inte används som forskningsspråk.
Under 2017 avslutade Parallellspråkighetsgruppen inom NOSK sitt arbete
med att kartlägga situationen för parallellspråkigheten vid universitet och
högskolor i de nordiska länderna. Gruppen presenterade vid slutmötet
förslag på indikatorer för att fortsättningsvis mäta graden av
parallellspråkighet vid de nordiska lärosätena. Dessa har godkänts av de
nordiska regeringarna under 2018 och kommer att användas för regelbunden
uppföljning framöver.
Under våren 2018 har ISOF varit remissinstans till en statlig utredning om
en nationell strategi för ökad internationalisering vid universitet och
högskolor. Utredningen föreslog att undantag behöver göras från
språklagens regel om svenska som myndighetsspråk. Undantaget skulle,
enligt utredningen, möjliggöra att lärosätena kan använda engelska i interna
beslutsprocesser. ISOF avrådde dock från ett sådant undantag, därför att de
skäl som utredningen presenterade inte ansågs tillräckligt starka för att
motivera en lagändring. Men också för att språklagen enligt ISOF redan idag
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möjliggör användning av andra språk i större utsträckning än vad
utredningen redogjorde för.

Mangespråklighet og flerspråklighet

Har det siden 2015 kommet endringer når det gjelder arbeid med
lovfestede minoritetsspråk og tegnspråk?
Minoritetsspråk

De nationella minoritetsspråken i Sverige är finska, jiddisch, meänkieli,
romani chib och samiska. Sedan 2010 har de språkliga rättigheterna för dessa
nationella minoritetsspråk reglerats i lagen (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen). De tre territoriellt bundna
språken (finska, meänkieli och samiska) har ett förstärkt skydd inom
geografiska områden, s.k. förvaltningsområden.
Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget ansvarar för att samordna
och följa upp minoritetspolitiken och arbetet för de nationella minoritetsspråken. Regeringen har i augusti 2018 beslutat om en utredning med
uppdrag att föreslå hur detta uppdrag kan organiseras på bästa sätt framöver.
Utredningen om en stärkt minoritetspolitik avlämnade i juni 2017
delbetänkandet Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60)
med ett antal förslag till lagändringar och andra åtgärder för att stärka de
nationella minoriteterna och minoritetsspråken i Sverige.
I juni 2018 beslutade riksdagen i enlighet med regeringens proposition En
stärkt minoritetspolitik (2017/18:199) om bl.a. förstärkningar av minoritetslagen. Dessa innebär i korthet bl.a. förstärkt rätt att använda de nationella
minoritetsspråken i kontakter med myndigheter, förtydligad rätt till samråd i
beslutsfattandet samt förstärkt rätt till förskola och äldreomsorg på språken.
Regeringen har även beslutat om skrivelsen Nystart för en stärkt minoritetspolitik
som utgör en revidering av den minoritetspolitiska strategin. I skrivelsen
aviserar regeringen att man avser att utarbeta och anta handlingsprogram för
bevarandet av de nationella minoritetsspråken. I samband med beslut om
skrivelsen gav regeringen uppdrag åt ett antal myndigheter. Bland annat ska
Institutet för språk och folkminnen (ISOF) lämna förslag till hur
språkcentrum för de nationella minoritetsspråken kan inrättas. Sametinget
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ska lämna förslag till hur samiskt språkcentrums verksamhet kan utvecklas.
ISOF ska vidare fördela extra bidrag till projekt vars syfte är att revitalisera
de nationella minoritetsspråken och vidta åtgärder för att tillgängliggöra
språkliga resurser.
Ett antal statliga myndigheter har regelbundet haft uppdrag att genomföra
olika insatser utifrån det minoritetspolitiska målet. Det gäller bl.a. Skolverket,
Skolinspektionen, Socialstyrelsen, Pensionsmyndigheten och Institutet för
språk och folkminnen. Stiftelsen Svenska Filminstitutet har även arbetat med
att tillgängliggöra film på de nationella minoritetsspråken för barn och unga,
en uppgift som nu är permanent. Kulturrådet genomför, utöver att fördela
ekonomiskt bidrag, bl.a. verksamhet i syfte att främja utgivning av litteratur
på de nationella minoritetsspråken.
Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen har språkvårdare i finska,
jiddisch, meänkieli och romani chib. Sametinget har ansvar för samisk
språkvård och driver även samiskt språkcentrum vars verksamhet är
lokaliserad till sydsamiskt område.
I skolan ska den som tillhör en nationell minoritet ges möjlighet att lära sig,
utveckla och använda minoritetsspråket. Denna rättighet har sedan förra
landrapporten stärkts i skollagen så att barn och ungdomar som tillhör
någon av de nationella minoriteterna har rätt att utveckla sitt nationella
minoritetsspråk i skolan inom ramen för modersmålsundervisningen oavsett
om språket är ett levande språk i hemmet eller inte och för de obligatoriska
skolformernas del även utan förkunskaper i språket.
Elever kan vidare sedan 2015 studera sitt minoritetsspråk via
fjärrundervisning om inte en lärare finns att tillgå. Fjärrundervisning innebär
att undervisningen är interaktiv och sker i realtid genom att man använder
informations- och kommunikationsteknik. Eleverna är i skolans lokaler
tillsammans med en handledare. Läraren som undervisar – fjärrläraren –
befinner sig samtidigt någon annanstans.
Sedan förra landrapporten har också en utredning tillsatts med uppdrag att
föreslå förbättringar på området (SOU 2017:91). Utredningen om förbättrade
möjöligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk har lämnat sitt
betänkande och föreslår bl.a. att nationella minoritetsspråk ska få status av
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ett eget ämne som ingår i timplanen för grundskolan och att rättigheterna för
eleverna ska stärkas.
Svenskt teckenspråk

