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Sjølvsagt gjer me det!          
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Det lange svaret

• «Hvilken nytte har jeg av min kone? Hvilken nytte har jeg av mine 
barn? Jeg håper ikke jeg stiller de spørsmålene for ofte, selv om de 
er gode å ha, disse menneskene.»

filosof Henrik Syse (2017)
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• Kanskje er det grunn til uro når me likevel spør? 
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Nye utfordringar for norsk – tre eksempel

• Internasjonalisering

• Digitalisering

• Dei store endringane i kultur- og mediesektoren
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Utfordring: Internasjonalisering

• Internasjonaliseringa av norske universitet og høgskular resulterer i 
stadig mindre bruk av norsk ved desse institusjonane

• Samstundes veit me dette: 
• Sektoren har eit lovpålagt ansvar for å styrkja og utvikla norsk fagspråk

• Næringslivet ønskjer kandidatar som er gode i skriftleg og munnleg norsk

• 90 % av studentane går ut i eit norsk arbeidsliv

• Studentane sjølv ønskjer meir norsk terminologi og fagspråk

• Den opplyste samfunnsdebatten er avhengig av at forskingsresultat blir 
formidla tilbake til oss på norsk
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Svar: Tydeleg politikk og metodikk for gode språkval

• Universiteta og høgskulane må bruka sine eigne språkpolitiske 
dokument, og dei bør rapportera på korleis dei etterlever UH-lova.

• Forskingsformidling på norsk i lærebøker og fagbøker bør gjerast
meritterande og leggjast inn i insentivordningane.

• Det er viktigare enn nokon gong at forskingsresultat og fakta ikkje blir 
fortrengde av falske nyhende. Då må sektoren formidla tilbake til 
samfunnet og vera relevante.



Googles digitale assistent

Utfordring: Digitalisering



Amazones Alexa

Utfordring: Digitalisering



Velferdsteknologi

Utfordring: Digitalisering



Tale-til-tekst-ressursar
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Awesome!

Utfordring: Digitalisering



Svar: Gode grunnlagsressursar. Krav til utforming
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Svar: Gode grunnlagsressursar. Krav til utforming

• Språkteknologiske grunnlagsressursar for norsk (bokmål og 
nynorsk) må gjerast tilgjengelege for alle utviklarar

• Det må stillast tydelege krav til alle offentlege verksemder om at 
produkt og tenester skal vera tilgjengelege på både nynorsk og 
bokmål, og at tale-til-tekst-løysingar forstår norske dialektar

• God norskspråkleg teknologi sikrar måla i språkpolitikken. Dessutan
gjev han effektivisering og betre tenester til brukarane. 
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Digitaliseringa kan føra til at dei
store språka et dei små, og dei

små språka et dei som er 
mindre enn seg. 



Utfordring: Kultur- og mediesektoren
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Utfordring: Kultur- og mediesektoren

• Nye publiseringsplattformer og nye digitale kulturtilbod gjev 
språklege utfordringar
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språklege utfordringar

• Barn og unge bruker mykje tid på digitale kultur- og 
underhaldningstilbod – særleg Youtube og dataspel. Då er det 
viktig at dei kan velja norsk og kvalitet også på desse flatene!
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Utfordring: Kultur- og mediesektoren

• Nye publiseringsplattformer og nye digitale kulturtilbod gjev 
språklege utfordringar

• Barn og unge bruker mykje tid på digitale kultur- og 
underhaldningstilbod – særleg Youtube og dataspel. Då er det 
viktig at dei kan velja norsk og kvalitet også på desse flatene!

• Det er også få gode, norskspråklege nyhende- og aktualitetstilbod
til ungdom. NRK Super sikrar god kvalitet på norsk til barn!
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• Det må utviklast gode norskspråklege tilbod til barn og unge på 
plattformene dei er på.

• Barn og ungdom treng særleg å møta nynorsk, som den minst 
brukte av dei to norske målformene. Då må nynorsk vera synleg
på nye plattformer!

• Me må byggja status for norsk gjennom å visa ungane at språket 
deira er bra nok i digitale kultur- og medietilbod
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norsk er under sterkast press, og som særleg sikrar nynorsk
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• Tilgang til språk og god språkleg sjølvtillit


