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§1-7 i Lov om universiteter og høyskoler (UH-loven)

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

─ tilføyd i 2009



• samlet studietilbud på engelsk øker

• antallet masteroppgaver skrevet på norsk har gått 
kraftig ned de siste tjue årene, oppgaver skrevet på 
engelsk har økt tilsvarende

• over 90 % av alle doktorgradsavhandlinger er 
skrevet på engelsk

• undervisning på engelsk øker stadig, spesielt på 
masternivå

• engelsk vinner terreng i læremiddel og pensum

Status om bruksspråk i akademia

https://www.sprakradet.no/globalassets/vi-og-
vart/publikasjoner/sprakradets-skrifter/sprakradets_skrifter_nr7.pdf



Ni av ti studenter tar arbeid i Norge etter fullført 
utdanning; fire av fem av de som tar utdanning i 
utlandet, kommer tilbake til Norge.

Nesten ni av ti bedrifter vektlegger norskkunnskaper 
og praktisk erfaring som de viktigste kompetansene.

https://www.sprakradet.no/globalassets/vi-og-
vart/publikasjoner/sprakradets-skrifter/sprakradets_skrifter_nr7.pdf



Språkstrategiar i høgare utdanning

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) sin 
rapport Språkstrategiar i høgare utdanning (2021) slår fast:

• høyere utdanning er en arena for å utvikle norsk og dermed 
bygge opp under kvalitet i utdanningane

• begrepet «parallellspråk» går igjen i en del av språkstrategiene, 
noe som tyder på at institusjonene skal være bevisst når de 
bruker norsk og når de bruker engelsk

• UH-lovens § 1.7 omtaler ikke bare vedlikehold, men også 
videreutvikling av norsk som fagspråk, og flere av institusjonene
nevner dette i språkstrategiene sine, uten at de konkretiserer 
dette i særlig grad

Dikus rapportserie 03/2021, https://diku.no/rapporter/ 
https://hkdir.no/om-oss/styrande-dokument 



UiAs språkstrategi er ambisiøs 

UiA har et nasjonalt medansvar for å ivareta
og videreutvikle norsk fagterminologi og norsk som 
fagspråk, og har et særlig ansvar for 
at studentene skal kunne ta i bruk god norsk 
fagterminologi på de områdene som universitetet gir 
utdanning i. Det lovpålagte ansvaret for å 
vedlikeholde og videreutvikle norsk fagspråk skal bli 
fulgt opp ved universitets vitenskapelige enheter.

https://www.uia.no/om-uia/spraakpolitiske-
retningslinjer-for-universitetet-i-agder



UiAs språkstrategi er ambisiøs 

• Språklig og terminologisk kompetanse bør være en 
del av studentenes læringsutbytte i emner og 
studier. […]

Ansvar:

Valg av undervisningsspråk på bachelor- og masternivå 
avgjøres på programnivå. Fakultetene er ansvarlige […]

https://www.uia.no/om-uia/spraakpolitiske-
retningslinjer-for-universitetet-i-agder



Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev

• HK-dir gis ansvar for å følge opp anbefalingene i rapporten

• innebærer en forventning fra departementet om at UH-sektoren setter i 
gang med terminologiarbeid

• det stilles krav til UH-institusjonene om å forankre etablerte 
språkstrategier i overordnede strategier, og å etablere tiltak dersom 
språksituasjonen i forskning og undervisning tilsier det

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kd/anbud-konsesjoner-
ogbrev/brev/utvalgte_brev/2022/tildelingsbrev-til-universiteter-og-hoyskoler-
2022/id2892154/ 2



Tildelingsbrev for 2022 - Universitetet i Agder 

[…] Når institusjonene ansetter utenlandske forskere og undervisere, skal det stilles krav til 
opplæring i norsk språk. Regjeringen forventer at institusjonene sørger for norskopplæring av 
tilsatte som trenger det, og sikrer at norskkompetansen hos de tilsatte er tilstrekkelig til å 
ivareta norsk fagspråk.

