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Forord 
  
Utvalget for språkpolitikk ved Universitetet i Oslo ble oppnevnt 12. oktober 2005. Dets 
oppgave har vært å fremme forslag om prinsipper og retningslinjer for språkbruk ved 
Universitetet i Oslo. Utvalget leverer med dette sin innstilling med vedlegg. 

Utvalget har bestått av senterleder ved TIK-senteret og professor ved Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet, Helge Hveem (leder), Per Thomas Andersen, professor ved 
Humanistisk Fakultet, Ragnhild E. Hoen, lingvistikkstudent også ved HF, og Ute Krengel, 
førsteamanuensis ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Sekretær for utvalget har 
vært Ram Gupta, informasjonskonsulent ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.  

Utvalget har hatt seks møter. Det har under arbeidet gjennomført intervjuer med UiOs 
administrative ledelse, dekanatene for flere fakulteter, ledere, mellomledere og 
førstelinjemedarbeidere, Studentparlamentets ledelse, utvalgte vitenskapelig ansatte og med 
ledelsen i Norsk Språkråd og i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Fra ledere 
ved andre fakulteter, også som har vært direkte representert i utvalget, har det vært innhentet 
synspunkter på mer uformell basis.  

Utvalget har med støtte av Universitetsdirektøren også gjennomført en 
spørreundersøkelse blant alle vitenskapelig ansatte og blant et representativt utvalg av 
studentene ved UiO. Studieadministrativ avdeling, Pedagogisk forskningsinstitutt og USIT 
har bistått med tilrettelegging av undersøkelsen som er gjennomført over Internett. 
Bearbeiding og analyse av statistiske data og en stor mengde kommentarer er utført av 
studentene Nils Olav Refsdal og Hanna Andresen. Undersøkelsen har en svarprosent på 48 
blant alle de rundt 3600 vitenskapelig ansatte og på 32 prosent blant et utvalg på i alt 5500 
studenter. En egen undersøkelse blant administrativt ansatte planlegges gjennomført etter at 
denne innstilling er presentert. 
 Utvalget vil takke alle som har bidratt gjennom intervjuer og spørre-undersøkelse. Det 
rettes en spesiell takk til informasjonsdirektør Helge Kjøllesdal og studiedirektør Monica 
Bakken for deres bistand, til professor Ottar Hellevik for råd om spørreundersøkelsen, og til 
kommunikasjonsrådgiver Michael Rogers for oversettelse til engelsk, førsteamanuensis 
Ingeborg Kongslien og professor Dagfinn Worren for nynorskoversettelse av spørreskjema og 
sammendrag, professor Hanne Gram Simonsen for korrekturlesing. 
 
 
 
 
Blindern, 27. mars 2006 
 
 
Helge Hveem (leder)  Per Thomas Andersen  Ragnhild Eline Hoen 
   

Ute Krengel   Ram Gupta (sekretær) 
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Samandrag 
 
Utvalet har hatt som mandat å vurdere korleis UiO bør tilpasse skyldnaden sin som norsk 
kulturinstitusjon til dei krava som følgjer av ambisjonen om å vere eit internasjonalt anerkjent 
forskingsuniversitet og lærestad. Det har særleg hatt i oppdrag å vurdere kva for prinsipp UiO 
bør leggje til grunn når det gjeld språkbruk i undervisning, bruk av engelsk (eventuelt eit anna 
framandspråk) som internt arbeidsspråk, og eigen innsats i å utarbeide læremateriell på norsk. 
Språk som eige forskingsfelt har lege utanfor mandatet. Det er også utanfor mandatet for 
utvalet å vurdere forholdet mellom nynorsk og bokmål. Dei pliktene som UiO har her, er 
dekte av eksisterande lovgiving. 
 Innstillinga foreslår for Universitetsstyret at det stadfestar som overordna prinsipp at 
norsk er hovudspråk ved UiO, og at universitetet har eit ansvar for å ivareta og utvikle norsk 
som fagspråk. Dermed yter UiO sitt til at norsk står ved lag som nasjonalt domenespråk for 
høgare utdanning og forsking og i vidare forstand til naudsynt kompetanse for samfunn og 
næringsliv, vedlikehald av naudsynte føresetnader for ein norsk kulturell identitet og for eit 
fungerande demokrati. Samstundes foreslår utvalet parallellspråklegheit som sentralt 
prinsipp; det vil seie at dei tilsette og studentane blir stimulerte til å oppnå høg kompetanse i 
framandspråk samstundes som norsk blir sikra som hovudspråk. Utvalet slår fast at det ikkje 
ligg føre nokon motsetnad, men snarare ein symbiose der godt norsk fagspråk og 
framandspråkleg kompetanse styrkjer kvarandre gjensidig. I pakt med dette fremjer utvalet 
framlegg om tiltak med sikte på å gjere forskarane ved UiO godt skikka til å hevde seg på 
godt engelsk i internasjonale forskingsfellesskap. Samstundes skal UiO medvirke til at tilsette 
og studentar held vedlike eller skaffar seg ein grunnleggjande kompetanse i minst eitt anna 
framandspråk. 
 Utvalet slår fast at forskingsspråket, for publisering og kommunikasjon innan 
fagmiljøet, står kvar einskild fritt til å velje. Val av språk for publiseringsføremål skjer ut frå 
behovet for å kommunisere med eit fagleg fellesskap og andre tilsvarande grunnar. Det bør 
ikkje på nokon måte regulerast gjennom finansieringssystemet. Utvalet foreslår difor at 
finansieringssystemet og andre insentivordningar må jamstelle publisering på norsk og 
engelsk eller andre framandspråk. For å sikre parallellspråklegheit også på dette bruksområdet 
foreslår utvalet at det blir innført ei plikt til å lage fyldige og kvalitetsmessig gode samandrag 
av avhandlingar på norsk dersom teksten er på engelsk eller eit anna framandspråk, og 
motsett dersom teksten er på norsk. Denne ordninga skal også gjelde for masteroppgåver. 
Utvalet legg også stor vekt på at alle fagmiljø ved UiO skal ta ansvar for å halde vedlike og 
utvikle fagterminologi på norsk innan faget sitt, samstundes som det på dette området i mange 
fag er naudsynt med eit nasjonalt samarbeid. 
 Undervisninga på begynnarnivå skal i hovudsaka vere på norsk (språkfaga er naturleg 
nok haldne utanfor). Det må difor som regel finnast innføringsbøker eller tilsvarande 
undervisningsmateriell på norsk for bruk i pensum på alle fagområde. UiO bør sjølv 
stimulerast til å utarbeide slike bøker, men samstundes fremje dette arbeidet på nasjonalt nivå. 
På høgare nivå bør alle relevante fag utvikle undervisningstilbod som medverkar til å 
internasjonalisere studia og sosialisere studentane inn i relevante internasjonale 
forskingsfellesskap. 
 Språkbruken ved formidling og i administrasjons- og informasjonsverksemda ved UiO 
er primært norsk. Utvalet fremjar fleire framlegg med sikte på å tilpasse dette prinsippet til 
dei krava som internasjonaliseringa stiller. Det krev til dømes at UiO følgjer eit ’nøydd-til-å-
vite’-prinsipp og sørgjer for stendig informasjon omkring vesentlege saker og tilhøve på 
engelsk, når det gjeld allmenn informasjon om UiO også på andre framandspråk. 
Forskingsformidlinga må også i somme samanhengar skje på framandspråk mellom anna for å 
formidle tverrfagleg til eit internasjonalt miljø. 
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 Administrasjons- og informasjonsverksemda er ofte andletet til UiO utover. Utvalet 
foreslår fleire konkrete tiltak med sikte på å sikre godt administrativt språk i forholdet til fleire 
ulike målgrupper. Det foreslår at Universitetsstyret får greidd ut grunnlaget for eit (eventuelt 
fleire) kompetansesenter for språk ved UiO slik det er lagt opp til i Danmark. Det har 
registrert eit klart behov blant tilsette for kursing, hjelp til språkvask og andre konkrete 
oppgåver som må løysast i samsvar med dei kvalitetsmåla som er sette opp. Kurstilbodet 
overfor studentane bør også bli meir regelmessig og breiare. 
 Spørjeundersøkingane utvalet har gjort mellom tilsette og studentar har i stor grad 
stadfesta synspunkta som utvalet har, og samstundes vist at den språklege praksisen må bli 
tydelegare. Dei har også stadfesta at språkpolitikk og –praksis opptek svært mange mellom så 
vel dei tilsette som studentane. Engasjementet er stort. Dette stadfestar etter utvalet si meining 
at det er både behov for og legitimt å gi språkpolitikken høgare prioritet ved UiO. Det trengst 
samstundes ei klarare fordeling av ansvar og betre informasjon om språkpolitikk og –rutinar 
til alle det vedkjem, og ikkje minst klarare signal til søkjarar på studieplassar og utanlandske 
søkjarar til stillingar. 
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Summary in English 
 
Summary in English will be available later. 
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Summary in English will be available later 
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Innledning: mandat 
 
Universitetet i Oslo (UiO) er snart 200 år. Som landets største og eldste akademiske 
institusjon har det fortsatt et spesielt ansvar som kulturbærer generelt og forvalter av 
fagkulturene spesielt. I de neste hundre årene må institusjonen makte å ta dét ansvaret og 
samtidig gjennomføre sin målsetting om å etablere seg som et universitet på høyt 
internasjonalt nivå. 

UiO ble startet som et unionsprosjekt, men utviklet seg som et nasjonalt prosjekt. Nå 
var det neppe noe mål for den akademiske stab fra starten av å styrke og utvikle norsk som 
språk. Et universitetsstudium i ’morsmålet’ kom først i 1871. Det nasjonale språkprosjekt 
vokste snarere fram etter hvert som UiO utviklet seg i takt med nasjonsbyggingen i det 19. 
århundre. Nærmere vår tid ble nasjonalspråkets betydning befestet i de politiske institusjoner, 
i kulturlivet og i betydelig grad også i den akademiske verden. På bred front ble det arbeidet 
med å møte internasjonal språkutvikling med norsk fagterminologi.  

For noen år siden ble den såkalte ’norskparagrafen’, som fastsetter norsk som 
undervisningsspråk, tatt ut av Lov om universiteter og høyskoler. Ønsket om 
internasjonalisering av høyere utdanningsinstitusjoner er de siste årene blitt et sentralt politisk 
mål og var én av begrunnelsene. I UiOs Strategisk plan for 2005-09 er internasjonalisering et 
viktig punkt. Planen sier derimot intet om språkpolitikk. Mens vern om samisk språk, kultur 
og samfunnsliv er hjemlet i Grunnloven (§ 110).1 

Dette er noe av bakgrunnen for at UiO har satt ned et utvalg med mandat å fremme 
forslag til intern språkpolitikk. Utvalgets mandat har vært å vurdere hvordan UiO bør 
avstemme to sentrale målsettinger: på den ene siden dets forpliktelse som kulturinstitusjon til 
å bidra til å holde norsk fagspråk levende og i utvikling, og på den andre siden universitetets 
ambisjon om å være et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet og lærested. Utvalget ble 
spesielt bedt om å vurdere hvilke prinsipper UiO bør legge til grunn når det gjelder språkbruk 
i undervisning, bruk av engelsk (eventuelt andre fremmedspråk) som internt arbeidsspråk, og 
egen innsats i utarbeiding av læremateriell på norsk (se Vedlegg A). Dets oppgave har vært å 
se på universitets faglige virksomhet i stort, ikke for eksempel på norsk språk som eget 
forsknings- og utdanningsfelt. 

Utvalget har fått gjennomført en spørreundersøkelse blant ansatte og studenter for å 
kartlegge praksis og holdninger og for å invitere til innspill fra disse gruppene. Den store 
deltakelsen i undersøkelsen og svarene den har gitt, reflekterer et meget stort engasjement i 
språkpolitiske spørsmål hos både ansatte og studenter ved UiO. Den har gitt utvalget en rekke 
råd og forslag. Resultatene fra undersøkelsen har imidlertid ikke vært styrende for utvalgets 
konklusjoner. En rekke av forslagene bør samtidig vurderes fulgt opp av de relevante enheter 
innenfor UiO etter at Universitetsstyret har fattet sitt vedtak og materialet er gjort allment 
tilgjengelig. 

Målet med denne innstilling er å fremme forslag for språkpolitikken ved UiO ut fra det 
mandat utvalget er gitt. Det gjøres ved å foreslå noen overordnede prinsipper og en del 
konkrete forslag til handling.  

Norsk må være hovedspråket ved UiO. Forskning viser at læringseffekten ved bruk av 
engelsk i undervisning er 20-30 prosent mindre enn ved bruk av morsmål. For de aller fleste 
studenter gjelder det fortsatt at ”man lærer best på det språket man kan best”.2 Men samtidig 

                                                 
1 I en leder i Lov og rett av 8. mai 2004 reises spørsmålet om ikke også majoritetskulturen i en tid med sterkt 
internasjonaliseringspress bør ha støtte i Grunnloven. 
2 Frøydis Hertzberg, ”Hvilken faglig og pedagogisk betydning har lærebøker på norsk i universitets- og 
høyskolestudier?”, Maal og Minne, no 1 (1996): 95-102. 
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må det legges et godt grunnlag for parallellspråklighet3. Språkpolitikken må ta høyde for at 
universitetet er gitt i mandat å internasjonalisere sin virksomhet. Den må reflektere målet om 
å kunne rekruttere og holde på høyt kvalifiserte forskere fra hele verden og ta imot 
utenlandske studenter. Utvalget mener at det grunnleggende sett ikke er noen motsetning, men 
snarere betydelig samsvar mellom disse to målsettingene.    

Utvalget anser at språkpolitikken ved UiO må bli et prioritert område. Engasjementet 
både ansatte og studenter har vist i saken, viser at dette har bred støtte. De fleste av de 
prinsipper og konkrete tiltak som foreslås nedenfor, kan gjennomføres innenfor rammen av 
eksisterende ressurser. Noen av dem forutsetter imidlertid ressurser som går ut over denne 
rammen. Flere er det også av ressursmessige hensyn og andre grunner naturlig å realisere på 
nasjonalt nivå. Enkelte særlig ressurskrevende tiltak blir identifisert. Det blir også pekt på 
tiltak som forutsetter tilførsel av ressurser til ny eller forbedret infrastruktur. 
 

                                                 
3 ‘Parallellspråklighet’ brukes i forbindelse med domener der to eller flere språk er i alminnelig bruk og der ett 
språk, i dette dokumentet norsk, vil være det foretrukne i språkvalget når det ikke er mer formålstjenlig å bruke 
et fremmedspråk.  For forklaring av ”domene”, se fotnote 6 nedenfor.  
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     Del I 
 
 

1. Utfordringene. Historisk bakgrunn, problemstillinger og 
dilemma i språkpolitikken 

 
Det norske språket har alltid vært påvirket av fremmedspråk. Det har utviklet seg ved å ta 
opp fremmedspråklige elementer. Slik er det også med fagspråket. Samtidig har det over 
flere tiår vært arbeidet bevisst med å utvikle norsk fagterminologi. Mye tyder imidlertid 
på at påvirkningen fra andre språk i dag er sterkere og bredere enn på lenge. Denne 
påvirkningen er ikke dramatisk og er selvsagt ikke nødvendigvis uønsket. Men i den grad 
påvirkningen representerer et problem, er spørsmålet om den skjer fordi den oppfattes 
som ’objektivt’ umulig å kontrollere, enn si begrense, eller fordi vi selv (’subjektivt’) 
ikke aktivt har reflektert over hvordan vi kan møte de utfordringer den byr på. 

Stortingsmelding nr. 48 (2002-03) og Språkrådets utredning Norsk i hundre! viser 
at vi ikke kan ta det for gitt at norsk består som nasjonalspråk ut dette århundret. Skal 
dette sikres, mener Språkrådet at det må utformes en samlet språkpolitikk basert på tre 
demokratiske rettigheter: retten til nasjonalspråk, retten til morsmål og retten til 
fremmedspråk. Hva betyr dette i så fall for UiO og det bidrag det skal gi? 

Utvalget står overfor et begrenset mandat – å utforme intern språkpolitikk ved 
UiO. Samtidig er det ikke mulig å utforme en språkpolitikk for UiO uten at denne settes 
inn i den større sammenheng. De politiske og økonomiske rammebetingelsene som omgir 
universitetet, påvirker også språkpraksis. Målet om økt internasjonalisering og det nye 
finansieringssystemet er eksempler. Nå har forskningen stort sett alltid vært og vil 
fortsette å være grunnleggende åpen og dermed også internasjonal i sin karakter. Men i 
tillegg til disse forhold spiller andre og til dels nye faktorer en rolle: Universitetene 
forventes å gjøre mer for å formidle sin forskning til storsamfunnet og vise sin nytte. De 
må samtidig forholde seg til endringer som følger av at det vokser fram et globalt marked 
innenfor universitets- og høyskoleutdanningen.  

Hvordan påvirker disse faktorene og hvordan bør de påvirke universitetet og dets 
ansatte? Hva betyr det at vi i større grad rekrutterer ansatte internasjonalt og at studentene 
skal delta i utvekslingsprogrammer med utenlandske læresteder? Hva betyr det nye 
finansieringssystemets favorisering av publisering på fremmedspråk for de ansattes og for 
institusjonens valg av språk? 

I juridiske fag er studieobjektet i forskningen for en stor del norske rettskilder og 
norsk dermed naturlig forskningsspråk. Innenfor flere andre fagfelt er forskningsspråket 
et fremmedspråk, i praksis engelsk. Dét forekommer for mange å være både naturlig og 
nødvendig. Innenfor matematikk, naturfagene og medisin er fagspråket symbolmettet og 
selve språkbruken derfor ikke noen helt avgjørende del av den vitenskapelige 
kommunikasjon. Men også disse fagene trenger et norsk fagspråk, og de bør bidra til å 
opprettholde bruk av flere fremmedspråk.  

Variasjon og pluralisme i språkbruk er både for den enkelte og for institusjonen 
en fordel snarere enn et problem. Utvalget mener at den varierte fremmedspråklige 
kompetansen som finnes blant ansatte og studenter er en lite utnyttet ressurs. 55 prosent 
av studentene oppgir for eksempel at de kan tysk, 36 prosent fransk og 19 prosent spansk. 
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For de fleste av dem betyr ’kan’ at de kan lese eller forstå språket, ikke skrive godt på 
det. Men for flere undervisningsformål kan dette være tilstrekkelig. 

Spørsmålet kan samtidig stilles slik: er de ansatte ved UiO og andre norske 
universiteter og høyskoler egentlig dyktige nok i fremmedspråket de anvender? Er det 
tilstrekkelig at ansatte og studenter anvender engelsk dersom det skjer på middels eller 
endog dårlig engelsk? Dersom det synes ganske åpenbart at dette ikke er tilfelle, hva bør i 
så fall gjøres? Bør UiO satse mer tid og ressurser på å dyktiggjøre sine ansatte og 
studenter i fremmedspråk? Eller kan det satse på at engelsk i økende grad blir det 
internasjonale lingua franca4 og at lokale varianter vil bli stadig mer brukt på bekostning 
av ’standard’ engelsk?5 Eller kan vi nøye oss med å ”knote” – anvende et annenrangs 
engelsk fordi store deler av verden også gjør det?  

Dersom UiO tar betydningen av variasjon og pluralisme på alvor, må det også ta 
stilling i debatten om to fremmedspråk skal være et krav i ungdomsskolen, som 
Barcelona-erklæringen forutsetter, eller underlagt valgfrihet. Dekanene ved de 
humanistiske fakultetene i Norge har gitt klart uttrykk for at de støtter et slikt krav.  

I praksis synes internasjonalisering av språkbruken i dag å innebære 
’anglifisering’ eller kanskje ’amerikanisering’. Spørsmålet er altså: må engelsk bli helt 
dominerende som fremmedspråk, eller har UiO et ansvar for at også ansatte utenfor 
språkfagene anvender andre fremmedspråk? Videre: hva betyr det for norsk som 
domenespråk6 på et fagområde at så godt som all forskning publiseres på fremmedspråk? 
Og hva betyr det for undervisningen på norsk at lærebøkene ofte er på fremmedspråk? På 
den annen side er det administrative språket per i dag norsk. Hva betyr dét for nyansatte, 
gjesteforskere og studenter fra utlandet? Har ikke de krav på at viktig administrativ 
informasjon også gis på engelsk? 
 Parallellspråklighet som overordnet strategi innebærer at språkpolitikken utformes 
i spennet mellom behovet for internasjonalisering og behovet for fagspråk på norsk i det 
norske samfunnet. Utvalget ser det som sin oppgave å foreslå tiltak som UiO bør utvikle 
for å sikre at begge disse behovene blir ivaretatt. 
 De fleste ansatte og studenter ved UiO vil i overskuelig framtid ha norsk som 
morsmål. Norsk vil være det språket de behersker, eller bør beherske best. Behersker de 
norsk godt, er de også bedre i stand til å lære seg å beherske fremmedspråk godt. Det er 
derfor ingen motsetning mellom det å sikre norsk fagspråk og det på den annen side å bli 
bedre i stand til å beherske fremmedspråk. Det er snarere å betrakte som en fordel, 
kanskje en forutsetning å gjøre det første for å oppnå det siste. Samtidig er det viktig å 
legge til grunn at UiO i dag rekrutterer sine studenter og ansatte fra et stadig mer 
multikulturelt og multispråklig samfunn. Sammenhengen mellom å beherske morsmål og 
fremmedspråk gjelder naturligvis også for alle med et annet morsmål enn norsk. På denne 
bakgrunn er det viktig at det norske utdanningssamfunnet gjennom skoleverket sikrer og 
ivaretar retten til morsmål. Men skal denne gjensidig befruktende flerspråklighet fullt ut 
bli en realitet, må det stilles krav til den enkelte. Det må også anvendes insentiver og 
samtidig stilles ressurser til rådighet for enhetene.  

                                                 
4 Et lingua franca er et hjelpespråk som brukes jevnlig som kommunikasjonsmiddel når personer med 
forskjellig morsmål kommuniserer og ikke behersker hverandres morsmål.  
5 Dette vil ifølge Financial Times 15.2.06 skje i økende grad. 
6 Med domene menes et område for menneskelig virksomhet som favner bredt, men samtidig er avgrenset i 
tid og rom; høyere utdanning og forskning representerer i denne sammenheng et domene. 



 12

 
2. Internasjonale sammenlikninger, felles utfordringer 

 
Norden og spesielt Skandinavia representerer i en internasjonal sammenheng en ikke 
ubetydelig språkfamilie. I et globalt perspektiv danner de tre skandinaviske språkene et 
språkfelleskap. De tre står overfor omtrent de samme utfordringer. Samspillet og den 
gjensidige forståelsen mellom de tre språkene – og islandsk – synes å ha blitt svekket i 
løpet av de siste tiårene. Muligheten for å holde norsk og spesielt norsk fagspråk levende 
og i utvikling kan i noen grad være betinget av at de skandinaviske språkene i større grad 
opptrer som et språkfelleskap. Mye taler derfor for at tendensen til svekket felleskap bør 
søkes snudd og samspillet gjenskapt.  
 Utvalget har sett på utviklingen av språkpolitikken innenfor forskning og høyere 
utdanning i de andre nordiske land og i Nederland (se Vedlegg B for en fyldigere 
presentasjon). I alle disse land har behandlingen av språkbruk beveget seg i spennet 
mellom behovet for internasjonalisering og behovet for å bevare nasjonalspråket. Mens 
det i alle land legges vekt på å være med i den internasjonale forsknings- og 
innovasjonsfronten, er det spesielt i nordiske land pekt på faren for domenetap for det 
nasjonale fagspråket og på at det kan ligge en ’selvkolonisering’ i en selvvalgt 
anglifisering av faglige samtaler. 
 Bare noen få nordiske universiteter har gjort egne utredninger om språkpolitikk 
og etablert en strategi for språkbruk. I alle de fire andre nordiske land er det imidlertid 
gjort undersøkelser på nasjonalt nivå, av myndighetene eller i et samarbeid mellom 
universitetene. Nordisk Ministerråd har fått utført tilsvarende undersøkelser. Samlet viser 
disse undersøkelsene en gjennomgående tendens over de siste tiårene til å legge vekt på 
internasjonalisering og til mer bruk av engelsk. Samtidig viser de at det i alle land, men 
spesielt Island og Danmark, legges vekt på å sikre at det nasjonale fagspråket består.  

I Danmark begrunner Kulturministeriet dette med at forskningen må kunne 
formidles til det danske samfunnet. Det foreslår derfor at formidling blir mer meriterende, 
at støtten til danskspråklige tidsskrifter økes, at arbeidet med dansk fagterminologi 
kartlegges og stimuleres, og at det må sikres at dansk er hovedspråket i videregående 
utdanning. En utredning utført av det danske Rektorkollegiet i 2003 fremmer en rekke 
forslag med sikte på både å styrke ferdigheter i bruken av dansk og styrke 
fremmedspråklig kompetanse. Utredningen følger opp ministeriets anbefaling om å 
styrke formidling på dansk. Den legger samtidig vekt på at engelsk ikke må overta helt 
for fransk, tysk og spansk blant fremmedspråk. Rektorkollegiet foreslår også at det 
opprettes egne sentre for språkkompetanse med ulike støttefunksjoner, spesielt med sikte 
på studentene. 
 I en svensk regjeringsproposisjon fra 2005 legges det i avsnittet om høyere 
utdanning særlig vekt på internasjonalisering. Samtidig tas det til orde for parallell 
anvendelse av engelsk og svensk i forskning og forskerutdanning og å kreve at 
avhandlinger på fremmedspråk skal inneholde fyldige sammenfatninger på svensk. I en 
utredning omkring svensk språkbruk som Nordisk Ministerråd fikk utført i 2001 påpekes 
det at den økte bruken av engelsk i alle fag medfører problemer både for studenter og 
lærere i undervisningssituasjonen. Situasjonen blir koplet til utviklingen i den svenske 
gymnasskolen. 



 13

 De universitetene som synes å ha kommet lengst i å utvikle en egen språkpolitikk 
er Åbo Akademi, Aarhus Universitet og Háskóla Íslands. Sistnevnte vedtok en 
språkpolitikk i 2004 som slår fast at tale- og skriftspråket er islandsk og at det gjelder 
forskning såvel som undervisning og administrasjon. Fremmedspråk kan anvendes på 
videregående kurs og innenfor forskningen, men hovedspråket for undervisning skal være 
islandsk og de ansatte oppfordres til å publisere på islandsk og arbeide med å utvikle 
fagterminologi. Samtidig tas det inn utenlandske studenter og det arbeides med å kunne 
tilby hele studieløp eller enkeltkurs på fremmedspråk. 
 Aarhus Universitet vedtok også en språkpolitikk i 2004. Der heter det at en 
realistisk og relevant språkpolitikk må innebære at studentenes kompetanse i dansk 
utvikles, universitetets forskning formidles på dansk, engelsk anvendes som et viktig 
redskap i internasjonaliseringen av forskning og utdanning, men også at studenter og 
ansatte må bidra til fremmedspråklig mangfold og at universitetet skal fremtre utad på ”et 
ordentlig engelsk” (se Vedlegg B). Dansk skal forbli det helt dominerende 
undervisningsspråk på bachelornivå. Samtidig skal studentene få tilbakemelding om 
språkbruk i tilknytning til faglige vurderinger, og eksamensbeviser skal inneholde 
opplysninger om språklig kompetanse. 
 Nederland og det belgiske Flandern gikk i 1980 sammen om foreningen 
”Taalunie” med sikte på å støtte det nederlandske språket i og utenfor 
nederlandskspråklige land. Bare en liten del av foreningens virksomhet retter seg mot 
forskning og høyere utdanning. I Nederland er det sterk vekt på internasjonalisering fra 
myndighetenes side, og en betydelig del av utdanningen på universitetsnivå foregår på 
engelsk. På den annen side er det vanligvis slik at disputaser gjennomføres på 
nederlandsk samtidig som avhandlinger skrevet på et fremmedspråk må inneholde et 
fyldig sammendrag på nederlandsk. Utenlandske studenter og forskere tar i stor 
utstrekning kurs i nederlandsk som tilbys dem gratis. Og en utredning som ble gjort for 
noen år siden går inn for at kurs på bachelornivå fortsatt i hovedsak bør gis på 
nederlandsk, mens kurs på høyere nivå gis (utenom språkfagene) på engelsk. 
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3. Praksis og holdninger ved UiO 
 
Utfordringen vi i Norge står overfor er den lille språkkulturens generelle utfordring – å 
overleve som en liten språkkultur i en globaliserende verden der store dominerer. Som 
vist ovenfor har flere land i Europa i løpet av de siste årene tatt grep for å verne om 
nasjonalspråket, og temaet har også fått større politisk betydning i de to øvrige 
skandinaviske land. Dét bør skje også i Norge. UiO må derfor ha som ambisjon å bidra til 
å sette språkpolitikken på den nasjonale politiske dagsorden. Det må også benytte den 
muligheten som er åpnet i og med den varslede stortingsmelding om språkpolitikken. 
 Ifølge USIT er noe over en fjerdedel av alle emner som tilbys ved UiO gitt på 
engelsk eller ”engelsk-ved-behov”. I rapporten om studiekvalitet opplyses det at 34 av 
120 studieprogrammer ved UiO nå er engelskpråklige og at flere fakulteter arbeider for å 
øke innslaget av slike programmer.7 I den spørreundersøkelsen som utvalget har fått 
gjennomført, blir en slik andel bekreftet. Samtidig bekreftes det at rundt halvparten av 
pensumlitteraturen på grunnivå (bachelor) er på engelsk, mens undervisningen i det alt 
vesentlige foregår på norsk. Bare noen få prosent av undervisning og pensumlitteratur er 
på et annet fremmedspråk. Dette står i kontrast til det faktum at mange av studentene selv 
oppgir at de behersker tysk, fransk eller et annet fremmedspråk ved siden av engelsk. 
Blant de spurte er det samtidig en utbredt oppfatning at innslaget av fremmedspråklig, i 
praksis engelskspråklig, pensumlitteratur ikke har økt i løpet av de seneste årene. Likevel 
merker utvalget seg at nesten to tredjedeler av studentene i undersøkelsen gir uttrykk for 
at forståelsen av pensum blir ”litt vanskeligere” (54 prosent) eller ”mye vanskeligere” (12 
prosent) dersom pensumlitteraturen er på et annet språk enn eget morsmål.  
 Forskningsspråket ved UiO er i dag et fremmedspråk, som regel engelsk. 70 
prosent av de vitenskapelig ansatte opplyser at deres siste publikasjon er på engelsk, 4 
prosent på et annet fremmedspråk. 35 prosent oppgir at de publiserte sine fem siste 
publikasjoner på engelsk, mens 6 prosent oppgir at de publiserte de fem siste på norsk. 
Engelskdominansen er som ventet særlig stor særlig innenfor MN- og medisinfag; 
Medfak har for eksempel hele 1000 PhD-kandidater som alle skriver på engelsk. Det 
fremmedspråklige innslaget i forskningen er imidlertid ikke bare synlig innenfor 
publisering. 11 prosent av de vitenskapelig ansatte ved UiO oppgir at deres fagmiljø 
anvender engelsk i den daglige (fagrelaterte) virksomheten, mens hele 26 prosent bruker 
norsk og engelsk, ytterligere 3 prosent norsk og et annet fremmedspråk.  