Under perioden sedan den förra uppföljningen har två statliga utredningar
som berör svenskt teckenspråk lagts fram, båda under 2016. Den ena
utredningen har lagt förslag i syfte att förbättra kvaliteten i specialskolan, den
skolform som bland annat tar emot döva och hörselskadade barn varav en
del är teckenspråkiga. En av utredningens förslag handlar om att öka och
förbättra de teckenspråkiga miljöerna på specialskolan i syfte att stärka
tvåspråkigheten hos eleverna. Ett annat förslag är att elever med behov av
teckenspråk ska kunna få modersmålsundervisning i svenskt teckenspråk på
samma villkor som de nationella minoriteterna. Förslagen är dock
fortfarande under beredning.
Den andra utredningen (en promemoria) berör tolktjänst för
vardagstolkning. I promemorian föreslås bland annat en lag om tolktjänst för
vardagstolkning för barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade och personer
med dövblindhet. Utredningen ger också förslag om hur tolktjänsten bäst
ska organiseras för att skapa effektivitet och likvärdighet för tolkanvändare.
Med vardagstolkning avses inte tolkning i arbetslivet.
Promemorian fick kritik från flera instanser, bland annat ISOF, för att den
inte innehöll några förslag om tolk i arbetslivet, ett område som uppfattas
som mycket problematiskt för teckenspråkiga. Utan betald tolk har
teckenspråkiga svårt att konkurrera med hörande på arbetsmarknaden.
Tendensen är dock att antalet utbildningsanordnare för tolkutbildningar
blivit färre på grund av minskat intresse hos sökande. Det har troligen att
göra med situationen på arbetsmarknaden. Regeringen har nu avsatt 15
miljoner kr. extra till tolkning inom arbetslivet under perioden 2018–2021.

