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Glade børn og unge flager for nordisk samvær
Folkeoplysning bør naturligvis gælde alle generationer og med et bredt indhold af fælles interesse. Derfor er Kulturministerens tilskud til
særtillægget i dette nummer af NORDEN Nu
om ”Folkeoplysning om Norden i skolen for
børn og unge”, en naturlig del af den offentlige
støtte til folkeoplysende aktiviteter fra den
såkaldte Folkeoplysningspulje.

Vi håber at både skolernes medarbejdere og
elever samt Foreningen NORDEN`s medlemmer vil tage godt i mod dette forsøg på at
give et aktuelt billede af denne vigtige del af
undervisningen i skolen – netop ved starten
på en ny folkeskolereform – der også bør give
øgede muligheder for at styrke undervisningen om Norden og i nordiske sprog fremover.
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NYT FRA REDAKTION
Som allerede bebudet i forrige
nr. af NORDEN Nu er denne
udgave i høj grad præget af
temaet ”Folkeoplysning om
Norden i skolen for børn og
unge”, og de forskellige bidragydere hertil håber alle, at det
er et emne af interesse for alle
– uanset alder.
Situationen er jo den enkle, at uden en aktuel
og gerne spændende undervisning om Norden
og i nordiske sprog, vil forståelsen for Norden
blive tilsvarende mindre blandt de næste generationer.
De tiltag, der skildres på temasiderne, og som
gøres fra mange sider for at styrke undervisningen og kommunikationen mellem børn og
unge i Norden, kræver desuden støtte fra både
medierne og befolkningen, herunder de folkeoplysende organisationer, hvis de skal have
gennemslagskraft.
Også på dette område har Foreningen NORDEN
–nu som før – en vigtig rolle at spille som et
naturligt kontaktled mellem skole og samfund
– både lokalt og på nordisk plan.
Og så har redaktionen to undskyldninger at
give over for bladets trofaste - og aktive læsere.
Det gælder først læserindlægget ”Historiske
rettelser” i forrige nr. hvor navnet på indsenderen var faldet helt ud. Det var Tove Østerberg
Olsen, Risskov, der stod for dette glimrende
indlæg.
Desuden var tidspunktet hvor læserne modtog
forrige nr., så tæt på slutningen af den i bladet
omtalte multinationale kunstfestival i København, at mange ikke kunne nå at overvære de
pågældende arrangementer og udstillinger i
midten af juni.
Vi burde have husket den lange leveringstid
som Post Danmark arbejder efter, både i Danmark og ikke mindst i Sydslesvig, og vi lover at
denne fejl ikke skal gentage sig.
Med efterårshilsen
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Når 80 % i Norden støtter
det nordiske samarbejde
-men 60 % ikke ved hvad det drejer sig om...
Temaet ”Den skandinaviske vinderformel og nabosprogene, der blev fremmede”var genstand for en bred
debat ved en konference i Industriens Hus i København
den 3.juni, hvor lederen af kommunikationsenheden
i Nordisk Ministerråd, Jesper Schou-Knudsen, beskrev
problematikken ved at kunne oplyse, at undersøgelser
viser at 80 % af nordboerne bakker op om det nordiske
samarbejde – men 60% ved ikke hvad dette drejer sig om.

Martin Breum

mellem de nordiske statsministre og samarbejdsministre
om at styrke den fælles nordiske kulturforståelse, oplyste
han.
Formanden for organisationen Ja til Sprog, Bodil Due,
havde indledningsvis gjort opmærksom på de faktiske
sprogproblemer i Norden, ikke mindst blandt unge. Det
viste således en spørgeskemaundersøgelse i Øresundrer-

Jesper Schou-Knudsen, Jesper B. Larsen og Dennis Nørremark

-Endvidere oplever vi det dilemma, at folk i Norden gerne
vil have mere nordisk samarbejde om miljø, energi og
bæredygtighed, mindre om kultur og sprog, medens den
øvrige verden netop er interesseret i nordisk kultur på
mange områder. Senest har der da også været enighed

man kan ikke bare tro,
at vores nordiske værdier kan eksporteres
uden videre

gionen, så det mest er en romantisk drøm, at vi forstår
hinanden i Norden. Men sprog er også kultur, og spørgsmålet er om vi kan opretholde det nordisk brand, hvis vi
alene benytter engelsk som fremmedsprog ?
To repræsentanter for erhvervslivet, kommunikationsdirektør Jesper B. Larsen, F.L. Smidth, og leder af digital
kommunikation og oversættelses-gruppe, Lone Kaas
Bræmer, Nordea, orienterede om sprog og kommunikation i et samarbejde på tværs af landegrænser, med vægt
på de nordiske værdier.
-Hos Nordea med 30.000 medarbejdere er engelsk godt
nok det fælles arbejdssprog, men de nationale sprog i

NORDEN NU

NR.4 – OKTOBER 2014 3

de enkelte nordiske lande benyttes også –afhængigt af
hvilket budskab og hvilken målgruppe, der er tale om.
Alle skal kunne kommunikere på sit eget sprog, og danske
medarbejdere er ofte bedre til at forstå de andre nordiske
sprog, fortalte Lone Kaas Bræmer.
En efterfølgende debat om den skandinaviske vindermodel blev dygtigt ledet af mødets ordstyrer, tv-journalist
og forfatter Martin Breum, som ledede det 1. tv-hold på
Arktis og i øjeblikket producerer et program om Rigsfællesskabet til DR.
Her fremhævede tidl. generalsekretær Henrik Hagemann, at der bør bruges flere kræfter i erhvervslivet på
at kvalificere medarbejderne i de andre nordiske sprog,
fremfor alene at opprioritere engelsk. Vi forstår jo hinanden, når vi har brug for det, men brugen af nordiske
stof bl.a. i tv-nyhedsudsendelserne bør være langt mere
udbredt end det er tilfældet i øjeblikket.
Chefkonsulent Dennis Nørremark, Living Institute  ,nævnte de forskellige forskelle også i de små ting inden for de
nordiske sprog, som det er godt at få frem. Men man kan
ikke bare tro, at vores nordiske værdier kan eksporteres
uden videre. Det er et fælles nordisk problem med den
manglende historiske forståelse- en skam at så mange
ikke kender denne fælles nordiske arv.
Bodil Due: Der er tale om forskellige former for sprogforståelse, og man må vælge hvilket niveau i.f.t de nordiske
sprog og engelsk. Vi lærer jo også om de andre nordiske
sprog i historie og andre fagområder, så kendskabet må
diffirenceres.
Jesper B. Larsen, NR, understregede, at Norden må styrke
de kerneværdier som verden tror på, så de ikke bliver

