
Mandat  

Utredning om fremmedspråk 

Hvilken rolle har fremmedspråkene i Norge i dag, hvilken rolle bør de ha – og hvordan kan vi 

komme oss dit? 

 

Bakgrunn: 

Fremmedspråkene sliter i skolen i dag, og stadig færre velger fordypning innen fremmedspråk. I 

samfunnet snakkes det lite om behovet for fremmedspråk, og samfunnets samlede kompetanse på 

andre språk enn norsk og engelsk risikerer å reduseres. Samtidig er det slik at EU-kommisjonen for 

utdanning definerer flerspråklighet som en nøkkelkompetanse for livslang læring. ILOS er Norges 

største institutt for fremmedspråk. Vi har både skolespråkene (tysk, fransk og spansk) og en rekke 

språk som studentene ikke har lært på skolen (0-språk).  

Strategien skal gjøre opp status for fremmedspråkene i dag, samt utviklingen de senere årene. 

Videre skal strategien foreta en vurdering av situasjonen og skissere mål for hvor vi bør være om 10 

år. Til sist skal strategien foreslå ulike virkemidler for å komme dit.  

Komiteen skal levere innspill til instituttet. Ledelsen skal så utarbeide en handlingsplan for 

fremmedspråkene. 

Hovedpunktene for rapporten oppsummeres nedenfor. Komiteen står fritt til å ta inn flere aspekter 

dersom den anser det som hensiktsmessig. 

 

Oppgaver 

1) Kartlegge situasjonen for fremmedspråkene ILOS tilbyr med tanke på  

 Søkertallene til ILOS fordelt på de ulike språkene. 

 Våre språkfag i et nasjonalt perspektiv. Hvilke andre institusjoner tilbyr våre språkfag og på 

hvilke nivåer? 

 Studentenes forventninger og forkunnskaper når de begynner på våre språkfag. 

 

2) Definere klare mål for våre fremmedspråk  

 Hvilke behov ser vi for fremmedspråk i Norge? Hvilke felter trenger fremmedspråk, for 

eksempel innen næringslivet, utenrikstjenesten og NGO1-er? 

 Hva kan vi gjøre for at våre fremmedspråk tiltrekker seg gode og motiverte studenter? 

 Hvordan kan man heve statusen til fremmedspråkene? 

 

 

                                                           
1 NGO er en forkortelse for engelsk Non-Governmental Organization, og er en samlebetegnelse på ikke-
statlige, frivillige organisasjoner. 



3) Foreslå langsiktige strategier for å oppnå målene 

Handlingsplanen bør komme med anbefalinger til hvordan instituttet bør jobbe mot ulike aktører og 

interessenter. 

 

Komiteen 

Komiteen må ha en bred sammensetning, med fast vitenskapelig ansatte, administrativt ansatte og 

studenter. Ansatte med arbeidspliktregnskap får godskrevet 40 timer for å delta i komiteen. 

Instituttleder oppnevner komiteen. 

 

Tidsplan 

juni 2022 komiteen oppnevnes 

1. januar 2023 komiteen legger frem sin innstilling 

februar 2023 O-sak til styret 

mai 2023 D-sak: Styret diskuterer handlingsplan for fremmedspråkene. 

juni 2023 V-sak: Styret vedtar handlingsplan for fremmedspråkene. 

 


