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1.

Påtegning

Årsrapporten omfatter
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 2018.
Påtegning
Der tilkendegives hermed:
1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller
udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er
fyldestgørende,
2. 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, og
3. 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.
Frederiksberg, 7.3.2019

Sted, dato

Underskrift

Underskrift

____________________________________

_____________________________________

Direktør Sabine Kirchmeier

Departementschef Marie Hansen
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2.

2.1

Beretning

Præsentation af virksomhed

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 10 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.
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.
at tilvejebringe viden om det danske sprogs udvikling, anvendelse og status ved at
indsamle nye ord mv., bearbejde det indsamlede materiale og gøre denne viden tilgængelig
for offentligheden i bøger og tidsskrifter.

Dansk Tegnsprogsråd har fået til opgave at udarbejde principper og retningslinjer for arbejdet med
at følge og dokumentere dansk tegnsprog og at give råd og oplysning.
Sprognævnet har en særlig forpligtelse til at samarbejde med sprogråd og -nævn i Norden, og
nævnet samarbejder også med tilsvarende institutioner i Europa.
Årsrapporten for 2018 redegør for nævnets aktiviteter i det fjerde år af rammeaftalen for 20152018.
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arbejdsområder fra de medarbejdere som har valgt at forlade nævnet, og på at forberede sig på
den nye arbejdssituation. Selv om der har været ansat supplerende arbejdskraft, har det ikke
kunnet undgå at påvirke kerneopgaverne noget. En række operationelle mål er blevet udskudt til
2019, og det blev besluttet at forlænge rammeaftalen med et år, således at aftaleperioden først
afsluttes med udgangen af 2019.
I slutningen af 2017 besluttede Kulturministeren at frikøbe Retskrivningsordbogen så den
fremover kunne uddeles gratis til sprogteknologiske formål, samt at nedsætte et sprogteknologisk
udvalg med Sprognævnet som formandskab og sekretariat. Nævnet fik i den forbindelse et
bevillingsløft på 0,5 mio. kr. Endvidere blev Sprognævnets strategi justeret i sommeren 2018
således at der bl.a. lægges mere vægt på at opbygge viden om det danske sprog i forhold til
kunstig intelligens og sprogteknologi, herunder hvordan sproget påvirkes af fx taleassistenter, og
hvordan nævnets indgående viden om sprogets mekanismer kan bringes i spil. Der har derfor i
2018 været flere aktiviteter i forhold til sprogteknologi end oprindeligt planlagt i rammeaftalen.
Forskning: Da flytningen til Bogense viste sig at medføre store ændringer i
medarbejdersammensætningen, blev det besluttet så vidt muligt at koncentrere aktiviteterne om at
konsolidere og formidle resultater fra igangværende forskningsprojekter og på at forberede,
dokumentere og sikre nævnets omfattende datasamlinger og værktøjer med henblik på flytningen
til Bogense.
Det drejer sig bl.a. om projektet Moderne importord i dansk, hvor der blev afholdt en
afsluttende konference, og projektet om sproget i den offentlige forvaltning, hvor der især blev
satset på udvikling af nye metoder med brug af tænke højt-protokoller i et tværinstitutionelt
samarbejde med Københavns Universitet. Begge projekter er blevet afsluttet med et særdeles godt
resultat og har bragt nævnet tættere på sin vision om at styrke sprog og kommunikation i det
danske samfund og hjælpe alle til at udtrykke sig på et klart og formålstjenligt sprog. Projektet om
danske gymnasieelevers skriftlige sprogfærdighed er blevet forsinket. Indsamling af korpusdata og
arbejdet med Nye ord i dansk blev videreført uændret.
Rådgivning og oplysning: Nævnet satsede først og fremmest på at sikre den grundlæggende
drift af svartjenesten og af nævnets informationsplatforme sproget.dk, dsn.dk m.fl. Samarbejdet
med DR Klog på sprog og andre danske medier samt skoletjenesten blev fortsat, dog i lidt mindre
omfang. Forskningsresultater fra arbejdet med importordsprojektet og tænke højt-protokollerne er
blevet formidlet løbende. Også omdannelsen af nævnets hjemmeside er stort set afsluttet.
Decembernummeret af Nyt fra Sprognævnet måtte desværre udgå på grund af manglende
arbejdskraft. Endvidere blev eftermiddagsåbningen i svartjenesten sløjfet, således at det fra
1.10.2018 kun har været muligt at ringe til spørgetelefonen mellem 10-12 mandag til torsdag. Dette
har medført en nedgang på 12,2 % i antallet af afgivne svar.
Normering: Nævnet har fortsat sørget for en stabil drift af Retskrivningsordbogen på nettet og
derudover skabt bedre adgang til appen RO Plus (Retskrivningsordbogen til mobil, tablet og
computer). Det er dog ikke lykkedes at levere det øgede antal ordbogsindgange som oprindeligt
var aftalt.
Med den forøgede bevilling fra og med 2018 blev det muligt at udlevere
Retskrivningsordbogen som gratis sprogteknologisk resurse til private og offentlige
sprogteknologiske projekter, hvilket har været en stor succes. Der blev i 2018 i alt uddelt 51
ordlister til store kunder som KMD, IBM og Sundhedsplatformen såvel som til små kunder som
studerende og iværksætterfirmaer, der fx vil lave undervisningsapps og ordspil. Den årlige
opdatering udsendes fremover hvert år til alle disse kunder.
Der er fortsat blevet arbejdet med at udvikle sprogbrugsprincippets empiriske basis med
udgangspunkt i nævnets tekstsamlinger, og bl.a. er der sammen med Københavns Universitet
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blevet udarbejdet et omfattende system til klassifikation af sproglige fejl, men der har ikke været
resurser til at analysere resultaterne.
Tegnsprog: Sekretariatet for Dansk Tegnsprogsråd har i 2018 fortsat betjent Tegnsprogsrådet og
givet råd og vejledning om dansk tegnsprog til alles tilfredshed.
Det sprogteknologiske udvalg: Der er i 2018 blevet afholdt 8 udvalgsmøder og 6 workshops for
hhv. brugere, udbydere, udviklere, forskere, undervisere og andre interessenter i sprogteknologi,
herunder workshops om maskinoversættelse (i samarbejde med EU-Kommissionen) og
terminologi, som led i det sprogteknologiske udvalgs kortlægning af det sprogteknologiske
landskab. Endvidere er der blevet udsendt spørgeskemaer i forbindelse med workshops. Alt i alt er
ca. 300 personer og institutioner blevet hørt og har bidraget til udvalgets arbejde, som præsenteres
den 20.3.2019.
Det har været et særdeles tilfredsstillende forløb, og der har været stor opbakning til
udvalgets arbejde.
Tabel 2B: Målopfyldelse 2018
Opfyldte resultatmål