skuffede, når de skal afprøves i virkeligheden. Han advarede imod at brugen af kun tre af de nordiske sprog,
dansk, norsk og svensk,  i officielt nordisk regi, kan skabe
en magtforskydkning i.f.t. de øvrige sprog i Norden.
Projektleder Lis Madsen, Sprogpiloterne, understregede
at sprog og identitet hænger nøje sammen.Man bringer
sin identitet videre, og nabosprog er er enorm let måde at
lære fremmedsprog på, som en vigtig opgave for skolerne,
ligesom læreruddannelsen heri må styrkes. Erfaringerne
viser således, at man i undervisningen i nordiske sprog
når rigtigt langt med skriftsproget –det er lettere end
talesproget. Hun så gerne at denne undervisning startede
allerede for  børnene i 1.klasse –de har ingen barrierer.

Vi forstår jo hinanden,
når vi har brug for det
Inden en afsluttende debat om ”Nabosprogene der
blev fremmede”, hvori yderligere deltog sprogredaktør
Martin Kristensen, DR, og underdirektør Charlotte Rønhof, Dansk Industri, fortalte den tidligere DR-dramachef,
Ingolf Gabold, i ord og film om,  hvorledes begrebet Nordic Cool var opstået inden for film og tv bl.a. via Nordvisions-samarbejdet.  
-I Europa er der 24 sprog, men med en fælles kulturforståelse, om end med vigtige nuancer, og det er noget
helt unikt. Vi kan forvente flere nordiske co-produktioner
også af økonomiske årsager, og det er også nu der skal
sparkes til!, fastslog Gabold.

Reformpakke om fornyet
nordisk samarbejde
De nordiske samarbejdsministre er enige om at reformere det nordiske samarbejde.
Beslutningen kommer i forlængelse af visionserklæringen fra februar i år.
– Målet med moderniseringsrapporten er at sikre det
nordiske samarbejde i fremtiden. Vi har behov for et
dynamisk og politisk orienteret samarbejde, som støttes
af effektive beslutningsprocesser og en god administrativ praksis. Der skal være mere politik i nordisk regi i de
kommende år, siger nordisk samarbejdsminister Eygló
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Harðardóttir, som repræsenterer årets islandske formandskab i Nordisk Ministerråd.
Det nordiske samarbejde skal løbende fornyes, så det kan
forblive et stærkt og relevant redskab i mødet med nye
politiske udfordringer. I rapporten ”Nyt Norden” præsen-
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terede generalsekretær i Nordisk Ministerråd, Dagfinn
Høybråten, 39 konkrete forslag til en sådan fornyelse af
det nordiske samarbejde.

De nordiske samarbejdsministre (Carsten
Hansen,Danmark, nr 2 fra højre) ved mødet på Island den
26. juni, sammen med generalsekretær i Nordisk Ministerråd, Dagfinn Høybråten yderst til venstre.

Med udgangspunkt i forslagene i rapporten har samarbejdsministrene den
26. juni  vedtaget en reformpakke for
det nordiske samarbejde.

Skal være nyttigt for
borgerne
– Nordisk Ministerråd og samarbejdet
skal levere gode resultater i forhold til
aktuelle problemstillinger som optager regeringerne i de nordiske lande,
siger Eygló Harðardóttir.
Hovedtrækkene i reformen er forbedrede beslutningsprocesser, øget samarbejde om internationale spørgsmål
og øget merværdi af samarbejdet.
Målet er at skabe fælles nordisk nytte
og konkrete resultater. Samarbejdet
skal fokusere på problemstillinger
som har direkte betydning for de nordiske borgere.
– Pasunionen, det fælles arbejdsmarked og konventionen
om social sikring er alle resultater af det nordiske samarbejde. I år fuldfører vi arbejdet om informationsudveksling på skatteområdet.

Dette samarbejde har indbragt de nordiske statskasser
mange milliarder i skatteindtægter, som ellers ville være
forsvundet i skatteparadiser.
Reformen af det nordiske samarbejde er et led i at realisere vores  visioner om et grænseløst, innovativt, udadvendt og synligt Norden, siger Eygló Harðardóttir.
n
(Norden.org)

Norden skaber konkrete resultater for os alle
understregede minister for nordiske anliggender, Carsten Hansen, ved
NORDEN-afdelingens store Sct. Hans-fest i Frederiksberg Have.
-Rigtigt mange af os har også en grundlæggende stærk
følelse af sammenhold med de øvrige nordiske lande. Det
fællesskab, finder vi ikke mange steder på kloden. Vi har
en fælles historie, der rækker mere end 1000 år tilbage
i tiden. Vi har en lang historie på godt og ondt bag os i
Norden. Med krig og ufred. Men også med fred og fordragelighed og fælles udvikling, sagde minister for nordiske
anliggender, Carsten Hansen ved NORDEN-afdelingens
store Sct. Hans-fest i Frederiksberg Have.
-Og i dag står vi med et stærkt nordisk fællesskab på
skuldrene af mere end 200 års fred. Den historie er unik
i global sammenhæng. Det er der ikke mange lande eller
egne i verden, der kan prale af. Vi har også fælles nordiske
værdier, som vi skal værne om:

-Vi er åbne. Vi er tolerante. Vi hylder ligestilling og lige
rettigheder. Vi har velfærdssamfund, som på trods af forskelle alle er bygget på, at alle skal have en chance. Og
når vi måler på vores tillid til andre mennesker, ligger vi
øverst i de internationale undersøgelser.
-De værdier er også blevet omsat i konkrete produkter
som Nordisk mad – design-, filmkunst-, mode - og musik.
I regeringen er vi helt på det rene med, at Norden er et
vigtigt område. Ikke mindst fordi vores største eksportmarked faktisk er det nordiske marked.
Hvert år sælger danske virksomheder varer i Norden for
mere end 213 mia. kr. eller over 20 pct. af den danske
eksport. Vi har også en meget stor udveksling af arbejds-
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En smuk Sct. Hans Aften i Frederiksberg Have med slottet i baggrunden.

