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1.

Påtegning af det samlede regnskab

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven som Dansk Sprognævn, CVR 59190628, er
ansvarlig for: § 21.32.07 Dansk Sprognævn, herunder de regnskabsmæssige forklaringer som skal
tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2017.
Påtegning
Der tilkendegives hermed:
1.

2.

3.

at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer
eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er
fyldestgørende.
at de dispositioner som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåelse af aftaler og sædvanlig
praksis.
at der er etableret forretningsgange der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af
de midler og ved driften af de institutioner der er omfattet af årsrapporten.

København, 5. marts 2018

Sted, dato

Underskrift

Underskrift

________________________________
Direktør Sabine Kirchmeier

_________________________________
Departementschef Marie Hansen
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2.

Beretning

2.1.

Præsentation af virksomheden

Dansk Sprognævn er en statslig forskningsinstitution under Kulturministeriet.
Nævnet arbejder på videnskabeligt grundlag med at følge det danske sprogs udvikling. Med
basis i denne viden giver vi råd og oplysning om sproget og sprogets status og fastlægger den
danske retskrivning. Sprognævnet samarbejder med offentlige institutioner, organisationer og
førende sproglige forskningsmiljøer både nationalt og internationalt.
Nævnet blev oprettet i 1955 og består af et forsknings- og informationsinstitut, en bestyrelse
og et repræsentantskab. I forsknings- og informationsinstituttet arbejder 11 fastansatte forskere og
videnskabelige medarbejdere, 2 administrative medarbejdere og et tilsvarende antal midlertidigt
ansatte, studentermedhjælpere og praktikanter under ledelse af en direktør. Repræsentantskabet
består af op til 43 repræsentanter for forskellige institutioner og sammenslutninger som arbejder
med det danske sprog, fx Stats-, Justits-, Kultur- og Undervisningsministeriet, universiteterne, radio
og tv samt lærernes, journalisternes, forfatternes og skuespillernes foreninger.
Sprognævnet er desuden hjemsted og sekretariat for Dansk Tegnsprogsråd, som er
oprettet med virkning fra 1. januar 2015 ved en ændring af Lov om Dansk Sprognævn (lov nr. 517
af 26.05.2014). Tegnsprogsrådet består af 5 medlemmer som repræsenterer institutioner og
organisationer som arbejder med tegnsprog og brugere af tegnsprog.
Mission

Dansk Sprognævn har til opgave at følge det danske sprogs udvikling, at give råd og oplysninger om det
danske sprog og at fastlægge den danske retskrivning.
Vision