Er det siden 2015 gjort særlige innsatser knyttet til flerspråklighet?
Tillgången till svenska för flerspråkiga elever

Den svenska utbildningspolitiken har under de senaste åren varit starkt
präglad av en ökad invandring, som främst skedde 2014–2015. För
regeringen har fokus under de första åren legat på insatser för att förbättra
tillgången till svenska, för barn och unga i förskola, grund- och
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gymnasieskolan men i första hand för vuxna via vuxenutbildningen Svenska
för invandrare (SFI).
För elever i grundskolan infördes vissa åtgärder redan 2014. Skolorna blev
skyldiga att kartlägga varje nyanländ1 elevs språkkunskaper (i svenska och i
andra språk), och att inom en tvåmånadersperiod lägga upp en individuell
studieplan. Nyanlända elever får sedan 2014 också möjlighet att läsa extra
mycket svenska under den första tiden i svensk skola.
I övrigt har de flesta konkreta åtgärder som vidtagits rört SFI, alltså vuxnas
svenskinlärning. De ekonomiska satsningar som gjorts sedan den förra
uppföljningen 2015 har inriktas på att försöka komma till rätta med bristen
på lärare och att höja kompetensen i den befintliga lärarkåren inom SFI.
Satsningarna sker bland annat inom projektet Lärarlyftet som ska göra det
möjligt för fler SFI-lärare att läsa in behörighet för svenska som andraspråk.
Den svenska skolmyndigheten Skolverket har också tagit fram nya
undervisningsmaterial för alfabetisering, dvs. för undervisning av elever som
inte kan läsa och skriva eller som använder ett annat alfabet än det latinska.
Ytterligare beslut handlar om att förenkla reglerna för organiseringen av SFI.
En granskning av SFI-undervisningen genomfördes av Skolinspektionen
2018 och visade brister som kunde knytas till den stora andelen outbildade
SFI-lärare. Som en följd av detta har regeringen tillsatt en utredning för att
förbättra kvaliteten och öka genomströmningen i undervisningen.
Utredningen ska vara klar i maj 2019.
Modersmålsundervisning och studiestöd i modersmålet

Vissa åtgärder har också tagit för att förbättra kvaliteten och tillgången till
modersmålsundervisning och studiestöd på modersmålet för flerspråkiga
barn i grund- och gymnasieskolan. Det största problemet för
modersmålsämnet har varit den akuta bristen på lärare. Särskilt allvarlig har
bristen varit för de nationella minoritetsspråken. Som ett försök att komma
till rätta med problemet fick kommunerna genom lagändring från 2015
utökade möjligheter att anordna modersmålsundervisning på distans
(fjärrundervisning).

1

En elev räknas som nyanländ under de fyra första åren i svensk skola.
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Regeringen har nyligen fattat beslut om att modersmålsundervisningen och
studiehandledning på modersmålet inom grundskolan ska utredas.
Utredningen inleds under hösten och ska vara klar den 31 december 2018.
Syftet med utredningen är, utöver att lämna förslag som kan förbättra
förutsättningarna för undervisning i elevernas modersmål, att undersöka om
och hur dessa studier förbättrar elevernas studieresultat. Redan innan
utredningen är klar har regeringen 2018 beslutat om stärkta möjligheter för
elever i gymnasieskolan att få studiehandledning på modersmålet.
Särskilda satsningar inom flerspråkighet vid ISOF och Språkrådet