kraft på tværs af de nordiske lande. Faktisk er der dagligt
omkring 18.000 mennesker, der pendler mellem Sverige
og Danmark.
Til næste år har den danske regering formandsskabet i
Nordisk Råd. Dér vil jeg som nordisk minister sætte nordisk samhandel på dagsordenen sammen med statsministeren. Vi kan nemlig blive en endnu stærkere og endnu
bedre region. Vi skal markedsføre Norden mere systematisk og mere effektivt, særlig på nogle af de områder, hvor

vi er rigtig langt fremme.
Men vigtigst af alt: Vi skal sikre, at de grænsehindringer,
der er på tværs af de nordiske lande fjernes. Det skal være
muligt at flytte, pendle, studere, arbejde og drive virksomhed på tværs af grænserne i Norden, uden at man
risikerer at havne i jungle af uklare love og regler. Det
står allerøverst på regeringens nordiske arbejdsseddel,
understregede ministeren overfor de ca. 30.000 tilhørere
ved Sct. Hans- festen.
n

Rejse til Færøerne
i 7 dage – Den 25.05 – 01.06 2015.

Annonce

Vi besøger Mykines, Torshavn hotel Føroyar, Klaksvig samt et væld af bygder Kr. 10.990,- pr. person i
dobbeltværelse, tillæg for enkeltværelse. Alle billetter er inkluderet - og i 5 dage er frokost og middag
inkluderet.
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Deltagerantal: 25 personer – tilmelding til Thomas
Bjerrum tob@dansani.dk   Af hensyn til flypladser:
Deadline 15. november 2014. For yderlige oplysninger se: http://foreningennordenhorsens.wordpress.
com
Eller kontakt Kirsten Eeg pr.e- mail: kiroeeg@stofanet.dk eller på telefon: 30710756. Annoncen er
sponsoreret af DANSANI A/S.

Til 25 – og 200 års jubilæum
Nordisk venskabsby-træf i Sørum – Af Inger Heinsen
Lidt nordøst for Oslo ved den store Glommen-elv ligger
Sørum, som er Kjellerups norske venskabsby. Blandt Forening Nordens bestyrelse i Sørum er også medlemmer af
Nordisk Ministerråd og Stortinget og man er ret engagerede i nordiske anliggender.
2014 er både 25 års venskabsby jubilæum for Sørum og
200 års fejring af norsk grundlov og fredelig sameksistens
mellem de nordiske lande.
Fra Finland, Sverige og Danmark mødtes vi med vore norske venner i Kr. himmelfartsferien til nogle indholdsrige
og hyggelige dage i et solbeskinnet og overmåde smukt,
blomsterrigt, grønt og frodigt Norge.
Fra Kjellerup lokalafdeling deltog 3 par, og som skik er,
blev vi indkvarteret privat.  Det føjer ekstra dimensioner
til oplevelsen: Tænk at bo 7 meter fra en brusende fos
med udsigt over Glommen, eller på en gammel slægtsgård med vidt udsyn over grønne marker, slugter og lunde.
Fra dagenes righoldige program var besøg i Frogner tusindår gamle, smukt restaurerede pilgrimskirke. Hertil kom
pilgrimmene, der drog mod Nidaros (Trondheim). En ægte
pilgrim med påklædning og udstyr som i Middelalderen
fortalte inspirerende om nutidens pilgrimsvandringer.
I kommunen findes en stor genbrugsstation, STENA. Her fik
vi en flot og interessant visning af, hvor meget og ressourcebesparende man kan anvende kasserede genstande.
Ikke langt fra Sørum ligger Norges stolthed: Eidsvoll, hvor
grundloven blev forfattet og underskrevet i 1814. Her fik

vi en højtidelig, historisk rundvisning behørigt iført uldfutter og strenge pålæg om ikke at berøre noget.  To uger før
havde titusinder af nordmænd med kongehuset og statsadministrationen fejret nationaldagen 17. maj netop her.
Bagefter var vi gæster ved en 3-retters 1814 menu i en af
bygningerne på det smukke, velholdte sted.
Lørdagsturen gik til en idyllisk gammel mølle, Slora og
til et besøg hos multikunstneren og samleren Guttorm
Guttormsgård. Han har udsmykket flere store bygninger
i Oslo og også dele af operabygningen ved Oslofjorden.
Herefter nød vi vejret og omvisningen på Blaker Skanse,
hvor en af vore værter gav den udklædt som officer fra
de gode gamle dage. I dag bruges Skansen som ramme
om sommerfestspil over historiske hændelser.
Den sidste aften blev en overmåde hyggelig grillaften i strålende sol i haven hos Forening Nordens formand Rolf Reikvam og hans kone Randi. Alle deltagende lande var blevet
opfordret til at møde med underholdende indslag. Der var
både recitation, visesang, korindslag og bevægelsessange. En mimesketch fra det danske hold gjorde særlig lykke,
og stemningen var høj. Der var stor enighed om, at næste
møde skulle være i svenske Hagfors allerede næste år.
Et venskabsbytræf er en dejlig og let måde, at mødes med
mennesker fra et andet land. Man modtages med gæstfrihed og tillid, og føler man er på familiebesøg. Hvornår
får man ellers udleveret nøglen, kan bruge hus og have,
skal selv lave morgenmaden og drage af, mens værten er
til barnedåb?
n

De nordiske gæster besøgte Eidsvoll, hvor Norge fik sin grundlov i 1814.

Ny leder af Nordisk Informationskontor
-og fortsat indsats for at få et Nordens Hus i grænselandet
Ph.d.,lektor Eva Ritter  er fra starten af september ansat
som ny  leder af Nordisk Informationskontor i Sønderjylland/Sydslesvig med kontor i Det Danske Centralbibliotek
i Flensborgs centrum.

vet gennem årene, vil det hele nu gå op i en større enhed
med mit nye job, understreger Eva Ritter.
-Med sin erfaringer inden for formidling, fundraising og
nordiske forhold matcher hun på alle måder de
krav, der stilles til en ny frontfigur i det nordiske arbejde i grænselandet, understreger Svend
Kohrt, formand for Nordisk Informationskontor´s
bestyrelse og formand for Foreningen NORDEN
i Sydslesvig.
-Det var en enig bestyrelse, der bl.a. tæller  kulturminister  i Slesvig/Holsten Anke Spoordendoonk
og udvalgsformand  Jesper Kleinsmidt, Slesvigsk
Parti, Sønderborg, der pegede på Eva, og vi glæder os til et godt og positivt samarbejde med den
nye leder, som også fra vandreture i bl.a. Grønland og Sverige kender Norden helt fra grunden.