6

Delvist opfyldte resultatmål

1

Ikke opfyldte resultatmål

1

Resultatmål i alt

8

I lyset af de givne omstændigheder, beslutningen om flytning af nævnet til Bogense og de deraf
følgende personalemæssige konsekvenser, betragtes årets resultat som hæderligt.
Nævnet havde på forhånd nedjusteret forventningerne til målopfyldelsen ved at aftale
udskydelse af en række operationelle mål. Målsætningerne om at få afsluttet igangværende
projekter og færdiggøre uafsluttede opgaver med henblik på overdragelse af nævnet til nye
medarbejdere og en ny ledelse er stort set nået. Endvidere er der blevet lagt vægt på at forberede
flytningen mest muligt således at en ny ledelse og nye medarbejdere kan koncentrere sig om
genopbygningen af organisationen. Dette har medført en nedgang i produktiviteten på enkelte
områder. Det ikke opfyldte resultatmål skyldes en uforudset personalemæssig udvikling.
I forhold til nævnets vision om at være en udadvendt forsknings- og informationsinstitution
som styrker sprog og kommunikation i det danske samfund har nævnet under de givne
omstændigheder ikke kunnet igangsætte lige så mange formidlingsaktiviteter som tidligere, og
nævnet har dermed ikke kunnet tage væsentlige skridt for at nærme sig sin vision yderligere i
2018. Nævnet har imidlertid lagt vægt på at fastholde et højt aktivitetsniveau på forskningssiden,
således at der er ny viden der kan formidles når aktiviteterne genoptages efter at flytningen er
overstået.
Der henvises til afsnit 2.4. Målrapportering for uddybende analyser af målopfyldelsen for hvert
enkelt mål.