Regeringen gav 2016 ISOF i uppdrag att genomföra insatser som har till
syfte att bevara den romska språkvarieteten resanderomani för nutida och
framtida bruk och synliggöra det romska immateriella kulturarvet. Inom
ramen för uppdraget har inspelningar av talad resanderomani genomförts,
liksom ett antal inspelningar på svenska. Sammantaget har projektet bidragit
till att tillföra betydande kunskap om talad resanderomani. Ett antal
berättelser om olika seder och bruk inom olika romska varieteter har också
dokumenterats.
I projektet Nya göteborgare – liv, minnen, religion och språk har intervjuer under
2017 genomförts med syfte att dokumentera nya göteborgares erfarenheter,
minnen och tankar kring religion och språk. Främst har personer med
bakgrund i Mellanöstern och Nordafrika intervjuats. Inom
samverkansprojektet Göteborgs språkliga landskap, med fokus på språkets
roll i migrations-, segregations- och gentrifieringsprocesser, har ytterligare
material samlats in och bearbetats för att ligga till grund för forskning.
Projektet Nya svenskars namn belyser ortnamns- och personnamnsskick i det
mångkulturella Sverige.
På Språkrådet har anställts en språkvårdare i svenska med särskild
kompetens inom flerspråkighet. Det har också anställts en samordnare för
språkvården inom de nationella minoritetsspråken som också arbetar med
Språkrådets uppdrag att ta fram tolkordlistor och lexikon på invandrarspråk.
Fyra översättare engagerades 2017 för att ta fram tolkordlistor i dari och
pashto. Dessa beräknas vara klara i slutet av 2019. Under 2018 har
Språkrådet även inlett en revidering av den arabiska tolkordlistan som
beräknas gå till tryck våren 2019.
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När det gäller Lexin, lexikon på invandrarspråk, pågår arbete med lexikon
för de romska dialekterna kelderasch och lovari. En revidering av Lexin på
arli är påbörjad. Därutöver pågår arabete med Lexin på thailändska och en
revidering av Lexin på persiska som beräknas vara klara 2019. En revidering
av Lexin på arabiska planeras för 2019.
Vad gäller de nationella minoritetsspråken har Språkrådet anställt en
språkvårdare i jiddisch och en språkvårdare i meänkieli. Myndigheten har fått
ett särskilt regeringsuppdrag att under 2018 utreda förutsättningarna för att
etablera språkcentrum för finska, meänkieli, jiddisch och romska. Sedan
tidigare finns språkcentrum för samiska språk, som ligger under Sametinget.
Norden som språklig föregångsregion

Er det siden 2015 gjennomført særlige innsatser knyttet til språkpolitisk
interessante områder, f.eks. at myndigheter henvender seg til borgerne i
et klart og forståelig språk?
Klarspråksområdet