Midt i et vadested
-Udfordringen bliver at få hendes stilling opnormeret til en heltids-stilling, i stedet for de nuværende 20 timer om ugen, hvad der er stærkt
behov for. Vi står midt i et vadested, hvor vi ikke
ved om etableringen af et Nordens Hus i grænselandet kan realiseres, med deraf følgende bedre
muligheder for den nordiske information i vores
område.
Den nye leder på sin nye arbejdsplads.

Hun afløser Anette Jensen, der gennem 17 år
har udviklet og formet Informationskontoret til
sit nuværende stade. Den tidligere leder – også
kendt som en flittig skribent i NORDEN Nu´s
spalter -vil nu hellige sig sin virksomhed som
guide for bl.a. højskoler ved besøg i Norden, som
underviser og som vikar.
Eva Ritter, 39 år, to børn, er uddannet geoøkolog
fra Bayreuth Universitet med en Ph.d. i skovøkologi fra Landbohøjskolen i København. Hun
har arbejdet i Island i tre år og de seneste år
undervist på Aalborg Universitet, hvor hun også
tidligere har studeret.
Hun er født i Hannover og har ved studier og
under de mange års ophold i Danmark lært at
tale flydende dansk, medens sproget derhjemme
sammen med hendes mand og to børn, er tysk.
-Med min store interesse for nordisk geografi og
litteratur under de forskellige faser jeg har opleEva Ritter og Svend Cohrt ved Centralbiblioteket i Flensborg.
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-Vi har genfremsendt en ansøgning til Folketinget og
Nordisk Råd om en bevilling til en forundersøgelse af en
sådan etablering - om bl.a. projektets bæredygtighed og
om dets betydning for grænselandet. Alle partier i Folketinget støtter ansøgningen, som også skal behandles

i Nordisk Råds økonomiudvalg – forhåbentligt med et
positivt resultat, siger Svend Kohrt, som fremhæver den
stærke støtte bag projektet, af formanden for Nordisk
Råds danske delegation, Bertel Haarder.
n

NORDEN-medlem rundede de 100 år
Der var fest i Sofiegade 3, Nykøbing F. den 11. juni,
hvor Vilhelm Nielsen kunne fejre sin 100 års dag i
fuldt vigør.
Som trofast medlem af Foreningen NORDEN fik han
også en gave fra lokalafdelingen.
Vilhelm Nielsen var i mange år ansat ved Nykøbing
kommune og har boet på adressen i Sofiegade hele
sit liv.
n
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Nordic SongFestival
– Nordisk SångFestival 2014
Af Bente Dahl, Medlem af styregruppen for sangfestivalen og medlem af FU, Foreningen NORDEN Danmark
Fra den 22. juni - 29. juni i år løb den første nordiske
sangfestival af stabelen i Strömsbruk i Midtsverige. Det
var en uge, der bød på kunst på højeste internationale
niveau samt masser af dejligt samvær med andre, der var
interesserede i samme slags kunst.  
Den nordiske sangskat er stor og omfattende. Tanken
med Den Nordiske Sangfestival er at dyrke, udbrede,
levendegøre og videreudvikle sangskatten på alle måder
og i alle genrer. Og gøre det rundt omkring i Norden. Vi
er startet i Strömbruk, som er tænkt at være et tilbagevende sted hvert år, men også andre steder i Norden er
der mulighed for, at festivalen kan være aktiv.
Ugens program bestod af koncerter, mesterklasser, foredrag, kunstudstillinger, paneldebatter om nordisk kultur,
jam-aften, som var en koncert, hvor mange forskellige
genrer mødtes og hvor alle kunne musicere med, vandringer med fortællinger i det naturskønne område og
godt samvær - også omkring lækker lokal mad.
Der var kunstnere som Gitta-Maria Sjöberg, Mats Jansson, Stig Fogh Andersen, Matti Borg, Anna-Lena Laurin,
Kåre Bjørkøy, Matthias Nilsson m.fl. – der var koncerter
med ”Lille MUKO” under ledelse af Jesper Grove Jørgensen, der var et dygtigt lokalt mandskor, der var dygtige

studerende, der deltog i mesterklasserne, som var offentlig tilgængelige.
Ved afslutningskoncerten præsenterede de studerende
det stof, de havde arbejdet med og gav os en fornemmelse af, hvor intenst de havde taget undervisningen til
sig og nu formidlede på nye måder.
Ugens tema var primært ”Romancer” – en lidt overset
genre i det daglige. Og som en af lærerne udtrykte det,
er det udelukkende kunstnernes skyld. Det er sangerne,
som besjælet af lysten og evnen, kan gøre disse helt nærværende, også for et nutidigt publikum.

Lokal opbakning
Der var en stor opbakning fra lokalt hold. Koncerterne var
vældig fint besøgte. Der var en koncert næsten hver dag.
Kun én dag var der udflugt for alle deltagere, og derfor
ingen koncert.
Der var nogle få, som havde taget turen fra Danmark,
der boede på det lokale vandrerhjem, og fulgte hele
programmet fra ende til andet. At det var få, der havde
taget turen til det skønne Midtsverige, kan skyldes, at
festivalen ikke er blevet annonceret særlig meget gennem de kanaler, der er. Det kan skyldes, at det er en ny
festival, og det tager tid for alt nyt at komme igennem
de rigtige kanaler. Vi vil gøre det bedre næste gang, for
vi er overbeviste om, at Nordisk SangFestival er kommet
for at blive. Det var en herlig uge, med natur, kultur og
samvær hånd i hånd.   
Der er to målgrupper. Dem, der gerne vil være med i
undervisningen. Og dem, der gerne vil følge undervisning,
koncerter, foredrag og de andre tilbud, der er i ugens løb.
De første henvender sig til den kunstneriske leder GittaMaria Sjöberg. Den anden gruppe bestiller plads på vandrerhjemmet i Strömsbruk i de dage, de ønsker at være
med. På festivalen kan der købes enten samlet billet til
alle begivenhederne eller til de enkelte ting. Se i øvrigt
på festivalens hjemmeside www.nordicsongfestival.org
for flere oplysninger.
Næste års nordiske sangfestival er planlagt til at finde
sted 28. Juni til 5. Juli. Alle er hjerteligt velkomne.