Samtidig er det viktig å fastholde at norsk og andre nordiske språk er de 
internasjonale forskningsspråk innenfor flere fagfelt der forsknings-materialet er norsk 
eller nordisk. Forskerne må, uansett språklig bakgrunn, beherske norsk eller nordisk for å 
kunne forske på denne typen materiale og for å være i stand til å kontekstualisere på en 
rimelig måte. Ofte publiseres det dels på norsk/nordisk, dels på engelsk i slike 
forskningsmiljøer. Det omfattende nordiske lovsamarbeidet og samarbeidet mellom 
nordiske jurister er ikke bare et uttrykk for at landene har nokså likt språk og langt på vei 
det samme begrepsapparatet. Det er også et uttrykk for at de har en felles rettskultur. Det 
er ikke minst på slike områder UiO må ta ansvar for å unngå domenetap. Dersom slike 
forskningsmiljøer skulle publisere bare på engelsk, ville det påvirke forskningen på en 

                                                 
7 Studiekvalitet og studiekvalitetsarbeid ved UiO 2004/05. Årsrapport til Universitetsstyret. 11.11.05. 



 15

uheldig måte. Det er derfor viktig at muligheten til å publisere på norsk på begge nivåer 
sikres, bl. a. ved nødvendig satsning på tidsskrifter og bokserier. 
 Undersøkelsene viser også at særlig mange av studentene, men også vitenskapelig 
ansatte savner norsk fagterminologi. En doktoravhandling antyder at det store svinnet 
blant nybegynnerstudenter kan skyldes at de ikke evner å lese og lære fra norsk fagstoff. 
Dette betyr i så fall at leseferdighetene i norsk i grunn- og videregående skole må 
styrkes.8 Videre mener hele 87 prosent av de spurte studentene at UiO bør tilby intensive 
språkkurs til studenter som planlegger et studieopphold i utlandet, mens kun 6 prosent 
sier seg ikke enig i dette. Mange studenter mener også at forelesere ikke snakker godt nok 
engelsk, og dette oppleves særlig som meningsløst i situasjoner der forelesere med norsk 
som morsmål må forelese på engelsk på grunn av at det er én student til stede som ikke 
forstår norsk. Dette står i samsvar med at mange vitenskapelig ansatte ytrer et ønske om 
kurs i akademisk engelsk, både skriftlig og muntlig. Det bør nevnes at også studentene 
selv og forelesere klager over studentenes manglende engelskkunnskaper, og etterlyser 
tilsvarende kurs i akademisk engelsk ved studiestart. 
 Studentparlamentet foreslår i sitt dokument Språk i akademia, vedtatt 09.03.06, at 
UiO bør tilby språkkurs i akademisk tysk og romanske språk, noe som vil oppøve evnen 
til å lese faglige tekster på andre fremmedspråk enn engelsk. Det foreslås videre at det 
skal opprettes terminologilister innen alle fag med ekvivalenter på bokmål, nynorsk og 
engelsk. SP mener også at det skal tilrettelegges for at minst ett semester, dvs. 30 
studiepoeng, av bachelorgraden skal kunne avlegges på engelsk, og være tilrettelagt slik 
at internasjonale studenter kan følge dem sammenhengende. Tilsvarende skal det tilbys 
minst ett engelsk kurs på minst 20 studiepoeng på masternivå.  
 Målsettingen om å sikre et norsk fagspråk får jevnt over støtte blant de ansatte og 
blant studentene. Nesten 2/3 av de vitenskapelig ansatte er enig i at man bør statuttfeste at 
norsk er UiOs hovedspråk. Og 4 av 5 ansatte er enig i at formidlingsplikten UiO har 
overfor storsamfunnet tilsier at de ansatte bidrar aktivt til å opprettholde norsk som 
fagspråk. Samtidig er imidlertid 4 av 5 enige i et utsagn om at ”en strategi som ikke 
legger maksimal vekt på engelsk er urealistisk”. Det er dessuten nesten full enighet blant 
de vitenskapelig ansatte om at det er naturlig at valg av vitenskapsspråk – i praksis det 
språk den ansatte velger å publisere på – avgjøres av forskningshensyn.  
 Støtten til en politikk som fremmer norsk fagspråk varierer mellom de enkelte 
fagfeltene (fakultetene), men ikke dramatisk. Det er knapt noen vesentlig forskjell i syn 
mellom kvinner og menn. Utvalget registrerer også en betydelig grad av enighet mellom 
Medfak og Matnat på den ene side og Humsam-fakultetene på den andre. Forskjellen i 
syn virker størst når svarene blant de vitenskapelig ansatte sammenliknes etter alder. Det 
er for eksempel vel 20 prosent av de ansatte under 40 år som sier seg ’helt enig’ i at UiO 
bør statuttfeste at norsk er dets hovedspråk, mot over 50 prosent blant ansatte over 50 år. 
Det er på den annen side enighet på tvers av alder om at de enkelte fag selv skal velge sitt 
vitenskapsspråk. Undersøkelsen gir antakelig likevel derfor grunnlag for å understreke at 
tiltak for å sikre norsk fagspråk spesielt må rettes inn mot de yngre ansatte ved UiO. 
 Den enkeltes valg av språk, spesielt valg av vitenskapsspråk, påvirkes av ulike 
rammebetingelser. Spørreundersøkelsen utvalget har foretatt viser imidlertid at den 

                                                 
8 Se artikkel av Glenn Ole Hellekjær,”An Exploratory Survey of Content Learning through English at 
Scandinavian Universities”. I Aud Marit Christensen (red.) Teaching and Learning Foreign Languages. 
Issues and Ideas. Oslo, 2002.  
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viktigste rammebetingelsen er fagområdets egne krav og den enkeltes strategiske 
vurderinger av hvordan disse skal møtes. Det nåværende finansieringssystemet som 
insentiv spiller ifølge undersøkelsen liten rolle:  
 4 av 5 vitenskapelig ansatte ved UiO oppgir at de velger å publisere på engelsk 
eller et annet fremmedspråk fordi det er ”nødvendig for å bli lest” og over 50 prosent 
oppgir at det ”kreves for å få fagfellevurdering”. Imidlertid er det bare drøyt 10 prosent 
som oppgir at deres valg er begrunnet med behovet for finansiering av instituttets 
virksomhet. Det er derfor i samsvar med dette at over 60 prosent av de vitenskapelig 
ansatte mener at finansieringsmodellen og andre insentivordninger må likestille norsk og 
engelsk, mens 25 prosent er uenig i en slik likestilling, hvorav 9 prosent er ”helt uenig”. 
Det er grunn til å merke seg at dette synet stort sett er det samme uansett alder og hvilket 
fakultet de ansatte tilhører. Utvalget konstaterer derfor at det har et solid grunnlag for å 
tilrå UiOs ledelse å kreve overfor myndighetene at valg av forskningsspråk ikke reguleres 
gjennom finansieringssystemet. Valget bør snarere overlates til de faglig baserte 
vurderinger som gjøres i det enkelte fagmiljø og av den enkelte forsker. Systemet skal 
fortsatt differensiere etter kvalitet (nivå 1 og 2); ytterligere kommentarer på dette punkt 
ligger utenfor utvalgets mandat. Undersøkelsen bekrefter at det blant UiOs ansatte og 
studenter finnes et sterkt engasjement i språkpolitiske spørsmål og at det samtidig blant 
dem finnes noen spesielt engasjerte. ’Norskforkjemperne’ og ’internasjonalistene’ blant 
dem er klart profilerte i sin støtte til de respektive hovedmål de stiller seg bak. Men hver 
for seg representerer de rundt 15 prosent av de ansatte. De fleste ansatte støtter den 
parallellspråklige målsettingen eller står for en ’moderat’ tilnærming. (Se forøvrig 
Vedlegg C for bakgrunnsmaterialet.) 
 Når det gjelder å utarbeide de prinsipper og konkrete tiltak som foreslås nedenfor, 
har utvalget lagt følgende forutsetninger til grunn:  

1. UiO må vedta en felles språkpolitikk med noen grunnprinsipper som hele 
universitetet skal etterleve.  

2. Alle ansatte, studenter og enheter innen UiO skal være forpliktet av disse 
grunnprinsippene når det gjelder bruk av språk i sin virksomhet. Graden av forpliktelse 
vil imidlertid i praksis variere noe ettersom prinsippene presiseres av enhetene, men 
ingen skal kunne unndra seg forpliktelsen. 

3. Praksis i språkbruk vil og bør kunne variere mellom fagfelt, mellom de fire 
bruksområder forskning, undervisning, formidling og administrasjon, og dessuten 
mellom kompetanse i og kvalitet ved bruken. Kompetansen vil og bør også kunne variere 
når det skilles mellom å kunne skrive, tale, lese og forstå tale. 

4. Det må være et gjennomgående mål å sikre at språkkompetansen hos den 
enkelte og kvaliteten i bruken av språk er høy. Det er åpenbart slik at høy kvalitet på 
forskningen i mange fagfelt ikke forutsetter høy kvalitet i bruk av språk og at hensynet til 
kvalitetskravet for språk innen disse fagfeltene må være underordnet kvalitetskravet til 
forskningen. Likevel høynes forskningens kvalitet dersom den kommuniseres på godt 
språk – både norsk og engelsk eller et annet fremmedspråk.  

5. Mange av de tiltak utvalget foreslår med sikte på at UiO skal kunne etterleve 
grunnprinsippene, kan og må realiseres innenfor eksisterende ressursrammer. Det kan 
institusjonen makte dersom den prioriterer språkpolitikken. Noen tiltak krever imidlertid 
ekstraordinær ressursbruk som må tilføres de relevante enheter og individer.  
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6. UiO bør utforme en intern språkpolitikk som også kan bidra til en ny giv i den 
nasjonale språkpolitikken.  
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    Del II 
 

 
4. UiOs språkpolitikk: prinsipper og overordnet målsetting 
 

Norsk er UiOs hovedspråk9 og bør forbli det. Dermed bidrar UiO til at norsk består som 
nasjonalt domenespråk for høyere utdanning og forskning og i videre forstand til 
nødvendig kompetanse for samfunn og næringsliv, vedlikehold av nødvendige 
forutsetninger for en norsk kulturell identitet, for rettsstaten og for et fungerende 
demokrati. Utvalget foreslår derfor at  

• universitetsstyret vedtar at norsk er hovedspråk ved UiO, og at universitetet har 
et ansvar for å ivareta og utvikle norsk som fagspråk.  

 
Fra juristenes synspunkt er det for eksempel en nær sammenheng mellom rett, kultur og 
språk. Rettskildene er som nevnt oftest norske; det er derfor nødvendig å utforske og 
drøfte norsk rett på norsk dersom man ønsker å ha en norsk rett.  
 Samtidig er det av overordnet betydning for UiOs ambisjon om å befeste og 
styrke sin posisjon som et universitet på høyt internasjonalt nivå at det kan hevde seg i 
internasjonale fagmiljøer og -nettverk og i de internasjonale publiseringskanalene. 
Utvalget slår fast at det ikke foreligger noen motsetning, men snarere en symbiose der 
godt norsk fagspråk og fremmedspråklig kompetanse er gjensidig befruktende. Derfor er 

• parallellspråklighet et sentralt prinsipp som innebærer at de ansatte og 
studentene stimuleres til å oppnå høy kompetanse i fremmedspråk samtidig som 
norsk sikres som hovedspråk.  

 
Språkvalget vil og bør variere mellom de enkelte ansatte og mellom studentene. Det vil 
også måtte være forskjellig fra ett fagområde til et annet, men også fra ett bruksområde til 
et annet. For sitt formål skiller utvalget mellom fire bruksområder hvorav tre 
representerer fagspråket: forsknings- eller vitenskapsspråk; undervisningsspråk; 
formidlingsspråk; og dessuten administrasjons- og informasjonsspråk (se kap.5 
nedenfor).  
 For de to sistnevnte bruksområdenes vedkommende synes det å foreligge 
forholdsvis enkle valg av prinsipper. Formidlingsspråket – det språk som anvendes for 
forskningsformidling - er det språk som det er naturlig å bruke ved formidling av 
forskningsresultater til offentligheten.10  
                                                 
9 ’Hovedspråk’ er i dette dokument det språk Lov om universiteter og høgskoler er forfattet og vedtatt på, 
som vedtekter, reglementer, og forskrifter vanligvis utformes på, og som offisiell kommunikasjon normalt 
foregår på, herunder kommunikasjonen mellom departement og universitet. Begrepet skal altså oppfattes 
analogt med begrepet ’nasjonalspråk’. Bruken av nynorsk i forhold til bokmål blir i denne innstilling ikke 
berørt spesielt da dette er et forhold som er regulert ved lov (Målloven), og UiO er forpliktet av denne. 
10 Det daværende Kollegium avgrenset virksomheten til å dreie seg om at ”forskere formidler 
vitenskapelige resultater, arbeidsmåter og holdninger ut av et spesialisert forskningsfelt til personer utenfor 
feltet, samt deltar i samfunnsdebatten med forskningsbasert argumentasjon” UiO 1999, En ny 
formidlingspolitikk. 9-11. Se også Ragnvald Kalleberg, ”Forskningsformidling, knippeinstitusjoner og 
norsk som fagspråk”, i Finn D. Simonsen (red.) Språk i kunnskapssamfunnet. Engelsk – elitens nye latin? 
Oslo: Gyldendal akademisk 2002:85-111. 
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 Ettersom UiO er del av et samfunn der norsk er nasjonalspråk, vil norsk være 
primært formidlingsspråk for de aller fleste fag ved UiO. Et unntak er tverrfaglig 
formidling til utenlandske og internasjonale miljøer, med andre ord formidling utenfor 
eget fag. 
 Administrasjonsspråket må være norsk. Dette er begrunnet i behov for effektiv 
intern kommunikasjon overfor hele universitetet og naturlig, men også lovpålagt 
kommunikasjon med myndigheter. Utvalget fastslår derfor at 

• Formidlings- og administrasjonsspråkene er primært norsk. 
 
Internasjonal rekruttering av studenter og ansatte krever imidlertid et ’nødt til å vite’ 
prinsipp: 

• Fremmedspråk, for de fleste formål i praksis engelsk, bør anvendes i tillegg til 
norsk i kommunikasjon der det er et åpenbart behov for at alle ansatte og 
studenter får den aktuelle informasjon. Det kan også være behov for utelukkende 
bruk av engelsk, for eksempel i muntlig sammenheng. 

 
En kopling av formidlingsoppgaven til UiOs internasjonaliseringsstrategi forutsetter etter 
utvalgets syn også  

• at ansatte og de enheter de tilhører som bidrag til tverrfaglig kommunikasjon 
aktivt formidler UiOs forskning på engelsk eller annet fremmedspråk til miljøer 
utenfor eget fagfelt.  

 
Dette kan være spesielt aktuelt i forhold til internasjonale institusjoner som UiO har nær 
kontakt med, som FN eller EU, men også overfor fagmiljøer utenfor egen fagkrets, for 
eksempel i naturviternes formidling av sin miljø- og klimaforskning til samfunnsvitere 
eller jurister i utlandet.  
 Praksis ved bruk av språk innenfor de to førstnevnte bruksområdene – forskning 
og undervisning – må derimot kunne variere etter fagområdenes egenart og situasjon i 
samsvar med den internasjonale fagfronten de er del av. Dette gjelder spesielt 
forskningsspråket. Dette bruksområdet er den språkkategori som i størst grad er og bør 
være gjenstand for valgfrihet og dermed også variasjon i praksis:  

• Forskningsspråket avgjøres i det enkelte fagmiljø. Når det gjelder publisering er 
valg av språk den enkelte ansattes ansvar.  

  
Kompetanse i to fremmedspråk fra og med videregående skole er en forutsetning i EUs 
språkpolitikk i og med Barcelona-erklæringen. Det er også en målsetting hos norske 
myndigheter. En slik kompetanse må videreføres av et universitet. Det virker derfor ikke 
urimelig å forvente at den enkelte ansatte og student anvender tid på å erverve og 
vedlikeholde kompetanse i språk når det for eksempel er en selvfølge at man bruker mye 
tid på å erverve og vedlikeholde IT-kompetanse. Betydningen av fremmedspråklig 
kompetanse kan derfor formuleres i et mer generelt prinsipp om at  

• UiO må gjøre sine forskere godt skikket til å hevde seg i internasjonale 
forskningsfelleskap på de ulike fagområdenes forskningsspråk. 

 
På basis av eksisterende praksis er det viktig å understreke betydningen av kompetanse i 
engelsk. Derfor er en rimelig presisering av dette prinsipp at 
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• UiO skal fremme god kompetanse i akademisk engelsk blant ansatte og studenter 
ved aktivt å legge til rette for det. 

 
Samtidig bør det etableres som et tilleggsprinsipp at 

• UiO stimulerer til at de vitenskapelig ansatte og studentene har grunnleggende 
kompetanse i minst ett annet fremmedspråk i tillegg til det primære, som vanligvis 
er engelsk. 

 
Spørreundersøkelsen utvalget har fått gjennomført, bekrefter at språkkompetansen blant 
de vitenskapelig ansatte, blant annet i det mest brukte talespråket engelsk, er varierende. 
Mangelfull fremmedspråklig kompetanse, så vel muntlig som skriftlig, kan redusere UiOs 
mulighet til å nå sin ambisjon om å være et universitet på høyt internasjonalt nivå.  
 
 Over flere tiår har det innenfor enkelte institusjoner, tildels på nasjonalt nivå vært 
drevet et bevisst arbeid for å utvikle norsk fagterminologi på nye domener. To viktige 
eksempler er petroleumsnæringen og IT. Dette arbeidet synes de siste årene ikke å ha hatt 
den støtte og styrke som må til for å oppnå målsettingen. På den annen side skjer det 
innenfor flere av de naturvitenskapelige fagene og medisin i dag et arbeid på mer 
uformell og frivillig basis med sikte på å vedlikeholde arbeidet med fagterminologi. Dette 
skjer åpenbart ut fra en erkjennelse om at norsk fagterminologi er viktig innenfor fag som 
bruker laboratorieøvelser i studiet og der det må gis mange praktiske forklaringer.11 Det 
skjer også fordi en stor del av studentene vil fortsette sin karriere blant et norskspråklig 
publikum som pasienter, arbeidstakere eller andre typer brukere. Arbeidet med 
fagterminologi må derfor gis fornyet prioritet og eventuelt bli omfattet av 
utviklingskontrakter mellom UiOs ledelse og de aktuelle fagmiljøer.  
 De aller fleste ordene i daglig bruk inngår som del av fagspråket – og fagspråket 
danner og utvikler i sin tur dagligspråket. Dette medfører at  

• alle fagområder må bidra til at norsk fagterminologi dannes og at norsk brukes i 
faglige tekstkulturer i takt med utviklingen innen fagområdet.  

 
Det er viktig at UiO i pakt med internasjonaliseringsmålet legger til rette for et godt 
undervisningstilbud for utenlandske studenter og at nyansatte utenlandske statsborgere 
fra første stund kan delta i forskning og undervisning ved UiO. Som forskningsspråk vil 
utenlandske studenter og ansatte naturlig velge et fremmedspråk. Det er samtidig viktig å 
understreke at det å vedlikeholde og fornye norsk som forskningsspråk er en forutsetning 
for å opprettholde kontakt med forskningen bakover i tid og å kunne formidle til dagens 
og morgendagens norske borgere.  
 Det viktigste argumentet for norsk som undervisningsspråk er at bruk av norsk i 
undervisningen er en viktig forutsetning for å opprettholde norsk som fagspråk. I tillegg 
lærer de fleste studentene i de fleste fag best på sitt morsmål. Derfor foreslår utvalget at 

• det som regel skal foreligge innføringsbøker eller tilsvarende 
undervisningsmateriell på norsk for bruk i pensum på alle fagområder. 

 
                                                 
11 Ved studentevalueringen av engelsk som undervisningsspråk ved Institutt for molekylær biovitenskap  
høsten 2005 var det flere av studentene i tre emner på 3000-nivået som oppga at de opplevde redusert 
læringsutbytte enn som oppga at læringsutbyttet økte. Kilde: Melding fra instituttet til utvalget av 21.3.06. 
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Som et prinsipp tilordnet dette vil utvalget foreslå 
• at undervisning på begynnernivå i hovedsak skal være på norsk (gjelder ikke 

undervisningen i fremmedspråksfagene).12 På høyere nivå bør alle relevante fag 
utvikle undervisningstilbud som kan bidra til internasjonalisering av studiene og 
til sosialisering av studentene inn i relevante, internasjonale forskningsfelleskap.  

 
Utvalget vil peke på at det i fag som har få eller ingen fremmedspråklige tekster på 
pensum, bør vurderes å legge inn slike, i det minste etter begynnernivå. Dette kan for 
eksempel gjelde innen jus der det knapt er fremmedspråklig litteratur på obligatorisk 
pensum, men der dette burde være aktuelt innen folkerett og EØS (EU) rett. Endelig bør 
kravet til kvalitet når det gjelder norskspråkliges ferdigheter i fremmedspråk og 
fremmedspråkliges ferdigheter i norsk måtte variere fra å kunne skrive til å kunne forstå. 
Utvalget går i innstillingen gjennomgående inn for at UiO skal treffe tiltak med sikte på å 
heve kompetansen i begge henseende (se videre i kap.5). Det må være et overordnet mål 
at begge grupper skal kunne mestre fremmedspråket respektive norsk godt skriftlig og 
muntlig. I tråd med dette bør UiO innskjerpe at alle enheter praktiserer regelen om at  

• utenlandske UiO-ansatte må kunne bruke norsk som basis for grunnleggende 
kommunikasjon etter tre år. UiO må sikre et godt tilbud innen norskopplæring for 
internasjonale studenter og utenlandske ansatte. 

 
For å forene de overordnede prinsippene om å sikre norsk som hovedspråk og å fremme 
en faglig begrunnet internasjonalisering, må enkelte av rammene i finansieringssystemet 
bli mer nøytrale enn de er i dag. Språkbruk er i seg selv intet kvalitetskriterium for 
forskning. Kvalitet sikres ved fagfellevurdering og andre vitenskapelig anerkjente former 
for kvalitetssikring. Som utvalget har vist til over, er det åpenbart at finansielle insentiver 
ikke er viktige når den enkelte ansatte velger publiseringsspråk. Derfor foreslår utvalget 
at UiO innad, men siden systemet er vedtatt av disse, spesielt overfor de politiske 
myndigheter arbeider for at  

• finansieringssystemet og andre insentivordninger må likestille publisering 
på norsk og engelsk/fremmedspråk; kvaliteten på forskningen sikres ved 
solid fagfellevurdering og tilsvarende midler til kvalitetssikring som 
forskningsinstitusjonene og fagmiljøene selv utvikler i samsvar med 
myndighetenes generelle krav. 

 
Det er en sentral oppgave å vedlikeholde og utvikle norsk fagspråk som en del av 
universitetets kulturfunksjon, dets kompetansebyggende oppgave og dets 
formidlingsoppgave. Samtidig er det av vesentlig betydning for såvel fagmiljøene som 
samfunnet, inkludert næringsliv og offentlig sektor, å sikre at ansatte og studenter har god 
engelskkompetanse og bidrar til fremmedspråklig mangfold.   

 UiO må fastsette en politikk og etablere en praksis når det gjelder  
språkkompetanse og - bruk som er klar og samtidig godt kommunisert innad og utad. 
Både overfor nåværende ansatte og studenter og overfor dem som vil søke stillinger 

                                                 
12 Utvalgets medlem Ute Krengel mener at svensk og dansk ikke skal likestilles med norsk i 
undervisningssammeng ettersom det ikke kan forventes at ikke-skandinaviske studenter ved UiO kan 
svensk og dansk like godt som norsk. Dette medlem mener dessuten at norsk fagterminologi ikke blir godt 
ivaretatt med en slik likestilling av de skandinaviske språk. 
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respektive studieplasser i årene framover, er det viktig at UiO klargjør sine krav og 
forventninger.  
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5. Språkpolitikk i praksis: forslag til konkrete tiltak 
 
De prinsipper og regler som foreslås lagt til grunn for språkpolitikken ved UiO, skal 
gjelde for hele universitetet.  

Noen av dem forutsetter imidlertid at det utformes en nasjonal politikk for 
området. Denne må nedfelles i generelle regler, få konsekvenser for departementets 
budsjett og vil delvis betinge samarbeid mellom institusjonene blant annet innen rammen 
av Universitets- og høgskolerådet (UHR). Dette gjelder finansieringssystemet, mer 
omfattende arbeid med fagterminologi, finansiering av lærebøker og løsning av andre 
faglige oppgaver som naturlig er felles for institusjonene. Utvalget mener samtidig at 
UiO selv har et ansvar og derfor på enkelte vesentlige områder må etablere en politikk og 
en praksis som ikke er betinget av nasjonal politikk og andre institusjoners medvirkning. 
 Utvalget følger opp de prinsipper som er foreslått lagt til grunn med konkrete 
forslag. Disse er primært forslag som det mener at UiO selv skal realisere. Men noen av 
dem vil det være opp til enhetene – fakulteter og tilsvarende enheter, institutter og sentra 
– å utforme og implementere. Utvalget antyder i det følgende en mulig ansvarsfordeling 
mellom sentralt nivå og delegert myndighet, men har ikke lagt vekt på å gjøre dette 
systematisk og fullstendig.  
 
 
5.1. Tiltak felles for bruksområdene 
 
UiO bør 

• Utrede forutsetninger for opprettelsen av et kompetansesenter for språk. 
 
En materiell infrastruktur er en forutsetning for å legge til rette for og vedlikeholde godt 
språk. Det finnes allerede ressurser til utvikling av språkkompetanse (utenom 
språkfagene) ved UiO. De må utnyttes, men er imidlertid ikke tilstrekkelige. Ved å 
kartlegge og samle disse ressursene kan synergi- og effektivitetsgevinster oppnås. Det er 
en registrert etterspørsel i organisasjonen etter språklige tjenester og ressurser. Disse vil 
et språksenter antakelig kunne levere.    