Norskspråklig undervisning, formidling og vitenskapelig publisering henger tett sammen med 
forskningens samfunnsrelevans, og at studentene skal forberedes på et norskspråklig 
arbeidsliv. Universitets- og høyskoleloven § 1-7 slår fast at institusjonene har et ansvar for å 
vedlikeholde og videreutvikle norsk fagspråk. […]

Det forventes også at alle bachelor- og masteroppgaver og ph.d.-avhandlinger som er skrevet 
på et annet språk har et sammendrag på norsk. […]

https://www.regjeringen.no/contentassets/a51ecc138e1c4f85b66c490415771025/stats

budsjettet-2022-tildelingsbrev-for-universitetet-i-agder-.pdf



Hvorfor er terminologi prioritert i norsk språkpolitikk…?

– Uro over domenetap

– UH-sektoren er opphav til en stor del av fagspråket i

samfunnet

• presset fra engelsk er særleg stort

• lykkes vi med å styrke norsk fagspråk her er 

gevinsten stor



https://www.sprakradet.no/globalassets/diverse/sprak-i-norge_web.pdf


Presis formidling av kunnskap til det norske 
samfunnet krever et godt og klart norsk 
fagspråk. Slik blir et velfungerende norsk 
fagspråk en forutsetning for en 
velfungerende norsk offentlighet. Samtidig 
er fagspråket også viktig for å sikre 
universiteter og høgskoler legitimitet, ved 
at forskningen formidles til og forankres i et 
norskspråklig samfunn og gir relevante 
bidrag til samfunnet. (s. 72)

NOU 2022: 2 Akademisk ytringsfrihet 



Godt språk gjev gode helsetenester

“Eit godt gjennomarbeidd fagspråk med einsarta terminologi er 
også eit viktig bidrag til arbeidet med klarspråk. Når ein er samd
med seg sjølv om kva som ligg i dei ulike termane, og kva termar
som skal brukast, vil det òg bli lettare for pasientar og brukarar å 
[…] forstå. 
Dersom ein er medviten på kva fagord ein vel i ulike former for 
kommunikasjon, og i tillegg har gode ordforklaringar, vil det vere
til stor hjelp i kommunikasjon med brukarar, pasientar, 
pårørande og andre.”

(Åse Wetås i Hem & Nylenna 2021: 58, 
https://www.michaeljournal.no/journal/1000/26)



Lov om språk (språklova)

§ 1. Føremål 
Føremålet med lova er å styrkje norsk språk, slik at 
det blir sikra som eit samfunnsberande språk som 
skal kunne nyttast på alle samfunnsområde og i alle 
delar av samfunnslivet i Noreg. Lova skal fremje 
likestilling mellom bokmål og nynorsk og sikre vern 
og status for dei språka som staten har ansvar for.



Prop. 108 L Lov om språk (språklova)
9.2.3 Terminologi 

Ein grunnleggjande føresetnad for at norsk skal vere eit komplett, 
samfunnsberande språk, er at det kan brukast til å utveksle og formidle 
spesialisert kunnskap. Dette krev at det finst tilgang på norske fagord og 
faguttrykk – ein norsk fagterminologi – som kan danne grunnlaget for fullverdig 
fagleg kommunikasjon på norsk, både bokmål og nynorsk. Fagterminologien er 
ein svært viktig del av fagspråket, i ein del disiplinar den viktigaste delen. 

Mangelen på norsk fagspråk og fagterminologi er ein av dei største trugslane 
mot norsk som eit fullverdig og samfunnsberande språk. Om ein ikkje har norsk 
fagspråk og terminologi, vil det i siste instans føre til at fagfolk ikkje vil vere i 
stand til å skrive og snakke om vesentleg fagstoff på norsk, og det vil kunne 
skje eit språkskifte til engelsk i dei faga der påverknaden frå engelsk er størst. 
Ein vil då vere vitne til domenetap. (s. 71)



Prop. 108 L Lov om språk (språklova, forts.)

At norsk språk skal kunne nyttast på alle samfunnsområde, tyder til dømes 
at det skal sikrast at norsk språk ikkje manglar eit spesialisert ordtilfang, 
men held tritt med kunnskapsutviklinga i alle sektorar (s. 151)

→større press på universitets- og høyskolesektoren…



➢ målrettet satsing, 
samfunnsoppdrag… 

Stort potensial for å løse klimautfordringene
Røttingen mener målrettede, eller missions-orienterte satsinger, bør etableres slik at de 
trekker med seg ulike verdikjeder som kan skape verdiskapningsmuligheter på flere 
områder enn det som direkte omfattes av målet for satsingen.[…]
Missions, eller målrettede satsinger, bør etableres på områder der det er stort potensial 

for å løse klimautfordringene og der norsk næringsliv har fortrinn. (forskningsrådet.no)

