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Det danske Undervisningsministerium 

inviterer til en nordisk konference om na-

bosprogsforståelse med særligt fokus på 

dansk. Konferencen er en del af Nordisk 

Sprogkampagne, der gennemføres i 

2010 og 2011. Konferencen arrangeres 

i samarbejde med Nordisk Sprogkoordi-

nation og Dansk Sprognævn.

Hvorfor er det vigtigt med 
nabosprogsforståelsen i 
Norden?
Det nordiske samarbejde inden for 

kultur, uddannelse og folkeoplysning har 

gennem en lang årrække været centreret 

omkring den gensidige forståelse af 

hinandens sprog. Denne form for nabos-

progsforståelse er under et stadigt pres 

fra flere sider. Men nabosprogsforståels-

en er vigtig, hvis Norden skal kunne klare 

sig i den globale konkurrence. En samlet 

region med 25 million indbyggere med 

fælles sprog klarer sig bedre end 5 lande 

og 3 selvstyrende områder.

Konferencens vision er at informere 

om og afprøve gode eksempler på, 

hvordan de nordiske lande kan fasthol-

de den gensidige sprogforståelse. 

Konferencen vil især fokusere på det 

danske sprog. Det danske sprog har ry 

for at være vanskeligt, og beherskelsen 

af det danske sprog er især vanskelig 

for de befolkninger, der ikke har et 

skandinavisk sprog som modersmål. 

Dette gælder Finland, Færøerne, 

Grønland og Island. Men forståelsen af 

ét af de skandinaviske sprog vil lette 

forståelsen af de andre, og dermed vil 

mulighederne for at videreuddanne 

sig eller få job i et andet skandinavisk 

talende land blive bedre. 

Hvor skal vi sætte ind for 
at bevare nabosprogsfor-
ståelsen?
I betragtning af, at det især er blandt 

børn og unge, at nabosprogsforståelsen 

er faldende, vil det være nærliggende, at 

anvende massive ressourcer på at få de 

yngre generationer til at blive fortrolige 

med forståelsen af dansk, norsk og 

svensk sprog. Konferencen skal derfor 

pege på og give mulighed for afprøvning 

af gode, udfordrende og engagerende 

undervisningsmetoder, som kan fange 

børns og unges interesser. 

Hvem er målgruppen for 
konferencen?
De personer, der har lettest adgang til 

at vække børns interesser, er dem, som 

omgås børn i dagligdagen. De vigtigste 

målgrupper for konferencen er således 

alle lærere i grund- og ungdomsud-

dannelserne. Undervisning på dansk, 

svensk og norsk kan foregå i alle fag, 

men undervisningen skal naturligvis 

passe til den pågældende aldersklasse 

og til lærerens fortrolighed med de tre 

skandinaviske sprog. Da alle fag kan 

betragtes som sprogfag, henvender 

konferencen sig også til undervisere 

i naturvidenskabelige, humanistiske 

samt praktiske og musiske fag.

Konferencen har særligt fokus på vans-

kelighederne ved det danske sprog og 

på, at især børn og unge fra Færøerne 

og Grønland får lært dansk eller et 

andet skandinavisk sprog. Derfor er 

det vigtigt, at der deltager flest mulige 

lærere fra Færøerne og Grønland. Der 

bliver stillet et antal rejsestipendier til 

rådighed for færøske og grønlandske 

læreres deltagelse konferencen.

Hvordan får vi engageret 
børn og unge?
Konkurrencen om at fange børn og 

unges interesse for bestemte emner 

er stor. Derfor skal der stilles mange 

forskellige muligheder til rådighed 

for børnene, således at forståelsen 

af et andet skandinavisk sprog falder 

lige så naturligt som forståelsen af 

ens eget sprog. Ud over traditionelle 

didaktiske metoder skal undervisere i 

alle fagområder kunne benytte sig af 

skandinaviske tekster, spil, data og 

elektronik, som netop er målrettet til 

den pågældende aldersklasse og den 

aktuelle undervisningssituation.

