
Det samfunnsvitenskapelige fakultet  
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 

 

  

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 
Postadr.: Postboks 1096 Blindern, 0317 Oslo 
Kontoradr.: Harriet Holters hus, Moltke 
Moes vei 31, 0851 Oslo 

Telefon: 22 85 52 57 
Telefaks: 22 85 52 53 
postmottak@sv.uio.no 
www.sv.uio.no 
Org.nr.: 971 035 854 

 

 

Til:    Instituttstyret      

Fra:   Instituttleder    

Sakstype:   Diskusjonssak 

Saksnr:   37/2020 

ePhorte:   

Møtedato:  24. juni 2020 

Notatdato:  18. juni 2020 

Saksbehandler:   Anniken Hagelund 

 

Utvikling av lokal språkpolitikk ved ISS 

Utvikling av lokal språkpolitikk ved ISS.  
 

Staben på ISS blir stadig mer internasjonal ettersom vi rekrutterer både faste og midlertidige ansatte utenfra 

Norge og Skandinavia. Dette er en ønsket utvikling der internasjonalt ansatte bringer med seg kompetanse og 

nye perspektiver som kan utvikle ISS som fagmiljø. Men det stiller også instituttet overfor nye utfordringer 

med tanke på å inkludere internasjonalt ansatte på en god måte, samtidig som vi ivaretar viktige 

samfunnsoppdrag knyttet til universitetets rolle i en nasjonal kontekst.  

I deler av staben har det oppstått en diskusjon om arbeidsspråket på ISS bør være engelsk. Uavhengig av om 

man støtter dette synspunktet eller ikke, peker den pågående diskusjonen mot et behov for at ISS utvikler en 

tydelig språkpolitikk som er godt forankret i staben. I dette notatet gjør jeg rede for en del av de hensyn som 

må ivaretas og balanseres når en slik politikk skal utvikles. 

Politiske retningslinjer 
Universitets- og høgskoleloven gir universitetene et klart ansvar for å ivareta og videreutvikle norsk 

fagspråk. §1-7 lyder: «Universiteter og høyskoler har ansvar for vedlikehold og videreutvikling av norsk 

fagspråk». 

Ved ISS finnes landets største og sterkeste fagmiljøer for henholdsvis sosiologi og samfunnsgeografi, 

noe som i praksis gjør instituttet til landets viktigste aktør i å ivareta og utvikle et norsk fagspråk for 

disse to disiplinene.  

I UH-lovens forarbeider heter det at norsk som generelt utgangspunkt skal være hovedspråket ved 

norske universitet, samtidig som prinsippet om parallellspråklighet skal gjelde. (Se bl.a. Prop 108 L 

(2019-2020) Lov om Språk for nærmere omtale av dette.) 
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Språkrådet gir UH-sektoren råd om hvordan vi kan utføre våre lovpålagte oppgaver med å bevare og 

videreutvikle norsk fagspråk. Det har bl.a. utviklet en veileder med en rekke råd som kan være relevante 

for oss: https://www.sprakradet.no/Sprakarbeid/Forsking-og-hogre-utdanning/vegvisar-for-sprakval-i-

universitets-og-hogskulesektoren/ Språkrådet anbefaler bl.a. at det utvikles språkpolitiske retningslinjer 

lokalt, og at både ansatte og studenter trekkes inn i denne prosessen.  

Utgangspunktet for Språkrådets rådgivning er prinsippet om parallellspråklighet. Dette handler om at 

flere språk (i praksis: norsk (eller skandinavisk) og engelsk) kan anvendes parallelt uten at det ene skal 

fortrenge det andre. Dette uttrykker en bevisst språkpolitisk strategi som har som formål å unngå at all 

akademisk virksomhet skal foregå på ett språk, i praksis engelsk. Dette er en strategi som universiteter i 

alle de nordiske landene har sluttet seg til i lys av en språklig utvikling preget av det som gjerne kalles 

domenetap til engelsk: Mer og mer undervisnings- og forskningsaktivitet som tidligere foregikk på 

norsk, foregår nå på engelsk.  