Dansk Sprognævn er en udadvendt forsknings- og informationsinstitution som styrker sprog og
kommunikation i det danske samfund og hjælper alle til at udtrykke sig på et klart og formålstjenligt
sprog. I alle sine aktiviteter holder nævnet en passende balance mellem sprogets funktioner som bærer
af tradition og som spejl af samtidens kultur og samfundsforhold.
Hovedopgaver
Nævnets opgaver er fastsat ved lov nr. 320 af 14.5.1997 om Dansk Sprognævn, ændret ved lov nr.
1171 af 10.12.2008 og lov nr. 517 af 26.05.2014.
Ifølge denne lov har nævnet tre hovedopgaver:
at give råd og oplysninger om det danske sprog, udbrede kendskabet til sproglige normer og
udbrede viden om sprogholdninger og sproglige strategiers betydning for kommunikationen.
At registrere og bearbejde de afgivne råd og oplysninger, så de kan genanvendes i
oplysningsarbejdet og publiceres til gavn for offentligheden.
at fastlægge den danske retskrivning og redigere og udgive den officielle danske
retskrivningsordbog, jf. retskrivningsloven.
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For at kunne opfylde sin vision om at være en udadvendt forsknings- og informationsinstitution
som styrker sprog og kommunikation i det danske samfund, har nævnet i rammeaftalen først og
fremmest satset på at skabe og formidle resultater som er relevante for de samfundsgrupper som
er omfattet af retskrivningsloven, nemlig den offentlige administration og uddannelsesinstitutionerne. I 2017 er det især lykkedes at opbygge og formidle viden om hvordan offentlige
institutioner kan kommunikere klart og formålstjenligt med borgerne og dermed arbejde mere
effektivt og opnå større borgertilfredshed. Med næsten 72 mio. opslag i 2017 i nævnets digitale
resurser kan det konstateres at nævnet når bredt ud med viden om sprogets udvikling og den
korrekte retskrivning. Nævnets udvikling af statistiske metoder og big data-analyse som empirisk
grundlag for normeringen af retskrivningen har samtidig skabt et godt grundlag for løbende at
overvåge det danske sprogs vilkår i lyset af den teknologiske udvikling.
Alle mål er opfyldt når det gælder nævnets forskning. Der blev med rammeaftalen 2015-2018 lagt
den strategi at opnå synergieffekter gennem øget samarbejde med universiteterne og andre
aktører inden for den offentlige forvaltning og uddannelsesområdet. Ved at indgå i tætte
samarbejdsrelationer og fælles projekter med danske og udenlandske universiteter får nævnet del i
den forskning der foregår, og mulighed for at præge forskningsprojekterne i en retning som er
relevant for nævnet. Dermed udnytter nævnet sine forskningsresurser optimalt og opnår ligeledes
at andre forskere bidrager med nye forskningsresultater på nævnets område. Nævnet fremstår
samtidig som vigtig samarbejdspartner og uddannelsessted for nye forskere og er et attraktivt
arbejds- og praktiksted for de studerende.
Det har haft betydning for målopfyldelsen at nævnet har modtaget midler fra Kulturministeriets
forskningspulje til et projekt om moderne importord i dansk, som har gjort det muligt at foretage en
række videnskabelige målinger af udviklingen af ordforrådet i de sidst 10-15 år, samt et ph.d.projekt finansieret af Forskningrådet for Kultur og Kommunikation om sproget i de sociale medier.
Endvidere er forskningssamarbejdet med universiteterne blevet styrket med flere projekter,
herunder et samarbejde med Københavns Universitet om metodeudvikling inden for sproglig
rådgivning i den offentlige forvaltning og et samarbejde med universiteterne i København og Århus
om en undersøgelse af hvordan mennesker opfatter sprog med grammatiske afvigelser.
Nævnet kan med tilfredshed konstatere at vi med den strategi der er lagt i rammeaftalen, har
opnået den ønskede effekt, nemlig at vi har kunnet frembringe langt flere og bedre
forskningsresultater gennem det tætte samarbejde end det ville være muligt ved egen kraft.
Et af de to delmål inden for området rådgivning og oplysning er opfyldt over al forventning. I årets
løb har nævnet udviklet og konsolideret sin tilstedeværelse på de sociale medier Facebook og
LinkedIn og øget antallet af følgere betragteligt. Det er desuden lykkedes at fastholde antallet af
læsere af Nyt fra Sprognævnet som har været for nedadgående i de seneste år, ved at omlægge
bladet til et gratis nyhedsbrev. Antallet af henvendelser til svartelefonen er ligeledes på samme
niveau. Dermed ser det ud til at det strategiske skift til nye formidlingskanaler som nævnet foretog i
slutningen af 2016, har givet det ønskede resultat. Dette opvejer efter vores opfattelse at væksten i
antallet af besøgende på nævnets websider er noget lavere end forventet.
Arbejdet med retskrivningsnormen forløber planmæssigt, og udviklingen af bedre og mere sikre
metoder til fastlæggelse af normen skrider fortsat fremad. Den viden som nævnet opbygger i den
forbindelse, er i høj grad relevant for arbejdet med sprogteknologi og analyser af big data.
Nævnets internationale erfaringer og relationer inden for sprogpolitik og sprogteknologi er blevet
nyttiggjort i en høring om dansk sprogteknologi i Folketingets kulturudvalg og vil også komme i
anvendelse i det sprogteknologiske udvalg, som skal levere en rapport i slutningen af 2018.
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Besøg på nævnets hjemmesider
dsn.dk
Sessioner
dansk tegnsprog.dk
Sessioner
Retskrivningsordbogen
dsn.dk (antal søgninger)
ordbogen.com (antal søgninger)
i alt
Nye ord i dansk
Antal søgninger
sproget.dk
Sessioner
Retskrivningens historie
Sessioner

2015
1.531.227
2015

2016
1.456.600
2016

2015
2016
2.366.607
2.898.749
57.933.544 59.763.809
60.300.151 62.662.558
2015
2016
99.259
103.869
2016
2015
5.205.267
6.362.044
2016
2015
6.257
6.063

Besøgende/søgninger i alt

67.142.161

70.591.134

Forøgelse
Forøgelse
2017 2016-2017 2015-2017
1.430.749
-1,8%
-7,0%
2017
5.631
2017
2.770.951
14,6%
-4,4%
60.350.860
1,0%
4,0%
63.121.811
0,7%
4,5%
2017
108.959
4,9%
8,9%
2017
7.087.321
11,4%
26,6%
2017
5.695
-9,9%
-6,1%
71.754.535

1,6%

6,4%

Nævnet udbyder to apps, nemlig RO+ som webapp til alle digitale platforme og appen Sproghjælp
til Android- og Apple-telefoner. Sproghjælp ligger også som pdf-filer på nævnets hjemmeside og på
sproget.dk.