2.3

Kerneopgaver

2.3.1

Opgaver og resurser: Skematisk oversigt
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undersøge hvilken viden om ordvalg og tekstforståelse man i øvrigt kan uddrage ved at behandle
de elektroniske stile som ”big data”. I samarbejde med undervisningsministeriets fagreferenter og
netprøver.dk er der indsamlet 200 stile med en god geografisk spredning, i alt 350.000 ord.
Stilekorpusset indgår endvidere i et forskningsprojekt i samarbejde med universiteterne i
København og Århus, Broken grammars and beyond, som er finansieret af Det Frie Forskningsråd.
Stilene annoteres efter et fælles detaljeret system som i løbet af 2018 er blevet udviklet af
Sprognævnet, og størstedelen af stilene er i løbet af 2018 blevet annoteret.
Det operationelle mål om styrkelse af samarbejde med uddannelsesinstitutionerne er udskudt til
2019 efter aftale med Kulturministeriet.
Nævnet har i slutningen af 2017 fra Kulturministeriets forskningspulje modtaget midler til at
igangsætte et etårigt postdocprojekt der især skulle arbejde med den kvalitative dimension i
stilene, herunder ordvalg, afsender/modtagerforhold og sætningskonstruktion. Det skulle
undersøges om stilene opfylder de krav der er i stx-bekendtgørelsen for dansk, og om stilene
opfylder kravene fra censorvejledningen for skriftlig dansk, og der skulle i mindre omfang foretages
kvantitative analyser.
Desværre har det ikke været muligt at komme ordentligt i gang med analyserne da den
medarbejder som har fået bevilget midler til postdoc-projektet, er blevet forsinket med sin ph.d. i et
år og derfor først kan komme i gang med opgaven fra og med 2019. På grund af udflytningen har
det ikke været muligt at engagere andre medarbejdere i projektet.
Det operationelle mål er ikke opnået.
Resultatmål 2 om at opnå nye forskningsresultater om den skriftlige sprogbrug i
uddannelsessektoren anses ikke for opfyldt, idet det operationelle mål om undersøgelse af
stavefærdighed og skriftlig sprogbrug i gymnasiet ikke er opnået. Det er aftalt at målet udgår
fremadrettet.
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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
2015
2016
5.205.267
6.362.044
2015
2016
6.257
6.063

2017
1.430.749
2017
5.631
2017
2.770.951
60.350.860
63.121.811
2017
108.959
2017
7.087.321
2017
5.695

Besøgende/søgninger i alt

67.142.161 70.591.134

71.754.535

Forøgelse
2018 2018
-0,6%
1.422.345
2018
16.453
192,2%
2018
2.530.407
-8,7%
2,4%
61.790.488
1,9%
64.320.895
2018
117.811
8,1%
2018
7.128.972
0,6%
2018
7.001
22,9%
2018
73.013.477
1,8%

En særlig indsats blev ydet i forhold til rohist.dsn.dk – Retskrivningsordbøger gennem historien –
hvor endnu to historiske ordbøger er blevet digitaliseret og gjort søgbare på nettet således at man
kan følge det enkelte ords stavemåder fra 1872 til i dag.
Apps
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+ webapp/Android/apple
Sproghjælp Android
Sproghjælp Apple
i alt