Koncert med den danske operasanger Stig Fogh Andersen
med svenskeren Mats Jansson ved flyglet.

af Finn Skougaard Ebenhecht, Holstebro

Dette spørgsmål er der sikkert mange, der indimellem
stiller sig selv, og selvom vi alle har en fornemmelse heraf,
kunne man forsøge en mere teoretisk indfaldsvinkel.
Formelt er det selvsagt de fem suveræne stater og tre hjemmestyrede regioner, vi kender fra Foreningen NORDEN´s  
faneparade: Danmark, Norge, Island, Sverige og Finland
- og hertil så Færøerne, Grønland og Ålandsøerne.
Men hvad er det så, fællesskabet er baseret på ? Der er sikkert flere teorier, men jeg vover den tese, at der er tre kriterier, der skal gås efter, nemlig historie, sprog og konfession.
Historisk drejer det sig om de tre centrale skandinaviske
lande (Danmark, Norge, Sverige) og med dem følger så de
områder, der relaterer sig hertil: Hertugdømmerne som
led i Danmarks historie, de norske lydlande Færøerne,
Island og Grønland - samt endelig Åland og Finland, som
er kristnet fra Sverige.
Ser vi på det sproglige, er det igen de skandinaviske hovedsprog (inkl. de vestnordiske sprog nynorsk, færøsk og

islandsk), der står i centrum; hertil knytter sig så de ugriske sprog finsk og samisk. Kun grønlandsk står lidt udenfor.
Konfessionelt er alle domineret af den nordtyske reformation og dermed den lutherske lære.
Ingen falder således udenfor, men disse kriterier opfyldes faktisk også af bl.a. Estland, der har tætte historiske
relationer til Danmark og Sverige; herudover tales der et
ugrisk sprog, estisk, der ikke adskiller sig så forfærdeligt
meget fra finsk, ligesom konfessionen er luthersk.
Som kuriosum kunne man slutte af med den tyske delstat Slesvig-Holsten, der jo havde Dan-marks konge som
hertug indtil 1864 - stadig har mange dansk (eller frisisk-)
talende, og som for de flestes vedkommende tilhører den
evangelisk-lutherske kirke.
Der kunne således være plads til både et ekstra medlem
og en observatør i Nordisk Raad.
n

Koks i kongerækken
Ikke fordi verden går under, når der går koks i kongerækken, men... I NORDEN Nu nr. 2014 s.26 under
rubrikken: "Sagaerne har nu fået nyt liv", står i tredje
afsnit..."endvidere har de tre landes statsoverhoveder,
Dronning Margrethe ll af Danmark, Kong Harald V af
Norge og Gustav XVl Adolf af Sverige....Mig bekendt har
der aldrig eksisteret, eksisterer eller kommer at eksistere
en svensk konge med det navn. Rækkefølgenummeret
er det eneste der passer. Som du sikkert ved, er Sveriges
nuværende konges navn: Carl XVl Gustaf. De svenske
konger staver desuden Gustav med F. Undertegnet hører
til den uddøende race, som kan de nordiske kongerækker
(i hvert fald fra ca.1900), så der var en lille alarmklokke,
som gik i gang, da jeg læste artiklen. I øvrigt er jeg enig
med min formand, Svend Erik Jensen, at NORDEN Nu er
et udmærket blad.
Mange nordiske hilsner fra
Gudrun Ring Wiwe
Næstformand i Foreningen NORDEN,Herning

Danmark. Jeg har også finske forfædre. Nogle af mine
aner flygtede fra Finland til Sverige, da Ruslund erobrede
Finland i 1809. Og så er Gudrun jo et navn, der allerede
figurerer i de islandske sagaer.
n

PS : Man kan godt sige, at jeg ikke bare er medlem af
Norden, jeg ér Norden!
Født i Jämtland i Sverige, hvor den svenske konge (C.XVl
G) før han blev konge var hertug. Jämtland var indtil
1645 en del af Norge, som jo var i personaleunion med

Gudrun Wiwe ved Brømsebro, lige på grænsen mellem Blekinge og Småland. Den 13. august 1645 fandt en fredslutning sted mellem Danmark og Sverige lige her. Det betød,
at Gudruns fødeegn, Jämtland, fra at være dansk-norsk
territorium, blev en del af Sverige.
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Tema: Læserne mener

HVAD ER NORDEN?

Orkester Norden –et fælles smeltepunkt
Når unge fra Norden og Baltikum mødes om musikken
Jublen var stor og bifaldet fra de mange tilhørere i koncertsalen i Alsion, Sønderborg, var særdeles kraftigt, da
Orkester Norden sluttede sin koncert med fremførelsen
af Shostakovichs markante og krævende 10. symfoni,
under dirigenten, danskeren Thomas Søndergaards sikre

Thomas Søndergaard – international anerkendt dirigent.

ledelse. Det skete den 10. juli, og begejstringen blandt
tilhørerne var tilsvarende stor ved orkestrets øvrige koncerter i Aalborg. Aarhus og København den samme uge.
På programmet stod endvidere musik af de nordiske
komponister Edvard Grieg, Vilhelm Stenhammer, Jean
Sibelius og Ture Rangstrøm (og som ekstranummer et
værk af Carl Nielsen). Solist var den talentfulde svenske
baryton Andreas Landin.
Orkester Norden blev startet i 1993 som et samarbejdsprojekt mellem FNF (Foreningerne Nordens Forbund),
Lions Club i Norden, Norsk Musikkråd samt Svenska Rikskonserter, og er fortsat et af FNF´s samarbejdsprojekter.
I et konkret prøve- og koncertforløb samles ca. 80 unge
musikere tre uger i sommerperioden for at mødes i og
omkring den symfoniske musik. De er alle udpeget på

baggrund af indsendte videoklip, der kan vise deres formåen. I perioden 2014 – 2018 har dette nordiske orkester
hjemsted i Musikkens Hus i Aalborg.