Når vi nå diskuterer språkpolitikk på ISS har dette bl.a. utgangspunkt i et engasjement for internasjonalt 

ansattes arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver et ansvar for de ansattes psykososiale 

arbeidsmiljø. Det er imidlertid vanskelig å finne informasjon f.eks. hos Arbeidstilsynet om hva slags 

forpliktelser dette medfører overfor arbeidstakere som ikke snakker norsk. Inntrykket er at lovverket sier 

lite om valg av kommunikasjonsspråk, men understreker at arbeidsgiver har et ansvar for at sikkerhet, 

helse og kommunikasjon på arbeidsplassen ivaretas og derfor må sikre at kommunikasjonen blir god 

nok. Dette er på Arbeidstilsynets nettsider særlig tematisert med referanse til byggenæringen, noe som 

muligens kan tolkes som at språklige utfordringer i akademia i liten grad har blitt tematisert i termer av 

arbeidsmiljølovens krav. Det utelukker ikke at språkspørsmål kan være viktige for enkeltpersoners 

opplevelse av sitt psykososiale arbeidsmiljø, og at arbeidsgiver må ta dette på alvor.  

 

Lokale rammebetingelser 

Parallellspråklighet er det førende prinsipp også for UiOs språkpolitikk: https://www.uio.no/for-

ansatte/arbeidsstotte/profil/sprak/retningslinjer/  

UiO definerer parallelspråklighet som at «at norsk ivaretas som hovedspråk samtidig som det tilrettelegges 

for språklig mangfold, hvor engelsk er det primære fremmedspråket.» Retningslinjene er nokså 

overordnede og sier lite om hvordan den konkrete arbeidshverdagen på instituttene bør organiseres. I så 

måte er Språkrådets veileder et mer velutviklet arbeidsredskap.  

Denne språkpolitikken har sitt opphav bl.a. i et utvalgsarbeid publisert i 2006: 

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/profil/sprak/retningslinjer/hveem-utvalgets-innstilling-

2006.pdf  

https://www.sprakradet.no/Sprakarbeid/Forsking-og-hogre-utdanning/vegvisar-for-sprakval-i-universitets-og-hogskulesektoren/
https://www.sprakradet.no/Sprakarbeid/Forsking-og-hogre-utdanning/vegvisar-for-sprakval-i-universitets-og-hogskulesektoren/
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/profil/sprak/retningslinjer/
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/profil/sprak/retningslinjer/
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/profil/sprak/retningslinjer/hveem-utvalgets-innstilling-2006.pdf
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/profil/sprak/retningslinjer/hveem-utvalgets-innstilling-2006.pdf
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Dette utvalget organiserte sitt arbeid etter de fire hovedpunktene utdanning, forskning, formidling og 

administrasjon, som vi kan gjenkjenne som hovedkategoriene i nærmest alt av strategi- og 

plandokumenter ved UiO.  

Hovedretningslinjene kan kort oppsummeres som at valg av publiseringsspråk må være individuelt, at 

utdanning på begynnernivå skal foregå på norsk men med mulighet for større innslag av engelsk på 

høyere nivåer, at formidling til det norske samfunn i hovedsak vil foregå på norsk, og at norsk er det 

administrative språket ved UiO. Prinsippet om parallellspråklighet er gjennomgående, herunder en 

forståelse av at målet er at studenter og ansatte kan fungere på to språk.  

Utfordringen med prinsippet om parallellspråklighet er at det hviler på en forutsetning om at de fleste i 

det minste har en passiv forståelse av både norsk og engelsk. Det er ikke nødvendigvis tilfellet, særlig 

ikke for nyansatte og midlertidig ansatte. 

Internasjonalt fast ansatte forplikter seg gjennom sine arbeidskontrakter til å lære norsk i løpet av en gitt 

periode, ved ISS 2 år. Ved ISS har praksis de senere år vært gi timer i timeregnskapet for 

språkopplæring til fast ansatte – både til faktisk medgått tid til kursdeltakelse og noe til forberedelse. 

