
Språkdagen 2012:  
Språket – er det så nøye? 

Norge har to offisielle målformer – men er dette mangfoldet så unikt? Hvilken språkopplæring bør skolen 
gi i en tospråkssituasjon som vår? Hva gjør staten for å skrive slik at folk forstår?  Dette blir belyst på 

Språkdagen 2012. Vi markerer også at det er 200 år siden eventyrsamleren Peter Christen Asbjørnsen og 
«bokmålets far» Knud Knudsen ble født.

Språkdagen 2012 handler om norsk språk i skolen, som del av danninga og kulturen og som redskap for 
formidling og kommunikasjon i det offentlige.

Tirsdag 13. november 2012 kl. 10.00–15.45, Oslo Konserthus, Lille sal

09.00 Registrering og kaffe

10.00 Åpning i Asbjørnsens ånd
 forfatter Edvard Hoem
 Velkommen 
 Arnfinn Muruvik Vonen, direktør i Språkrådet

10.15 Språklig og kulturelt mangfold  
  Kan vi i Norden løfte en værdifuld opgave i  

fællesskab? 
 Vigdís Finnbogadóttir, tidligere president på Island

11.00 Språk, meir enn kommunikasjon
  Norsk tospråkssituasjon i eit internasjonalt  

perspektiv
  Johannes Nymark, førsteamanuensis ved Noregs 

handelshøgskole, Bergen

11.30 Beinstrekk

11.40 Gir flerspråklighet et fortrinn?
  Presentasjon av en undersøkelse av tospråks- 

situasjonen i Norge og hvilke konsekvenser den  
kan ha for språkinnlæringa

 Mila Vulchanova,  professor ved NTNU, Trondheim

12.10 Språk og dannelse 
  De norskspråklige skriftkulturenes muligheter  

og utfordringer
  Kjell Lars Berge, professor ved Universitetet i 

Oslo

12.40 Lunsj

13.40 «Byråkratspråk»

13.45 Hvordan står det til med språkarbeidet i staten?  
  Presentasjon av en undersøkelse gjennomført  

i juni 2012 
 Kristin Rogge Pran, Ipsos MMI
  Kommentarer til undersøkelsen ved 

Arnfinn Muruvik Vonen

14.10 Markering av Knud Knudsen 
 Arne Torp

14.15 Debatt: Ja, det er nøye med språket!
  Mange av dagens skoleelever er morgendagens 

offentlig ansatte språkbrukere
 Jan Olav Fretland, debattleder
  Det blir anledning til å stille spørsmål fra salen 

og via Twitter.

15.15 Språkprisen 2012 
 Ottar Grepstad, styreleder i Språkrådet 

15.40 Oppsummering og avslutning 
 Arnfinn Muruvik Vonen 

Arrangementet er gratis. Konferansen blir tolket til  
norsk tegnspråk. Påmelding på www.sprakradet.no  
innen 1. november.

Møteleder Andreas Hompland
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