Utvalget anbefaler derfor at UiO utreder de behovsmessige, organisatoriske og 
økonomiske aspektene ved opprettelse av et eller flere kompetansesenter/ UiO senter for 
språkhjelp. Et slikt senter vil kunne koordinere og integrere eksisterende, men spredte, 
språkressurser ved UiO. Senteret skal utvikle nye støttetilbud og møte behovene for 
tjenester og kompetanseheving for studenter og ansatte i hele organisasjonen. 
 Utredningen bør vurdere forslag og eventuelle erfaringer fra Danmark og særlig 
drøfte følgende typer tjenester:  

- kurs 
- formidle språktjenester, som språkvask 
- fremme språkkultur og formidle informasjon om UiOs språkpolitikk 
- produsere og vedlikeholde språkressurser på web 

 
• Etablere og vedlikeholde terminologilister og ’ordbanker’. 
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UiO bør ta initiativ til å etablere en struktur, eventuelt et prosjekt, for utvikling og 
innsamling av terminologi. Den kan eventuelt være basert på historiske erfaringer og den 
praksis som alt er etablert i noen fag ved UiO. Momenter i en slik utredning vil være 
spørsmål knyttet til koordinering mellom fagmiljøer og spredte terminologisamlinger, 
arkiveringsteknologi, brukervennlighet, institusjonalisering og tilgjengeliggjøring. Det 
faglige ansvaret for utvikling av fagterminologi vil naturlig ligge i de enkelte 
fagmiljøene. Miljøer ved UiO som er ledende i Norge, og som samtidig representerer fag 
der presset fra fremmedspråk er størst, bør ha et særlig ansvar. Samtidig vil gevinsten av 
et terminologiarbeid for mange fags vedkommende kunne bli større dersom det etableres 
et nasjonalt og tverrfaglig samarbeid.  
 

• Etablere og løpende oppdatere en brosjyre om språk for alle ansatte og studenter, 
men særlig med sikte på nyansatte og nye studenter. 

 
Brosjyren skal gi en kortfattet, men klar og fullstendig orientering om hovedpunktene i 
UiOs språkpolitikk. Den skal begrunne verdien av godt språk. Den skal også gi 
informasjon om tilgjengelige språkressurser, for eksempel terminologilister av allmenn 
karakter, og andre ressurser som antas å være spesielt nyttige for den enkelte. Den bør 
også informere om hvilke deler av politikken som er felles for hele UiO og hvilke som er 
desentralisert til enhetenes beslutning. Trykksaken skal samtidig vise til et nettsted med 
utdypende innhold. 
 

• Utvide og fornye tilbudet av språkkurs for studenter, vitenskapelig ansatte og 
administrativt-teknisk personale. 

 
Det er spesielt aktuelt å tilby kurs i akademisk engelsk og norsk, men også å vurdere 
andre tilbud i samsvar med de prinsipper og mål som er gitt over. Et slikt tilbud bør gis 
før et kompetansesenter eventuelt blir en realitet. 
 
 
5.2.  Forskningsspråk 
 
Utvalget viser til at et flertall av doktorgradsavhandlingene og mange av 
masteroppgavene ved UiO skrives på fremmedspråk, som regel engelsk. Det 
obligatoriske sammendrag av avhandlingen som etter reglene skal gjøres på norsk, er som 
regel for kortfattet og ofte under det nivå for presisjon og øvrig kvalitet som det bør ha. 
Den nederlandske praksisen i forhold til sammendrag er her et godt forbilde. Også i dette 
tilfelle bør parallellspråklighet være et overordnet prinsipp. Utvalget foreslår derfor at det 
innføres som en regel for alle enheter ved UiO at  

• avhandlinger og masteroppgaver (se nedenfor) skrevet på fremmedspråk skal ha 
et fyldig og kvalitetsmessig godt sammendrag på norsk, og omvendt skal 
avhandlinger og masteroppgaver på norsk ha et tilsvarende sammendrag på 
engelsk og/eller et annet fremmedspråk relevant for vedkommende fag eller 
student 
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Det finnes tidsskrifter og forlag som følger prinsippet om å gi sammendrag av 
henholdsvis artikler og bøker på to andre språk enn det hovedteksten er skrevet i. For å 
styrke UiOs bidrag til språklig pluralisme og samtidig nå flere forskningsmiljøer utenfor 
den anglo-amerikanske tekstkultur bør de ansatte derfor stimuleres til å gi sammendrag 
på ett fremmedspråk i tillegg til engelsk. Der publiseringskanalen ikke inviterer til dette 
kan det for eksempel skje ved at fyldige abstrakter legges elektronisk ut på hjemmesiden.  

De konkrete forslag til praksis følger forøvrig av de ovenfor nevnte prinsipper og 
begrunnelser for disse: 
 

• Finansieringssystemets retningslinjer og praksis presiseres slik at det verken 
eksplisitt eller implisitt favoriserer bestemte valg av publiseringsspråk.  

 
For flere fagfelts vedkommende er det viktig å få en registrering av publiseringskanaler i 
finansieringssystemet som sikrer likebehandling etter kvalitet. Derfor forutsetter utvalget 
at 

• Publiseringskanaler på norsk må sikres på begge nivåer i systemets klassifisering 
og for både vitenskapelige artikler og monografier i fag der dette er rimelig. 

 
 

5.3.  Undervisningsspråk 
 
a. Undervisning 
 

• UiO må i rekrutterings- og informasjonssammenheng gjøre det klart for søkere og 
for allerede innskrevne studenter at språklig kompetanse er en forutsetning for å 
gjennomføre studier. Slik kompetanse må romme evne til å lese pensumlitteratur 
på fremmedspråk (engelsk og eventuelt andre fremmedspråk). UiO bør være 
pådriver overfor norske myndigheter med sikte på å styrke 
fremmedspråkferdighetene til norske skoleelever.  

 
I samsvar med prinsippet om differensiering som er nevnt over foreslås det at 

• Undervisning på begynnernivå (1000-nivået) bør skje i all hovedsak på norsk, 
mens fremmedspråklig undervisning kan, avhengig av fagenes situasjon, for 
3000-nivået og over skje ved blanding av norsk og fremmedspråk, eller helt på 
fremmedspråk. 

 
Ordninger der man gir tilbud om engelsk undervisning dersom kun én person ønsker det, 
såkalte ”engelsk-ved-behov”-kurs, er uheldig. Dette forringer svært ofte kvaliteten på 
undervisningen, da foreleser ofte ikke er forberedt på å snakke engelsk, og kanskje heller 
ikke har gode nok engelskkunnskaper, og flertallet av studentene får nedsatt 
læringskvalitet. Utvalget mener derfor at 

• Istedenfor engelsk-ved-behov-kurs, skal det tilbys egne emner der 
undervisningsspråket og alt pensum er på engelsk. De engelskspråklige emnene 
bør være åpne for og kunne følges av både internasjonale studenter og UiO-
studenter med norsk som morsmål.  
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• Det skal oppgis på emnesiden hvilket språk undervisningen gis på, også når det er 
snakk om andre nordiske språk enn norsk (ikke relevant for språkfagene). 

 
• For studenter på kortere utvekslingsopphold vil et kortere kurs være tilstrekkelig, 

mens studenter uten norskkunnskaper, som planlegger å ta en hel grad (for 
eksempel de selvfinansierende bachelorstudentene), bør få tilbud om ett års 
opplæring.  

 
• Enhetenes faglige ledelse må foreta nødvendig kvalitetssikring av forelesernes 

språkkompetanse ved tildeling av undervisningsoppgaver. 
 
• Studentene bør få tilbakemelding om språkbruk i tilknytning til den faglige 

tilbakemelding der dette er praktisk mulig, for eksempel i forbindelse med 
bachelor- og masteroppgavene. 

 
• Som et bidrag til å motvirke domenetap skal lister over norske fagord gjøres 

tilgjengelig på kurs som i sin helhet gis på fremmedspråk. 
 
 
b. Lærebøker og andre læremidler 
 

• Utvikle kriterier som gjør at produksjon av lærebøker teller substansielt ved 
ansettelser i vitenskapelige stillinger. 

 
• Opprette egne støtteordninger og være pådriver overfor myndighetene med sikte 

på økonomisk støtte til utvikling av fagbøker for studieformål, kompendier på 
norsk og tekster med norsk fagterminologi spesielt i fag som er særlig utsatt for 
domenetap. Andre insentivordninger kan vurderes i tillegg.  

 
• Etablere priser for fremragende lærebøker produsert av UiO-ansatte på norsk og 

på fremmedspråk. 
 

• Legge til rette for at studenter får forslag til alternativ, godkjent kurslitteratur på 
forskjellige språk. For å sikre at alle studenter får tilgang til stoffet forutsettes det 
at lærer gir kommentarer med muntlige sammendrag i undervisningssituasjonen 
eller på nettet.  

 
 
c. Eksamen 
 

• I kurs som gis på norsk skal det være mulig å få eksamensoppgaver og 
retningslinjer for besvarelsen på engelsk, eventuelt andre fremmedspråk. 
Studenter må sikres adgang til å gjennomføre eksamen på engelsk, eventuelt et 
annet fremmedspråk. Forskrift om studier og eksamener ved universitetet i Oslo 
skal være tilgjengelige på engelsk.  
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• Eksamensvitnemål bør gi informasjon om hvilke undervisnings- og 
eksamensspråk studenten har avlagt eksamener i. 

 
• Masteroppgaver og tilsvarende oppgaver skal inneholde et sammendrag på 

engelsk eller et annet fremmedspråk dersom de er skrevet på norsk, og omvendt. 
 

 
 
5.4. Formidlingsspråk 
 
Formidling av forskningsresultater til samfunnet er en prioritert oppgave for 
universitetsansatte. Som utvalget har påpekt ovenfor, er god og aktiv formidling en 
forutsetning for å holde næringslivets og den offentlige sektors universitetsutdannede 
ansatte oppdatert om ny kunnskap. Evne til å formidle er også en avgjørende betingelse 
for legens kommunikasjon med sin pasient, juristens med sin klient og så videre. Makter 
ikke de universitetsansatte å erverve evne til god formidling og anvende den, mister også 
universitetet relevans i samfunnet. 
 

• Enhetene må aktivt stimulere de ansatte til forskningsformidling, eventuelt ved å 
gi interne kurs eller innføre insentiver. 
 

• Som et bidrag til å motvirke domentap, skal lister med norsk fagterminologi 
gjøres tilgjengelig på UiO’s nettside, som forutsettes kontinuerlig oppdatert. Dette 
er en oppgave som vil høre inn under et eventuelt kompetansesenter. 

 
• Viktige forskningsresultater bør vurderes publisert på UiO’s nettsider både på 

norsk, engelsk og andre fremmedspråk. 
 
 
5.5. Administrasjons- og informasjonsspråk 
 
Tekst utgjør en vesentlig flate i kontakten mellom UiO og publikum. Storparten av denne 
teksten produseres av ansatte i Universitetets administrasjon. Hensynet til seriøsitet og 
god profilering tilsier derfor at administrasjonen har et profesjonelt forhold til godt språk, 
enten språket heter norsk eller engelsk, og uavhengig om mediet er papir, e-post eller en 
telefonsvarer. 

Hovedprinsippet om at administrasjons- og informasjonsspråket er norsk må som 
påpekt i kap. 4 tilpasses prinsippet om parallellspråklighet. Ut fra’nødt-til-å-vite’ 
prinsippet foreslås følgende tiltak med sikte på fremmedspråklige: 

• Generell informasjon om UiO skal ved siden av norsk foreligge løpende oppdatert 
på engelsk, og den bør foreligge på andre mye brukte fremmedspråk under 
regelmessig oppdatering og vedlikehold. 

• Informasjon til gjester og andre som ikke forventes å kunne norsk, som veivisere 
til bygninger, opplysninger om tjenestetilbud (IT etc.), organisering av 
bibliotekets seksjoner, og sikkerhetsopplegg må foreligge på engelsk. 
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For å sikre godt administrasjons- og informasjonsspråk ved UiO bør 
• Ansatte med lederoppgaver ha et ansvar for å fremme et positivt og bevisst 

forhold til godt språk i sine avdelinger. Eksempler på dette kan være å oppmuntre 
ansatte til kollegalesning av hverandres tekster og at den enkelte ansatte har 
ansvaret for korrekturlesning.  

• UiO tilby kurs i saksbehandlingsspråk og engelsk arbeidsspråk for 
førstelinjemedarbeidere og andre ansatte som har kontakt med studenter og 
utenlandske kontakter. Dette er aktiviteter som med tiden vil høre inn under et 
eventuelt språksenter. 

 
UiO har for lite engelskspråklig informasjon på nett. Flere administrativt ansatte har 
påpekt overfor utvalget at det skaper merarbeid dersom de ikke har relevante nettsider å 
vise til når de besvarer e-posthenvendelser på engelsk. Et annet aspekt ved dette er at 
norskspråklig informasjon er vanskelig å forstå for mange utenlandske ansatte og 
studenter. 
 

• UiO bør pålegge alle enheter å produsere et definert minimum av engelskspråklig 
informasjon på nett. Enhetene skal påse at det finnes rutiner for vedlikehold av 
engelskspråklig informasjon. 

 
Ved ansettelser skal:  

• UiO legge vekt på ferdigheter i norsk ved ansettelse i teknisk-administrative 
stillinger. Ferdigheter i engelsk skal også tillegges vekt når det er relevant for 
stillingen. Ferdigheter i andre fremmedspråk kan telle med i vurderingene dersom 
det er relevant for stillingen. 

 
Utvalget har gjennomgående understreket betydningen av å sikre norsk fagspråk og blant 
annet utvikle fagterminologi på norsk. Dette overordnede språkpolitiske prinsipp skal 
etterleves samtidig som prinsippet om parallellspråklighet praktiseres. Et slikt 
språkpolitisk hovedsyn skal også gjelde for faglig-administrativt språk. En logisk 
konsekvens av dette vil være at også betegnelsene på gradene blir fornorsket. Da 
Stortinget i sin tid vedtok de nye gradsbetegnelsene bachelor og master, var vurderingen 
at det ikke forelå gode alternativer på norsk og at engelske betegnelser ville være i 
samsvar med ønsket om internasjonalisering av høyere utdanning. Etter utvalgets mening 
kan ikke det siste hensynet veie tyngre enn et naturlig behov for å ha gradsbetegnelser på 
nasjonalspråket.  
 Utvalget vil derfor foreslå at UiO ber myndighetene drøfte saken i forbindelse 
med den varslede stortingsmelding om språkpolitikken. 
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6. Avslutning 
 
UiOs virksomhet skal være preget av kvalitet. Dets språkpolitikk skal medvirke til å sikre 
og å videreføre et høyt kvalitetsnivå. Derfor er det viktig å sikre godt språk som middel 
til kommunikasjon av kunnskap. Men språket er også bærer av kultur, et uttrykk for 
identitet. Et universitet har et særlig ansvar for å sikre at nasjonalspråket består og 
utvikler seg. Derfor er det viktig å sikre og utvikle norsk fagspråk. 
 UiO hevder seg internasjonalt som et universitet med kvalitet på sin forskning og 
undervisning. Dets ambisjon er å bli enda bedre. Dét forutsetter at det etableres en 
språkpolitikk som bygger på nødvendig ’parallell-språklighet’: det sikrer at norsk forblir 
hovedspråk og samtidig at ansatte og studenter behersker godt engelsk. Samtidig skal 
UiO leve opp til en nasjonal og internasjonal forpliktelse om å sikre kulturelt mangfold 
ved å stimulere ansatte og studenter til grunnleggende beherskelse av ett eller flere andre 
fremmedspråk. 
 Utvalget foreslår noen overordnede prinsipper for språkpolitikken, noen 
utdypende prinsipper i tillegg til disse, og en rekke forslag til konkrete tiltak. De tar sikte 
på å avklare hva som er overordnet politikk og dermed felles for alle enheter, ansatte og 
studenter, i forhold til hva som bør være opp til den enkelte. Undersøkelsene utvalget har 
gjort blant ansatte og studenter har i stor grad bekreftet utvalgets synspunkter og samtidig 
vist behovet for større klarhet i språkpraksis. De har også bekreftet at språkpolitikk og –
praksis opptar svært mange blant så vel ansatte som studenter.  

Dette bekrefter etter utvalgets mening at det er behov for å gi språkpolitikken 
høyere prioritet ved UiO. Det er samtidig behov for klarere fordeling av ansvar, bedre 
kommunikasjon av informasjon til alle berørte og ikke minst klare signaler til søkere på 
studieplasser og utenlandske søkere til stillinger. 
 Utvalget har ikke i sitt mandat å vurdere ressursbruken som følger av de forslag 
det fremmer. Det forutsetter imidlertid at mange prinsipper og konkrete tiltak kan 
iverksettes innenfor dagens ressursramme. Andre vil kreve tilførsel av nye ressurser som 
utvalget forutsetter at UiO er villig til å anvende. Utvalget har antydet hva det mener bør 
prioriteres, men vil i all hovedsak overlate til Universitetstyret å foreta nødvendige 
prioriteringer. 

Noen forslag vil likevel i første rekke måtte realiseres, så vel organisatorisk som 
finansielt, på nasjonalt nivå. Det arbeides nå med en ny stortingsmelding om 
språkpolitikken. Det er derfor utvalgets råd til Universitetsstyret at det benytter 
anledningen dette gir UiO til å innføre en språkpolitikk ved institusjonen som kan være 
en modell for en nasjonal politikk, og at styret samtidig løfter forslag fram for 
myndighetene som krever en nasjonal politisk, organisatorisk og økonomisk ramme.     
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Vedlegg A: 
 
Mandat 
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Senterleder/professor Helge Hveem (leder), TIK 
Professor Per Thomas Andersen, Institutt for lingvistiske og nordiske studier 
Førsteamanuensis Ute Krengel, Kjemisk Institutt 
Én studentrepresentant 
Informasjonskonsulent Ram Gupta, HF 
 
Ref: 05/18369 
 
Blindern  12.oktober.05 
 
Utvalg til å utrede intern språkpolitikk for Universitetet i Oslo 
 
Dere oppnevnes med dette til et uvalg som skal utrede intern språkpolitikk ved 
Universitetet i Oslo. 
 
Mandat 
Utvalget bes vurdere hvordan UiO bør avstemme den forpliktelse universitetet har som norsk 
kulturinstitusjon til å bidra til å holde norsk språk generelt, og norsk fagspråk mer spesielt, 
levende og i utvikling gjennom aktiv bruk, mot de krav som følger av universitetets ambisjon om 
å være et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet og lærested som kan tiltrekke seg gode 
samarbeidspartnere, medarbeidere og studenter også fra andre deler av verden.  
Utvalget bes spesielt vurdere hvilke prinsipper UiO bør legge til grunn når det gjelder:  

• Språkbruk i undervisning – herunder også hvilke krav som eventuelt skal stilles til lærere 
som ved tilsetting ikke behersker et skandinavisk språk. [Dette punktet gjelder ikke for 
undervisning i fremmedspråk.]  

• Bruk av engelsk (eventuelt et annet fremmedspråk) som internt arbeidsspråk i fagmiljøer 
med et betydelig innslag av utenlandske medarbeidere og/eller studenter.  

• Egen innsats i utarbeiding av læremateriell på norsk der faglige hensyn er vel ivaretatt 
gjennom materiell som foreligger på engelsk (eventuelt et annet fremmedspråk som 
studentene i tilstrekkelig grad behersker). 

   Fokus rettes mot universitetets (faglige) virksomhet i stort. Norsk språk som eget forsknings- 
og utdanningsfelt er av interesse bare i den grad virksomheten er av betydning for de vurderinger 
som gjøres mer allment.  
 
Utvalget består av: 
 Senterleder/professor Helge Hveem (leder), TIK 
 Professor Per Thomas Andersen, Institutt for lingvistiske og nordiske studier 
 Førsteamanuensis Ute Krengel, Kjemisk Institutt 
 Én studentrepresentant (oppnevnes med det første). 
 
Sekretær: Informasjonskonsulent Ram Gupta, HF  
 
Utvalget bes levere sin innstilling innen 15. mars 06. Informasjonsavdelingen blir behandlende 
enhet for et framlegg av innstillingen til universitetsstyret. 
 
 
Arild Underdal     Helge Kjøllesdal 
Rektor      informasjonsdirektør  
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Vedlegg B: 
 
Sammendrag av dokumenter om erfaringer i Norden og Nederland 
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Internasjonale erfaringer: Norden og Nederland. 
 
Diskusjonen om språk i forskning og høyere utdanning har i et nordisk perspektiv 
beveget seg i spennet mellom behovet for internasjonalisering og faren for 
selvkolonisering. Det synes å være stor enighet om at de nordiske forskningsmiljøene må 
være en del av og plassere seg sentralt i den internasjonale innovasjons- og 
forskningsutvikling. Samtidig pekes det på faren for domenetap for nasjonale fagspråk, 
og for den selvkoloniseringseffekt som kan ligge i selvpålagt anglifisering av faglige 
samtaler. 
 Ikke mange universiteter og høyskoler har egne utredninger om språkbruk og 
språkpolitikk. I utredninger som den danske Sprog på spil – et udspil til en dansk 
sprogpolitik (Kulturministeriet 2003), den svenske Mål i mun. Förslag til 
handlingsprogram för svenska språket (SOU 2002), den finske Marika Tandefelt: Tänk 
om… Svenska språknemndens förslag till handlingsprogram för svenskan i Finland og 
den norske Norsk i hundre. Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et 
forslag til strategi (Språkrådet 2005) fremsettes det imidlertid forslag som særlig gjelder 
forskning og høyere utdanning.  

Sprog på spil anbefaler at særlig formidling av vitenskapelige resultater på dansk 
styrkes, og at det gjøres mer meritterende å formidle vitenskap. Det må foreligge 
tidsskrifter hvor artiklene kan publiseres. Samtidig slås det fast at det må gis tilbud om 
profesjonell oversettelse av vitenskapelige arbeider fra dansk til engelsk. Vitenskapelige 
arbeider på dansk bør inneholde fyldig oppsummering på et relevant hovedspråk, og 
arbeider på fremmedspråk bør tilsvarende innholde oppsummering på dansk. Støtten til 
danskspråklige tidsskrifter må utbygges, og det må sikres at dansk er hovedspråk i 
videregående utdanning. Situasjonen med hensyn til dansk fagterminologi bør kartlegges 
i de ulike fag, og det offentlige bør ta ansvar for et vedlikeholdt online leksikon over 
danskspråklig fagterminologi. Rektorkollegiet oppnevnte i 2002 en arbeidsgruppe som 
skulle ”inspirere universiteterne til at formulere en sprogpolitik”, og gruppen leverte 
innstilling i mars 2003, Sprogpolitik på de danske universiteter. Her fremmes en rekke 
forslag vedrørende studentenes ferdigheter og forhåndsferdigheter både i dansk språk og i 
fremmedspråk. Blant annet foreslås det å opprette egne ”sprogkompetancecentre” med 
ulike språklige støttefunksjoner og med det formål å utvikle studentenes 
danskeferdigheter i løpet av det første studieåret. Disse sentra kommer i tillegg til 
språkkurs for studenter med annet morsmål enn dansk. Også fremmedspråkskunnskapene 
må styrkes, fremheves det i innstillingen, og det blir spesifikt lagt vekt på at engelsk ikke 
må overta helt for fransk, spansk og tysk. Innen forskning anbefaler innstillingen at 
forskningsformidling på dansk styrkes. Forskerutdanningen bør ha ansvar for å utdanne 
forskere til å kunne formidle sine forskningsresultater (som et minimum) på dansk og 
engelsk. Også for forskere foreslås det at språkkompetansesentra skal stå til rådighet for 
den som vil publisere på engelsk.  
 Mål i mun slår fast at tiltak må treffes for å fremme en parallell anvendelse av 
engelsk og svensk i forskning og vitenskap. Formuleringene er langt mer allmenne enn i 
den danske utredningen, og foreslår at utdanningen ved svenske universiteter og 
høyskoler skal ha som et mål at studentene tilegner seg ferdigheter til både i nasjonal og 
internasjonal sammenheng, muntlig og skriftlig og for ulike målgrupper, å kunne dele 
kunnskap innenfor sitt spesialområde. For å sikre gode forkunnskaper i svensk skal 
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regelverket for Gymnasieskolan endres, slik at det blir obligatorisk å gi 
svenskundervisning på alle årstrinn. I Regjeringsproposisjonen Bästa språket – en samlad 
svensk språkpolitik fra 2005 legges det i avsnittet om høyere utdanning særlig vekt på 
internasjonalisering. Det blir i proposisjonen pekt på faren for tap av svensk terminologi i 
enkelte fag. Imidlertid fremsettes ønsket om at ”de ämnen som av tradition 
huvudsakligen använder svenska som avhandlingsspråk i ökad omfattning använder det 
engelska språket” (s. 47). Samtidig tas det til orde for parallell anvendelse av svensk og 
engelsk i forskning og forskningsutdanning. For å verne svensk terminologi foreslås det 
at avhandlinger skal være forsynt med fyldige sammenfatninger på svensk. I 2001 
utarbeidet Maria Falk en utredning for Nordisk ministerråd om Domänförluster i 
svenskan der hun grundig vurderer forholdet mellom svensk og engelsk på de ulike 
svenske universiteter og i de ulike fagområder. Undersøkelsen viser, ikke overraskende, 
at anglifiseringen har kommet lengst innen naturvitenskap, teknologi og medisin, mens 
juss utmerker seg med sin lave andel engelsk (s. 41). Bruken av engelsk er økende i alle 
fag. Problemer som blir nevnt i forbindelse med anglifiseringen, er at både lærere og 
studenter i noen grad føler seg hemmet i undervisningssituasjonen, at beherskelsen av 
andre fremmedspråk blir dårligere samt at studentene ofte verken har eller forstår svenske 
begrep og at de har mangelfulle ferdigheter med hensyn til å kunne uttrykke seg korrekt i 
skriftlige sammenhenger (s. 42). Situasjonene knyttes dels sammen med situasjonen i 
svenske gymnasskoler. Utredningen tar bl.a. opp de relativt utbredte SPRINT-forsøkene 
som har pågått i det svenske skoleverket siden sent på 1970-tallet, dvs. språk og 
innholdsintegrert innlæring og undervisning, der innlæringen av ett eller flere fag foregår 
på et fremmedspråk. Undersøkelser og vurderinger viser at elevenes 
målspråkskompetanse øker ved slik undervisning, om enn ikke statistisk signifikant. 
Virkningene for ferdighetene i svensk er imidlertid negative, særlig når det gjelder 
ordkunnskap, fagspråklig terminologi og skriftlig fremstilling. Elever som har vært med i 
SPRINT-undervisning, gjør flere ordvalgsfeil, semantiske og stilistiske feil, samt feil i 
særskriving og preposisjonsbruk. De driver dessuten med utbredt kodeveksling mellom 
svensk og engelsk i fagrelaterte sammenhenger. Hva SPRINT-undervisning har å bety for 
kunnskaper i det angjeldende fag, mener man å ikke ha grunnlag for å kunne fastslå.  
 I Island ble det ved Háskóla Íslands i 2004 vedtatt en språkpolitikk der det først 
slås fast at universitetet både er en islandsk forsknings- og undervisningsinstitusjon og en 
del av det allmenne kunnskapssamfunnet. Språkpolitikken tar hensyn til begge deler, 
heter det. Utgangspunktet for språkpolitikken er at tale og skriftspråket på universitetet er 
islandsk, både i forskning, undervisning og administrasjon. Unntak kan gjøres ved 
undervisning i fremmedspråk, dersom læreren er utenlandsk eller dersom undervisningen 
er ment spesielt for tilreisende studenter. Som hovedregel skal eksamener på lavere grad 
være på islandsk. På videregående kurs og innen forskningen kan flere språk enn islandsk 
brukes, men hovedundervisningsspråket skal likevel være islandsk. Det heter at 
”universitetet vil støtte det å gjøre lærere, forskere og studenter dyktige i å snakke og 
skrive om alle emner og fagområder på islandsk, og slik gjøre dem allment tilgjengelige”. 
Dokumentet slår også fast at ”Språkbruken på Háskóla Íslands skal være et forbilde.” 
Under overskriften ”Veien og målet” heter det at utenlandske ansatte oppfordres til å ta 
kurs i islandsk, universitetet oppfordrer sine ansatte til å drive ”målrøkt” bl.a. ved å 
skrive faglig på islandsk og ved å utvikle terminologi. Háskóla Íslands tar imot 
utvekslingsstudenter etter avtaler, og arbeider for å kunne tilby aktuelle kurs på engelsk 
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for utenlandske studenter. Utenlandske studenter skal avlegge en prøve i det språket som 
blir brukt på de kurs de vil ta, dvs. i islandsk eller engelsk. De enkelte instituttene kan 
tilby hele studieforløp eller enkeltkurs på fremmedspråk etter særskilt avtale. Til slutt blir 
det sagt at ”universitetet arbeider for å tilby studenter og ansatte skrivehjelp i den hensikt 
å gi støtte til en bedre språkbruk”.    
 Tänk om… tar utgangspunkt i at morsmålsferdighetene er svekket generelt både i 
Finland, Sverige og Danmark. I Finland gjelder den samme tendensen både for 
finskspråklige og svenskspråklige studenter, men situasjonen er mer alvorlig for de 
svenskspråklige. Karakteristikken ”alarmerande” blir brukt med henblikk på den 
akademiske sektor, og det henvises til tiltak som er iverksatt. Bl.a. er den obligatoriske 
morsmålsundervisning på Svenska handelshögskolan utvidet, ved Åbo akademi gis det 
tilbud om språklig bearbeidelse av skriftlige akademiske arbeider og i Helsingfors-
regionen samarbeider tospråklige og svenskspråklige universiteter og høyskoler om å 
kunne tilby undervisning i vitenskapelig skriving på svensk. Tänk om… inneholder 
omfattende og nyanserte vurderinger av situasjonen i Finland, både når det gjelder 
forholdet mellom finsk og svensk, og når det gjelder forholdet til engelsk. 
Hovedprinsippene for fremstillingen er at svensk i Finland er og skal forbli et komplett 
og samfunnsbærende språk, at den beste måten å røkte et språk på, er å bruke det, samt at 
det å arbeide for ett språk ikke innebærer å arbeide mot et annet. Hovedkonklusjonen er 
at alle universiteter og høyskoler trenger en gjennomtenkt språkstrategi for rekruttering 
av studenter, for eksamensstudier, forskning og forvaltning (s. 92). Språkstrategien bør ta 
sikte på å bevare svensk som fagspråk. Alle som arbeider i svenskspråklige akademiske 
miljøer bør ha et ansvar for at svensk fortsatt blir dominerende språk, selv om innslaget 
av andre språk øker, heter det. Alle studenter og forskerrekrutter som fremlegger 
sluttarbeider på engelsk, skal skrive et lengre resymé på svensk, og dette skal 
”språkgranskas” før eksamenen godkjennes. Lærere og forskere oppfordres til å utarbeide 
kurslitteratur på svensk, og de skal få mulighet til å få sitt materiale språklig bearbeidet. 
Alle som underviser på engelsk, må ta ansvar for at studentene også lærer seg korrekt 
svensk terminologi.   