2015
1.122
33.509
22.200
56.831

2016
1.524
38.177
30.562
70.263

2017
2.221
42.498
32.862
77.581

2018
4.583
45.574
40.202
90.359

Forøgelse
2018
106,3%
7,2%
22,3%
16,5%

RO+ har i flere år været til salg online via Forlaget Systime, men på trods af at det er et
fremragende produkt, har salget - og dermed udbredelsen af programmet - været langt fra
tilfredsstillende. I forbindelse med at Sprognævnet har fået en bevilling til at stille ordlister gratis til
rådighed til sprogteknologiske formål, blev det besluttet at RO+ fra og med 2018 ligeledes skal
være gratis for at det kan nå ud til flere brugere.
RO+ blev derfor i efteråret 2018 også lagt gratis i Google Play og Apples App Store da en
del brugere havde lettere ved at finde frem til programmet ad den vej fremfor via internettet. Dette
har haft en særdeles gavnlig virkning, idet antallet af downloads i løbet af efteråret er fordoblet i
forhold til tidligere år. Samlet set forefindes Sproghjælp og RO+ på 90.000 mobile enheder i dag.
Der er dog klart stadig mulighed for forbedring især for udbredelsen af RO+.
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Sociale medier
Nævnet åbnede i slutningen af november 2016 profiler på Facebook, Twitter og LinkedIn.
Facebookprofilen, som normalt opdateres 3 gange om ugen, er siden juni 2018 kun blevet
opdateret 2 gange om ugen for at frigive mere arbejdstid til at forberede udflytningen.
Facebooksiden 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 LinkedInprofilen henvender sig til fagfolk som undervisere, kommunikationsfolk, forskere og sproglige
rådgivere.

Sociale medier og andre platforme
sproget.dk
Facebook (følgere)
Instagram
LinkedIn
i alt

2015
3.486
1.936
337
5.759

2016
4.716
3.530
522
8.768

2017
6.565
7.624
821
15.010

2018
7.554
9.608
1.350
18.512

DSN
Facebook (følgere)
Twitter
LinkedIn
i alt

2015

2016
1.110

2017
2.618
257
198
3.073

2018
3.743
366
543
4.652

Dansk Tegnsprog
Facebook (følgere)

2015

2017
1.070

2018
1.271

1.110
2016

Forøgelse
2018
15,1%
26,0%
64,4%
23,3%
Forøgelse
2018
43,0%
42,4%
174,2%
51,4%
Forøgelse
2018
18,8%

Sproget.dk har i flere år været til stede på Facebook, Instagram og LinkedIn. Her er antallet af
interessenter igen øget betydeligt i 2018 med 23,3 %. Sprognævnets profiler på Facebook, Twitter
og LinkedIn ligger noget lavere end sproget.dk’s da de ikke har eksisteret i lige så lang tid, og det
taget i betragtning er tallene ganske pæne og viser en forøgelse med 51,4 % i forhold til 2017.
Telefoniske svar
Antallet af henvendelser til svartelefonen er som forventet faldet, da nævnet den 1.10.2018 valgte
at lukke for spørgetelefonen om eftermiddagen for at få tid nok til håndtering af udfordringerne med
udflytningen. Faldet er på 12,2, % på årsbasis. Svartelefonen spiller en stor rolle for nævnet, da
den giver et unikt indblik i de spørgsmål der optager sprogbrugerne, og derfor er det vigtigt at
fastholde et reduceret beredskab frem for at lukke helt.
Mens der har været en svag stigning i antallet af registrerede svar i svarbasen, kan der også
konstateres et markant fald i antallet af svar publiceret på sproget.dk. Det skyldes ligeledes at der i
2018 har været færre hænder til at løse opgaven på grund af udflytningen.
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Svarstatistik
2014
Telefoniske svar + skriftlige 5435
Registrerede svar
127
Svar publiceret på sproget.dk
94
Svar tegnsprog tele + skrift