Styrke samhørigheden
Orkester Norden har bl.a. som mål at styrke samhørigheden mellan nordisk ungdom, udvikle kendskabet til
nordisk musik og synliggøre den rige nordiske kulturarv.
Orkestret vil give unge nordiske musikere en mulighed
for at arbejde med et nordisk repertoire sammen med
nogle af Nordens bedste instruktører og med dirigenter
og solister af internationelt format.
Orkester Nordens turnéer har lige siden 1993 udviklet
musikalske og sociale kontakter mellem unge musikere
fra hele Norden. Siden nogle år tilbage har Orkester Norden også et samarbejde med Musikhøjskolerne i Estland,
Letland og Litauen. Hvert år indbydes et antal musikere
fra Baltikum til at deltage i den årlige sommersession, og
man har på denne måde udvidet det nordiske perspektiv.
-Gennem disse tre uger inspireres de unge talenter i
mødet med hinanden og instruktørerne. Venskaber knyttes på tværs af landegrænser, og den stærke oplevelse i
at mærke et fællesskab omkring interessen for klassisk
musik, giver stærke bånd som varer ved langt ud i fremtiden. Orkester Norden er på alle måder en særligt, godt
og vigtigt projekt, fortæller Michael Pilgaard, orkestrets
general manager, som før hver koncert gav en præsentation af orkestret og dets særlige baggrund.
-Orkester Norden er et fælles smeltepunkt, hvori vores
nordiske kulturarv styrkes og blandes med nye indtryk.
Herudfra opstår noget særligt værdifuldt, som deltagerne hver i sær tager med ud i hele verden i deres fremtidige
karrierer som musikere, understreger Michael Pilgaard,
som gerne ser en fremtidig udbygning af orkestrets spillesteder til flere nordiske lande under sommersessionen.

Folkeoplysning om Norden
i skolen for børn og unge
Nr. 4 - oktober, 2014 – Særtillæg

Af Karen Ellemann – landsformand

NORDEN skal fylde mere i den nye folkeskole

I læseplanen for faget dansk fremgår, at eleverne skal
læse norske og svenske tekster, og undervises i nordiske
forhold. Det er selvfølgelig lettere sagt end gjort, og selv
om det er et krav, så har det alt for mange steder været
en ”op ad bakke”-opgave for både lærere og elever.
Men det bliver nu lettere i den nye folkeskole, hvor eleverne har fået en længere og mere varieret skoledag. Her
bliver der bare bedre tid til det med norsk og svensk.
Eleverne skal jo ikke lære sprogene, som man skal lære
engelsk, tysk, fransk mm. Her drejer det sig om at gøre
sig bekendt med det skandinaviske og lege og lytte sig til
forståelsen af vores nabosprog. Via Foreningen NORDENs
skoleportal har både elever og lærere mulighed for at få
kontakt med en skoleklasse i et andet nordisk land, få nye
venner og finde på noget sjovt sammen.

Den nye folkeskole skal i højere grad samarbejde med det
omgivende samfund, fordi det er så vigtigt, at eleverne
’klædes på’ til det samfund, de allerede er en vigtig del af.
I den forbindelse er der skabt langt bedre mulighed for,
at det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv kan bidrage
til at skabe fagligt dygtige og livsduelige børn og unge.

Foreningen NORDEN har lokalafdelinger over hele landet. I hver afdeling er der mennesker med pædagogiske
erfaringer og medlemmer, der kommer fra et af de andre
nordiske lande, og derfor har enten norsk eller svensk
som modersmål. Det er jo oplagt, at invitere ham/hende
hen på skolen (eller at man prøver at invitere sig selv)
og fortælle om sit hjemland eller læse en god historie
på svensk eller norsk. Foreningen NORDEN gennemfører
også ’Morgengry’, hvor skolerne i hele Norden inviteres til
at deltage i højtlæsning for børn og unge. Temaet i 2014
er Trolde i Norden. Mandag den 10. november kl. 9.00 går
den store højtlæsningsevent i gang. Glæd dig!
Brevveksling, klasseudveksling, lærerudveksling/nordiske gæstelærere, højtlæsning i dansk, Nordens historie,
geografi, nordisk mad, nordisk håndarbejde, nordiske
lege – der er masser af nordiske muligheder, der kan
kombinere læring og leg og tværfaglighed. Alt det, den
nye Folkeskole lægger op til! 
n
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Styrkelse af det nordiske fælleskab
Af Miranda Wenay Dagsson, formand for Danske Skoleelever

E

ngelsk tager over. Det er unægteligt. Børn i dag ser
engelske film, spiller engelske spil og bruger engelsk
slang frem for dansk. Med den nye reform skal eleverne
have engelsk fra første, tysk eller fransk fra femte, og det
er for os svært at se hvordan man skulle kunne forvente
at eleverne derudover også skulle lære svensk og norsk
til et vist niveau.
Selvfølgelig skal de danske elever have en vis forståelse
for nordisk sprog og kultur, men det skal altså også være
indenfor realistiske rammer. Heldigvis har vi i Danmark på
mange måder nogle af de samme værdier og tankegange
som vi ser hos vores nordiske venner, så der er allerede
en forståelse af det nordiske, hvis man har forståelse for
det danske.
Dermed ikke sagt at vi ikke skal have nogen former for
undervisning i nordiske sprog, men at en opprioritering
rent sprogligt muligvis er for meget at forlange af eleverne. Dog skal undervisningen ændres fra det vi kender
i dag, da det ikke giver nogen videre mening for eleverne.
Den normale dansklærer fortæller på et tidspunkt i de
mindre klasser, at ”nu skal vi have lidt svensk”. Det følges
så af et par timer med lidt gloser, lidt læsning osv.. 2 uger
efter er det glemt.
Det vi har brug for er målrettet undervisning, på elevernes præmisser. Eventuelt gennem tiltag som penneven-

ner vi så ofte ser benyttet i engelsk og 2. fremmedsprogs
undervisningen. Det gælder om at få eleverne til at forstå vigtigheden af et nordisk samarbejde, og at opnå en
sproglig forståelse, så der kan kommunikeres enkle budskaber på tværs af de nordiske lande via modersmålet.
En stor del af et lands kultur kan bedre forstås hvis man
har forståelse for landets sprog.

Et tilhørsforhold, der skal plejes

E

n anden vigtig ting med de nordiske sprog er betydningen af en kontinuerlig modtagelse af undervisningen gennem skoletiden, da mange elever i dag glemmer
alt hvad de har lært inden for de nordiske sprog allerede
et par uger efter de har modtaget selve undervisningen.
Man kunne også gøre det til en fast del af undervisningen
indtil 7. Klasse, hvor det så blev
til et valgfag i stedet.
Mulighederne er mange for et
styrket nordisk fælleskab, der
under alle omstændigheder er
vigtigt da vi skandinaver har et
helt specielt tilhørsforhold til
hinanden. Et tilhørsforhold der
skal plejes, ej forglemmes. n
Skoleelevernes formand, Miranda Wenay Dagsson.