Norsk i hundre legger hovedvekt på formidling og undervisning, og tar til orde for 
at begynnerundervisning på norsk bør lovfestes. Støtten til utgivelse av lærebøker på 
norsk for høyere utdanning bør videreføres og styrkes. Alle studenter bør pålegges i løpet 
av studietiden å skrive minst én lengre fagtekst på norsk, og på doktorgradsnivå bør det 
innføres krav om fyldig oppsummering på norsk dersom avhandlingen er skrevet på et 
annet språk. Det bør dessuten tas inn i lov om universiteter og høyskoler at sektoren har 
et ansvar for at norsk fagspråk skal utvikles og brukes innenfor alle fagmiljøer, i tillegg til 
engelsk eller andre språk. Det blir også tatt til orde for at loven må kreve en språkstrategi 
fra institusjonenes side. 
 Ikke alle institusjoner i Norden har i dag en slik formulert strategi. Ovenfor 
nevnte Háskóla Íslands er derfor interessant. Det samme kan sies om Aarhus universitet. 
Aarhus Universitetet vedtok i 2004 en språkpolitikk der det ble slått fast at en realistisk 
og relevant språkpolitikk må bestå av flere ulike elementer:  

”Det første element drejer sig om udvikling af de studerendes kompetencer i 
dansk sprog. Det andet element handler om at anvende engelsk som et vigtigt 
redskab i internationaliseringen af forskning og uddannelse. Det tredje element 
vedrører synliggørelsen af de studerendes fremmedsproglige og 
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fremmedkulturelle kompetencer. Det fjerde element handler om at formidle 
universitetets forskning på dansk. Og endelig handler det femte element om 
universitetets fremtræden på et ordentligt engelsk.”  

I undervisningen på bachelor nivå skal dansk fastholdes som det helt dominerende 
undervisningsspråk. Der det er mulig skal studentene få språklig tilbakemelding i 
tilknytning til faglige vurderinger. Samtidig blir det slått fast at både studenter og ansatte 
må trenes med henblikk på å forbedres i muntlig og skiftlig formidling på engelsk. Det 
må utvikles et differensiert tilbud om undervisning på engelsk. Eksamensbeviser skal 
inneholde opplysninger om språklig kompetanse og om eksamener tatt ved utenlandske 
universiteter. Universitetets aktiviteter skal i størst mulig omfang kommuniseres også på 
engelsk på alle universitetets hjemmesider. 

I Nederland og Flandern grunnla man i 1980 foreningen ”Taalunie” som har til 
formål å støtte det nederlandske språk i og utenfor nederlandskspråklige land. 
Foreningens virksomhet er i hovedsak rettet mot personer med nederlandsk som morsmål 
i nederlandskspråklige land (Nederland, Flandern, Surinam og i videste forstand også 
sørafrikanere som snakker afrikaans), men også nederlendere som bor i utlandet og 
utlendinger som vil lære seg nederlandsk. ”Taalunie” har et årlig budsjett på ca 9 
millioner euro, og gjør i stor utstrekning bruk av Internett til å spre informasjon (blant 
annet i form av ordbøker, grammatikker, undervisningsmateriell, databaser for 
terminologi, oversatt nederlandsk litteratur osv). Hensikten er å nå ut til å mange som 
mulig. Foreningen er opptatt av alle livsaspekter som involverer bruk av språk. Det 
innebærer at bare en liten del av virksomheten berører språkbruken innen høyere 
utdanning som er hovedfokus for UiOs språkpolitikk.  

Utvalget har særlig festet seg ved bruken av engelsk versus nederlandsk ved 
universitetene. I ”taalunies” programdokument blir det gitt detaljerte opplysninger om 
nåværende praksis med hensyn til språkbruk, etterfulgt av en kritisk analyse og spesifikke 
råd fra en oppnevnt utredningsgruppe. 

Det er forskjellig praksis mellom de ulike nederlandskspråklige land og regioner 
med hensyn til bruken av engelsk innen høyere utdanning. Bruken av engelsk er mest 
utbredt i Nederland der 500 kurs og studieprogrammer (i 2001-2002) oppgis å være 
fullstendig engelskspråklige. Også i Flandern ble mange kurs gitt på engelsk, men 
nederlandsk er og var det viktigste universitetsspråket. Bruken av engelsk er særlig 
utbredt på høyeregradskurs. Internasjonalisering er blitt kalt en viktig hjørnestein for 
etableringen av det europeiske bachelor/master-systemet, og ministeren for høyere 
utdanning har gjort det til et viktig poeng at en betydelig del av utdanningen på 
universitetsnivå skal være på engelsk. Interessant er det likevel at disputaser (vanligvis) 
gjennomføres helt og holdent på nederlandsk, selv om avhandlingene ofte er skrevet på 
engelsk. – Med hensyn til språkbruk utenfor kursene er det vanlig praksis at nederlandske 
studenter, forskere og administrativt personell går over til å snakke engelsk når en 
utlending slutter seg til gruppen. På den andre siden melder utenlandske studenter, 
forskere og postdoc’er seg i stor utstrekning på kurs i nederlandsk språk. Disse blir 
tilbudt gratis for å forbedre ferdighetene i nederlandsk for utlendinger som bor i landet. 

Utredningsgruppens råd er at kurs på bachelornivå også i fremtiden i hovedsak 
skal bli gitt på nederlandsk (inkludert pensumlitteraturen) for å gjøre læringen lettere og 
for å unngå tap av nederlandsk fagterminologi. Kurs på høyere nivå (master) bør 
imidlertid i hovedsak bli gitt på engelsk (bortsett fra i emner som handler direkte om 
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nederlandsk språk). Fordelene ved en slik strategi er at nederlandske studenter blir 
forberedt på mer avanserte studier (dvs. PhD- og postdoc-nivå) og at man på den måten 
kan tiltrekke seg utenlandske studenter og integrere dem i det nederlandske 
universitetssystemet. For å understøtte disse målsetningene anbefaler utredningsgruppen 
at både studenter og lærere får opplæring i engelsk, skriftlig og muntlig.   



 38

Vedlegg C: 
 
Resultatene av spørreundersøkelsen: et sammendrag 
 
 
C.1. Sammendrag av kommentarer og forslag fra respondentene (ved Hanna Andresen): 
 a) studentene 
 b) vitenskapelig ansatte 
 
C.2. Statistisk analyse: et utvalg (ved Nils Olav Refsdal) 
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Studentenes kommentarer til siste spørsmål13: 
 
”Du kan skrive dine kommentarer og meninger her (frivillig å fylle ut)” 

 

Kort oppsummering 

Det ser i det store hele ut til å være et sammenfall mellom studentenes og de ansattes 
synspunkter. Studentene har imidlertid et litt annet perspektiv – det er spesielt pensum de 
er opptatt av. De fleste ønsker mer pensum på norsk, spesielt på BA-nivå, selv om det er 
forståelse for at mye av den beste eller mest oppdaterte litteraturen er på engelsk. Ellers 
mener en stor del av studentene at man på universitetsnivå må kunne forlange at 
studentene behersker så vel norsk og engelsk som de skandinaviske språk, og at det å 
streve seg gjennom tunge, engelske tekster, belønnes med bedre språkferdigheter og en 
bredere horisont.  
 
De viktigste hovedpunktene: 
 

• Bevare norsk på universitetet, ønske om mer pensum på norsk (gjerne 

oversettelser) 

• Engelsk og det internasjonale perspektiv er viktig, man bør kunne forvente at 

norske studenter behersker engelsk og gjerne også flere fremmedspråk  

• Tilbud om språkkurs etterspørres, gjerne kveldskurs (tysk, fransk, men også andre 

språk). Ønske om språkkurs før avreise for studenter som skal på utveksling/ 

utenlandsopphold 

• Intensivkurs i engelsk fagspråk ved semester-/studiestart og tilbakemelding på det 

språklige i oppgavebesvarelser 

• Forelesere underviser best på sitt eget morsmål! Engelskkurs for forelesere 

nødvendig! 

                                                 
13 Det følgende sammendraget bygger på en gjennomlesning av 523 studenters kommentarer (dvs. 29,6%) 
og er som i fremstillingen av de ansattes synspunkter, ikke en statistisk analyse, men en presentasjon av det 
som synes å være hovedtendensene i materialet.     
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Sammendrag av kommentarene 

 

Om norsk vs. engelsk – eller omvendt 
 

Norsk  

Som for de ansatte, er det for studentene viktig å bevare et norsk fagspråk. Ord som 
identitet, demokrati og samfunnsansvar går igjen også her. Flere etterspør ordlister eller 
kompendier spesiallaget f.eks. for hvert fag eller fakultet, med ekvivalente fagtermer på 
norsk, engelsk, og gjerne også tysk og fransk.   
          Det er få som argumenterer for et 100% norskspråklig universitet, men de fleste 
ønsker mye mer pensum på norsk, og understreker verdien av å beherske en norsk 
fagterminologi. Det argumenteres dessuten for at det ikke bare bør skrives flere verk på 
norsk, men at det også bør brukes mer midler på å oversette større internasjonale verk til 
norsk. Mange savner et alternativt pensum på norsk eller at det i det minste blir oppgitt 
forslag til hvor man kan finne støttelitteratur på norsk for å lette arbeidet. Ellers 
understrekes det av et flertall at det er morsmålet som er det ubestridelig beste redskapet 
for læring.  
 

Engelsk 

En del studenter synes å være svært komfortable med engelsk, både på pensum og som 
undervisningsspråk. De argumenterer, som også de ansatte, for nødvendigheten av å være 
internasjonale og utadrettet, og samtidig tilgjengelige for internasjonale forskere og 
studenter. Et argument som går igjen, er at hensynet til faget må først, dvs. at 
pensumlitteratur må velges på bakgrunn av kvalitet, ikke språk. Den beste eller mest 
relevante pensumlitteraturen er ofte engelsk, og mange mener også at de engelske 
læreverkene som regel er bedre lagt opp og mer pedagogiske enn de norske. 
Internasjonale forskere og studenter er en berikelse for fagmiljøene og viktig hvis man vil 
tilhøre et universitet i toppklassen. Språket må ikke være en hindring for å tiltrekke seg 
ressurspersoner utenfra (dvs. at gjesteforskere må kunne undervise på engelsk).  
          På den andre siden er det en stor gruppe studenter som sliter med engelsken: De 
bruker uforholdsmessig lang tid på å lese pensum, forstår ikke forelesere og kan ikke 
uttrykke seg godt nok. Noen mener at kravene til engelskkunnskaper fra videregående 
burde være høyere, slik at man er bedre forberedt. Skrivekurs på engelsk etterlyses, og 
det samme gjelder tilbakemeldinger på språket i skriftlige besvarelser. Det foreslås også 
et intensivkurs i akademisk engelsk/engelsk fagterminologi tilpasset de enkelte 
institutter/fakulteter, gjerne ved semesterstart (evt. studiestart). Et slikt kurs ville også 
kunne brukes til å diskutere norske termer/begreper i forhold til de engelske.  
          Ellers er det egentlig ingen som argumenterer for en 100% engelskspråklig hverdag 
ved universitetet. 
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Ja-takk-begge-deler (og litt til) 

Mens det blant de ansatte ser ut til å være en tydelig ”ja-takk-begge-deler”-trend, der 
norsk og engelsk vektlegges omtrent likt, ser det blant studentene ut til å være litt større 
forskjellsbehandling: Så lenge vi bevarer norsk som universitetsspråk, er det greit med litt 
engelsk av og til, og på den andre siden: Vi kan godt bruke litt norsk av og til, så lenge vi 
i hovedsak er internasjonale (og gode i engelsk). 
         Den fløyen som legger størst vekt på det engelske/internasjonale aspektet, synes å 
formidle et slags ”kosmopolitisk” ideal: Vi er, eller må/bør/ønsker å være en del av en 
større verden. Det er en selvfølge at man på universitetsnivå behersker norsk, engelsk og 
de skandinaviske språk – minst!   

På den andre ytterfløyen finner vi en gruppe studenter som føler seg mer hjemme i 
en norsk hverdag, som klart presterer best på norsk og som føler seg hemmet av for mye 
engelsk i pensum og undervisning. Dessuten strever de minst like mye med pensum på 
svensk og dansk, og med danske forelesere. Mange hevder de synes det er vanskeligere å 
lese svensk enn engelsk. Spesielt gjelder dette for studenter som ikke har norsk som 
morsmål.  

Midt i mellom disse ytterpunktene finner vi en gruppe som sliter seg gjennom 
tung engelsk litteratur (eller evt. svensk), men som har en forståelse for nødvendigheten 
av internasjonalisering. Flere av disse kommenterer at de synes at de i løpet av 
studietiden har fått forbedrete engelskferdigheter (og evt. i andre fremmedspråk), og at de 
finner en egenverdi i å utvikle språkkunnskapene sine ved siden av det faglige.  

Det kommenteres ellers blant studentene (som blant de ansatte) at forelesninger på 
norsk er en fin motvekt til mye pensum på engelsk. Bortsett fra at noen synes det blir 
forvirrende med et dobbelt begrepsapparat, ser de fleste ut til å mene at det er viktig å 
lære seg norske termer, både i forhold til senere jobb/i samfunnsøyemed, og i forhold til 
eksamensskriving (det er frustrerende å skrive eksamen på norsk når man mangler 
adekvate begreper). 

Ellers etterspørres det ikke bare engelskkurs, men også kurs i andre 
fremmedspråk. Spesielt nevnes tysk og fransk som kan være relevant for pensum, men 
det er også et ønske om et bredt språkkurstilbud på generelt grunnlag, både 
nybegynnerkurs og høyere nivåer (dette kan være både kveldskurs eller f.eks. egne kurs i 
sommerferien). Det synes å være en slags holding at til det å ta en høyere utdannelse, 
hører det å være språkmektig. I tillegg til at det har en faglig verdi, synes det å være et 
spørsmål om dannelse.  
           En annen type kurs som ønskes, er intensivkurs for studenter som skal på 
utveksling/utenlandsopphold. Dette er viktig for å få fullt utbytte av både undervisningen 
og oppholdet i sin helhet og ”burde være et must”! 

Til slutt kommer det noen rosende ord om fleksibilitet i språkspørsmål. Det er 
nemlig mange som skriver oppgaver på norsk selv om undervisningen er på engelsk, eller 
utvekslingsstudenter som skriver oppgaver på engelsk selv om de følger undervisning på 
norsk. Dette synes å fungere godt.  

Bachelor-/master-nivå 

Det ser ut til å være en dominerende holdning at ”jo lavere nivå, jo mer norsk, og jo 
høyere, jo mer engelsk”, men konkret kommenteres ikke dette så mye. 
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Internasjonalisering 

Utvekslingsstudenter og undervisning på engelsk 

Den samme problematikken melder seg blant studentene som blant forskerne: Hvordan 
kan vi være åpne for å ta i mot utvekslingsstudenter uten at dette går utover kvaliteten på 
undervisningen – både for de norske og de internasjonale studentene? 
           Noen synes som allerede nevnt at undervisning på engelsk er uproblematisk, mens 
andre mener det hemmer læringsprosessen og deltakelsen i timene. Foreleserne uttrykker 
seg utvilsomt best på norsk (dersom det er deres morsmål), og studentene lærer da også 
best. Dersom det finnes engelske/amerikanske forskere på instituttene, bør disse få ta seg 
av de engelske forelesningene. Dette vil være bedre både for de norske og de 
internasjonale studentene.  
 Det blir for øvrig karakterisert som urettferdig at innvandrere må avlegge 
eksamen tilsvarende trinn III/Bergenstesten for å få følge undervisning –  som så 
plutselig viser seg å være på engelsk pga. utvekslingsstudenter.  
           Foreleserne får ellers massiv kritikk for dårlig engelsk uttrykksevne i 
undervisningen, og en stor del av studentene mener det derfor bør opprettes et tilbud om 
engelskkurs for forelesere. Andre igjen påpeker at foreleserens pedagogiske evner er 
viktigere enn undervisningsspråk, og at pedagogiske krav bør stilles fremfor språkkrav.  
 
Norsktilbud for utvekslingsstudenter 

De internasjonale studentene ønsker seg et tilbud om norskkurs. Dette støttes også av 
deres norske medstudenter. Dette handler ikke først og fremst om at de skal kunne følge 
undervisning på norsk (selv om dette nevnes av noen), men om å kunne delta i det norske 
studentmiljø/samfunnsliv og få et mer helhetlig opphold. Mange kommenterer også at 
selv om de følger engelske forelesningsrekker, er det mye 
tilleggsinformasjon/småprat/andre ting som foregår på norsk. I tillegg etterlyses skilting, 
web-informasjon mm. på engelsk. 

Nynorsk 

Det etterlyses et bedre nynorsktilbud, både i pensum, på campus og spesielt i forhold til 
eksamen. Flere studenter klager over at de må mase seg til eksamen på nynorsk, selv om 
dette er noe de har krav på, at de møter motstand i forhold til sine rettigheter og at 
nynorskversjonene de evt. får, er dårlige/upresise og til tider ubrukelige. 

Oppsummering av studentenes ønsker: 

• Intensivkurs i engelsk fagspråk før studiestart på hvert institutt/fakultet. Dessuten 

egne skrivekurs i løpet av studiet og tilbakemeldinger på det språklige i 

oppgavebesvarelser. 
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• Enstemmige tilbakemeldinger på at forelesere underviser best på sitt eget 

morsmål, det være seg norsk, engelsk eller evt. andre språk. Det bør derfor ikke 

kreves at internasjonale forelesere skal undervise på norsk (- et krav om at 

foreleserne skal lære seg norsk, er likevel viktig; studentene må kunne føle seg 

trygge på at de blir forstått og ved behov kan få utdypninger på norsk, og er 

dessuten viktig i forhold til evt. norsk pensumlitteratur). 

• Engelskkurs for forelesere! Spesielt med vekt på uttale/muntlig. Studentene klager 

over norske foreleseres håpløse engelsk, og mener at kvaliteten på forelesningene 

synker når det undervises på engelsk. 

• Det ønskes frivillige/obligatoriske språkkurs utover norsk og engelsk – spesielt et 

tilbud om tysk og fransk, men også andre språk og på flere nivåer. 

• Språkkurs for studenter som skal på utveksling/ utenlandsopphold (gjerne 

intensivkurs før avreise) er et ”must”. 

• Det ser ut til å være et behov for en egen evaluering av språkfagene og deres 

undervisningsmetoder/undervisningsspråk. Bl.a. skriver flere om at språkfag 

ønskes undervist på målspråket, ikke på norsk. Her ønskes også gjesteforelesere 

som kan undervise på eget morsmål (dvs. målspråket). 

• Det ser ut til å være et behov for en egen evaluering på juss i forhold til 

språkspørsmål. Ettersom det meste av pensum på juss er på norsk, stiller juristene 

dårligere og uforberedt i et internasjonalt perspektiv. Det foreslås at det frivillige 

kurstilbudet ”Engelsk for jurister” gjøres obligatorisk.  

• Det må legges til rette for at studenter kan komme til Norge og studere uten å 

kunne norsk. Men de som ønsker det, må få et tilbud om norskkurs. Internasjonale 

studenter etterlyser i tillegg mer informasjon/skilt/webinfo osv. på engelsk. 

• Ønske om fakultetsspesifikke ”fagordlister” med oppføringer på nynorsk, bokmål, 

svensk, dansk, engelsk og tysk (minst!) 

• Et forslag om et minikurs i medisinsk nomenklatur for 1. semesterstudenter ved 

det medisinske fakultet. 

Mer nynorsk, både på campus, Internett og ikke minst til eksamen! 
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De ansattes kommentarer til siste spørsmål14: 
”Har du konkrete forslag til prinsipper eller til tiltak som ikke er nevnt eller berørt 

i undersøkelsen? (Hvis så, spesifiser.)” 

Kort oppsummering 
Den største språkpolitiske utfordringen for UiO ser ut til å være: Hvordan kan vi ivareta 
et nasjonalt ansvar for språk, og altså bevare, bruke og videreutvikle norsk som fag-, 
forsknings- og undervisningsspråk – og samtidig støtte opp om engelsk som fag- 
forsknings- og publiseringsspråk og gjøre UiO konkurransedyktig og tilgjengelig for 
internasjonale forskere så vel som internasjonale studenter? Det viktigste svaret er 
kanskje: Trenger det å være en motsetning mellom disse målene? En viktig innsikt fra 
undersøkelsen, er nemlig at de fleste respondentene ser ut til å ha en slags ”ja-takk-
begge-deler”-holdning. Vi må følge fagets interesser og være internasjonale (engelske) 
der det trengs. Og vi må kjempe for det nasjonale på hjemmebane.  
          Vi må altså være villige til å bruke ressurser til å opprettholde nasjonale interesser 
og språk, og samtidig hevde oss internasjonalt og tilstrebe en slags tospråklighet. Dette er 
ingen motsetning – men et ressursspørsmål. 
          En viktig tilbakemelding får vi fra et stort antall gjesteforskere: De vil lære norsk!  
 
De viktigste hovedpunktene: 
 

• Ta hensyn til de enkelte fagenes egenart 

• Mer midler til språkopplæring:  

o Norskkurs for internasjonale forskere/studenter  

o Kurs i akademisk engelsk (muntlig og skriftlig) for ansatte og studenter 

• Mer midler til språkvern/utvikling av fagterminologi 

• Mer midler til oversettelse/språkvask                                                                       

• Mer midler til utvikling av norske læreverk (spesielt på laveregrad, gjerne i form 

av kompendier) 

• Doktorgrad på engelsk etterfulgt av fyldig sammendrag på norsk og omvendt 

• Undervisning på BA på norsk 

• Undervisning på MA i hovedsak på norsk, men et engelsk kurstilbud for 

utvekslingsstudenter 

                                                 
14 Denne fremstillingen er ikke en statistisk analyse, men bygger på et inntrykk fra respondentenes 
kommentarer (fra 306 stykker, dvs. 17,4%). Det blir i det følgende brukt uttrykk som ”noen/en del/de fleste 
osv. mener…”, uten at jeg kan oppgi disse noe nøyaktig antall. Jeg har forsøkt å fremstille det jeg oppfatter 
som hovedtendensene i materialet. I tillegg blir noen idéer som bare er nevnt av et fåtall, tatt med fordi jeg 
vurderer dem som gode i denne sammenhengen.   
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• All intern kommunikasjon ved UiO både på norsk og engelsk  

• Ikke glem behovet for spisskompetanse i andre fremmedspråk! 

 

Sammendrag av kommentarene 

Innledning 
Tilleggskommentarene fra respondentene stimulerer til å se kompleksiteten i temaene 
som er tatt opp i undersøkelsen. Kommentarene går nemlig langt utover den debatten vi 
har sett dominere i avisene (diskusjonen om finansierings-/publiseringskriterier og 
språkvalg). Spesielt er det området internasjonalisering som problematiseres i 
respondentenes svar. Hvordan kan vi best mulig legge til rette for å ta i mot 
utvekslingsstudenter og gjesteforskere uten at dette går ut over norske studenters 
undervisningstilbud og utvikling av et norsk fagspråk? Et stort antall gjesteforskere 
etterlyser dessuten et bedre tilbud om norskkurs, både i forhold til integrering og for evt. 
å kunne undervise på norsk. 
           Ellers er det stort sett en ”ja-takk-begge-deler-holdning” som dominerer: 
Vi må styrke og bevare bruken av norsk både av læringshensyn og av kulturelle, 
nasjonale og språkpolitiske hensyn. Norsk er viktig både som redskapsspråk i 
læringsprosessen og som formidlingsspråk, både overfor studenter og samfunnet for 
øvrig. Norsk er også viktig i en skandinavisk/nordisk dialog, og for å bevare norsk 
kultur/demokrati.  
Engelsk er på sin side også viktig av faglige hensyn: Vi må være der forskningen er, 
delta i debatter internasjonalt, kunne utvikle oss og hevde oss. Det er en realitet vi må ta 
innover oss at engelsk dominerer i forskningsverden. Dessuten må vi ha et godt tilbud til 
internasjonale utvekslingsstudenter. 

Ekstra interessant er det at respondentene har ulik fagbakgrunn, og at de fleste 
utviser forståelse for at det må vises ulike hensyn overfor de ulike fagene.  
 
 
Om norsk vs. engelsk – eller omvendt 
 
Norsk  

En stor del av respondentene argumenterer for betydningen av å bevare og utvikle norsk 
som fagspråk. Norsk må brukes som undervisningsspråk, og det å utvikle eller gjenskape 
en presis fagterminologi på norsk, må støttes gjennom økonomiske insentiver. Norsk bør 
være hovedspråk på UiO, og all intern kommunikasjon bør foregå på norsk. Dette er helt 
fundamentalt for å ’bevare norsk kulturarv og en rekke andre viktige funksjoner i det 
moderne norske, multikulturelle samfunnet’. Flere bruker ord som samfunnsansvar, stor 
kulturell betydning, utvikling av demokrati osv: ”For det norske demokratiets videre 
eksistens og berettigelse er det nødvendig at det norske språk inneholder begreper som 
tillater oss å tenke, videreutvikle og kritisere den tiden vi lever i. Dette er en av 
hovedfunksjonene til et uavhengig, norskspråklig universitet”. Det påpekes dessuten at 
UiO har ansvar for å gå inn for å ta vare på språklig mangfold i verden, og at ”å styrke 
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norsk som forsknings- og formidlingsspråk er faktisk et viktig bidrag til å opprettholde 
det kulturelle mangfold”. 
Et interessant trekk er at undervisning på norsk ikke bare støttes av de ”klassiske 
norskfagene” (språk, historie osv.), men også av det naturfaglige miljø. Nettopp det 
sistnevnte understreker betydningen av å bevare et rom for utvikling av norsk 
fagterminologi som spesielt viktig fordi det meste av pensumlitteraturen er på engelsk. 
Dette er også viktig i lab-øvelser hvor det er mange praktiske forklaringer. Fra 
naturvitenskapelig hold blir det også lagt vekt på at norsk terminologi ikke bare er viktig 
for formidling overfor allmennheten (i media osv.), men fordi en stor del av studentene 
vil fortsette sin karriere blant et norskspråklig publikum: medisinere og psykologer 
overfor pasienter og pårørende i helsevesenet, biologi-, kjemi- og fysikkstudenter bl.a. 
som lærere i ungdoms- og videregående skole mm.  
            Det blir lagt vekt på behovet for midler til å utvikle norsk fagterminologi, slik at 
norsk kan erstatte engelsk terminologi i undervisning. Det blir også uttrykt ønske om mer 
pensumlitteratur på norsk på BA-nivå, samtidig som det understrekes at pensumbøker må 
velges på bakgrunn av kvalitet, ikke språk. Det etterlyses egne skrivekurs på norsk. 
 