Norden är en föregångsregion när det gäller begripligt myndighetsspråk, och
framför allt det svenska klarspråksarbetet har en lång historia. Det är nu mer
än femtio år sedan de första riktlinjerna för språket i lagar och andra
författningar gavs ut av statsministerns kansli 1967. I början låg fokus främst
på lagspråket, men andra delar av statsförvaltningen följde så småningom
efter. Den första språkkonsultutbildningen startades på Stockholms
universitet 1976. År 2015 gav Språkrådet och Norstedts ut historiken
Krångelspråk blir klarspråk.
Sedan språklagen trädde i kraft 2009 har klarspråk blivit ett välkänt begrepp
inom offentlig verksamhet, och arbetet på myndigheter, i landsting, regioner
och kommuner bedrivs ofta systematiskt och långsiktigt. Vissa större
myndigheter har egna språkvårdare som ansvarar för att driva arbetet inom
den egna organisationen, och många myndigheter och kommuner har avtal
om språkgranskning, textbearbetning och skrivutbildning med externa
språkkonsulter.
Språkrådet har ett nätverk av kontaktpersoner i landets kommuner,
landsting, regioner och myndigheter och erbjuder regelbundet seminarier för
dem flera gånger om året. Dessutom håller våra klarspråksansvariga
regelbundet föreläsningar och medverkar i nordiska och andra internationella
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klarspråkskonferenser. Språkrådet ger ut ett nyhetsbrev och
informationsbladet Bulletinen Klarspråk och erbjuder även digitala verktyg
som Klarspråkstestet och webbutbildningen Att skriva bättre. Mer information
om klarspråksarbetet finns på Institutet för språk och folkminnens
webbplats: www.sprakochfolkminnen.se/klarsprak.
Det finns flera aktiva föreningar i Sverige, t.ex. Samspråk (för språkvårdare i
offentlig sektor), Examinerade språkkonsulter i svenska och Språkrådgivning
och textvård. Genom sociala medier har det blivit lättare att samarbeta i
nätverk och grupper.
Allt mer av myndigheters kommunikation har på senare år flyttats över från
brev och tryckt information till webb och digitala tjänster. Det ställer krav på
att inte enbart arbeta med språket utan också med användarvänlighet och
begriplighet i hela e-tjänsten. Detta uppmärksammade Språkrådet i sitt årliga
pris Klarspråkskristallen, som 2016 hade temat Klarspråk i e-tjänster.
Tendensen inom klarspråksarbetet är ökat fokus på tillgänglig information,
inkluderande språk och multimodalitet. För att myndigheter ska nå invånare
med sin information måste de vidga textbegreppet och även ta hänsyn till
multimodalitet, dvs. sådant som bilder, grafisk form och möjlighet att ta del
av texten i alternativa format, t.ex. uppläst tal eller film.
År 2016 inleddes det treåriga projektet Begriplig text och information till alla,
som har som mål att fördjupa kunskapen om vad som gör texter enkla att
läsa och förstå för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.
Språkrådet ingår i både arbetsgrupper och styrgruppen. Ett inkluderande
språk är ett aktuellt område som många myndigheter vill lära sig mer om,
och Språkrådet arrangerar ett seminarium om det den 12 oktober 2018.
År 2017 gav Språkrådet ut en ny upplaga av Svenska skrivregler, som innehåller
ett helt nytt kapitel om hantering av engelska ord och uttryck i svenska
texter. Hantering av främmande ord och namn är över huvud taget ett
genomgående tema i den nya upplagan.
År 2015 byggde årsskriften Språk i Norden ut, på föredrag från Nordiska
språkmötet i Stockholm 2014 som hade temat den nordiska
språkdeklarationen.
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Åland
1. Språkforståelse og språkkunnskap
 Er undervisningen i og om skandinaviske språk (dansk, norsk og svensk) og Nordens kulturer endret
siden 2015?
I den åländska grundskolans läroplan står att eleverna i slutet av årskurs 6 ska känna till de språk som talas i
de nordiska länderna, vid slutbedömningen i årskurs 9 ska eleverna kunna jämföra svenska språket med
andra nordiska språk och ha läst nordisk skönlitteratur i form av dikter, sagor, berättelser och noveller. I den
allmänbildande gymnasieutbildningen ingår en obligatorisk kurs benämnd «Språk, kultur och identitet» där
bl.a. nordiska språkens historia och språkpolitik samt de nordiska språken som kulturbärare tas upp. På den
här nivån ska studerande känna igen de nordiska språken i tal och skrift och även förstå texter på andra
nordiska språk; i första hand danska och norska.
I samband med ett pågående arbete med en ny skollag och läroplan för grundskolan på Åland finns planer
att ytterligare stärka den kommunikativa kompetensen inom de nordiska språken främst norska och
danska.
På både grundskole- liksom gymnasie- (inklusive yrkesutbildningen) och yrkehögskolenivå har skolorna
deltagit i stödprogrammet Nordplus. Det åländska deltagandet i Nordplus är i förhållande till befolkningens
antal på en god nivå men går att utveckla ytterligare. Under år 2017 tog åländska skolaktörer del i 23
projekt/mobiliteter.
Nordens institut på Åland (NIPÅ) är en viktig och aktiv aktör för en ökad kunskap om nordisk kultur och
språk. NIPÅ ordnar årligen ett antal aktiviteter som är direkt riktade till skolor.