Terminologisk bevissthet…



➢ interessent

https://en.wikipedia.org/wiki/Stakeholder_theory

og terminologisk trygghet…



Er det så nøye da…
Sentralisering av makt vil si at makten er holdt av managers høyt i hierarkiet, [...] Ved bruk av 
mutual adjustment styres prosessen av kompromisser og gjensidig tilpasning mellom de 
ansatte, og arbeidsprosessen er mindre forutsigbar. (A66)

"Integration" skjer gjerne med litt mer kompliserte metoder som task forces eller teams, og 
"face to face" kontakt. (A37)

Ved design av organisasjonens struktur møter en ulike challenges på veien mht vertikal og 
horisontal differentiation, differentiation og integration, centralization og decentralization
samt standardization og mutual adjustment. Hvordan disse fire challenges løses resulterer i 
strukturen til organisasjonen. [...] Det er her viktig å presisere at ingen organisasjoner er pure
mechanistic eller organic, [...] (A65) 

Språklige utfordringer i høyere utdanning. En undersøkelse av språkbruk
i eksamensbesvarelser på bachelornivå. (Kristiansen, M. 2019)

https://www.sprakradet.no/globalassets/vi-og-vart/rapporter-og-undersokelser/sprak-i-eksamensbesvarelser_endelig.pdf
https://www.sprakradet.no/globalassets/vi-og-vart/rapporter-og-undersokelser/sprak-i-eksamensbesvarelser_endelig.pdf


Termportalen 
• mål: å tilby flest mulig terminologiressurser via én felles søkerute
• fritt tilgjengelig nettbasert, nasjonal infrastruktur for terminologi

– en søkeportal for termer
– teknologi for å samordne og tilgjengeliggjøre termlister/-baser 
– teknologi for å registrere ny terminologi på nye fagområder
– faglig støtte til å arbeide med terminologi lokalt

https://term.uib.no



Hvordan terminologiarbeidet kan gjennomføres

• etablering av termgrupper

– koordineringsgruppe & referansegruppe

– anbefaler nasjonale grupper

• opplæring vha. 

1. nanokurs Fagspråk på 1-2-3 (15 min.)

2. innføringshefte i terminologi (Termlosen)

3. e-læringskurs (Begrip begrepene)

4. fysisk/digital workshop holdt av UiBs 
termportalteam med introduksjon av 
terminologisk metode, stilark og 
diskusjon av arbeidsmetode for 
termgruppen

https://www.sprakradet.no/Vi-og-vart/Publikasjoner/Termlosen/
https://laeringsplattformen.difi.no/kurs/971527404/begrip-begrepene-et-innforingskurs-i-terminologi-og-begrepsarbeid


• Hver koordineringsgruppe består av 5-6 eksperter fra universitets- og høgskolesektoren. 

Arbeidet honoreres av Termportalen. En vitenskapelig assistent administrerer arbeidet

• En terminolog fra UiBs termportalgruppe deltar i hver koordineringsgruppe for å instruere 

og koordinere

• Arbeidet gjennomføres i tråd med terminologisk metode og i henholdt til stilark for inndata 

som er utarbeidet

• I tillegg har hvert domene en referansegruppe av fageksperter som regelmessig bidrar med 

tilbakemeldinger og kvalitetssikring av innholdet. Dette er viktig for å sikre nasjonal 

forankring, slik at hele sektoren har tillit til arbeidet som er utført

Organisering
• Hver koordineringsgruppe består av 5-8 

medlemmer, inkl. en koordinator (gjerne 
studentassistent)

• Terminologifaglig veiledning fra UiBs 
termportalteam

• Teknisk administrering fra UiBs 
termportalteam på tvers av institusjoner 
➢Arbeid i tråd med terminologisk 
metode 



https://www.sprakradet.no/Sprakarbeid/Forsking-og-hogre-utdanning/veiviser-for-

sprakvalg-i-universitets-og-hogskolesektoren/

https://www.sprakradet.no/Sprakarbeid/Forsking-og-hogre-utdanning/veiviser-

for-sprakvalg-i-universitets-og-hogskolesektoren/

https://www.sprakradet.no/Sprakarbeid/Forsking-og-hogre-utdanning/veiviser-for-sprakvalg-i-universitets-og-hogskolesektoren/