Engelsk  

I diskusjonen om bruk av engelsk i forskning og undervisning er det flere ulike 
hovedlinjer. Noen mener at vi må innse at engelsk er det dominerende forskningsspråket i 
verden og at vi derfor bør legge opp til mest mulig bruk av engelsk innen både forskning 
og undervisning for å være konkurransedyktige. Enkelte mener at det bør undervises på 
engelsk allerede fra BA-nivå, at alle MA-kurs må tilbys på engelsk, og at man tidlig må 
begynne å skrive oppgaver på engelsk. Andre mener at engelsk er viktig som forsknings- 
og publiseringsspråk, men at norsk er viktig som undervisningsspråk og internt 
kommunikasjonsspråk.  
          Det blir uttrykt ønske om kurs i akademisk engelsk (muntlig og skriftlig) både for 
ansatte og studenter (studentenes engelskferdigheter får hard medfart! Det ytres derfor av 
flere et ønske om et høyere krav til studentenes engelskkunnskaper fra videregående 
skole), og dette må tilbys flere ganger, fordi man av ulike årsaker ikke alltid kan følge 
kurset den ene gangen det evt. blir tilbudt. Noen etterspør også kurs for dem som skal 
forelese/undervise på engelsk, og formidlingskurs på engelsk for doktorgradsstudenter. 
Det kreves oppfølging og opplæring når institutter pålegges å utføre undervisning på 
engelsk for å fremme internasjonalisering.  
          Det er et nokså splittet syn på hvor enkelt/problematisk det er å undervise på 
engelsk: Mens noen hevder at de synes det er uproblematisk å undervise på engelsk og at 
studentene stort sett er åpne for dette, vektlegger andre at de færreste er så flinke i 
engelsk som de tror, og at forelesere med norsk som morsmål, aldri vil kunne undervise 
like godt på engelsk som på norsk. Jo mer ’subtile’ ting som skal undervises, jo mer 
krevende er det å bruke engelsk.  
Studentene blir også mer tilbakeholdne, slik at både forelesere og studenter presterer 
dårligere.  
          Det blir foreslått å opprette et språksenter til hjelp for ansatte i deres undervisnings- 
og publiseringsarbeide. Det må også settes av midler til språkvask av oppgaver, artikler, 
avhandlinger osv., eller til hjelp med oversettelse. 
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Ja-takk-begge-deler (og litt til) 

Mens engelsk altså blir sett på som det store forskningsspråket (”nåtidens latin”), blir 
norsk ansett som kommunikasjonsspråk og formidlingsspråk overfor både studenter og 
allmennheten. De fleste ser det ikke som noen motsetning å støtte både norsk og engelsk. 
Det å styrke engelsk som forskningsspråk for å kunne delta internasjonalt, trenger ikke å 
gå på bekostning av å styrke norsk som forsknings-, undervisnings- og 
administrasjonsspråk. Det er altså ikke noe enten-eller, men et både-og. 
          Det er heller ingen motsetning mellom å bruke engelsk som forsknings- eller 
publiseringsspråk der det ansees som nødvendig, og norsk som undervisningsspråk 
overfor studentene. 
          Innen en del fag er vi nødt til å bruke engelsk som forskningsspråk, og det er 
nødvendig å publisere på engelsk for å utvikle faget og være med i en internasjonal 
debatt. Men samtidig har vi et ansvar for formidling overfor samfunnet – overfor medier, 
allmennheten osv. Dette er et spørsmål om nasjonal identitet.  Flere understreker også at 
det å tilegne seg kunnskap og å uttrykke seg klart, gjøres best og mest effektivt på 
morsmålet.  
          Forslaget om at doktorgradsavhandlinger bør skrives på norsk og resultatene 
deretter publiseres artikkelvis/oppsummeres på engelsk eller annet relevant språk – og 
omvendt – støttes av flere.  
          I tillegg understrekes behovet for ikke å ekskludere andre fremmedspråk fra denne 
debatten: Flere respondenter klager over at studentene ikke behersker andre språk enn 
norsk og engelsk, og at dette er uheldig for studiene og har konsekvenser for bl.a. valg av 
pensum. Mye viktig pensum finnes på andre språk, spesielt nevnes fransk og tysk, men 
også russisk, spansk m.fl. ”For å arbeide vitenskapelig med HF-fag, trengs brukbare 
kunnskaper innen engelsk, tysk, fransk, pluss evt. italiensk, latin, gresk. UiO bør kreve at 
studenter som søker opptak ved HF har bra leseferdighet i minimum engelsk, tysk, 
fransk”. Det etterlyses også tilbud om diverse språkkurs for studentene. 

Bachelor-/master-nivå 

Det er kommet en del kritikk av spørsmål 13 i undersøkelsen, der det blir spurt om man 
er enig/uenig i at ’det skal undervises på norsk på BA, på engelsk på MA’ – ettersom det 
her blir spurt om to forskjellige ting, og det er mulig å være enig i det ene, men uenig i 
det andre. 
           En del av respondentene mener det bør undervises på norsk hele veien, dvs. f.o.m. 
BA t.o.m. MA (evt. med et par masterkurs på engelsk for internasjonale studenter). Andre 
mener derimot at det bør undervises på engelsk hele veien, dvs. allerede f.o.m. BA. Ellers 
ser det ut til at de fleste mener det bør undervises på norsk på BA – spesielt viktig er dette 
på fag med mye engelsk pensum, slik at man kan utarbeide en norsk fagterminologi. 
Deretter åpnes det gradvis for mer engelsk på MA, og enda mer på dr. gradsnivå. (Se for 
øvrig mer om dette under neste punkt). 

Internasjonalisering    

Hovedproblemet i internasjonaliseringsspørsmålet ser ut til å være: Hvordan kan vi delta i 
den økende internasjonaliseringen uten at norsk språk og identitet blir skadelidende? Og 
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hvordan kan vi gjøre UiO attraktivt for og ta best mulig vare på internasjonale studenter 
og forskere? 
 
Norsktilbud for gjesteforskere 

Det uttrykkes et stort behov om et norskkurstilbud for internasjonalt ansatte (dette 
etterspørres både av gjesteforskere og deres norske kolleger). De internasjonalt ansatte 
ønsker å lære språket i det landet de jobber, både for å kunne integrere seg sosialt og delta 
på instituttet og for å gjøre en del av sitt arbeid på norsk. Mangel på 
norskopplæringstilbud ”is a hinderance for those of us from other countries to be able to 
intergrate ourselves into the university and it is also a hinderance for us to be able to 
produce academic papers in Norwegian. This would also allow us the ability to 
contribute to the development of Norwegian as an academic language at the university”.  
Norskkurs må tilbys flere ganger ettersom forskerne ofte ikke har tid det første 
semesteret, og arbeidsmengden ved instituttet må ikke være større enn at de kan følge et 
kveldskurs. Det beklages også at det er vanskelig for dem å følge kurs fordi de selv må 
bestemme sine undervisningstider før norskkursene oppgir sine. Det ser ut til å være 
behov for egne norskkurs tilpasset de internasjonale forskernes behov. 
 
Informasjon på engelsk 

Det uttrykkes også et sterkt behov for at intern e-post/websider må komme på engelsk. Et 
problem for mange gjesteforskere er at de ikke har fått lære seg norsk, men at møter på 
instituttene blir holdt på norsk, og at de dermed ikke kan delta. Dessuten er det vanskelig 
å ta seg frem på hjemmesidene og å lese informasjonsmail. Det påpekes også at 
manglende nettsider på engelsk gjør det vanskeligere for UiO å tiltrekke seg 
studenter/forskere fra utlandet. 
 
Utvekslingsstudenter og undervisning på engelsk 

Et problem som reises i debatten om internasjonalisering, er spørsmålet om undervisning 
på engelsk. Mange finner det problematisk å undervise på engelsk for en klasse med 30-
50 nordmenn og kanskje bare én utvekslingsstudent. Flere påpeker også at 
utvekslingsstudentene ofte selv er dårlige i engelsk (dette gjelder også i en del tilfeller 
studenter med innvandrerbakgrunn). Det understrekes at det både er mer arbeidskrevende 
å undervise på engelsk og at undervisningen blir dårligere. Hvis faget blir skadelidende, 
”melder vi oss egentlig bare ut av internasjonaliseringen”. Andre mener imidlertid at de 
norske studentene er åpne for tospråklig kommunikasjon. 
          Det påpekes også at internasjonale studenter kommer til Norge for å oppleve Norge 
og norsk kultur og derfor bør lære seg språket (dette er imidlertid vanskeligere å forlange 
av studenter som bare blir her ett semester). Igjen blir det påpekt at det her er forskjell 
mellom de ulike fagtradisjonene: Innen f.eks. norrøne studier og skandinavistikk er 
nettopp undervisning på norsk en motivasjon for utvekslingsstudentene: ”Vi svikter de 
skandinaviske avdelingene ved utenlandske universiteter ved å tilby deres 
utvekslingsstudenter til Norge undervisning på dårlig engelsk i stedet for god norsk, som 
de respektive læresteder ønsker at deres studenter skal lære når de kommer til et norsk 
universitet”.  
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Et fag- og formidlingsperspektiv 

Formidling er et vanskelig begrep i denne debatten, ettersom publikum kan være både 
skoleelever, studenter og det internasjonale forskningsmiljø på den ene siden, eller 
media/samfunnet for øvrig/allmennheten på den andre. Formidlingen kan således ha både 
popularisert og vitenskapelig form. Flere forskere understreker at disse skillene også er 
avgjørende for språkvalg. For de fleste er det uproblematisk f.eks. å publisere på engelsk 
men undervise på norsk, eller publisere på engelsk eller et annet språk som er relevant 
innen forskningsmiljøet (dvs. vitenskapelig publikasjon), og publisere på norsk i media 
eller andre sammenhenger i en populærvitenskapelig form.  
          Det nevnes spesielt at hensynet til faget alltid må komme foran språkpolitiske 
hensyn. Det overordnete mål må alltid være å opprettholde og forbedre fagets kvalitet, og 
for mange fag vil dette innebære å være i dialog med det internasjonale forskersamfunn, 
og å lese og publisere på engelsk. Det er også viktig for gode fagmiljøer å tiltrekke seg 
internasjonale studenter og forskere. Forskningen bør som en hovedregel presenteres på 
”det språket som gjør den mest mulig tilgjengelig for det språkområde der hovedvekten 
av den internasjonale forskning innenfor det aktuelle område foregår”.  Her er 
språkfagene i en særstilling, og det samme gjelder andre humaniorafag og juss, som 
”trolig oftest bør publisere på et skandinavisk språk (helst med et resymé på engelsk), 
men ellers må den overveiende delen av norsk forskning i første rekke publiseres på et 
europeisk hovedspråk”. 
           Det uttrykkes altså stor enighet om at ulike fag har ulike fagtradisjoner og behov, 
og at det som er riktig for ett fag, ikke nødvendigvis gjelder et annet. Det er derfor ikke et 
behov for rigide styringsvedtak ovenfra, det må være rom for variasjon.  
          Ellers kommer det støtte til å belønne populærvitenskapelig formidling på norsk.  

Noen presiseringer vedrørende publisering/finansiering 

Når det gjelder publisering, uttrykker respondentene forståelse for at de ulike fagene har 
ulike publiseringstradisjoner, og at det ved utarbeiding av tellekantsystemet ifht. 
språk/tidsskrifter bør tas mer hensyn til de enkelte fagenes egenart. Ved en økonomisk 
prioritering av artikler på engelsk/i internasjonale tidsskrifter, ikke bare svekkes norsk 
som kulturspråk, men også norske tidsskrifter og den nasjonale diskusjon. Det må gis full 
uttelling for norske og skandinaviske publikasjonskanaler. Det må også gis uttelling for 
publikasjoner på andre fremmedspråk, ikke bare på engelsk. F.eks. må tidsskrifter som 
dekker smale fagområder utenfor Norge (f.eks. i Afrika), få større uttelling.  
          Det påpekes dessuten at deler av humaniora (f.eks. fag som angår norsk språk og 
historie) forlengst har etablert norsk som internasjonalt fagspråk. Ingen kan studere 
norrøn arkeologi, historie eller språk uten å beherske et skandinavisk språk.  
          Det blir ellers foreslått at man kan vurdere å støtte parallell norsk/engelsk 
publisering av enkelte artikler i noen tidsskrifter. Det påpekes også at lengre 
arbeider/bøker og dermed lengre resonnement er altfor lite verdsatt i den nye 
poengstrukturen i fht. relativt korte artikler.  
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Nynorsk  

Det er kommet en del kommentarer om at nynorsk ikke bør være en del av denne 
debatten og at nynorsk ikke bør benyttes ved universitetet, og på den andre siden en del 
kommentarer om at nynorsk bør styrkes ved UiO, og at støtte til undervisning, forskning 
og formidling på nynorsk må økes. For øvrig får denne undersøkelsen kraftig kritikk for 
en elendig nynorskversjon, der en del spørsmål rett og slett ikke er på nynorsk – dette blir 
sett på som symptomatisk for hvordan nynorsk prioriteres ved universitetet.  

Kritikk av undersøkelsen 

Det er også kommet mye og til dels hissig kritikk av selve undersøkelsen. Respondentene 
hevder at spørsmålene er ledende og tvetydige, og at flere av dem derfor ikke kan brukes 
som utgangspunkt eller bakgrunn for universitetets språkpolitikk. Men ellers roses 
initiativet, og de fleste som har svart, mener at språkdebatten er viktig. 



Vedlegg til Utval for språkpolitikk si innstilling
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Del I - Undersøkinga av dei vitskapleg  tilsette 2
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Resultat - Univariate frekvensfordelingar 33
        Del 1: Litt om deg 33
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        Del 5: Undervisning 38



Del I: Dei vitskapleg tilsette
Invitasjon og spørjeskjema
Invitasjon på e-post sendt til alle vitskapleg tilsette
Språkpolitikken ved Universitetet i Oslo – ei intervjuundersøking

Denne undersøkinga blir gjennomført av Utvalet for språkpolitikk ved UiO. 
Utvalet er oppnemnt av Rektor med mandat å  fremje forslag til politikk for 
universitetet sin bruk av norsk i høve til engelsk eller andre framandspråk 
innanfor forsking, undervisning, formidling og administrativ kommunikasjon. 
Undersøkinga blir gjennomført med støtte av Universitetsdirektøren og har som 
målsetjing å oppnå det best moglege grunnlaget for dei råda utvalet skal gje. 
Samstundes skal ho gje dei tilsette og  studentane høve til å  påverke utviklinga av 
UiO sin politikk på dette viktige området.

Undersøkinga skal gjerast blant alle vitskapleg tilsette, eit tilfeldig utval av 
studentane og blant dei administrativt tilsette. Skjemaet er ulikt for dei tre 
kategoriane, men det blir også stilt likelydande spørsmål på ein del punkt.

Det er svært viktig for oss å få eit mest mogleg  representativt innblikk i praksis 
og  haldningar knytte til språkbruk innanfor UiO sitt verksemdområde.

Vi garanterer sjølvsagt anonymitet for dei som svarar, slik at svaret ditt ikkje kan 
knytast til identiteten din.

Resultata vil bli gjort kjende via rapporten frå utvalet som etter planen skal liggje 
føre i slutten av mars og blir presentert på eit ope møte på UiO. Dei vil også  bli 
formidla via Uniforum og Universitas på den måten og i den grad redaktørane 
finn det rett.

Vi ber deg  om å  fylle ut skjemaet og returnere det så  snart som råd og  seinast 8. 
februar. Det tek deg  mellom femten og tjue minutt.

For utvalet

Helge Hveem

Leiar

Spørjeskjema
VITSKAPLEG TILSETT - PERSONLEGE DATA 

Ver vennleg og kryss av i dei relevante rubrikkane:

1. Alder

Under 30, 31-40, 41-50, 51-60, Over 60

2. Tilsett ved kva eining?

TF, JUS, MED, HF, MN, OD, SV, UV, Musea, Universitetsbiblioteket, 
Einingar underlagt Universitetsstyret 

3. Kva er den høgste utdanninga/universitetsgraden din?

Hovudfag/embetseksamen/MA, Doktorgrad, Anna (spesifiser)

4. Ved kva lærestad tok du denne graden?

UiO, Annan lærestad i Norden, I UK/USA eller anna engelskspråkleg 
land, I anna framandspråkleg land

5. Noverande stillingsnivå:

Universitetslektor, Doktorstipend, Postdoc-stipend, Førsteamanuensis, 
Professor, Anna (spesifiser)

6. Kjønn

Kvinne, Mann, 

7. Norsk/utanlandsk statsborgar

Norsk, Utanlandsk (spesifiser)

8. Morsmål

Norsk, Anna skandinavisk, Engelsk/amerikansk, Fransk, Tysk, 
Spansk/portugisisk, Anna (spesifiser)

9. Om norsk er morsmålet ditt, kva målform brukar du primært?

Bokmål, Nynorsk, Begge målformer like mykje
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SYNSPUNKT PÅ OG HALDNINGAR TIL SPRÅKPOLITIKK VED UIO 

I dette avsnittet blir du beden om å  gje til kjenne synspunkt på spesielt 
debatterte spørsmål om språkbruken innanfor forsking og høgare utdanning  og 
ta stilling  til nokre forslag til prinsipp for og konkret bruk av språk ved UiO. 
Først vil vi stille deg nokre generelle spørsmål som reflekterer ressursbruk og 
krav til den einskilde tilsette i den interne debatten om saka.

1. Er det ønskjeleg at UiO brukar meir ressursar på språklege støttetenester for 
dei vitskaplege tilsette?

Nei, Ja, Inga meining

 2. Om ja, kryss av de TRE viktigaste tiltaka du ønskjer at det brukast meir 
ressursar på, utan omsyn til  språk (kryss av tre):

Omsetjing av tekst, Språkvask av manuskript, Rettleiing under sjølve 
skrive-/forelesingsprosessen, Kurstilbod/ undervisning i språket, Anna (spesifiser)

3. Er det etter di meining eit rimelig krav å stille ved tilsetjingar at alle i fast 
vitskapleg  stilling ved UiO skal kunne akademisk engelsk (eller anna relevant 
vitskapleg  språk 

utanom norsk)?

Ja, etter 2-3  år, Ja, etter 5-6 år, Nei, Inga meining 

Vi ønskjer no at du skal ta stilling til ei rekkje konkrete synspunkt på og forslag 
til språkpolitiske prinsipp og praksis som er framsett/debattert så vel offentleg 
som internt ved UiO. Ver vennleg  og kryss av for det svaralternativet som passar 
deg  for kvart einskilt spørsmål.

4. Som det fremste universitetet i landet må UiO løyse oppgåvene sine som 
kulturberar og  samfunnsbyggjar ved å medvirke aktivt i å   halde oppe norsk som 
fagspråk.

Heilt einig, Nokså einig, Nokså ueinig, Heilt ueinig, Inga meining, 

5. Ein gjennomtenkt internasjonaliseringsstrategi må reflektere det språklege og 
kulturelle mangfaldet i verda.

Heilt einig, Nokså einig, Nokså ueinig, Heilt ueinig, Inga meining 

6. UiO bør statuttfeste at norsk er UiO sitt hovudspråk.

Heilt einig, Nokså einig, Nokså ueinig, Heilt ueinig, Inga meining 

7. Norsk bør brukast der det er mogleg, engelsk eller eit anna framandspråk der 
kor det er formålstenleg.

Heilt einig, Nokså einig, Nokså ueinig, Heilt ueinig, Inga meining 

8. Det er urealistisk å tenkje seg ein internasjonaliseringsstrategi som ikkje legg 
maksimal vekt på engelsk som framandspråk ved UiO.

Heilt einig, Nokså einig, Nokså ueinig, Heilt ueinig, Inga meining 

9. UiO si målsetjing om å vere blant dei beste universiteta i Europa krev at 
forsking blir prioritert og dermed at val av vitskapsspråk følgjer forskingsomsyn.

Heilt einig, Nokså einig, Nokså ueinig, Heilt ueinig, Inga meining 

10. Det er det einskilde faget som bør avgjere om norsk eller engelsk (eventuelt. 
eit anna framandspråk) er faget sitt vitskapsspråk.

Heilt einig, Nokså einig, Nokså ueinig, Heilt ueinig, Inga meining 

11. UiO må  gjere forskarane sine godt skikka til å  hevde seg i internasjonale 
forskingsfellesskap på  det tilhøyrande vitskapsspråk.

Heilt einig, Nokså einig, Nokså ueinig, Heilt ueinig, Inga meining 

12. Finansieringsmodellen og  andre insentiv- ordningar må likestille norsk og 
engelsk (eller eit anna framandspråk) i fordeling av ressursar.

Heilt einig, Nokså einig, Nokså ueinig, Heilt ueinig, Inga meining 

13. Undervisningsspråket skal i all hovudsak vere norsk på  lågare grads nivå, 
medan engelsk (eller eit anna framandspråk) blir brukt på  høgare grads nivå.

Heilt einig, Nokså einig, Nokså ueinig, Heilt ueinig, Inga meining 

14. UiO bør utvikle langt fleire undervisningstilbod på  engelsk (eller eit anna 
framandspråk).

Heilt einig, Nokså einig, Nokså ueinig, Heilt ueinig, Inga meining 

15. Den formidlingsplikta UiO har overfor storsamfunnet tilseier at dei tilsette 
medverkar aktivt til å halde oppe norsk som akademisk språk.

Heilt einig, Nokså einig, Nokså ueinig, Heilt ueinig, Inga meining 

16. Det bør opprettast særlege studietilbod på engelsk for innreisande 
gjestestudentar.
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Heilt einig, Nokså einig, Nokså ueinig, Heilt ueinig, Inga meining 

17. Det bør opprettast tilbod i fleire framandspråk for norskspråklege studentar 
som ikkje har språk som hovudstudium, men som ønskjer å  følgje opp eit 
framandspråk frå vidaregåande skule i studia sine.

Heilt einig, Nokså einig, Nokså ueinig, Heilt ueinig, Inga meining 

18. I tråd med den auka vekta som no blir lagt på  formidling generelt, bør det 
krevjast fyldig oppsummering av avhandlingar og masteroppgåver på  norsk der 
teksten er på engelsk (eller eit anna framandspråk), og omvendt.

Heilt einig, Nokså einig, Nokså ueinig, Heilt ueinig, Inga meining 

19. Eit godt norsk fagspråk innanfor fagfeltet mitt er umogleg fordi den 
naudsynte presisjon og nyanserikdom ikkje finst på  norsk.

Heilt einig, Nokså einig, Nokså ueinig, Heilt ueinig, Inga meining 

20. Det bør etablerast spesielle insentiv for utvikling av fagterminologi på norsk.

Heilt einig, Nokså einig, Nokså ueinig, Heilt ueinig, Inga meining 

21. Støtta til utgjeving  av lærebøker på  norsk innan høgare utdanning må 
vidareførast og styrkjast, særleg  for lågaregradsnivå.

Heilt einig, Nokså einig, Nokså ueinig, Heilt ueinig, Inga meining 

22. Det bør innførast spesielle insentivordningar for utvikling av lærebøker på 
norsk i fag der norsk taper terreng.

Heilt einig, Nokså einig, Nokså ueinig, Heilt ueinig, Inga meining 

PRAKSIS: EIGEN BRUK AV SPRÅK

1. Korleis vurderer du sjølv dine eigne språkevner i ulike typar språkbruk (kryss 
av for passende svarkategori: Skrive, Undervise, Snakke, Lese, Forstå  tale) 

a) norsk: Svært god, God, Brukande, Dårleg, Inga meining

b) engelsk: Svært god, God, Brukande, Dårleg, Inga meining

c) eitt eller fleire andre framandspråk (spesifiser):  Svært god, God, 
Brukande, Dårleg, Inga meining

d) eitt eller fleire andre framandspråk (spesifiser) :  Svært god, God, 
Brukande, Dårleg, Inga meining

2. Har du hatt studie- og/eller forskingsopphald i utlandet som varte minst tre 
månader?

Aldri, Eitt, To, Tre, Fire eller fleire, Anna (spesifiser) 

3. Dersom eitt eller fleire, kvar var det siste opphaldet ditt og når?

             Land for siste opphald:

I kva år hadde du det siste opphaldet ditt:

Vi ønskjer å få kjennskap til din bruk av språk i det daglege arbeidet på  fire 
område: forsking, undervisning, formidling og  administrativ kommunikasjon 
(Dersom ikkje alle spørsmåla i alle områda er relevante for deg: kryss av/fyll ut 
det som er relevant, men svar helst på alt!) 

Forsking:

4. På  kva språk publiserte du den siste vitskaplege publikasjonen din?

Norsk, Anna skandinavisk, Engelsk, Fransk, Tysk, Anna (spesifiser) 

5. Då du arbeidde med den siste publikasjonen din, i kor stor grad måtte du 
bruke hjelp til språkleg tilrettelegging?

Skreiv sjølv utan hjelp, Skreiv sjølv, men fekk hjelp (språkvask eller 
liknande.), Skreiv saman med utanlandsk kollega(er), Arbeidet vart omsett av 
andre, Anna(spesifiser)

6. Korleis er fordelinga i bruk av publiseringsspråk for dei FEM siste vitskaplege 
publikasjonane dine (gje tal)?

Norsk, Anna skandinavisk, Engelsk, Fransk, Tysk, Anna

7. Kva for grunnar er dei viktigaste for deg  når du vel å publisere på 
engelsk/anna framandspråk? 

Det er det naturlege fagspråket i mitt felt, Det er naudsynt for å kunne 
bli lesen av dei eg ønskjer å nå, Det blir kravd ved publisering i tidsskrift med 
fagfellevurdering, Det er naudsynt for meg av omsyn til mi eiga karriere, Det er 
ønskt av instituttet mitt fordi det gjev størst utteljing i finansieringsmodellen, Det 
følgjer av karakteren til prosjektet ved at det er del av eit internasjonalt nettverk, 
Anna (spesifiser)

8a. Er du for tida med i eit internasjonalt forskingssamarbeid  (prosjekt, 
nettverk)?
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Nei, Ikkje no, men har vore, Ja, Anna (spesifiser)

8b. Om du er eller har vore med, spesifiser innanfor kva språkfellesskap:

    Skandinavisk, Engelskspråkleg, Eit anna framandspråk (spesifiser), 
Samarbeidet er fleirspråkleg:, Anna (spesifiser) 

9. Kva for språk blir vanlegvis brukte i den daglege (fagrelaterte) verksemda i 
fagmiljøet ditt?

Norsk, Engelsk, Norsk og engelsk, Norsk og anna framandspråk, Anna 
(spesifiser)

10. Finst det etter di meining eit etablert fagspråk (fagterminologi) på  norsk 
innanfor fagfeltet ditt?

Ja, Til ein viss grad, Nei, Inga meining, 

11. Beherskar du sjølv dette fagspråket?

Ja, Til ein viss grad, Nei, Inga meining, 

12. Om du meiner at det finst eit slikt fagspråk etablert, er du sjølv aktiv i 
diskusjonar omkring fagterminologi med kollegaene dine, med fagfellar utanfor 
instituttet ditt eller i andre samanhengar?

Ja, Til ein viss grad, Nei, Inga meining, 

13. Om du meiner at det IKKJE finst eit slikt etablert fagspråk, ser du sjølv eit 
behov for å  få utarbeidd ein fagterminologi på  norsk?

Ja, Til ein viss grad, Nei, Inga meining, 

 14. Kjenner du til ein tilgjengeleg database/kjelde over fagterminologi i faget 
ditt på norsk/engelsk/ fransk/tysk/anna framandspråk (spesifiser)?

Ja, Til ein viss grad, Nei, Inga meining

Undervisning:

15. Kva for studieprogram underviste du ved/underviste du mest ved i 2005?

16. Finst det på fagfeltet ditt innføringsbøker på norsk som du meiner er fagleg 
tilfredsstillande?

Ja, Til ein viss grad, Nei, Inga meining, 

17. Om lag kor stor del av anvend pensumlitteratur på  grunnivå i faget ditt er på 
norsk, engelsk eller anna språk (spesifiser)

Ingenting, Mindre enn ein fjerdedel, Mellom ein fjerdedel og halvparten, 
Frå halvparten til tre fjerdedelar, Over tre fjerdedelar, Heile, Veit ikkje

18. Om lag  kor stor del av di undervisning går føre seg  på norsk, engelsk eller 
anna språk

a. Bachelornivå: Ingenting, Mindre enn ein fjerdedel, Mellom ein 
fjerdedel og Halvparten, Frå halvparten til tre fjerdedelar, Over tre Fjerdedelar, 
Heile, Veit ikkje

b. Masternivå: Ingenting, Mindre enn ein fjerdedel, Mellom ein fjerdedel 
og Halvparten, Frå halvparten til tre fjerdedelar, Over tre Fjerdedelar, Heile, Veit 
ikkje

19. Undervisningslitteraturen: Dersom du samanliknar bruken av engelsk eller 
anna framandspråkleg litteratur i undervisninga i fagfeltet ditt i dag  med bruken 
for tre år sidan, er denne blitt større eller mindre?

a. Bachelornivå: Større, Omtrent same, Mindre, Inga meining, 

b. Masternivå: Større, Omtrent same, Mindre, Inga meining 

20. Er det du sjølv eller den/dei undervisningsansvarlege i faget ditt som avgjer 
kva undervisningslitteratur som skal brukast og  dermed kva språk han skal vera 
på, eller er dette påverka, eventuelt bestemt, av ein politikk ved instituttet ditt? 