Folkeskolereformen vil styrke
undervisningen om Norden
-Eleverne skal lære at kommunikere nordisk, fortæller undervisningsministeren
Både gennemførelsen af den nye
folkeskolereform, den øgede interesse for Ny Nordisk Skole og et forøget nordisk samarbejde også på
ministerplan vil styrke undervisningen om Norden og i andre nordiske
sprog. De nordiske sprog bliver frem
over en del af faget dansk fra 3. –
9.klasse, iog eleverne skal således
i højere grad lære at kommunikere
nordisk bl.a. gennem digital undervisning og ved nordiske venskabsklasser.
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D

et fortæller undervisningsminister Christine Antorini i en samtale på ministerens kontor i Frederikholms Kanal21 tæt på Christiansborg,
om emnet for bladets temasider om
”Folkeoplysning om Norden i skolen
for børn og unge”.
-Hvorledes indgår undervisningen
om Norden og i andre nordiske sprog
i Folkeskolereformen?
-Den nye folkeskolereform styrker

NR.4 – OKTOBER 2014

denne vigtige del af undervisningen, fordi norsk og svensk herunder
læringen om nordisk kultur fremover vil være en integreret del af
faget Dansk fra 3. – 9.klasse. Denne
undervisning vil få et markant løft fra
undervisnings – til lærermaterialer
og de fremtidige digitale muligheder
gør det hele meget enklere, svarer
ministeren.
-Digitale hjælpemidler vil give eleverne mulighed for både at læse og

Tema: Fakta om nordisk sprogkoordination

lytte til de nordiske sprog, og de skal desuden i højere grad
lære at kommunikere med elever i andre nordiske skoler.
-Jeg har således oplevet, hvordan eleverne i en 4. klasse
i Emdrup skole ved København gennem kontakter med
elever i en nordiske venskabsklasse via Facebook og
informationsmaterialer får et indblik i forholdene i et
andet land og samtidig i praksis arbejder med hinandens
sprog, fortsætter Christine Antorini.

Øget kompetence

-G

ennem en længere og mere varieret skoledag skal
der ske en udvikling af undervisning og læring
efter nye fælles mål.

-De nye mål skal være en hjælp til lærerne til at arbejde
systematisk med læringsmål. De består af overordnede
kompetencemål, som skal give lærerne overblik over
faget, og de skal danne grundlag for dialog for både skolens medarbejdere og forældrene om elevens læring,
forklarer ministeren.
-Kompetencemålene beskriver, hvad eleverne skal kunne
på fagenes gældende trin, og der overordnede mål er

Undervisningsminister Christine Antorini.

bygget op af byggeklodser, som er konkrete mål for den
viden og de færdigheder, som eleverne skal tilegne sig.
Målene opstilles i faser, som tydeliggør den udvikling,

Besøg af skoleelever fra venskabsbyer, som, her i Holstebro med gæster fra
Grønland, styrker orienteringen om Norden og skaber nye venskaber.
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eleven skal igennem i et skoleforløb. Fasemålene er ikke knyttet til
et bestemt klassetrin og giver rum i
lærerens tilrettelæggelse.
-En dynamisk vidensportal opbygges
på internettet til hjælp for lærernes
planlægning af undervisningen ud
fra læringsmålene.På portalen kan
lærerne finde inspirationsmateriale
til planlægning, gennemførelse og
evaluering af undervisningen ud fra
de nye mål.
-Læreren kan også finde eksembler
på konkrete læringsmål for eleven og
opgaver, som kan udfordre de dygtigste elever, kortere og længere undervisningsforløb, links til læremidler
og evalueringsopgaver på forskellige
niveauer, som læreren kan bruge til i

øget lærerudveksling med kollegaer
i det øvrige Norden er også en en del
af fremtidens skole, hvor deltagerne
både lærer om hinandens sprog og
samfundsudvikling.
-Har begrebet Ny Nordisk Skole skabt
interesse i skolen blandt lærere og
forældre?
-Ny Nordisk Skole er inspireret af Ny
Nordisk Køkken, som startede nedefra og lad os på samme måde prøve
at bygge op sammen med lærere og
pædagoger, medens vi drøfter: Hvad
er styrkerne og hvad er svaghederne ?
Vi er eksempelvis stadig ikke gode nok
til at bryde den negative sociale arv.
-Ny Nordisk Skole skal være med til
at udvikle de nordiske tradtitioner

Har begrebet Ny Nordisk Skole
skabt interesse i skolen blandt
lærere og forældre?
evalueringen  af, om eleven har nået
sit mål.

Mere tid til gæstelærere

-H

vordan kan man få frivillig
arbejdskraft ind i skolen f.eks.
pensionerede lærere, der vil kunne
fortælle en masse om det nordiske
samarbejde og herunder Foreningen NORDEN´s virksomhed?
-Den nye mere åbne skole skal også
samarbejde med lokale foreninger
f.eks. idrætsforeninger, og det bliver
en forpligtelse i forhold til den lokale
omverden og herunder også Norden.
Der bliver også mere tid til sådanne
aktiviteter med den længere skoledag som følge af skolereformen, svarer undervisningsministeren.
-Som nævnt synes jeg også, at nordiske venskabsbyklasser er en god idé,
hvor eleverne finder ud af, at de kan
kommunikere på et andet nordisk
sprog og om de nordiske forhold. En
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hvor de er bedst, og i forsommeren
kunne vi således opgøre, at 365 danske institutioner er med i Ny Nordisk
Skole projektet. NNS-institutionerne
har fokus på de nordiske pædagogiske forandringsprocesser, som vi er
særligt stolfte af og som skal skabe
større sammenmhæng mellem vores
institutioner – lige fra vuggestuer til
erhvervsskoler.