Der findes allerede en lang række for-

skellige gennemprøvede materialer og 

metoder, men dels er kendskabet til den 

samlede palet ikke optimalt, og dels er 

der til stadighed behov for, at undervis-

ningsmaterialerne følger med den nyeste 

teknologiske udvikling. I forbindelse med 

konferencen vil der blive udarbejdet en 

samlet oversigt over flere af de nordiske 

landes undervisningstilbud såvel inden 

for uddannelsessektoren som inden for 

kultur- og mediesektoren. 



hvorfor er dansk så svært!

Nordisk Sprogkonference

Konferenceform: Få og relativt korte 

indlæg i plenum med tilhørende debat, 

workshop, posters og demonstration 

af praktiske eksempler

Deltagerbetaling: Deltagelse i kon-

ferencen er gratis, men deltagerne skal 

selv betale rejse- og ophold.

Der er stillet et begrænset antal rejse-

stipendier til rådighed for deltagere fra 

Færøerne og Grønland. 

Rejsestipendium søges ved at indsende 

en kort beskrivelse af den fremadret-

tede plan for arbejdet med dansk, norsk 

og svensk. Ansøgningen indsendes til 

Nordisk Sprogkoordinator Bodil Aurstad, 

e-mail: baurstad@dsn.dk

Tilmelding: Noter allerede nu i kalend-

eren, at konferencen finder sted og lad 

tidspunktet indgå i din planlægning af 

efterårets aktiviteter.

Der tilmeldes elektronisk til Nordisk 

Sprogkoordination ved anvendelse af 

dette link:

http://dsn.dk/sprogviden/nordisk-sprogforstaaelse 

(tryk på linket Tilmeldingsblanket).

Hvorfor holdes konferencen?
Konferencen er det danske indslag i 

Nordisk Sprogkampagne, hvis formål 

er at følge op på den Nordiske Sprog-

deklaration, som blev vedtaget i 2006. 

Den danske regering støtter op om den 

Nordiske Sprogdeklaration, og det er 

regeringens ønske, at danske borgeres 

forståelse af norsk og svensk kommer på 

samme niveau som de andre nordiske 

landes forståelse af dansk. 

Konferencen skal gøre en bred kreds 

af undervisere fra alle de nordiske 

lande i stand til at forbedre elevernes 

forståelse af skandinaviske sprog, så de 

uden vanskeligheder kan kommunikere 

med andre nordboere. Konferencen 

skal informere om og demonstrere 

praktiske eksempler på den brede vifte 

af muligheder, der allerede findes til 

undervisning i skandinaviske sprog. 

Hvad sker der efter  
konferencen? 
Konferencen skal åbne muligheder for 

at de personer, der deltager i konfe-

rencen, kan etablere netværk med 

andre nordiske lærere med henblik 

på udveksling af gode erfaringer og 

best practice. Netværkssamarbejde 

om nabosprogsforståelse vil for 

eksempel kunne virkeliggøres gennem 

anvendelse af Nordplus mobilitets- og 

netværksprogrammet.

Praktiske informationer:

Opdatering: På Dansk Sprognævns 

hjemmeside vil der løbende blive 

lagt opdateringer om konferencen og 

programmet.

http://dsn.dk/sprogviden/nordisk-sprogforstaaelse

Der vil også kunne indhentes oplys-

ninger hos konferencekoordinator 

Gunvor Barnholt på: 

e-mail: gunvor.barnholt@hotmail.com 

eller telefon + 45 23371574

eller 

nordisk sprogkoordinator  

Bodil Aurstad på:  

e-mail: baurstad@dsn.dk

Tid: Onsdag den 30. november 2011 

kl. 09.00 – 17.00

Sted: Nordatlantens Brygge,  

Strandgade 91, 1401 København K.

Yderligere information findes på 

http://www.bryggen.dk/?Doc=12