Eg avgjer sjølv, Den/dei undervisnings- ansvarlege avgjer, 
Undervisningsansvarleg(e) og eg avgjer i fellesskap, Veit ikkje

21. Gjev du gjennom forelesing eller seminar sjølv meir undervisning på 
engelsk no enn for tre år sidan, omtrent det same, eller mindre? 

a. Bachelornivå: Meir, Omtrent det same, Mindre, Inga meining, 

b. Masternivå: Meir, Omtrent det same, Mindre, Inga meining, 

22. Når du underviser norske studentar på engelsk/eit anna framandspråk, 
synest du nivået på  dei skriftlege arbeida til studentane reflekterer ei betre fagleg 
forståing  enn den dei viser på  norsk, er ho like god, eller er ho mindre god? 

a. Bachelornivå: Betre, Omtrent like god, Mindre god, Inga meining, 

b. Masternivå: Betre, Omtrent like god, Mindre god, Inga meining, 
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Formidling:

23a. Medverka du til formidling av forskinga di i løpet av 2005?

Ja i stor grad, Ja i nokon grad, Nei, Inga meining 

23b. Om ja: Om lag kor stor del av formidlingsverksemda di går føre seg på 
norsk, engelsk eller anna språk (spesifiser)

Ingenting, Mindre enn ein fjerdedel, Mellom ein fjerdedel og halvparten, 
Frå halvparten til tre fjerdedelar, Over tre fjerdedelar, Heile, Veit ikkje

24. Ser du eit behov for meir formidling på engelsk eller eit anna framandspråk 
til målgrupper som av strategiske, finansielle eller andre grunnar treng meir 
kjennskap til UiO si forsking og  verksemda elles?

Ja i stor grad, Ja i nokon grad, Nei, Inga meining, 

Administrativ kommunikasjon

25. Er du sjølv engasjert i forsking  eller undervisning som fører med seg behov 
for å kommunisere omkring administrative forhold? I så fall med kva kategoriar 
(Universitetet i Oslo, Noregs forskingsråd/departement, Lærestad(ar) i utlandet, 
FN, EU, Verdsbanken o.l., Anna (spesifiser):

 Ja, i stor grad, Ja, i nokon grad, Sjeldan, Aldri, Inga meining

26. Når det gjeld kommunikasjon internt ved UiO 

a) dersom du har norsk (skandinavisk språk) som hovudspråk/morsmål, tek du 
sjølv del i kommunikasjon på  engelsk eller eit anna framandspråk i ein eller 
fleire av følgjande samanhengar og former?

 Interne møter, E-post, Oppslag eller liknande, Anna, Nei aldri, Inga meining, 
Anna (spesifiser)

b) dersom du har engelsk eller eit anna framandspråk som hovudspråk/morsmål, 
tek du sjølv del i kommunikasjon på  norsk (skandinavisk) i ein eller fleire av 
følgjande samanhengar og former?

 Interne møter, E-post, Oppslag eller liknande, Anna, Nei aldri, Inga meining, 
Anna (spesifiser)

27. Har det instituttet og/eller fakultetet du arbeider ved ein praksis når det gjeld 
å kommunisere informasjon om forskings- og  studieadministrative saker på 

engelsk ut over  informasjonen som finst på nett (for eksempel oppslag, intern 
e-post eller liknande)?

 Nei, Sporadisk, Ja, fast praksis, Inga meining

UTFYLLANDE ELLER ANDRE FORSLAG - OG KOMMENTARAR TIL 
UNDERSØKINGA 

Vi ønskjer til slutt å  gje deg høve til å  kome med tillegg til eller utdjupingar av 
svara dine når det gjeld forslag til prinsipp og  tiltak, og  dessutan invitere deg til å 
kommentere, eventuelt kritisere, aspekt ved undersøkinga.

1. Har du konkrete forslag til prinsipp eller til tiltak som ikkje er nemnde eller 
handsama i undersøkinga? (I tilfelle, spesifiser.)

2. Har du kommentarar til nokon del av undersøkinga, eventuelt kritiske 
synspunkt?
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Nokre kommentarar kring representativitet
Under følgjer nokre tabellar som samanliknar respondentane i undersøkinga 
med data frå universet for undersøkinga. For å  hente data om universet har vi 
nytta Norsk samfunnsvitskaplig  datateneste (NSD) sin database for høgare 
utdanning (DBH). For den delen av undersøkinga som er relevant her, er dette 
data om stillingsgruppa nevnt som “Undervisnings-, forskings- og 
formidlingsstillingar”. For dette er det oppgitt årsverk, medan vi i undersøkinga 
har med enkeltpersonar å  gjere, noko som gjer det vanskelegare å  kontrollere. 
Med 2989,63 årsverk i Undervisnings-, forskings- og formidlingsstillingar og 
3675 personar i desse stillingane blir dette 0,814 årsverk per person. 

Startdato 31.01.06 00:00

Sluttdato 15.02.06 00:00

E-postinvitasjonar 3675

E-postsvar 1754

Svarprosent 48

Kjønn
Kjønn Årsverk Respondentar Respondentar/årsverk

Kvinne 1194,68 663 ,555

Mann 1794,95 1083 ,603

Alder1

Aldersgruppe Årsverk Respondentar Respondentar/årsverk

Under 30 414,92 250 ,603

31-40 964,68 537 ,567

41-50 527,72 349 ,661

51-60 571,08 316 ,553

Over 60 461,23 293 ,635

Eining
Eining Årsverk Respondentar Respondentar/årsverk

Det teologiske fakultetet (TF) 31,3 22 ,703

Det juridiske fakultetet (Jus) 165,5 79 ,477

Det medisinske fakultet (Med) 581,5 327 ,562

Det humanistiske fakultet (HF) 586,4 377 ,642

Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet (MN) 829,4 477 ,575

Det odontologiske fakultetet (OD) 123,4 57 ,462

Det samfunnsvitskaplege fakultetet (SV) 286,3 200 ,699

Det utdanningsvitskaplege fakultetet (UV) 183,9 95 ,517

Musea 104,0 57 ,548

Universitetsbiblioteket (UB) 26,5 16 ,604

Einingar under universitetsstyret (Sentra) 71,3 35 ,491

Stilling
Stilling Årsverk Respondentar Respondentar/årsverk

Universitetslektor/førstelektor 178,21 95 ,533

Doktorgradsstipendiatar 890,25 486 ,546

Postdocstipendiatar 272,82 189 ,693

Amanuensis/førsteamanuensis 406,74 253 ,622

Professor/Emeritus/Professor II 815,24 582 ,714

Andre 368,21 117 ,318

Desse tala viser at det ikkje er store systematiske skilnader. Med unntaket om at 
respondentane i undersøkinga kan vere meir opptekne av språkspørsmål enn dei 
som ikkje tek del i undersøkinga, er det å  tru at denne undersøkinga gir eit godt 
bilete av haldingar og praksis kva gjeld språkbruk hjå dei vitskapleg tilsette ved 
UiO.
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Resultat - Univariate frekvensfordelingar
Del 1: Personlege data
1.1. Alder
Aldersgruppe Prosent

Under 30 14

31-40 31

41-50 20

51-60 18

Over 60 17

Svar (=100%) 1745

1.2. Tilsett ved kva eining?
Eining Prosent

Det teologiske fakultetet 1

Det juridiske fakultetet 5

Det medisinske fakultet 19

Det humanistiske fakultet 22

Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet 27

Det odontologiske fakultetet 3

Det samfunnsvitskaplege fakultetet 12

Det utdanningsvitskaplege fakultetet 6

Musea 3

Universitetsbiblioteket 1

Einingar under universitetsstyret 2

Svar (=100%) 1742

1.3. Kva er den høgste utdanninga/universitetsgraden din?
Grad Prosent

Hovudfag/embetseksamen/Mastergrad 41

Doktorgrad 57

Anna 2

Svar (=100%) 1720

 
1.4. Ved kva lærestad tok du denne graden?
Institusjon Prosent

Universitet i Oslo 71

Annan lærestad i Norden 15

I UK/USA eller anna engelskspråkleg land 7

I anna fremandspråkleg land 7

Svar (=100%) 1724

1.5. Noverande stillingsnivå:
Stilling Prosent

Universitetslektor 6

Doktorstipend 28

Postdoc-stipend 11

Førsteamanuensis 15

Professor 34

Anna 7

Svar (=100%) 1722

1.6. Kjønn  
Kjønn Prosent

Mann 62

Kvinne 38

Svar (=100%) 1746

1.7. Norsk/utanlandsk statsborgar 
Statsborgarskap Prosent

Utenlandsk 16

Norsk 84

Svar (=100%) 100

Vedleggsbilag              8



1.8. Morsmål
Språk Prosent

Norsk 84

Anna skandinavisk språk 5

Engelsk/amerikansk 3

Fransk 1

Tysk 2

Spansk/portugisisk 1

Anna 4

Svar (=100%) 1679

1.9. Om norsk er morsmålet ditt, kva målform brukar du primært?
Målform Prosent

Bokmål 91

Nynorsk 7

Begge målformer like mykje 2

Svar (=100%) 1479

Del 2: Haldningar til språkpolitikk ved UiO
2.1. Er det ønskjeleg at UiO brukar meir ressursar på språklege støttetenester for 
dei vitskaplege tilsette?

Prosent

Nei 29

Ja 45

Inga meining 26

Svar (=100%) 1711

2.2. Om ja, kryss av dei tre viktigaste tiltaka du ønskjer at det vert brukt meir 
ressursar på
Tiltak Prosent

Oversetting av tekst 49

Språkvask av manuskript 89

Rettleiing under skrive/forelesingsprosessen 50

Språkkurs 55

Anna 9

2.3. Er det etter di meining eit rimelig krav å stille ved tilsetjingar at alle i fast 
vitskapleg stilling ved UiO skal kunne akademisk engelsk (eller anna relevant 
vitskapleg språk utanom norsk)?

Prosent

Ja, etter 2-3 år 70

Ja, etter 5-6 år 12

Nei 13

Inga meining 5

Svar (=100%) 1739

2.4. Som det fremste universitetet i landet må UiO løyse oppgåvene sine som 
kulturberar og samfunnsbyggjar ved å medverke aktivt til å halde oppe norsk 
som fagspråk.

Prosent

Heilt einig 51

Nokså einig 31

Inga meining 4

Nokså ueinig 10

Heilt ueinig 5

Svar (=100%) 1749
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2.5.  Ein gjennomtenkt internasjonaliseringsstrategi må reflektere det språklege 
og kulturelle mangfaldet i verda.

Prosent

Heilt einig 38

Nokså einig 37

Inga meining 10

Nokså ueinig 10

Heilt ueinig 5

Svar (=100%) 1745

2.6. UiO bør statuttfeste at norsk er UiO sitt hovudspråk.
Prosent

Heilt einig 36

Nokså einig 26

Inga meining 9

Nokså ueinig 16

Heilt ueinig 14

Svar (=100%) 1743

2.7. Norsk bør brukast der det er mogleg, engelsk eller eit anna framandspråk 
der kor det er føremålstenleg.

Prosent

Heilt einig 48

Nokså einig 35

Inga meining 3

Nokså ueinig 10

Heilt ueinig 4

Svar (=100%) 1739

2.8. Det er urealistisk å tenkje seg ein internasjonaliseringsstrategi som ikkje 
legg maksimal vekt på engelsk som framandspråk ved UiO.

Prosent

Heilt einig 45

Nokså einig 38

Inga meining 4

Nokså ueinig 10

Heilt ueinig 4

Svar (=100%) 1743

2.9. UiO si målsetjing om å vere blant dei beste universiteta i Europa krev at 
forsking blir prioritert og dermed at val av vitskapsspråk følgjer forskingsomsyn.

Prosent

Heilt einig 52

Nokså einig 38

Inga meining 3

Nokså ueinig 6

Heilt ueinig 1

Svar (=100%) 1741

2.10. Det er det einskilde faget som bør avgjere om norsk eller engelsk 
(eventuelt. eit anna framandspråk) er faget sitt vitskapsspråk.

Prosent

Heilt einig 39

Nokså einig 39

Inga meining 5

Nokså ueinig 12

Heilt ueinig 5

Svar (=100%) 1735
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2.11. UiO må gjere forskarane sine godt skikka til å hevde seg i internasjonale 
forskingsfellesskap på det tilhøyrande vitskapsspråk.

Prosent

Heilt einig 69

Nokså einig 25

Inga meining 4

Nokså ueinig 3

Heilt ueinig 1

Svar (=100%) 1741

2.12. Finansieringsmodellen og andre insentivordningar må likestille norsk og 
engelsk (eller andre framandspråk) i fordeling av ressursar.

Prosent

Heilt einig 32

Nokså einig 30

Inga meining 13

Nokså ueinig 16

Heilt ueinig 9

Svar (=100%) 1729

2.13. Undervisningsspråket skal i all hovudsak vere norsk på lågare grads nivå, 
medan engelsk (eller eit anna framandspråk) blir brukt på høgare grads nivå.

Prosent

Heilt einig 17

Nokså einig 38

Inga meining 5

Nokså ueinig 24

Heilt ueinig 15

Svar (=100%) 1736

2.14. UiO bør utvikle langt fleire undervisningstilbod på engelsk (eller eit anna 
framandspråk).

Prosent

Heilt einig 18

Nokså einig 35

Inga meining 15

Nokså ueinig 26

Heilt ueinig 6

Svar (=100%) 1739

2.15. Den formidlingsplikta UiO har overfor storsamfunnet tilseier at dei tilsette 
medverkar aktivt til å halde oppe norsk som akademisk språk.

Prosent

Heilt einig 46

Nokså einig 35

Inga meining 5

Nokså ueinig 11

Heilt ueinig 4

Svar (=100%) 1737

2.16. Det bør opprettast særlege studietilbod på engelsk for innreisande 
gjestestudentar.

Prosent

Heilt einig 23

Nokså einig 41

Inga meining 10

Nokså ueinig 19

Heilt ueinig 7

Svar (=100%) 1742
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2.17. Det bør opprettast tilbod i fleire framandspråk for norskspråklege studentar 
som ikkje har språk som hovudstudium, men som ønskjer å følgje opp eit 
framandspråk frå vidaregåande skule i studia sine. 

Prosent

Heilt einig 24

Nokså einig 34

Inga meining 15

Nokså ueinig 17

Heilt ueinig 9

Svar (=100%) 1731

2.18. I tråd med den auka vekta som no blir lagt på formidling generelt, bør det 
krevjast  fyldig oppsummering av avhandlingar og masteroppgåver på norsk der 
teksten er på engelsk (eller eit anna framandspråk), og omvendt.

Prosent

Heilt einig 36

Nokså einig 31

Inga meining 6

Nokså ueinig 16

Heilt ueinig 12

Svar (=100%) 1740

2.19. Eit godt norsk fagspråk innanfor fagfeltet mitt er umogleg fordi den 
naudsynte presisjon og nyanserikdom ikkje finst på norsk.

Prosent

Heilt einig 8

Nokså einig 15

Inga meining 4

Nokså ueinig 26

Heilt ueinig 47

Svar (=100%) 1739

2.20. Det bør etablerast spesielle insentiv for utvikling av fagterminologi på 
norsk.

Prosent

Heilt einig 18

Nokså einig 27

Inga meining 14

Nokså ueinig 26

Heilt ueinig 16

Svar (=100%) 1741

2.21. Støtta til utgjeving av lærebøker på norsk innan høgare utdanning må 
vidareførast og styrkjast, særleg for lågaregradsnivå.

Prosent

Heilt einig 28

Nokså einig 31

Inga meining 10

Nokså ueinig 20

Heilt ueinig 11

Svar (=100%) 1737

2.22. Det bør innførast spesielle insentivordningar for utvikling av lærebøker på 
norsk i fag der norsk taper terreng.

Prosent

Heilt einig 23

Nokså einig 25

Inga meining 15

Nokså ueinig 23

Heilt ueinig 15

Svar (=100%) 1740
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Del 3: Praksis - Eigen bruk av språk
3.1a. Korleis vurderer du sjølv dine eigne språkevner i ulike typar bruk av norsk

Skrive Undervise Snakke Lese Forstå tale

Mykje god 63 62 68 81 82

God 25 24 22 14 15

Brukbar 6 6 6 3 2

Dårleg 5 3 3 1 1

Inga meining 2 4 1 1 0

Svar (=100%) 1748 1745 1745 1742 1746

3.1b. Korleis vurderer du sjølv dine eigne språkevner i ulike typar bruk av 
engelsk

Skrive Undervise Snakke Lese Forstå tale

Mykje god 34 27 36 63 56

God 46 40 43 34 37

Brukbar 18 25 20 4 6

Dårleg 2 4 1 0 0

Inga meining 0 4 0 0 0

Svar (=100%) 1752 1747 1748 1737 1681

3.1c/d. Korleis vurderer du sjølv dine eigne språkevner i ulike typar bruk av eitt 
eller fleire andre framandspråk - fransk2 

Skrive Undervise Snakke Lese Forstå tale

Mykje god 8 7 11 19 18

God 10 8 15 24 18

Brukbar 24 12 32 42 37

Dårleg 57 67 41 15 28

Inga meining 1 7 1 1 1

Total 444 443 442 443 439

3.1c/d. Korleis vurderer du sjølv dine eigne språkevner i ulike typar bruk av eitt 
eller fleire andre framandspråk - tysk

Skrive Undervise Snakke Lese Forstå tale

Mykje god 6 5 9 19 15

God 9 6 12 28 25

Brukbar 27 14 40 44 46

Dårleg 56 68 38 9 13

Inga meining 2 7 1 0 1

Total 736 735 737 737 735

3.2. Har du hatt studie- og/eller forskingsopphald i utlandet som varte minst tre 
månader?

Prosent

Aldri 36

Eitt 24

To 13

Tre 8

Fire eller fleire 14

Anna 5

Svar (=100%) 1659
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3.3.Land for siste opphald (topp 15)3

Rangering Land Prosent

1 USA 35

2 Storbritannia 14

3 Tyskland 7

4 Frankrike 7

5 Danmark 5

6 Italia 3

7 Australia 3

8 Sverige 3

9 Canada 2

10 Sveits 2

11 Nederland 1

12 Japan 1

12 Kina 1

12 Sør-Afrika 1

12 Spania 1

Andre 14

Svar (=100%) 671

3.4. På kva språk publiserte du den siste vitskaplege publikasjonen din?
Prosent

Norsk 20

Anna skandinavisk språk 2

Engelsk 74

Fransk 1

Tysk 1

Anna 2

Svar (=100%) 1662

3.5. Då du arbeidde med den siste publikasjonen din, i kor stor grad måtte du 
bruke hjelp til språkleg tilrettelegging?

Prosent

Skreiv sjølv utan hjelp 66

Skreiv sjølv, men fekk hjelp (språkvask eller liknande) 26

Skreiv sammen med utenlandsk kollega 6

Arbeidet vart oversatt av andre 1

Anna 2

Svar (=100%) 1627

3.6. Korleis er fordelinga i bruk av publiseringsspråk for dei fem siste vitskaplege 
publikasjonane dine (gje tal)?

Norsk Skand. Engelsk Fransk Tysk Anna

0 56 94 23 98 97 98

1 16 2 12 2 2 1

2 9 1 10 0 1 1

3 7 1 9 0 1 0

4 6 0 11 0 0 0

5 6 2 35 0 0 0

Svar (=100%) 1754 1754 1754 1754 1754 1754

3.7. Kva for grunnar er dei viktigaste for deg når du vel å publisere på 
engelsk/anna framandspråk? (kryss av tre) 
Grunn Prosent

Det er det naturlege fagspråket på mitt felt 58

Det er naudsynt for å kunne bli lesen av dei eg ønskjer å nå 79

Det blir kravd ved publisering i tidsskrift med fagfellevurdering 53

Det er naudsynt for meg av omsyn til mi eiga karriere 24

Det er ønskt av instituttet mitt fordi det gjev størst utteljing i 
finansieringsmodellen

11

Det følgjer av karakteren til prosjektet ved at det er del av eit internasjonalt 
nettverk

33
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3 På dette spørsmålet var det mange svar som måtte omkodas. Der enkeltuniversitet, byar eller delar av land er oppgitt er desse koda om til den nasjonalstaten dette gjeld. Dersom fleire land eller kontinent er 
oppgitt er svaret sett bortifrå. På spørsmålet om tidspunkt for siste opphald var det så mykje trong til skjønn at svara har liten verdi som statistisk matriale.



3.8a. Er du for tida med i eit internasjonalt forskingssamarbeid (prosjekt, 
nettverk)?

Prosent

Nei 29

Ikkje no, men har vore 14

Ja 55

Anna 1

Svar (=100%) 1664

3.8b. Om du er eller har vore med, spesifiser innanfor kva språkfellesskap:
Språkfellesskap Prosent

Skandinavisk 10

Engelskspråkleg 78

Eit anna fremandspråk 1

Samarbeidet er fleirspråkleg: 8

Anna 3

Svar (=100%) 1222

3.9. Kva for språk blir vanlegvis brukte i den daglege (fagrelaterte) verksemda i 
fagmiljøet ditt?

Prosent

Norsk 56

Engelsk 12

Norsk og engelsk 27

Norsk og anna framandspråk 3

Inga meining 0

Anna 1

Svar (=100%) 1667

3.10. Finst det etter di meining eit etablert fagspråk (fagterminologi) på norsk 
innanfor fagfeltet ditt?

Prosent

Ja 51

Til ein viss grad 41

Nei 7

Inga meining 1

Svar (=100%) 1740

3.11. Beherskar du sjølv dette fagspråket?
Prosent

Ja 75

Til ein viss grad 16

Nei 4

Inga meining 5

Svar (=100%) 1714

3.12. Om du meiner at det finst eit slikt fagspråk etablert, er du sjølv aktiv i 
diskusjonar omkring fagterminologi med kollegaene dine, med fagfeller utanfor 
instituttet ditt eller i andre samanhengar?

Prosent

Ja 21

Til ein viss grad 33

Nei 38

Inga meining 8

Svar (=100%) 1682
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3.13. Om du meiner at det IKKJE finst eit slikt etablert fagspråk, ser du sjølv eit 
behov for å få utarbeidd ein fagterminologi på norsk? 

Prosent

Ja 13

Til ein viss grad 17

Nei 34

Inga meining 36

Svar (=100%) 848

3.14. Kjenner du til ein tilgjengeleg database/kjelde over fagterminologi i faget 
ditt?

Norsk Engelsk Fransk Tysk

Ja 21 41 8 10

Til ein viss grad 15 15 5 5

Nei 58 37 60 59

Inga meining 7 7 28 26

Svar (=100%) 1620 1604 1233 1215

3.15. Kva for studieprogram underviste du ved/underviste du mest ved i 2005?
For omfattande til å ta med her

3.16. Finst det på fagfeltet ditt innføringsbøker på norsk som du meiner er fagleg  
tilfredsstillande?

Prosent

Ja 27

Til ein viss grad 33

Nei 31

Inga meining 10

Svar (=100%) 1662

3.17. Om lag kor stor del av anvend pensumlitteratur på grunnivå i faget ditt er 
på (kryss av for norsk, engelsk, etc.)

Norsk Engelsk Anna

Inkje 10 2 34

Mindre enn ein fjerdedel 36 8 12

Mellom ein fjerdedel og halvparten 14 12 4

Frå halvparten til tre fjerdedelar 10 12 2

Over tre fjerdedelar 9 32 3

Heile 5 19 3

Veit ikkje 17 16 43

Svar (=100%) 1560 1495 600

3.18a. Om lag kor stor del av di undervisning på bachelornivå går føre seg på 
norsk, engelsk og andre språk?

Norsk Engelsk Anna

Inkje 19 46 63

Mindre enn ein fjerdedel 8 18 3

Mellom ein fjerdedel og halvparten 5 5 1

Frå halvparten til tre fjerdedelar 6 5 2

Over tre fjerdedelar 14 4 2

Heile 36 6 5

Veit ikkje 12 16 25

Svar (=100%) 1445 989 631

3.18b. Om lag kor stor del av di undervisning på masternivå går føre seg på 
norsk, engelsk og andre språk?

Norsk Engelsk Anna

Inkje 16 23 57

Mindre enn ein fjerdedel 11 19 4

Mellom ein fjerdedel og halvparten 8 10 2

Frå halvparten til tre fjerdedelar 9 8 3

Over tre fjerdedelar 18 11 1

Heile 24 15 4

Veit ikkje 14 16 30

Svar (=100%) 1314 1093 550
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3.19. Undervisningslitteraturen: Dersom du samanliknar bruken av engelsk eller 
anna framandspråkleg litteratur i undervisninga i fagfeltet ditt i dag med bruken 
for tre år sidan, er han blitt større eller mindre?

Bachelornivå Masternivå

Større 13 18

Omtrent det same 53 52

Mindre 2 1

Inga meining 32 29

Svar (=100%) 1612 1600

3.20. Er det du sjølv eller den/dei undervisningsansvarlege i faget ditt som avgjer 
kva undervisningslitteratur som skal brukast og dermed kva språk han skal vera 
på, eller er dette påverka, eventuelt bestemt, av ein politikk ved instituttet ditt?

Prosent

Eg avgjer sjølv 27

Den/dei undervisningsansvarlege avgjer 27

Undervisningsansvarleg(e) og eg avgjer i fellesskap 26

Veit ikkje 20

Svar (=100%) 1599

3.21. Gjev du gjennom forelesing eller seminar sjølv meir undervisning på 
engelsk no enn for tre år sidan, omtrent det same, eller mindre?

Bachelornivå Masternivå

Meir 8 14

Omtrent det same 46 42

Mindre 1 2

Inga meining 46 43

Svar (=100%) 1538 1525

3.22. Når du underviser norske studentar på engelsk/eit anna framandspråk, 
synest du nivået på dei skriftlege arbeida til studentane reflekterer ei betre fagleg 
forståing enn den dei viser på norsk, er ho like god, eller er ho mindre god?

Bachelornivå Masternivå

Betre 1 3

Omtrent like god 14 23

Mindre god 15 13

Inga meining 70 62

Svar (=100%) 1495 1497

3.23a. Medverka du til formidling av forskinga di i løpet av 2005?
Prosent

Ja, i stor grad 22

Ja, i nokon grad 58

Nei 15

Inga meining 5

Svar (=100%) 1637

3.23b. Om ja, om lag kor stor del av formidlingsverksemda di går føre seg på 
norsk, engelsk og andre språk?

Norsk Engelsk Anna

Inkje 6 12 66

Mindre enn ein fjerdedel 17 28 16

Mellom ein fjerdedel og halvparten 12 16 7

Frå halvparten til tre fjerdedelar 13 11 4

Over tre fjerdedelar 25 19 3

Heile 27 12 1

Veit ikkje 1 2 5

Svar (=100%) 1212 1023 366
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3.24. Ser du eit behov for meir formidling på engelsk eller eit anna 
framandspråk til målgrupper som av strategiske, finansielle eller andre grunnar 
treng meir kjennskap til UiO si forsking og verksemda elles?

Prosent

Ja, i stor grad 13

Ja, i nokon grad 36

Nei 22

Inga meining 29

Svar (=100%) 1669

3.25. Er du sjølv engasjert i forsking eller undervisning som fører med seg behov 
for å kommunisere omkring administrative forhold? I så fall med kva kategoriar 
(kryss av for kvar einskild)?

UiO Noregs 
forskingsråd/ 
departementa

Lærestad i 
utlandet

FN, EU, 
Verdsbanken 
o.l.