Denne typen investering i nyansattes språkopplæring har, etter det jeg kjenner til, ikke vært allmenn 

praksis ved fakultetet for øvrig. Men i den siste oppdateringen av timeregnskapssatser er også dette 

inkludert som en felles sats for alle enheter: Faktisk medgått tid + 1 time per kursgang. Ansatte som ikke er 

forpliktet til å lære seg norsk (midlertidig ansatte) får på ISS ikke fratrekk i timeregnskapet for å delta på 

norskkurs, men vi betaler for opplæring og tilrettelegger arbeidstiden for medarbeidere som ønsker dette. ISS 

har i liten grad opplevd en etterspørsel etter opplæring i engelsk blant sine ansatte, men det er i 

utgangspunktet rimelig å tenke seg at også norskspråkliges behov for engelskopplæring kan støttes på 

tilsvarende vis når ansatte trenger dette for å kunne fungere på et parallellspråklig universitet.  

Ved HF ble det nylig publisert en rapport om språkopplæring og språkkrav som inneholder mange 

interessante forslag (https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2020/vedlegg/200612-v2-rapport-

fra-arbeidsgruppen_til_fs.pdf). Det foreslås bl.a. å definere tydeligere språkkrav i form av Bergenstest etter 

to år og undervisning på norsk etter tre år, men også å gi bedre støtte både til internasjonalt ansatte (tid til 

opplæring, mentorordning) og ledere (maler for samtaler om språk, utvikling av oppfølgingsplaner) etc.  

Ofte blir spørsmålet om språkopplæring redusert til en diskusjon om antall timer avsatt til formelle 

språkkurs. Men de fleste som har lært fremmedspråk har også erfart at de uformelle opplæringsarenaene er 

viktige. Nyansattes tilgang til slike uformelle arenaer for språklæring varierer trolig bl.a. avhengig av hva 

slags venne- og familienettverk de har tilgang til. Det kan derfor argumenteres for at ISS som arbeidsgiver 

også har et ansvar for å tilby sine ansatte arenaer for uformell språklæring, gjennom et reelt parallellspråklig 

arbeidsmiljø.  

På UiO er norsk tydelig definert som det administrative språket. Dette er også hjemlet i Lov om målbruk 

i offentleg teneste. Det betyr at administrasjonen i hovedsak leverer sine saker på norsk. Det betyr også 

at møter i organer av typen instituttstyre og programråd, som er en del av fakultetets formelle 

https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2020/vedlegg/200612-v2-rapport-fra-arbeidsgruppen_til_fs.pdf
https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2020/vedlegg/200612-v2-rapport-fra-arbeidsgruppen_til_fs.pdf
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styringsstrukturer, har sakspapirer på norsk og i utgangspunktet foregår på norsk. I tråd med prinsipper 

om parallellspråk er det imidlertid ikke noe i veien for at medlemmer kan velge å holde sine innlegg på 

engelsk.  

Også studentenes rolle i universitetsdemokratiet er et hensyn som må ivaretas i diskusjoner om 

arbeidsspråk ved instituttet. Hovedtyngden av våre studenter er norsktalende og er trolig mest 

komfortable med å snakke norsk i møter. På den andre siden, vi har også både studenter og midlertidig 

ansatte som ikke snakker norsk og som ikke har en forpliktelse til å lære seg norsk – disse har i praksis 

liten mulighet til å engasjere seg i fora der norsk er arbeidsspråk.  

 

Til styrets diskusjon 
 

Styret bes diskutere de problemstillinger som her skisseres. Er det noen av de hensynene som skisseres over 

som bør gis særlig prioritet? Er det andre hensyn som også må inkluderes i debatten? Hvordan kan ISS best 

mulig jobbe fremover med sikte på å utvikle lokale språkpolitiske retningslinjer? Hvor omfattende skal ISS 

arbeid med språkpolitiske retningslinjer være? Skal vi primært fokusere på de temaene som har vekket 

diskusjon denne våren, altså våre interne møter og korrespondanser, eller skal vi ta opp tematikken i sin fulle 

bredde inkludert undervisning, forskning og formidling? 

Styret bes kort sagt om å legge noen føringer for en videre prosess for å utvikle lokal språkpolitikk. Det er til 

slutt styret som må vedta en slik politikk.  

 
 

Anniken Hagelund     Inger-Lise Schwab                                              

instituttleder      kontorsjef 
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