2. Parallellspråklighet
 Har det siden 2015 blitt arbeidet med nasjonale språkstrategier, inklusiv strategier for
parallellspråklighet i forhold til engelsk og i forhold til Nordens samfunnsbærende språk (de språk som
har relevans for det respektive land)?
Med parallellspråkighet avses att två eller flera språk samtidigt fungerar och används. Det ena får inte slå ut
eller ersätta det andra, de används parallellt. Mot bakgrunden av självstyrelselagen (1991:71) är Åland ett
självstyrt, demilitariserat och enspråkigt landskap i Finland. Ålands språkliga status innebär att
ämbetsspråket är svenska i landskapets, kommunernas och statens förvaltning på Åland. Skrivelser och
andra handlingar som statliga myndigheter sänder till Åland ska vara på svenska. Någon parallellspråkighet
existerar alltså inte i juridisk mening på Åland.
Den språkliga statusen innebär att undervisningsspråket i skolor som finansieras med samhällsmedel är
svenska. Vid språkundervisning kan respektive språk användas som undervisningsspråk. Elever med annat
modersmål än svenska kan erhålla tillfällig stödundervisning på svenska. Landskapsregeringen finansierar en
stor del av dessa kostnader efter ansökan från de åländska kommunerna. Stödet utökades år 2017 på så sätt
att kommunerna kan söka stöd för tillfällig stödundervisning i svenska för en elev längre än 5 år om behov
finns.

Engelskans status inom skolväsendet är lika som vid föregående rapport. Engelska är ett obligatoriskt språk
på alla skolnivåer. I rapporten «Språkbehovet i det privata näringslivet» sammanställd av Ålands statistik och
utredningsbyrå ( ÅSUB 2016:6) konstaterades att engelskans betydelse liksom behovet av kvalificerad
engelska ökat inom det privata näringslivet också på Åland och på bekostnad av andra språk, inklusive
finskan.

3. Mangespråklighet og flerspråklighet
 Har det siden 2015 kommet endringer når det gjelder arbeid med lovfestede minoritetsspråk og
tegnspråk?
Ålands status som enspråkigt svenskt landskap och självstyrelselagen är i sig ett minoritetskydd och inom
åländsk lagstiftning finns inte skydd av andra minoritetsspråk men ett intensivt arbete sker inom
myndigheter och tredje sektorn för att på olika sätt stöda de som flyttar till Åland med ett annat modersmål.
Särskilt inflyttningen från icke-nordiska länder har ökat markant de senaste åren. År 2016 talades cirka 63
olika språk på Åland (ÅSUB 2017:4). Sedan dess har antalet språk ökat. Hösten 2017 hade en tiondel av
eleverna i åländska grundskolor ett annat modersmål än svenska och antalet språk uppgick till 35 (ÅSUB:
2017:3).
Inom grundskolan planeras ett utökat språkprogram för att befrämja EU:s mål om att varje studerande ska
lära sig två främmande språk utöver sitt eget modersmål. Likaså avses Svenska som andra språk införas i
grundskolan i och med att en ny läroplan introduceras. Sedan 2016 finns möjligheten att läsa Svenska som
andra språk både inom den allmänbildande utbildningen och grundläggande yrkesutbildningen
(gymnasieutbildningen).
Åländska skolor på alla nivåer deltar också i Erasmus+ och ett informationsarbete pågår fortlöpande för att
öka intresset för programmet.
Teckenspråk kan liksom tidigare undervisas som separat läroämne för gravt hörselskadade och andra elever
som behöver språket. Studier i teckenspråk fyller samma uppgift för döva barn som undervisningen i
svenska för hörande barn. Enligt läroplanen för grundskolan på Åland ges undervisningen i teckenspråk
under en del av de veckotimmar som är reserverade för svenska och andra språk. I syfte att utveckla och
stöda undervisningen för hörselskadade elever är det med hänsyn till Ålands litenhet angeläget att samverka
med myndigheter och intresseorganisationer inom tredje sektorn i Sverige och Finland.

4. Norden som språklig foregangsregion
 Er det siden 2015 gjennomført særlige innsatser knyttet til språkpolitisk interessante områder, f.eks. at
myndigheter henvender seg til borgerne i et klart og forståelig språk?
I samband med lanseringen av en ny uppdaterad webbplats för Ålands landskapsregering ordnades kurser i
klarspråk för alla anställa. Nästa år kommer liknande kurser att ordnas för att säkerställa det kontinuerliga
arbetet med att skriva tydliga och lättlästa texter. Som ett exempel på detta arbete kan nämnas att Ålands
hållbarhetsagenda finns i en lättläst version. Liknande insatser sker också på kommunal- och skolnivå.