Anna

Ja, i stor grad 22 12 8 5 3

Ja, i nokon grad 35 31 30 11 4

Sjeldan 14 18 20 11 5

Aldri 11 21 23 50 40

Inga meining 17 18 19 23 47

Svar (=100%) 1469 1330 1280 1150 733

3.26a. Når det gjeld kommunikasjon internt ved UiO, dersom du har norsk 
(skandinaviske språk) som hovudspråk/morsmål, tek du sjølv del i 
kommunikasjon på engelsk eller eit anna framandspråk i ein eller fleire av 
følgjande samanhengar og former?
Aktivitet Prosent

Interne møter 46

E-post 65

Oppslag eller liknande 21

Anna 7

Nei, aldri 20

Inga meining 5

Svar (=100%) 1498

3.26b. Når det gjeld kommunikasjon internt ved UiO, dersom du har engelsk 
eller eit anna framandspråk som hovudspråk/morsmål, tek du sjølv del i 
kommunikasjon på engelsk eller eit anna framandspråk i ein eller fleire av 
følgjande samanhengar og former?
Aktivitet Prosent

Interne møter 65

E-post 63

Oppslag eller liknande 46

Anna 15

Nei, aldri 8

Inga meining 7

Svar (=100%) 181

3.27. Har det instituttet og/eller fakultetet du arbeider ved ein praksis når det 
gjeld å kommunisere informasjon om forskings- og studieadministrative saker på  
engelsk ut over  informasjonen som finst på nett (for eksempel oppslag, intern 
e-post eller liknande)?

Prosent

Nei 24

Sporadisk 34

Ja, fast praksis 17

Inga meining 25

Svar (=100%) 1603

Del 4: Utfyllande eller andre forslag - og kommentarar til 
undersøkinga

Sjå  eige vedlegg
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Krysstabellar av haldingsspørsmål og personlege data
3. Er det etter di meining eit rimelig krav å stille ved tilsetjingar at alle i fast vitskapleg stilling ved UiO skal kunne akademisk engelsk (eller anna relevant vitskapleg 
språk utanom norsk)?

Total Kjønn Alder Eining Stilling

Mann Kvinne
Under 

30 31-40 41-50 51-60 Over 60 Jus
Med/ 
OD HF/TF MN

SV/ 
sentra

UB/ 
musea UV

Doktor 
stipend

Postdoc 
stipend

Lektor/ 
aman. Prof. Andre

Ja, etter 2-3 år 70 71 69 77 72 70 65 65 41 78 59 81 71 72 52 73 79 64 72 61 

Ja, etter 5-6 år 12 11 14 11 11 13 13 12 19 9 15 9 12 6 23 12 8 12 11 16 

Nei 13 13 13 7 11 13 16 18 30 7 22 6 11 17 17 9 11 18 13 15 

Inga meining 5 6 5 6 6 4 6 5 10 6 5 4 6 6 8 7 3 6 4 9 

Svar (=100%) 1739 1070 662 247 533 345 314 291 79 381 396 472 234 71 95 482 186 347 577 116

4. Som det fremste universitetet i landet må UiO løyse oppgåvene sine som kulturberar og samfunnsbyggjar ved å medvirke aktivt i å  halde oppe norsk som fagspråk

Total Kjønn Alder Eining Stilling

Mann Kvinne
Under 

30 31-40 41-50 51-60 Over 60 Jus
Med/ 
OD HF/TF MN

SV/ 
sentra

UB/ 
musea UV

Doktor 
stipend

Postdoc 
stipend

Lektor/ 
aman. Prof. Andre

Heilt einig 51 49 53 33 42 49 65 69 71 43 71 35 50 50 68 40 41 58 59 52 

Nokså einig 31 30 32 42 34 33 23 20 22 36 21 37 34 22 21 38 35 29 25 27 

Inga meining 4 3 4 5 5 2 3 2 3 4 2 4 2 10 4 4 6 4 2 3 

Nokså ueinig 10 11 9 15 13 10 6 6 4 12 5 16 11 6 4 13 13 7 9 12 

Heilt ueinig 5 7 2 5 6 6 4 3 1 6 2 8 4 13 2 6 5 4 5 6 

Svar (=100%) 1749 1080 661 249 537 346 315 293 79 384 397 475 235 72 95 485 189 347 580 117

5. Ein gjennomtenkt internasjonaliseringsstrategi må reflektere det språklege og kulturelle mangfaldet i verda

Total Kjønn Alder Eining Stilling

Mann Kvinne
Under 

30 31-40 41-50 51-60 Over 60 Jus
Med/ 
OD HF/TF MN

SV/ 
sentra

UB/ 
musea UV

Doktor 
stipend

Postdoc 
stipend

Lektor/ 
aman. Prof. Andre

Heilt einig 38 37 41 25 32 38 47 52 44 35 49 28 44 38 40 34 26 44 44 32 

Nokså einig 37 36 38 46 39 35 34 32 37 40 35 40 29 32 37 41 40 36 34 35 

Inga meining 10 10 10 16 13 9 7 6 6 11 7 15 9 10 5 14 13 8 8 13 

Nokså ueinig 10 11 9 10 11 12 8 8 5 10 7 11 13 13 10 9 15 8 10 13 

Heilt ueinig 5 6 2 4 6 6 4 3 8 4 2 6 5 8 8 3 6 5 5 7 

Svar (=100%) 1745 1078 659 250 534 347 314 291 79 382 395 475 235 72 95 485 188 347 577 116
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6. UiO bør statuttfeste at norsk er UiO sitt hovudspråk

Total Kjønn Alder Eining Stilling

Mann Kvinne
Under 

30 31-40 41-50 51-60 Over 60 Jus
Med/ 
OD HF/TF MN

SV/ 
sentra

UB/ 
musea UV

Doktor 
stipend

Postdoc 
stipend

Lektor/ 
aman. Prof. Andre

Heilt einig 35 35 36 18 25 35 51 55 35 33 49 25 36 36 43 24 25 45 43 32 

Nokså einig 26 23 30 34 29 24 20 22 25 29 23 27 20 26 28 29 30 27 21 25 

Inga meining 9 9 9 11 11 10 8 5 9 10 5 10 12 14 3 11 13 6 8 13 

Nokså ueinig 16 16 16 24 22 13 8 8 11 18 12 21 15 4 16 23 21 10 11 22 

Heilt ueinig 14 16 9 12 13 18 13 11 19 10 11 16 17 19 11 14 11 12 17 9 

Svar (=100%) 1743 1075 660 250 535 344 313 292 79 383 395 474 234 72 94 485 188 347 576 117

7. Norsk bør brukast der det er mogleg, engelsk eller eit anna framandspråk der kor det er føremålstenleg

Total Kjønn Alder Eining Stilling

Mann Kvinne
Under 

30 31-40 41-50 51-60 Over 60 Jus
Med/ 
OD HF/TF MN

SV/ 
sentra

UB/ 
musea UV

Doktor 
stipend

Postdoc 
stipend

Lektor/ 
aman. Prof. Andre

Heilt einig 48 47 49 35 38 45 60 67 41 50 53 43 45 52 52 36 42 53 57 45 

Nokså einig 35 35 33 41 42 35 28 23 37 37 30 39 32 32 28 43 36 33 28 34 

Inga meining 3 3 3 4 3 2 3 3 4 2 3 2 4 6 3 4 3 3 3 4 

Nokså ueinig 10 10 11 16 12 12 6 4 11 8 9 11 13 7 13 13 13 8 9 11 

Heilt ueinig 4 5 4 4 5 6 3 4 8 3 4 5 5 4 4 5 6 3 4 5 

Svar (=100%) 1739 1072 659 250 530 346 312 292 79 381 392 475 234 73 94 482 187 343 578 117

8. Det er urealistisk å tenkje seg ein internasjonaliseringsstrategi som ikkje legg maksimal vekt på engelsk som framandspråk ved UiO

Total Kjønn Alder Eining Stilling

Mann Kvinne
Under 

30 31-40 41-50 51-60 Over 60 Jus
Med/ 
OD HF/TF MN

SV/ 
sentra

UB/ 
musea UV

Doktor 
stipend

Postdoc 
stipend

Lektor/ 
aman. Prof. Andre

Heilt einig 44 48 39 43 41 46 45 50 33 54 30 51 46 43 45 40 44 39 52 41 

Nokså einig 38 36 41 37 43 39 34 31 37 37 40 37 35 38 38 43 45 38 32 33 

Inga meining 4 3 5 7 5 2 3 2 4 2 5 3 3 6 3 5 2 4 2 9 

Nokså ueinig 10 10 11 10 8 11 14 11 19 5 18 7 10 11 7 9 5 13 11 11 

Heilt ueinig 4 4 4 3 4 3 4 7 6 1 7 2 6 3 6 2 4 6 4 6 

Svar (=100%) 1743 1073 662 249 534 348 311 292 78 382 396 475 233 72 95 484 188 347 577 115
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9. UiO si målsetjing om å vere blant dei beste universiteta i Europa krev at forsking blir prioritert og dermed at val av vitskapsspråk følgjer forskingsomsyn

Total Kjønn Alder Eining Stilling

Mann Kvinne
Under 

30 31-40 41-50 51-60 Over 60 Jus
Med/ 
OD HF/TF MN

SV/ 
sentra

UB/ 
musea UV

Doktor 
stipend

Postdoc 
stipend

Lektor/ 
aman. Prof. Andre

Heilt einig 52 55 46 51 53 55 46 53 35 58 46 59 46 50 43 50 55 44 58 50 

Nokså einig 38 35 42 41 39 36 39 34 55 36 38 33 42 39 42 42 36 41 33 37 

Inga meining 4 3 4 3 3 2 5 4 5 2 5 2 3 7 4 3 2 5 3 6 

Nokså ueinig 6 5 7 4 5 6 8 8 5 3 9 4 7 4 12 5 5 7 6 8 

Heilt ueinig 1 1 1 0 1 1 2 2 0 1 2 2 1 0 0 0 2 2 1 0 

Svar (=100%) 1741 1073 660 247 535 346 314 290 77 382 394 476 234 72 94 484 188 347 575 115

10. Det er det einskilde faget som bør avgjere om norsk eller engelsk (evt. eit anna framandspråk) er faget sitt vitskapsspråk

Total Kjønn Alder Eining Stilling

Mann Kvinne
Under 

30 31-40 41-50 51-60 Over 60 Jus
Med/ 
OD HF/TF MN

SV/ 
sentra

UB/ 
musea UV

Doktor 
stipend

Postdoc 
stipend

Lektor/ 
aman. Prof. Andre

Heilt einig 39 41 36 37 37 37 36 50 39 43 39 46 23 41 33 35 41 39 43 35 

Nokså einig 39 38 42 43 42 40 38 33 46 38 36 36 49 39 42 45 37 36 37 42 

Inga meining 5 4 5 5 6 6 4 2 4 4 4 4 8 4 5 5 4 6 2 7 

Nokså ueinig 12 11 13 13 12 12 15 8 9 11 15 9 15 11 15 12 14 13 10 12 

Heilt ueinig 5 6 4 3 4 5 8 6 3 5 6 5 6 4 5 3 4 5 8 4 

Svar (=100%) 1735 1069 658 246 532 345 315 288 79 380 393 470 235 71 95 481 187 344 576 116

11. UiO må gjere forskarane sine godt skikka til å hevde seg i internasjonale forskingsfellesskap på det tilhøyrande vitskapsspråket.

Total Kjønn Alder Eining Stilling

Mann Kvinne
Under 

30 31-40 41-50 51-60 Over 60 Jus
Med/ 
OD HF/TF MN

SV/ 
sentra

UB/ 
musea UV

Doktor 
stipend

Postdoc 
stipend

Lektor/ 
aman. Prof. Andre

Heilt einig 69 67 70 67 67 70 70 69 67 71 68 66 71 76 66 73 64 68 69 63 

Nokså einig 25 25 24 27 27 23 21 24 30 22 26 25 21 21 29 22 29 24 24 27 

Inga meining 4 4 4 4 3 4 5 3 4 4 3 4 5 0 1 3 4 4 4 6 

Nokså ueinig 3 3 2 2 2 3 3 3 0 2 2 4 2 3 2 2 2 4 3 2 

Heilt ueinig 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 2 0 1 1 1 3 

Svar (=100%) 1741 1072 662 248 535 346 315 288 78 382 396 474 234 72 93 484 187 346 576 117
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12. Finansieringsmodellen og andre insentivordningar må likestille norsk og engelsk (eller eit anna framandspråk) i fordeling av ressursar

Total Kjønn Alder Eining Stilling

Mann Kvinne
Under 

30 31-40 41-50 51-60 Over 60 Jus
Med/ 
OD HF/TF MN

SV/ 
sentra

UB/ 
musea UV

Doktor 
stipend

Postdoc 
stipend

Lektor/ 
aman. Prof. Andre

Heilt einig 32 30 35 23 27 31 35 45 40 24 48 22 27 39 47 28 26 38 34 30 

Nokså einig 30 28 33 34 33 30 29 24 33 35 24 30 31 29 32 35 30 26 28 29 

Inga meining 13 12 16 20 15 13 11 7 10 16 5 20 12 17 7 18 14 14 8 18 

Nokså ueinig 16 18 12 17 15 16 17 15 13 17 16 16 17 11 7 14 19 15 16 17 

Heilt ueinig 9 12 4 7 9 11 9 9 4 8 7 12 13 4 6 6 11 7 13 6 

Svar (=100%) 1729 1067 654 246 531 342 311 290 77 380 395 466 232 72 95 481 185 345 572 115

13. Undervisningsspråket skal i all hovudsak vere norsk på lågare grads nivå, medan engelsk (eller eit anna framandspråk) blir brukt på høgare grads nivå

Total Kjønn Alder Eining Stilling

Mann Kvinne
Under 

30 31-40 41-50 51-60 Over 60 Jus
Med/ 
OD HF/TF MN

SV/ 
sentra

UB/ 
musea UV

Doktor 
stipend

Postdoc 
stipend

Lektor/ 
aman. Prof. Andre

Heilt einig 17 17 16 22 17 18 12 17 14 19 10 22 17 14 16 19 21 15 16 11 

Nokså einig 38 39 37 45 40 40 34 32 19 40 27 51 43 38 25 42 43 33 36 41 

Inga meining 5 5 5 5 6 4 5 4 6 6 5 3 4 11 6 4 6 6 4 9 

Nokså ueinig 24 24 25 21 25 24 28 25 31 23 33 18 22 21 30 26 21 24 26 21 

Heilt ueinig 15 14 17 9 12 14 21 22 30 12 25 7 13 16 23 9 10 22 17 18 

Svar (=100%) 1736 1072 656 247 532 347 312 289 78 381 393 471 233 73 95 479 189 345 574 117

14. UiO bør utvikle langt fleire undervisningstilbod på engelsk (eller eit anna framandspråk)

Total Kjønn Alder Eining Stilling

Mann Kvinne
Under 

30 31-40 41-50 51-60 Over 60 Jus
Med/ 
OD HF/TF MN

SV/ 
sentra

UB/ 
musea UV

Doktor 
stipend

Postdoc 
stipend

Lektor/ 
aman. Prof. Andre

Heilt einig 18 19 16 17 17 19 19 19 16 19 18 16 21 17 24 17 14 17 21 17 

Nokså einig 35 35 34 32 34 36 34 36 34 37 34 35 36 21 32 32 38 33 36 33 

Inga meining 15 14 16 18 19 12 13 12 20 18 11 17 13 22 12 19 17 14 11 21 

Nokså ueinig 26 25 28 26 24 28 27 26 24 22 31 27 23 31 28 26 26 27 27 22 

Heilt ueinig 6 6 6 7 5 6 7 7 7 5 7 7 7 10 4 6 4 8 6 7 

Svar (=100%) 1739 1073 658 248 533 346 312 291 76 381 394 474 235 72 95 481 188 344 578 117
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15. Den formidlingsplikta UiO har overfor storsamfunnet tilseier at dei tilsette medverkar aktivt til å halde oppe norsk som akademisk språk

Total Kjønn Alder Eining Stilling

Mann Kvinne
Under 

30 31-40 41-50 51-60 Over 60 Jus
Med/ 
OD HF/TF MN

SV/ 
sentra

UB/ 
musea UV

Doktor 
stipend

Postdoc 
stipend

Lektor/ 
aman. Prof. Andre

Heilt einig 46 45 47 24 37 44 59 68 56 41 60 31 48 47 62 35 32 52 56 44 

Nokså einig 35 34 36 44 40 37 29 22 33 37 29 40 36 25 26 39 43 33 29 33 

Inga meining 5 4 6 13 6 3 3 1 4 6 2 7 3 7 7 8 7 4 2 9 

Nokså ueinig 11 12 8 15 12 11 7 7 6 13 6 16 9 10 4 13 14 8 9 10 

Heilt ueinig 4 5 2 5 5 5 3 2 1 3 3 6 3 11 1 6 4 2 4 3 

Svar (=100%) 1737 1071 658 247 534 342 314 291 79 382 391 472 235 72 94 480 189 344 577 117

16. Det bør opprettast særlege studietilbod på engelsk for innreisande gjestestudentar

Total Kjønn Alder Eining Stilling

Mann Kvinne
Under 

30 31-40 41-50 51-60 Over 60 Jus
Med/ 
OD HF/TF MN

SV/ 
sentra

UB/ 
musea UV

Doktor 
stipend

Postdoc 
stipend

Lektor/ 
aman. Prof. Andre

Heilt einig 23 23 24 21 20 23 23 29 34 22 27 14 27 26 31 20 22 25 25 24 

Nokså einig 41 42 40 36 42 39 44 43 44 42 46 37 42 31 45 41 37 43 42 39 

Inga meining 10 9 12 12 11 11 10 6 11 13 9 9 9 15 7 12 13 9 7 15 

Nokså ueinig 19 19 19 24 20 21 17 14 10 18 15 28 16 14 14 21 23 18 18 16 

Heilt ueinig 7 8 6 7 7 7 6 8 0 6 3 12 6 14 3 6 6 5 9 6 

Svar (=100%) 1742 1077 657 247 534 347 313 292 79 382 394 475 234 72 94 480 189 345 580 117

17. Det bør opprettast tilbod i fleire framandspråk for norskspråklege studentar som ikkje har språk som hovudstudium, men som ønskjer å følgje opp eit framandspråk 
frå vidaregåande skule i studia sine

Total Kjønn Alder Eining Stilling

Mann Kvinne
Under 

30 31-40 41-50 51-60 Over 60 Jus
Med/ 
OD HF/TF MN

SV/ 
sentra

UB/ 
musea UV

Doktor 
stipend

Postdoc 
stipend

Lektor/ 
aman. Prof. Andre

Heilt einig 24 21 29 30 25 19 24 21 28 17 37 17 26 19 27 30 23 23 19 28 

Nokså einig 34 36 32 35 35 36 29 35 42 35 33 34 32 38 32 34 42 33 32 36 

Inga meining 15 15 17 11 15 16 17 17 12 16 12 17 19 19 15 15 10 18 16 15 

Nokså ueinig 17 19 15 18 17 18 18 17 15 20 15 20 15 14 15 16 20 16 20 13 

Heilt ueinig 9 10 8 6 8 10 12 11 3 12 4 12 9 10 11 5 6 10 14 8 

Svar (=100%) 1731 1069 654 244 531 346 311 290 78 381 393 470 233 72 93 476 188 343 576 116
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18. I tråd med den auka vekta som no blir lagt på formidling generelt, bør det krevjast fyldig oppsummering av avhandlingar og masteroppgåver på norsk der teksten er 
på engelsk (eller eit anna framandspråk), og omvendt

Total Kjønn Alder Eining Stilling

Mann Kvinne
Under 

30 31-40 41-50 51-60 Over 60 Jus
Med/ 
OD HF/TF MN

SV/ 
sentra

UB/ 
musea UV

Doktor 
stipend

Postdoc 
stipend

Lektor/ 
aman. Prof. Andre

Heilt einig 36 33 40 27 29 33 45 49 33 32 53 23 32 40 52 29 32 43 39 41 

Nokså einig 31 31 32 36 31 32 29 29 41 33 28 33 31 29 26 33 33 27 32 33 

Inga meining 6 6 6 9 8 3 5 3 4 8 4 4 10 10 2 7 4 6 4 12 

Nokså ueinig 16 17 13 16 18 17 13 11 17 17 8 22 16 12 11 19 21 13 14 5 

Heilt ueinig 12 13 9 13 13 15 9 8 6 10 8 18 12 10 10 12 11 11 12 9 

Svar (=100%) 1740 1074 658 246 535 344 314 292 79 382 396 471 234 73 93 480 189 344 578 117

19. Eit godt norsk fagspråk innanfor fagfeltet mitt er umogleg fordi den naudsynte presisjon og nyanserikdom ikkje finst på norsk

Total Kjønn Alder Eining Stilling

Mann Kvinne
Under 

30 31-40 41-50 51-60 Over 60 Jus
Med/ 
OD HF/TF MN

SV/ 
sentra

UB/ 
musea UV

Doktor 
stipend

Postdoc 
stipend

Lektor/ 
aman. Prof. Andre

Heilt einig 8 8 9 13 10 6 5 7 1 9 6 12 5 15 5 9 10 10 6 5 

Nokså einig 15 14 16 19 18 15 8 12 8 20 5 24 12 10 9 18 20 11 13 10 

Inga meining 4 4 5 7 5 3 4 2 5 5 3 6 3 3 1 5 8 3 3 4 

Nokså ueinig 26 25 26 31 26 28 23 20 9 34 14 29 29 36 23 28 28 21 25 28 

Heilt ueinig 47 49 44 30 41 47 61 60 77 33 73 30 52 37 62 39 35 55 54 52 

Svar (=100%) 1739 1077 654 244 536 346 313 291 79 382 393 472 235 73 94 479 189 346 576 117

20. Det bør etablerast spesielle insentiv for utvikling av fagterminologi på norsk

Total Kjønn Alder Eining Stilling

Mann Kvinne
Under 

30 31-40 41-50 51-60 Over 60 Jus
Med/ 
OD HF/TF MN

SV/ 
sentra

UB/ 
musea UV

Doktor 
stipend

Postdoc 
stipend

Lektor/ 
aman. Prof. Andre

Heilt einig 18 16 20 11 14 17 21 25 26 12 29 10 15 21 32 15 14 22 18 24 

Nokså einig 27 26 28 29 28 24 24 28 24 28 30 23 26 25 30 31 27 25 24 22 

Inga meining 14 12 16 16 15 12 14 11 23 16 13 11 14 21 11 14 15 15 11 18 

Nokså ueinig 26 27 24 29 26 27 26 23 15 27 19 34 27 21 15 25 28 23 28 22 

Heilt ueinig 16 19 12 15 18 20 14 12 12 18 10 21 18 14 13 15 16 14 19 14 

Svar (=100%) 1741 1078 655 245 536 346 313 292 78 382 396 472 235 73 94 479 189 347 577 117
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21. Støtta til utgjeving av lærebøker på norsk innan høgare utdanning må vidareførast og styrkjast, særleg for lågaregradsnivå

Total Kjønn Alder Eining Stilling

Mann Kvinne
Under 

30 31-40 41-50 51-60 Over 60 Jus
Med/ 
OD HF/TF MN

SV/ 
sentra

UB/ 
musea UV

Doktor 
stipend

Postdoc 
stipend

Lektor/ 
aman. Prof. Andre

Heilt einig 28 26 31 18 22 24 38 39 42 17 48 13 26 32 51 22 18 35 30 38 

Nokså einig 31 31 33 31 31 32 31 32 29 36 30 29 34 23 32 33 35 35 31 15 

Inga meining 10 10 10 12 12 9 11 5 17 12 5 11 11 16 4 11 13 7 8 15 

Nokså ueinig 20 20 19 25 20 23 14 17 10 25 12 29 17 11 5 23 22 14 20 20 

Heilt ueinig 11 13 8 14 14 12 8 8 3 10 5 19 12 18 8 12 12 9 12 13 

Svar (=100%) 1737 1075 654 245 535 344 315 289 79 382 394 471 235 73 93 479 188 344 577 117

22. Det bør innførast spesielle insentivordningar for utvikling av lærebøker på norsk i fag der norsk taper terreng

Total Kjønn Alder Eining Stilling

Mann Kvinne
Under 

30 31-40 41-50 51-60 Over 60 Jus
Med/ 
OD HF/TF MN

SV/ 
sentra

UB/ 
musea UV

Doktor 
stipend

Postdoc 
stipend

Lektor/ 
aman. Prof. Andre

Heilt einig 23 21 26 15 18 21 32 31 33 15 41 10 22 24 40 19 14 30 24 29 

Nokså einig 25 25 26 22 23 26 26 32 34 26 27 20 24 33 32 25 23 30 27 16 

Inga meining 15 14 16 18 17 12 14 10 13 18 10 16 14 17 11 16 20 12 11 19 

Nokså ueinig 23 23 22 29 25 24 18 17 15 26 15 33 23 8 9 26 26 18 22 22 

Heilt ueinig 15 17 10 17 18 17 10 10 5 14 7 22 18 18 9 15 18 10 16 15 

Svar (=100%) 1740 1076 656 245 532 348 315 291 79 384 395 473 233 72 94 480 187 346 580 116
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Haldningstypar ved additive indeksar
For å  identifisere grupper som skårar forholdsvis likt på  haldningsspørsmåla vart 
to additive indeksar konstruerte. 

“Norskvennlege” basert på spørsmåla: 
4. Som det fremste universitetet i landet må UiO løyse oppgåvene sine som         
          kulturberar og samfunnsbyggjar ved å medvirke aktivt i å  halde oppe        
              norsk som fagspråk.
 6.  UiO bør statuttfeste at norsk er UiO sitt hovudspråk.
15. Den formidlingsplikta UiO har overfor storsamfunnet tilseier at dei tilsette      
              medverkar aktivt til å halde oppe norsk som akademisk språk.
20.  Det bør etablerast spesielle insentiv for utvikling av fagterminologi på norsk.
21. Støtta til utgjeving av lærebøker på norsk innan høgare utdanning må            
              vidareførast og styrkjast, særleg for lågaregradsnivå.
22. Det bør innførast spesielle insentivordningar for utvikling av lærebøker på      
              norsk i fag der norsk taper terreng.
 
“Internasjonalt innstilte” basert på spørsmåla: 
9. UiO si målsetjing om å vere blant dei beste universiteta i Europa krev at           
      forsking blir prioritert og dermed at val av vitskapsspråk følgjer                       
               forskingsomsyn.
11. UiO må gjere forskarane sine godt skikka til å hevde seg i internasjonale        
               forskingsfellesskap på det tilhøyrande vitskapsspråket.
14. UiO bør utvikle langt fleire undervisningstilbod på engelsk (eller eit anna       
               framandspråk)
16. Det bør opprettast særlege studietilbod på engelsk for innreisande                 
               gjestestudentar.
19. Eit godt norsk fagspråk innanfor fagfeltet mitt er umogleg fordi den                 
               naudsynte presisjon og nyanserikdom ikkje finst på norsk.

Ein prinsipal komponentanalyse stadfestar at desse spørsmåla har ein felles 
komponent, den første noko tydelegare enn den siste. Alle spørsmål fekk 
verdiane 0=heilt ueinig, 1=nokså ueinig, 2=inga meining, 3=nokså einig og 
4=heilt einig  og vart omrekna slik at begge indeksane går frå  1,00 (heilt ueinig i 
alle påstandane) til 6,00 (heilt einig i alle påstandane). For å tydeleggjere 
"frontane" vart det sett opp ein krysstabell med desse to slik vist under.  Her 

hamnar dei som i høg grad er einige i påstandane i den internasjonalt orienterte 
gruppa og samstundes i høg grad uenige i påstandane i den ”norskvennlege” 
gruppa i kvadranten øvst til venstre etter at dei ”moderate” i midten er tekne ut. 
Motsett finn vi dei som er svært opptekne av ”norskvennlege” spørsmål og 
samstundes lite internasjonalt innstilt nede til høgre. Oppe til høgre finn vi ei 
ganske stor gruppe som er einige begge vegar. Desse har fått merkelappen 
”parallellistar”. Nederst til venstre finn vi ei marginal gruppe respondentar som 
stort sett er ueinige i samtlege påstandar og har fått merkelappen “nei-seiarar”. 