2015
6170
131
45

2016
5775
151
63

2017
5819
105
57
95

2018
5110
136
7
166

Forøgelse
2018
-12,2%
29,5%
-87,7%
74,7%

Nyt fra Sprognævnet
I april 2017 udkom Nyt fra Sprognævnet for første gang som et digitalt nyhedsbrev i pdf-format og i
et helt nyt design. Bortset fra en lille gruppe brugere som hellere ville fortsætte med at modtage det
trykte blad, var der stor tilfredshed med initiativet.
Det ser ud til at omlægningen af Nyt fra Sprognævnet i 2018 virkelig er slået igennem i
forhold til brugerne. Antallet af abonnenter er næsten fordoblet i forhold til 2017 fra 2144 til 3803,
svarende til 77,4 %.
Konvertering af ældre artikler fra Nyt fra Sprognævnet fra pdf- til html-format er ved at være
tilendebragt således at brugerne kan klikke sig direkte ind på enkeltartikler fra nyhedsbrevet til Nyt
fra Sprognævnet på nævnets hjemmeside. Dette forbedrer søgemulighederne i artiklerne på
nævnets hjemmeside og giver bedre integration med de sociale medier. På grund af mangel på
medarbejderresurser blev det besluttet ikke at udgive Nyt fra Sprognævnet i december 2018 og
marts 2019. Det forventes at produktionen kan genoptages evt. allerede i juni 2019 når flytningen
til Bogense er overstået.
Publikationer
De videnskabelige publikationer som nævnet udgiver på publikationsplatformen tidsskrift.dk, er
fortsat populære. Der er blevet hentet næsten 120.000 artikler i løbet af 2018 hvilket svarer til en
svag stigning på 1,3 %.
Samlet set kan det konstateres at indsatsen for at øge antallet af kommunikationskanaler har
haft den ønskede effekt og i høj grad bidrager til at udvide brugerskaren af nævnets tilbud. Der er
kommet endnu flere brugere, og nævnets tilbud bliver hyppigere brugt. Dette opvejer efter vores
opfattelse den mere beskedne fremgang vi oplever på de traditionelle kanaler, telefontjenesten,
ordbogsportalerne og hjemmesiden.
Samlet set skønnes antallet af brugere af web, apps, sociale medier, svartjenesten, Nyt fra
Sprognævnet og tidsskrift.dk at være øget med mere end 5 %. Der har ganske vist været 700
færre henvendelser til svartjenesten i 2018, til gengæld er der kommet mere end 1600 nye
abonnenter på Nyt fra Sprognævnet, 1125 flere følgere på Facebook, og der ses også tydelig
forøgelse på de andre kanaler. Det er tydeligt at brugernes adfærd ændrer sig, og at mange
prioriterer andre kanaler frem for telefonen. Det er ikke umiddelbart muligt at sammenligne effekten
af de forskellige kanaler, men man bør holde sig for øje at en henvendelse til svartjenesten er en
engangsforeteelse, mens følgere på Facebook og læsere af Nyt fra Sprognævnet kan have mange
interaktioner med nævnets tilbud i løbet af et år.
Det operationelle mål om en forøgelse af det samlede antal af brugere af nævnets svartjeneste og
øvrige informationskanaler anses for opnået.
Resultatmål 1 om flere brugere af nævnets forskningsresultater og rådgivningstilbud anses for
opfyldt.

Mål 2: Rådgivningstilbud til særlige brugergrupper i uddannelsessektoren og i den
offentlige forvaltning
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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. I afdelingen
arbejder også 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 hvor der er 1271 følgere. Formidlingen foregår gennem tekst og tegnsprogsvideoer.
Afdelingen arbejder med digitalisering af ældre tegnsprogsoptagelser for at sikre dem for
eftertiden. Endvidere er der etableret et tæt samarbejde med Center for Tegnsprog på
Københavns Professionshøjskole (KP) om Ordbog over dansk tegnsprog på tegnsprog.dk. Sidst
men ikke mindst har afdelingen et stærkt nordisk samarbejde i tegnsprogsnetværket under Nordisk
Ministerråd.
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 i 2018 97 %
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.
Resultatmål 1 om tilfredsstillende sekretariatsbetjening af Tegnsprogsrådet anses på den
baggrund for at være opfyldt.

