Språkpolicy
Den språkliga stilen och korrektheten i Högskolans samtliga dokument speglar kvaliteten i Högskolans
verksamhet. Vare sig det handlar om informationstexter på webben, studentuppsatser eller
forskningsrapporter, bidrar ett klart, tydligt och korrekt språk till att skapa en positiv bild av Högskolan.
De viktigaste språken vid HDa är svenska och engelska. Språklagen (2009:600) slår bland annat fast att ”Det
allmänna har ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas” och att ”myndigheter har ett särskilt
ansvar för att svensk terminologi inom deras olika fackområden finns tillgänglig”. Engelskan har dock idag
en särställning i vetenskapens värld, framför allt som publikationsspråk, och såväl lärare som studenter ska
därför kunna både tillgodogöra sig avancerade engelska texter och vinnlägga sig om att engelska texter har
god kvalitet vid publicering. Högskolan ska sträva efter att lärare och annan personal behärskar såväl svenska
som engelska, på sådant sätt som krävs inom olika språkliga verksamheter.
Lärare och nämnder vid Högskolan är ansvariga för att det i alla utbildningsprogram finns en systematisk
och medveten progression i krav på språkhantering. Betygskriterier för samtliga kurser måste återspegla
dessa krav och det är examinerande lärares ansvar att upprätthålla dem. Lärare och nämnder måste således
också bevaka att det inom en utbildning integreras sådana moment där studenter tränas i att erövra ett klart
och ändamålsenligt vetenskapligt språk. Ända från utbildningens början ska lärare göra studenter
uppmärksamma på vikten av en klar och korrekt språkanvändning.
Tack vare ett stort internationellt engagemang och en alltmer breddad rekrytering tar Högskolan emot
många studenter som antingen har ett annat modersmål än svenska, eller som saknar erfarenhet av det
vetenskapliga språk som präglar högskolans textvärld. Det är en viktig del av alla lärares uppgift att tidigt
uppmärksamma sådana förhållanden och tillsammans med studenten söka vägar för att utveckla språket i
riktning mot det offentliga och vetenskapliga språkets norm.
Högskolan ska genom Språkcentrum erbjuda studenter utbildning och stöd i framförallt den skriftliga
hanteringen av svenska och engelska. Lärare ska som en del av den pedagogiska utvecklingen erbjudas
utbildning i att hantera olika typer av brister och osäkerhet i studenters språkanvändning.
Språkcentrum ska också förse lärare och annan personal med hjälp att finna lämpligt stöd för
språkgranskning, på såväl svenska som engelska.
Högskolan har en betydande internationell rekrytering av personal. Den omfattande språkliga mångfald som
därmed skapas vid Högskolan ska bejakas och de styrkor den för med sig tillvaratas. Det gemensamma
arbetsspråket vid Högskolan Dalarna är dock svenska, och för att all personal ska kunna engagera sig fullt ut
i Högskolans liv förväntas inflyttande personal förvärva funktionell kompetens på svenska inom något år.
Högskolan ska ge rimligt stöd och uppmuntran för att så sker.
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