Apps downloadstatistik
RO+ (RO som webapp)
Sproghjælp Android
Sproghjælp Apple
i alt

2015
1.122
33.509
22.200
56.831

2016
402
38.177
30.562
69.141

2017
697
43.037
32.862
76.596

73,4%
12,7%
7,5%
10,8%

RO+ har i flere år været til salg online via Forlaget Systime, men på trods af at det er et
fremragende produkt, har salget langt fra været tilfredsstillende, og i forbindelse med at
Sprognævnets ordlister er blevet frikøbt, har vi besluttet at RO+ fra og med 2018 ligeledes skal
være gratis for at det kan nå ud til flere brugere.
Nævnet åbnede i slutningen af november 2016 profiler på Facebook, Twitter og LinkedIn.
Facebookprofilen opdateres 3 gange om ugen. Den bruges til sproglige opslag der i reglen
henviser til uddybelse på sproget.dk, i Nyt fra Sprognævnet eller på nævnets hjemmeside, og til at
gøre opmærksom på nævnets publikationer og arrangementer. Twitterprofilen bruges kun til
særlige kampagner, mens LinkedIn-profilen henvender sig til fagfolk som undervisere,
kommunikationsfolk, forskere og sproglige rådgivere.

Sociale medier og andre platforme
sproget.dk
Facebook (følgere)
Instagram
Linkedin
DSN
Facebook (følgere)
Twitter
Linkedin
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2015
3.486
1.936
337
2015

2016
4.716
3.530
522
2016
1.110
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2017
6.565
39,2%
7.624 116,0%
821
57,3%
2017
2.618 135,9%
257
198

Mål 1: Nævnet skaber hensigtsmæssige fysiske og administrative rammer for
Tegnsprogsrådet
Tegnsprogsrådet har til opgave at udarbejde principper og retningslinjer for arbejdet med at følge
og dokumentere det danske tegnsprog og at give råd og oplysning om dansk tegnsprog. Der er
oprettet en afdeling for dansk tegnsprog i Sprognævnet som har til opgave at besvare
henvendelser om dansk tegnsprog og vejlede om tegnsprogsbrug, at samarbejde med relevante
interessegrupper og institutioner inden for tegnsprogsområdet og at sekretariatsbetjene Dansk
Tegnsprogsråd.
Afdelingen for Dansk Tegnsprog består af en døv medarbejder med en kandidatgrad i
lingvistik og en hørende medarbejder med en ph.d.-grad i dansk med hhv. 20 og 17 arbejdstimer
om ugen. Den hørende medarbejder arbejder med opgaver i den danske afdeling resten af tiden.
Denne kombination er valgt for at sikre den bedste kompetence inden for tegnsprog og samtidig
muliggøre en optimal overførsel af viden og erfaring fra Sprognævnets arbejdsområder, herunder
indsamling og dokumentation. Derudover er der ansat en døv studentermedhjælp som læser
datalogi, en tegnsprogstolk 20 timer om ugen (finansieret af Frederiksberg Kommune) samt
praktikanter i virksomhedspraktik eller studiepraktik med jævne mellemrum.
Afdelingen formidler viden om tegnsprog via hjemmesiden dansktegnsprog.dk og på
Facebook via dansktegnsprog.dsn som har 1100 følgere. Formidlingen foregår gennem tekst og
tegnsprogsvideoer, og der er derfor indrettet et studie til videooptagelser i nævnet. Afdelingen
samarbejder med en lang række organisationer og har bl.a. bistået med råd og vejledning til
projektet Adgang med tegn, der har som opgave at forsyne offentlige hjemmesider med støttetegn
for døve med læsevanskeligheder. Adgang med tegn ligger på borger.dk og er ved at blive
tilpasset så det også kan ligge på sundhed.dk. Projektet udføres af bl.a. Region Nordjylland i
samarbejde med bl.a. Sprognævnet og Digitaliseringsstyrelsen og er støttet med 2,1 mio. kr. af
Velux Fonden.
Afdelingen arbejder også med digitalisering af ældre tegnsprogsoptagelser for at sikre dem
for eftertiden. Endvidere er der etableret et tæt samarbejde med Center for Tegnsprog på
Professionshøjskolen UCC om Ordbog over dansk tegnsprog på tegnsprog.dk. Sidst men ikke
mindst har afdelingen et stærkt nordisk samarbejde i tegnsprogsnetværket under Nordisk
Ministerråd og har sammen med de nordiske partnere bl.a. arrangeret debatter om dansk
tegnsprog i forbindelse med kulturbyaktiviteterne i Århus.
Der er kun fastsat et operationelt mål for selve sekretariatsarbejdet, nemlig at
sekretariatsbetjeningen skal opleves som 80 % tilfredsstillende i en tilfredshedsmåling. Da
afdelingens øvrige aktiviteter aftales med og overvåges af Tegnsprogsrådet, afspejler målingen
samtidig også Tegnsprogsrådets tilfredshed med afdelingens øvrige aktiviteter.
Den årlige tilfredshedsundersøgelse blandt Tegnsprogsrådets medlemmer viste også i 2017 96 %
tilfredshed med sekretariatsbetjeningen. Der blev bl.a. spurgt til mødefaciliteternes,
dagsordenernes og informationernes kvalitet samt til sekretariatets daglige betjening af rådet og
afviklingen af rådets projekter.
Det kan konstateres at det er lykkedes at opbygge en velfungerende afdeling der løser sine
opgaver til alles tilfredshed.
Mål 1 om tilfredsstillende sekretariatsbetjening af Tegnsprogsrådet er opfyldt.
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