2.5

Forventninger til det kommende år

Tabel 5: Forventninger til det kommende år
1000 kr. løbende priser
Regnskab 2018
Bevilling og øvrige
-15.478,1
indtægter
Udgifter
15.628,2
Resultat
150,1

Grundbudget 2019
-17.300,0
17.300,0
0,0

Nævnet forventer at flytte ind i de nye lokaler i Bogense den 1.4. 2019. I begyndelsen af året vil der
derfor være fokus på at rekruttere og indarbejde nye medarbejdere og på at forberede flytningen af
nævnet. En stor del af opmærksomheden vil i 2019 være rettet imod at genopbygge institutionen
og få forskning, rådgivning og normering samt tegnsprogssekretariatet til at fungere under de nye
betingelser. Endvidere vil der være behov for at gøre en ekstra indsats for at etablere
samarbejdsrelationer til fx forskningsmiljøerne på Syddansk Universitet og andre relevante
samarbejdspartnere i nærområdet, samt at finde måder hvorpå eksisterende samarbejdsrelationer
kan fastholdes.
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Nævnet har fra 1.1.2019 indgået et samarbejde med Syddansk Musikkonservatorium i Odense om
varetagelse af nævnets bogholderi-, økonomi- og HR-opgaver, og der vil således ikke længere
være administrative, men udelukkende faglige medarbejdere ansat i nævnet. Her vil der være
behov for at udvikle og konsolidere gode og smidige arbejdsgange og opgavesnit.
I sommeren 2018 blev Sprognævnets strategi justeret således at den ud over en videreførelse af
den udvikling som allerede er igangsat, indebærer et større fokus på de udfordringer som
udviklingen inden for sprogteknologi og kunstig intelligens vil udgøre for det danske sprog.
Nævnets indgående viden om relationen mellem det talte og det skrevne sprog samt de
mangeårige erfaringer med analyse af store datamængder skal nyttiggøres så nævnet kan bidrage
til at styrke sprog og kommunikation i det danske samfund i forbindelse med brugen af robotter og
kunstig intelligens.
Især når digitale assistenter og robotter anvendes af offentlige myndigheder, bør der stilles
krav om at de kan kommunikere med borgerne på et klart og formålstjenligt dansk.
Den viden og de mange relationer til forskningsmiljøer, virksomheder og offentlige
institutioner der er opnået i forbindelse med arbejdet i det sprogteknologiske udvalg, udgør et godt
fundament for etablering af nye samarbejdsformer og -projekter inden for dette felt.
Forskning
Nævnet satser på at fastholde forskning og forskningssamarbejde på internationalt niveau inden
for nævnets kerneområder, samt fortsat at have fokus på udvikling af resurser og metoder til
analyser af sproget i offentlige institutioner og sproget i uddannelsessektoren. Der vil i 2019 blive
udgivet en række artikler i kølvandet på projektet Moderne importord i dansk, ligesom projektet om
danske gymnasieelevers skriftlige sprogfærdighed vil fortsætte.
Derudover vil der blive udviklet forskningsprojekter som sigter på at belyse de sproglige
problemstillinger der opstår i interaktion med robotteknologi.
Rådgivning og oplysning
Nævnet vil i 2019 arbejde på at fastholde kvaliteten i nævnets rådgivningstilbud og tilpasse
indsatsen i forhold til den nye placering i Bogense, herunder arbejdet med svartjenesten,
sproget.dk og de sociale medier og samarbejdet med uddannelserne og offentlige institutioner.
Derudover vil nævnet begynde at udvikle målrettede rådgivningstilbud om sprogteknologi.
Normering
Nævnet vil fortsat sørge for en stabil drift af Retskrivningsordbogen på nettet og på andre
platforme for at håndtere det stigende antal brugere. Endvidere vil der blive arbejdet videre med at
tilgængeliggøre Retskrivningsordbogen og andre sprogresurser til sprogteknologi.
Der arbejdes fortsat med at udvikle sprogbrugsprincippets empiriske basis med
udgangspunkt i nævnets tekstsamlinger hvor tekster kategoriseres efter hvor fejlfrie de er, i
tilknytning til postdocprojektet om gymnasiestile og projektet om menneskers grammatikforståelse i
samarbejde med universiteterne i København og Århus.
Tegnsprog
Sekretariatet for Dansk Tegnsprogsråd vil i 2019 især have fokus på at fastholde kvaliteten og
tilpasse sine rådgivningstilbud i forhold til en ny beliggenhed samt fortsætte med at betjene
Tegnsprogsrådet.
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