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Sprogkoordinationen:
• Deklarationen om nordisk sprogpolitik blev vedtaget af de nordiske 

undervisnings- og forskningsministre i 2006.

• Baggrunden for deklarationen var behovet for en ny nordisk sprogpolitik. 

Formålet med deklarationen er at sikre helhed og sammenhæng i Nordisk 

Ministerråds sprogsatsninger. Deklarationen er ikke juridisk bindende.

• Landene rapporterer om opfølgningen af deklarationen hvert andet år under 

Nordisk Råds session (2009, 2011, 2013, 2015 og så fremdeles).
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http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sessioner-moeder-og-konferenser/nordisk-raads-sessioner/61.-session-2009/sessionsdokumenter/dokument-10
http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sager/dokument-15-2011
http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sager/dokument-10-2013
http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sager-og-dokumenter/dokument-11-2015


Nordiska Rådets sessioner
2009: ”Det er vigtigt, at også tegnsprogene får en stærk position.” 

2013: ”Udvalget mener, at det er vigtigt at styrke samarbejde

og netværk for døve og tegnsprog i Norden.”

”Imidlertid vil udvalget gerne fremføre, at området i høj grad også kan siges at 

høre under det handicappolitiske område, dvs. det social- og velfærdspolitiske

område.”

3



Nordisk språkdeklaration
Alla språk är likvärdiga.

• Samhällsbärande språk: danska, finska, färöiska, isländska, 
norska (nynorsk och bokmål), svenska.

• Statsbärande språk: danska, finska, isländska, norska, 
svenska. 

• Nordens språk: romska, kvänska, meänkieli, jiddisch, tyska, 
nordiska teckenspråken.

• Utomnordiska språk.
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Fyra arbetsfrågor

• Språkförståelse och språkkunskap

• Parallellspråkighet

• Mångspråkighet och flerspråkighet

• Norden som språklig föregångsregion
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Mångspråkighet och flerspråkighet

”Nordisk språkpolitik har ett ansvar inför världssamfundet för att i 

synnerhet de språk som inte är nationalspråk någonstans

fortlever och utvecklas och att alla minoritetsspråk kan fortsätta

att existera. Det är viktigt att även teckenspråken tillerkänns en 

stark ställning.”
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Nordiska språkmötet 2014
”Den nordiska språkgemenskapen är ett språkideologiskt begrepp, som 

fyller en visionär, strategisk funktion i den nordiska språkplaneringen. 

Men om alla nordbor ska passa in i denna föreställning krävs det att 

innebörden vidgas  och fylls med mer än den skandinaviska 

mellanförståeligheten.”

Lena Ekberg, tidigare chef Språkrådet

(citat från artikel i Språk i Norden 2015)
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Nordiska språkmötet 2014
”Målet att ”alla nordbor” ska kunna kommunicera med varandra, ”i första 

hand på ett skandinaviskt språk” kopplas inte ihop med arbetsfrågan 

”Mångspråkighet och flerspråkighet”.”

Lena Ekberg, tidigare chef Språkrådet

(citat från artikel i Språk i Norden 2015)
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Stärka teckenspråkens ställning

• På vilket sätt behöver nordiska teckenspråken stärkas?

• Behövs det särskilda insatser för barn? Hur ska de se ut?

• Har de nordiska teckenspråken ett annat förhållande mellan 

varandra än de talade språken? 

• Är teckenspråken både en handikappolitisk och språkpolitisk 

fråga som Nordiska Rådet skriver eller antingen eller?
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Nordiska språkmötet 2014
Länkar:

Språk i Norden 2015

Institutet för språk och folkminnen
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https://tidsskrift.dk/sin/issue/view/3333/177
https://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/evenemang/nordiska-sprakmotet-2014.html