Norskvennlege

Inter- 
nasjonalt 
innstilte

1 2 3 4 5 6

6
Internasjonalistar Parallellistar

5

4
Moderate

3

2
Nei-seiarar Norskforkjemparar

1

 Når vi fordeler respondentane i matrisa får vi dette resultatet:

Norskvennlege

Inter- 
nasjonalt 
innstilte

1 2 3 4 5 6

6
372 (21%) 745 (42%)

5

4
372 (21%)

3

2
30 (2%) 243 (14%)

1

Vist som tabell:

Prosent

Nei-seiarar 2

Internasjonalistar 21

Norskforkjemparar 14

Parallellistar 42

Moderate 21

Total (=100%) 1752
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Haldningstypane og personlege data

Total Kjønn Alder Eining Stilling

Mann Kvinne
Under 

30 31-40 41-50 51-60 Over 60 Jus
Med/ 
OD HF/TF MN

SV/ 
sentra

Musea/
UB UV

Doktor 
stipend

Postdoc 
stipend

Lektor/ 
aman. Prof. Andre

Nei-seiarar 2 2 1 2 2 1 1 2 0 1 1 3 2 1 0 2 2 2 1 2 

Internasjonal- 
istar

21 23 18 28 26 24 13 13 14 24 10 33 19 23 14 26 25 16 20 21 

Norskfor- 
kjemparar

14 13 15 10 11 13 19 19 20 7 22 11 12 15 24 11 10 19 15 19 

Parallellistar 42 41 44 32 37 40 47 56 46 44 52 28 42 41 55 36 38 48 44 38 

Moderate 21 21 22 28 24 23 20 11 20 24 15 25 26 19 7 26 25 15 20 21 

Antall (=100) 1752 1081 663 249 537 348 316 293 79 384 397 477 235 73 95 485 189 348 581 117

Under følgjer ei rad tabellar over dei spørsmåla der desse gruppene skil seg frå 
kvarandre. Det er verd å merke seg at “nei-seiarane” ikkje er med i det vidare 
materialet sidan dei er så få. Spørsmåla 2.4-22 er ikkje med sidan dei dannar 
grunnlaget for indeksane. Dei spørsmåla som ikkje er med under er det små 
skilnader på. 

2.1. Er det ønskjeleg at UiO brukar meir ressursar på språklege støttetenester for 
dei vitskaplege tilsette?

Nei Ja Inga meining

Internasjonalistar 41 34 25

Norskforkjemparar 23 51 26

Parallellistar 20 54 26

Moderate 34 36 30

Alle 29 45 26

2.2. Om ja, kryss av dei tre viktigaste tiltaka du ønskjer at det vert brukt meir 
ressursar på

Oversetting Språkvask Rettleiing Kurstilbod Anna

Internasjonalistar 35 83 48 59 10

Norskforkjemparar 60 85 40 40 11

Parallellistar 51 93 50 56 9

Moderate 42 86 58 61 9

Alle 49 89 50 55 9

2.3. Er det etter di meining eit rimelig krav å stille ved tilsetjingar at alle i fast 
vitskapleg stilling ved UiO skal kunne akademisk engelsk (eller anna relevant 
vitskapleg språk utanom norsk)?

Ja, etter 2-3 år Ja, etter 5-6 år Nei Inga meining

Internasjonalistar 87 5 4 5

Norskforkjemparar 49 12 31 9

Parallellistar 69 16 12 4

Moderate 70 12 13 6

Alle 70 12 13 5
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3.6. Korleis er fordelinga i bruk av publiseringsspråk for dei fem siste vitskaplege 
publikasjonane dine (gje tal)? Norsk

0 1 2 3 4 5

Internasjonalistar 74 16 5 2 1 2

Norskforkjemparar 33 13 12 14 13 16

Parallellistar 51 18 10 9 6 7

Moderate 64 16 9 5 4 2

Alle 56 16 9 7 6 6

3.6. Korleis er fordelinga i bruk av publiseringsspråk for dei fem siste vitskaplege 
publikasjonane dine (gje tal)? Engelsk

0 1 2 3 4 5

Internasjonalistar 15 7 6 6 13 54

Norskforkjemparar 31 18 14 8 7 23

Parallellistar 26 12 12 10 12 28

Moderate 22 12 9 11 11 37

Alle 23 12 10 9 11 35

3.7. Kva grunnar er dei viktigaste for deg når du vel å publisere på engelsk/anna 
framandspråk? (kryss av tre) 

Fagspråk på 
feltet

Nå mål- 
gruppa

Fagfelle- 
vurdering

Eigen 
karriere

Ønska av 
instituttet

Inter- 
nasjonalt 
prosjekt

Internasjonalistar 75 85 59 24 5 36

Norskforkjemparar 33 69 40 27 18 31

Parallellistar 54 76 51 24 14 34

Moderate 67 83 58 22 8 29

Alle 58 79 53 24 11 33

3.8a. Er du for tida med i eit internasjonalt forskingssamarbeid (prosjekt, 
nettverk)?

Nei Ikkje no, men 
har vore

Ja Anna

Internasjonalistar 19 13 67 0

Norskforkjemparar 37 20 42 1

Parallellistar 31 14 54 1

Moderate 30 12 56 3

Alle 29 14 55 1

3.8b. Om du er eller har vore med, spesifiser innanfor kva språkfellesskap:

Skandinavisk Engelsk- 
språkleg

Eit anna 
framand- 
språk

Samarbeidet 
er fleir- 
språkleg

Anna

Internasjonalistar 4 85 1 9 1

Norskforkjemparar 22 59 3 10 6

Parallellistar 11 78 1 7 3

Moderate 8 80 2 7 4

Alle 10 78 1 8 3

3.9. Kva språk blir vanlegvis brukte i den daglege (fagrelaterte) verksemnda i 
fagmiljøet ditt?

Norsk Engelsk Norsk og 
engelsk

Norsk og 
anna 
framand- 
språk

Anna

Internasjonalistar 36 22 39 2 1

Norskforkjemparar 75 4 18 3 1

Parallellistar 63 10 21 4 2

Moderate 51 11 33 3 2

Alle 56 12 27 3 1
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3.10. Finst det etter di meining eit etablert fagspråk (fagterminologi) på norsk 
innanfor fagfeltet ditt?

Ja Til ein viss grad Nei Inga meining

Internasjonalistar 31 53 16 1

Norskforkjemparar 70 29 0 1

Parallellistar 56 38 5 2

Moderate 47 44 7 3

Alle 51 41 7 1

3.12. Om du meiner at det finst eit slikt fagspråk etablert, er du sjølv aktiv i 
diskusjonar omkring fagterminologi med kollegaene dine, med fagfellar utanfor 
instituttet ditt eller i andre samanhengar?

Ja Til ein viss grad Nei Inga meining

Internasjonalistar 9 21 60 10

Norskforkjemparar 32 42 22 5

Parallellistar 25 37 30 8

Moderate 16 32 42 10

Alle 21 33 38 8

3.13. Om du meiner at det IKKJE finst eit slikt etablert fagspråk, ser du sjølv eit 
behov for å få utarbeidd ein fagterminologi på norsk? 

Ja Til ein viss grad Nei Inga meining

Internasjonalistar 2 8 62 27

Norskforkjemparar 30 21 12 38

Parallellistar 18 22 18 41

Moderate 10 19 34 38

Alle 13 17 34 36

3.16. Finst det på fagfeltet ditt innføringsbøker på norsk som du meiner er fagleg  
tilfredsstillande?

Ja Til ein viss grad Nei Inga meining

Internasjonalistar 17 26 43 14

Norskforkjemparar 40 36 20 5

Parallellistar 30 35 27 8

Moderate 24 33 31 12

Alle 27 33 31 10

3.17. Om lag kor stor del av anvend pensumlitteratur på grunnivå i faget ditt er 
på norsk

Inkje <  -  - > Heile Veit ikkje

Internasjonalistar 16 46 9 4 5 3 17

Norskforkjemparar 5 26 16 18 16 8 12

Parallellistar 8 33 15 12 10 6 16

Moderate 8 38 14 6 7 6 21

Alle 9 36 14 10 9 6 17

3.17. Om lag kor stor del av anvend pensumlitteratur på grunnivå i faget ditt er 
på engelsk

Inkje <  -  - > Heile Veit ikkje

Internasjonalistar 1 5 3 10 38 29 14

Norskforkjemparar 2 17 18 12 25 12 14

Parallellistar 2 9 16 13 30 16 16

Moderate 2 6 8 13 35 15 21

Alle 2 8 12 12 32 18 16
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3.18. Om lag kor stor del av di undervisning går føre seg på norsk på 
bachelornivå

Inkje <  -  - > Heile Veit ikkje

Internasjonalistar 22 9 5 6 19 26 14

Norskforkjemparar 17 7 3 9 13 43 9

Parallellistar 19 8 6 6 14 36 11

Moderate 17 6 4 6 13 40 15

Alle 19 8 5 6 14 36 12

3.18. Om lag kor stor del av di undervisning går føre seg på engelsk på 
bachelornivå

Inkje <  -  - > Heile Veit ikkje

Internasjonalistar 35 23 7 5 6 9 16

Norskforkjemparar 58 15 4 2 2 6 13

Parallellistar 48 17 5 6 4 5 15

Moderate 49 16 5 3 3 3 22

Alle 46 18 5 5 4 6 16

3.18. Om lag kor stor del av di undervisning går føre seg på norsk på masternivå

Inkje <  -  - > Heile Veit ikkje

Internasjonalistar 20 13 9 10 16 17 15

Norskforkjemparar 14 5 8 14 23 26 11

Parallellistar 15 14 9 8 17 26 12

Moderate 16 8 6 8 18 27 18

Alle 16 11 8 9 18 24 14

3.18. Om lag kor stor del av di undervisning går føre seg på  engelsk på 
masternivå

Inkje <  -  - > Heile Veit ikkje

Internasjonalistar 16 15 11 12 12 20 14

Norskforkjemparar 28 25 15 5 3 9 15

Parallellistar 25 19 9 8 14 11 15

Moderate 25 18 8 5 8 18 19

Alle 23 18 10 8 11 15 16

3.23b. Om ja: Om lag kor stor del av formidlingsverksemda di går føre seg på 
norsk

Inkje <  -  - > Heile Veit ikkje

Internasjonalistar 12 24 14 12 18 18 2

Norskforkjemparar 5 8 10 14 31 33 0

Parallellistar 4 15 11 14 27 29 1

Moderate 4 20 16 11 23 25 2

Alle 6 17 12 13 25 26 1

3.23b. Om ja: Om lag kor stor del av formidlingsverksemda di går føre seg  på 
engelsk

Inkje <  -  - > Heile Veit ikkje

Internasjonalistar 9 19 13 12 25 21 2

Norskforkjemparar 18 35 18 10 10 8 2

Parallellistar 11 33 18 11 17 10 1

Moderate 10 26 17 12 24 8 3

Alle 11 28 16 11 19 12 2

3.24. Ser du eit behov for meir formidling  på engelsk eller eit anna 
framandspråk til målgrupper som av strategiske, finansielle eller andre grunnar 
treng  meir kjennskap til UiO si forsking og verksemda elles?

Ja, i stor grad Ja, i nokon grad Nei Inga meining

Internasjonalistar 22 35 17 27

Norskforkjemparar 5 38 31 26

Parallellistar 14 38 21 27

Moderate 10 31 23 36

Alle 14 36 22 29
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Del II: Studentane
Invitasjon og spørjeskjema
Kjære student!

Takk for at du vil svare på skjemaet! 

Vi inviterer deg no til å  fortelje litt om kva du opplever og  meiner om språkbruk 
ved UiO.

Alle som fullfører skjemaet, deltek i trekninga av tre gåvekort på kr 1000,-. Du 
kan bruke gåvekortet til innkjøp i Akademika bokhandel på  Blindern.

Det tek 8-10 minutt å svare på skjemaet.

Om undersøkinga: 

Det er Utvalet for språkpolitikk ved UiO som utfører denne undersøkinga. 
Føremålet er å hente inn informasjon om språkbruk og haldningar til språk blant 
studentar ved UiO. Resultata skal brukast til å gje eit best mogleg grunnlag  for 
arbeidet i utvalet med å foreslå ein språkpolitikk ved UiO. Innstillinga blir lagd 
fram for UiO i vår.

Utvalet er oppnemnt av Rektor med mandat til å  fremje forslag  til politikk for 
universitetet sin bruk av norsk i høve til engelsk eller andre framandspråk innan 
forsking, undervisning, formidling og  administrasjon. Utvalet er leidd av 
professor Helge Hveem (SV) og undersøkinga blir gjennomført med støtte av 
Universitetsdirektøren.

Vi set stor pris på at du tek deg  tid til å  svare på skjemaet! Det er svært viktig for 
oss å få eit best mogleg  innblikk i praksis og haldningar knytte til språkbruk 
blant studentane. Resultata frå  undersøkinga vil bli offentliggjorde i løpet av 
våren.

Personvern:

UiO garanterer full anonymitet for den som svarar. Det er ikkje mogleg for 
nokon av medlemmene i utvalet eller andre ved UiO å kople svaret ditt til 
namnet ditt. Vi veit heller ikkje kven som har svara eller ikkje. Her kan du lese 
m e i r o m k o r l e i s a n o n y m i t e t e n d i n b l i r i v a r e t e k e n : 
http://folk.uio.no/jonashu/nynorsk.htm

Spørjeskjema
1. Litt om deg

1. Kor gammal er du? Kryss av det som passar.

20 eller under, 21-23, 24-26, 27-29, 30 eller over, 

2. Kjønn

Mann, Kvinne

3. Kva studienivå  er du på  i dette semesteret? 

Bachelorprogram, 2-, 1 1/2 - eller 1-årig masterprogram, 
Profesjonsstudium (inkl. overgangsordningar) eller 5-årig masterprogram, 
årseining, Enkeltemne (inkl. ex.phil.) Anna

4. Kva bachelorprogram går du på? Vel frå den alfabetiske lista nedanfor.

4. Kva masterprogram går du på? Vel frå den alfabetiske lista nedanfor.

4. Kva studerar du?

4. Kva årseining  går du på? Vel frå  den alfabetiske lista 

4. Ved kva fakultet tek du enkeltemne?

5. Kor lenge har du i alt vore aktiv student ved UiO?

Eitt år eller mindre, 2-3  år, 4-5 år, 6 år eller meir, 

6. Er norsk førstespråket ditt?

Ja, Nei, 

7a. Kva målform bruker du primært?

Nynorsk, Bokmål

7b. Kva reknar du som førstespråket ditt?

Dansk eller svensk, Engelsk, Anna, spesifiser under, 

2. Utanlandsopphald

1. Er du utanlandsk utvekslingsstudent på kortare eller lengre opphald ved UiO? 
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Ja, Nei, 

2. Har du no eller har du hatt studieopphald i utlandet som har vara minst ein 
månad?

Ja, Nei, 

3. I kva land er/hadde du det siste utanlandsopphaldet ditt som vara minst ein 
månad?

4. Under dette eller det siste studieopphaldet ditt i utlandet, i kva grad er/var 
språket eit problem for deg  i å  følgje undervisninga?

I stor grad, I nokon grad, I liten grad, Spørsmålet er ikkje aktuelt, 

5. Er du einig  i at UiO bør tilby intensive språkkurs for studentar som planlegg 
eit studieopphald i utlandet?

I stor grad, I nokon grad, I liten grad, Spørsmålet er ikkje aktuelt, 

6. Er du einig i at slike språkkurs bør vere poenggjevande?

Heilt einig, Nokså einig, Ikkje einig, Inga meining, 

7. Viss du tenkjer på/Då  du tenkte på  å ha eit studieopphald i utlandet, kor 
mykje vekt legg/la du på  å  kunne språket i landet frå før?

Avgjerande vekt,  Noko vekt, Lita eller inga vekt, 

3. Språkevner

1. Engelsk: Korleis vurderer du dine eigne språklege evner i engelsk (skrive, 
snakke, lese, forstå  tale)?

Svært god, God, Brukbar, Dårleg

2. Norsk: Korleis vurderer du di eiga eigne språklege evner i norsk (skrive, 
snakke, lese, forstå  tale)?

Svært god, God, Brukbar, Dårleg

3. Andre språk: Her kan du gje ei vurdering av dei språklege evnene

dine i inntil tre andre språk enn norsk og engelsk (skrive, snakke, lese, forstå 
tale).

Svært god, God, Brukbar, Dårleg

4. Skriv du somme av eller alle oppgåvene på  engelsk eller eit anna 

språk enn norsk?

Ja, Nei, 

5. Eit skriftleg  oppgåvesvar har to hovudaspekt: Det faglege innhaldet og  den 
språklege kvaliteten. I kva grad er du nøgd med 

tilbakemeldingane frå forelesarane om den språklege kvaliteten i oppgåvesvara 
dine?

I stor grad, I nokon grad, I liten grad, Får ikkje tilbakemeldingar, 

6. Er skriveevnene dine i norsk fagspråk blitt betre gjennom studia?

Ja, Nei, Inga meining, 

7. Er skriveevnene dine i engelsk fagspråk blitt betre gjennom studia?

Ja, Nei, Inga meining, 

4. Pensum

1. På  kursa du følgjer dette semesteret, finst det pensumlitteratur på  norsk som 
du meiner er fagleg tilfredsstillande? 

Ja,  Til ein viss grad,  Nei,  Inga meining, 

2. Samla sett, om lag kor stor del av pensumlitteraturen på  kursa du følgjer dette 
semesteret, er på eit anna språk enn norsk (svensk og/eller dansk, engelsk, anna 
språk)?

Ingenting, Mindre enn ein fjerdepart, Mellom ein fjerdepart og 
halvparten, Frå halvparten til tre fjerdepartar, Over tre fjerdepartar, Heile, Veit 
ikkje

3. Kva meiner du generelt om omfanget av andre språk enn norsk i 
pensumlitteraturen (engelsk, dansk svensk, anna språk)?

For mykje, Passeleg mykje, Burde vere meir, Veit ikkje

4. Når pensumlitteraturen er på eit anna språk enn ditt eige morsmål, i kva grad 
verkar det inn på forståinga di av innhaldet? Opplever du at det gjer innhaldet 
vanskelegare å forstå eller har det lita tyding?

Mykje vanskelegare,  Litt vanskelegare,  Lita eller inga tyding 

5. Er du einig i at pensumlitteratur berre på  norsk gjer at dei faglege impulsane 
blir for snevre?
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Einig,  Ikkje einig,  Inga meining, 

5. Undervisning

1. Om lag  kor stor del av undervisninga som du følgjer dette semesteret er på 
norsk, engelsk eller eit anna språk (norsk, engelsk, anna språk)?

Ingenting, Mindre enn ein fjerdepart, Mellom ein fjerdepart og 
halvparten, Frå halvparten til tre fjerdepartar, Over tre fjerdepartar, Heile, Veit 
ikkje

2. Har du forelesarar dette semesteret som underviser på  eit anna språk enn sitt 
eige morsmål?

Ja, Nei

3. Norske forelesarar: Kva synest du om dei språklege evnene jamt over til 
norske forelesarar som underviser på  engelsk?

Svært bra,  Ganske bra,  Ikkje så bra,  Inga meining, 

4. Utanlandske forelesarar: Kva synest du om dei språklege evnene jamt over til 
utanlandske forelesarar som underviser på norsk?

Svært bra, Ganske bra, Ikkje så bra, Inga meining, 

5. Bør UiO stille krav om at alle som blir tilsette i fast vitskapleg  stilling skal 
kunne undervise på norsk innan ei viss tid?

Ja, Nei, Inga meining 

 6. Kva meiner du?

Har du fleire synspunkt på språkbruk og  språkpolitikk ved UiO?

Har du kommentarar til undersøkinga?

Du kan skrive kommentarane og  meiningane dine her (frivillig  å fylle ut):

Startdato 24.02.06 00:00

Sluttdato 03.03.06 00:00

E-postinvitasjonar 5551

E-postsvar 1769

Svarprosent 32 %

Resultat:

Del 1: Litt om deg
1. Kor gammal er du? Kryss av det som passar.

Prosent

20 eller under 10

21-23 28

24-26 27

27-29 14

30 eller over 21

Svar (=100%) 1755

 
2. Kjønn

Prosent

Mann 39

Kvinne 61

Svar (=100%) 100

3. Kva studienivå er du på i dette semesteret? 
Prosent

Bachelorprogram 35

2-, 1  - eller 1-årig masterprogram 22

Profesjonsstudium (inkl. overgangsordningar) eller 5-årig master 26

Årseining 3

Enkeltemner (inkl. ex.phil.) 9

Anna 4

Svar (=100%) 1769
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4. Kva bachelorprogram går du på? Vel frå den alfabetiske lista nedanfor.
4. Kva masterprogram går du på? Vel frå den alfabetiske lista nedanfor.
4. Kva studerar du?
4. Kva årseining går du på? Vel frå den alfabetiske lista 
4. Ved kva fakultet tek du enkeltemne?
Desse er koda om til kva fakultet studentane går på. For tverrfaglege studium er 
dette det fakultetet som administrerer programmet.

Prosent

Andre/overgang 10

HF 24

Jus 10

MN 17

Med 6

Od 1

SV 22

TF 2

UV 9

Svar (=100%) 1769

5. Kor lenge har du i alt vore aktiv student ved UiO?
Prosent

Eit år eller mindre 28

2-3 år 36

4-5 år 24

6 år eller meir 13

Svar (=100%) 1762

6. Er norsk førstespråket ditt?
Prosent

Ja 87

Nei 13

Svar (=100%) 1763

7a. Kva målform bruker du primært?
Prosent

Nynorsk 5

Bokmål 95

Svar (=100%) 1527

7b. Kva reknar du som førstespråket ditt?
Prosent

Dansk eller svensk 7

Engelsk 18

Other 75

Svar (=100%) 184

Del 2: Utanlandsopphald
1. Er du utanlandsk utvekslingsstudent på kortare eller lengre opphald ved UiO? 

Prosent

Ja 2

Nei 98

Svar (=100%) 1747

2. Har du no eller har du hatt studieopphald i utlandet som har vara minst ein 
månad?

Prosent

Ja 27

Nei 73

Svar (=100%) 1691
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3. I kva land er/hadde du det siste utanlandsopphaldet ditt som vara minst ein 
månad (topp 15)?
Rangering Land Prosent

1 Frankrike 12

2 USA 11

3 Storbritannia 8

4 Tyskland 7

5 Australia 6

6 Italia 5

7 Spania 4

8 Danmark 3

8 Russland 3

10 Canada 2

11 India 2

12 Sør Afrika 2

13 Kina 2

14 Sverige 2

15 Afghanistan 1

15 Japan 1

15 New Zealand 1

15 Hellas 1

Andre 27

Svar (=100%) 459

4. Under dette eller det siste studieopphaldet ditt i utlandet, i kva grad er/var 
språket eit problem for deg i å følgje undervisninga?

Prosent

I stor grad 7

I nokon grad 20

I liten grad 55

Spørsmålet er ikkje aktuelt for meg 18

Svar (=100%) 477

5. Er du einig i at UiO bør tilby intensive språkkurs for studentar som planlegg 
eit studieopphald i utlandet?

Prosent

Heilt einig 53

Nokså einig 33

Ikkje einig 6

Inga meining 8

Svar (=100%) 1717

6. Er du einig i at slike språkkurs bør vere poenggjevande?
Prosent

Heilt einig 32

Nokså einig 32

Ikkje einig 25

Inga meining 10

Svar (=100%) 1718

7. Om du tenkjer på/Då du tenkte på å ha eit studieopphald i utlandet, kor 
mykje vekt legg/la du på å kunne språket i landet frå før?

Prosent

Avgjerande vekt 48

Noko vekt 37

Lita eller inga vekt 5

Spørsmålet er ikkje aktuelt for meg 10

Svar (=100%) 1707
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Del 3. Språkevner
1. Engelsk: Korleis vurderer du dine eigne språklege evner i engelsk (skrive, 
snakke, lese, forstå tale)?

Skrive Snakke Lese Forstå tale

Mykje god 35 39 61 63

God 44 43 32 32

Brukbar 17 14 5 5

Dårleg 4 3 2 1

Svar (=100%) 1769 1769 1759 1737

2. Norsk: Korleis vurderer du di eiga eigne språklege evner i norsk (skrive, 
snakke, lese, forstå tale)?

Skrive Snakke Lese Forstå tale

Mykje god 73 81 87 88

God 21 15 10 9

Brukbar 6 4 3 2

Dårleg 1 1 1 1

Svar (=100%) 1789 1789 1789 1789

3. Andre språk: Her kan du gje ei vurdering av dei språklege evnenedine i inntil 
tre andre språk enn norsk og engelsk (skrive, snakke, lese, forstå tale). Tysk

Skrive Snakke Lese Forstå tale

Mykje god 2 4 7 5

God 8 9 24 20

Brukbar 34 38 50 48

Dårleg 56 49 19 27

Svar (=100%) 989 971 976 972

3. Andre språk: Her kan du gje ei vurdering av dei språklege evnenedine i inntil 
tre andre språk enn norsk og engelsk (skrive, snakke, lese, forstå tale). Fransk

Skrive Snakke Lese Forstå tale

Mykje god 5 5 9 8

God 10 9 19 16

Brukbar 30 38 42 53

Dårleg 55 48 30 43

Svar (=100%) 642 642 644 643

4. Skriv du somme av eller alle oppgåvene på engelsk eller eit anna 
språk enn norsk?

Prosent

Ja 30

Nei 70

Svar (=100%) 1752

5. Eit skriftleg oppgåvesvar har to hovudaspekt: Det faglege innhaldet og den 
språklege kvaliteten. I kva grad er du nøgd med tilbakemeldingane frå 
forelesarane om den språklege kvaliteten i oppgåvesvara dine?

Prosent

I stor grad 16

I nokon grad 25

I liten grad 20

Får ikkje tilbakemeldingar 39

Svar (=100%) 1745

6. Er skriveevnene dine i norsk fagspråk blitt betre gjennom studia?
Prosent

Ja 64

Nei 21

Inga meining 15

Svar (=100%) 1765
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7. Er skriveevnene dine i engelsk fagspråk blitt betre gjennom studia?
Prosent

Ja 45

Nei 34

Inga meining 21

Svar (=100%) 1750

Del 4. Pensum
1. På kursa du følgjer dette semesteret, finst det pensumlitteratur på norsk som 
du meiner er fagleg tilfredsstillande? 

Prosent

Ja 44

Til en viss grad 25

Nei 20

Inga meining 11

Svar (=100%) 1745

2. Samla sett, om lag kor stor del av pensumlitteraturen på kursa du følgjer dette 
semesteret, er på eit anna språk enn norsk (svensk og/eller dansk, engelsk, anna 
språk)?

Svensk/dansk Engelsk Andre språk

Inkje 52 9 76

Mindre enn ein fjerdedel 30 13 10

Mellom ein fjerdedel og halvparten 7 16 3

Fra halvparten til tre fjerdedelar 3 17 2

Over tre fjerdedelar 3 25 2

Heile 3 18 2

Veit ikkje 4 3 6

Svar (=100%) 1484 1656 1283

3. Kva meiner du generelt om omfanget av andre språk enn norsk i 
pensumlitteraturen (engelsk, dansk svensk, anna språk)?

Engelsk Dansk Svensk Andre språk

For mykje 23 6 6 3

Passeleg mykje 63 32 30 17

Burde vere meir 7 7 7 5

Veit ikkje 7 55 57 75

Svar (=100%) 1721 1569 1574 1518

4. Når pensumlitteraturen er på eit anna språk enn ditt eige morsmål, i kva grad 
verkar det inn på forståinga di av innhaldet? Opplever du at det gjer innhaldet 
vanskelegare å forstå eller har det lita tyding?

Prosent

Mykje vanskeligere 13

Litt vanskeligere 54

Lita eller inga tyding 33

Svar (=100%) 1761

5. Er du einig i at pensumlitteratur berre på norsk gjer at dei faglege impulsane 
blir for snevre?

Prosent

Einig 66

Ikkje einig 19

Inga meining 15

Svar (=100%) 1750
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Del 5. Undervisning
1. Om lag kor stor del av undervisninga som du følgjer dette semesteret er på 
norsk, engelsk eller eit anna språk (norsk, engelsk, anna språk)?

Norsk Engelsk Anna språk

Inkje 8 56 79

Mindre ein fjerdedel 5 13 8

Mellom ein fjerdedel og halvparten 6 10 2

Fra halvparten til tre fjerdedelar 10 5 1

Over tre fjerdedelar 14 5 2

Heile 54 7 2

Veit ikkje 3 4 6

Svar (=100%) 1712 1514 1449

2. Har du forelesarar dette semesteret som underviser på eit anna språk enn sitt 
eige morsmål?

Prosent

Ja 40

Nei 60

Svar (=100%) 1736

3. Norske forelesarar: Kva synest du om dei språklege evnene jamt over til 
norske forelesarar som underviser på engelsk?

Prosent

Mykje bra 12

Ganske bra 33

Ikkje så bra 17

Inga meining 38

Svar (=100%) 728

4. Utanlandske forelesarar: Kva synest du om dei språklege evnene jamt over til 
utanlandske forelesarar som underviser på norsk?

Prosent

Mykje bra 18

Ganske bra 40

Ikkje så bra 14

Inga meining 27

Svar (=100%) 736

5. Bør UiO stille krav om at alle som blir tilsette i fast vitskapleg stilling skal 
kunne undervise på norsk innan ei viss tid?

Prosent

Ja 34

Nei 44

Inga meining 22

Svar (=100%) 1717

 6. Kva meiner du?
Har du fleire synspunkt på språkbruk og språkpolitikk ved UiO?
Har du kommentarar til undersøkinga?
Sjå eige vedlegg.

Vedleggsbilag              38




