
Språkpolitiske retningslinjer og handlingsplan for DMMH 
Vedtatt av rektor 09.06.2022 

Hovedmål 
DMMH har et mål om å ha god språklig kvalitet i all vår skriftlige og muntlige 
kommunikasjon internt og eksternt. 

Språkpolitiske retningslinjer 
For å nå vårt strategiske mål knyttet til språk og språkbruk ved DMMH, vil vi 
vektlegge følgende hovedpunkter: 

Klarspråk. Språkrådet definerer dette som en korrekt, klar og 
mottakertilpasset kommunikasjon. 
Norsk fagspråk, på begge målformer. 
Parallellspråklighet, som er en systematisk sidestilling av to eller flere språk i 
akademisk sammenheng, hos oss fortrinnsvis norsk og engelsk. 

Utdanningene og studentene våre: 
• Studenter på alle nivåer forventes å kunne ta i bruk pensum/faglitteratur både 

på norsk og engelsk 
• Studenter på internasjonale emner vil få undervisning på engelsk 
• Norskspråklige masteroppgaver skal ha et sammendrag på engelsk. 

Masteroppgaver skrevet på engelsk skal ha sammendrag på norsk 
• DMMH skal gi tilbud til studenter i akademisk skriving og klarspråk 

Forskning og formidling og vitenskapelig ansatte: 
• Vitenskapelig ansatte ved DMMH forventes å ha tilstrekkelig språklig 

kompetanse til å kunne kommunisere med studenter, ansatte og omverdenen 
på en god og klar måte 

• Krav til språklige ferdigheter hos vitenskapelig ansatte skal framgå av 
stillingsutlysningen 

• Alle vitenskapelig ansatte kan, ved behov, få tilbud om relevant språklig 
kompetanseheving i norsk (bokmål og nynorsk) 

Administrasjon og administrativt ansatte: 
• Norsk er administrasjonsspråket ved DMMH. Alle ansatte skal følge mållovens 

bestemmelser om bruk av nynorsk og bokmål 
• Der engelsk målform brukes, skal en velge den britisk-engelske standarden 
• Ansatte i administrasjonen bør ha tilstrekkelig språklig kompetanse til å kunne 

betjene studenter, ansatte og eksterne henvendelser med språklig klarhet og 
kvalitet 

• Krav til språklige ferdigheter hos administrativt ansatte skal framgå av 
stillingsutlysningen 

• Alle administrativt ansatte kan, ved behov, få tilbud om relevant språklig 
kompetanseheving i norsk (bokmål og nynorsk) 

• Nettsidene våre, og annet informasjonsmateriell, skal etterstrebe klarspråk på 
alle områder. Begge målformer bør være representert 



Handlingsplan 
Det etableres et språkstrategisk utvalg eller språkråd som jobber med oppfølging og 
videreutvikling av overstående retningslinjer. I utvalget/rådet skal studenter, 
vitenskapelige ansatte og administrativt ansatte være representert med minst en 
representant hver. Medlemmer oppnevnes av rektor, for to år av gangen. 
Det opprettes ei nettside hvor ulike språkressurser samles, slik at studenter og 
ansatte fort kan finne språklig støtte og hjelp (www.dmmh.no/for-studenter/dine-
studier/sprakressurser-og-skriving-av-oppgaver ).  
På samme side vil det lenkes til en digital verktøykasse med ulike læringsaktiviteter 
som støtter oppunder de språklige retningslinjene. 
Tiltak for å sikre god kvalitet av eksamensoppgaver på begge målformer vil utvikles 
av språkstrategisk utvalg/språkråd. 
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