-Vores prioritering er et øget videnssamarbejde mellem praktikerne
d.v.s. lærere og pædagoger i alle de
nordiske lande, som gennem bl.a.
et netværk skal lære af hinanden til
gavn for den enkelte og for undervisningen. Nordplus er således et
fælles nordisk udviklingsprogram,
der inden for Nordisk Ministerråds
rammer yder støtte til mobilitetsog netværksaktiviteter for uddannelsesområdet.
-Konferencen i januar i år i Bella
Centret om den nordiske skolemodel med deltagelse af lærere, skoleledere, embedsmænd og politikere
vil blive fulgt op med initiativer om
øget videnssamarbejde, under det
danske formandskab. De nordiske
lande har jo et ens syn på skolen på
mange måder.
-Vi ser ens på et bredt faglighedsbegreb med faglighed i dybden, og i et
samarbejde med andre vil vi udvikle
den enkeltes kompetence gennem
uddannelse til livsduelighed. Vi vil
skal demokratiske medborgere, hvor
bl.a. elev- og forældreindflydelse på
skolen er en vigtig del af vores fælles
holdning til systemet. Også begrebet
udeskoler er en fælles nordisk begreb
som en del af en problemorienteret
undervisning, hvor vi flittigt bruger
det omgivende samfund både nationalt og på nordisk plan.

-De nordiske lande har forskellige
strategier og forskellig retorik, men
konferencen har slået fast, at vi har
et solidt fælles værdigrundNordisk minister-samarbejde lag, fundament og syn på
børnenes opvækst og læring
vorledes vil det nordiske sam- fra 0 til 18 år, der bl.a. indebærer, at
arbejde på ministerplan om vi kan tænke leg og læring sammen.
fremtidens undervisning blive udviklet fremover?
-Vi deler fælles kerneværdier, som
demokrati, lighed, kreativitet og
Christine Antorini oplyser, at de nor- medskabelse, og vi skal udnytte hindiske undervisningsministre følger andens erfaringer og dele ud af vores
samarbejdet om den nye skole op viden. På dén måde kan vi lære af
med en fælles nordisk hjemmeside hinanens successer og hjælpe hinanpå www.norden.org og under det den med fælles udfordringer, slutter
danske formandskab for Nordisk Christine Antorini.
n
Ministerråd i 2015 vil der yderligere
blive fulgt op herpå:

-H
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Over 1300 lærere fra hele Norden som aktive brugere af hjemmesiden
Etableringen af FNF (Foreningerne Nordens Forbund)´s
nye internet-portal, www.nordeniskolen.org tog godt
nok tre år med brug af it - og undervisningseksperter
samt testklasser m.m, inden den officielt kunne indvies
i efteråret 2013.
Det skete i forbindelse med Nordisk Råds session og i
overværelse af bl.a. formanden for den danske delegation ved Nordisk Råd, fhv. minister Bertel Haarder. Den
daglige leder af projektet, Thomas Henriksen, FNF´s
sekretariat i København, fulgte alle forberedelserne og
har skrevet en universitetsafhandling om det innuvative
ved udviklingen af hele projektet.
-Derfor er vi meget stolte af, at over 1.300 lærere og dermed skoler fra hele Norden allerede har tilmeldt sig som
aktive brugere af portalen, og der kommer nye brugere
fra dag til dag efter ”mund til mund”-metoden, fortæller
projektlederen.
-Der er lagt megen vægt på, at undervisningstilbuddene
på portalen (der præsenteres bl.a. på en tre minutters
video) skal passe ind i den normale undervisning på skolerne – i dén undervisning der allerede findes. Det skal
også passe til de læringsmål, der findes i de nordiske lande, og det skal gerne være noget som lærere og elever
efterspørger.

res der som noget nyt, at eleverne skal kunne kommunikere med hinanden over landegrænserne. Det skal ikke
være nok at  lytte – de skal kunne tale sammen.
-Det kræver så at man bruger dette nye eletroniske hjælpemiddel aktivt, og i dén proces får man så samtidig trænet evnen til at kommunikere. Det er en proces, som vi
er nødt at hjælpe aktivt med at få skabt interesse for i
klasserne, og i bedste fald også gennem lærerundervisningen på seminarierne.

Uddannelse af lærerundervisere

S

åledes deltog 23 lærerundervisere på seminarier i
Sverige, Norge, Danmark og Finland, i et nabosprogsseminar og netværks-udbygning i slutningen af november i fjor på Voksenåsen i Oslo.
Foreningen Norden arrangerede seminaret i samarbejde
med projektet Nordsprog, Dansklærer-foreningen og
lederen af projektet Sprogpiloterne, Lis Madsen, Danmark.

-Der har været et hul i undervisningsmulighederne især
på det elektroniske område, men nu er der mulighed for
–helt gratis for alle brugere- at finde fakta om de nordiske sprog og sproghistorie, læse nordiske tekster, lytte
til de forskellige sprog, se kortfilm, spille spil, finde frem
til nordiske venskabsklasser og først og fremmest kunne
kommunikere med hinanden, fortæller han videre.

Knække problemerne

-D

isse muligheder for nordiske samtaler og undervisning i virtuelle rum findes ikke lignende andre
steder, og det skal medvirke til at knække problemerne
m.h.t. sprogforståelsen, hvor det ikke er nok at arbejde
videre med de velkendte strategier i undervisningen.
-Disse nye muligheder er i god overensstemmelse med
tankerne bag Ny Nordisk Skole og med de nye læremål i
danskundervisningen i Danmark fremover. Her priorite-

Projektleder Thomas Henriksen

Lærerunderviserne fik af foredragsholdere fra alle fem
lande orientering om nabosprogsdidaktik, fik præsenteret mange aktuelle sprogprojekter og fik bl.a. nordeniskolen –portalen forevist ved samme lejlighed.
Deltagerne diskuterede problematikken og byggede netværk mellem dem og deres institutioner samt rejste hjem
med lidt større kendskab til, hvad der kræves hvad angår
lærerundervisningen i nordiske sprog og kultur.

NORDEN NU
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-portalen
– allerede en succes
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Nyt materiale

-D

et er således afgørende for en god undervisning
i – og om Norden, at den enkelte lærer får kontakt
til en kollega i et andet nordisk land, som har de samme

Vi arbejder endvidere med at få et meget stort materiale
om et andet FNF-projekt ”Den store nordiske klimaduel”
integreret i Nordeniskolen, så der bliver tilbud for 6.-8.
klasse med indhold inden for de mere naturvidenskabelige fag.

Vi ser gerne at portalen bliver
et samlingspunkt, der også kan
løfte andre nordiske projekter.
interesserer, og som måske kan føre til at de også også
mødes i det virkelige liv – uden for computer-skærmen,
understreger Thomas Henriksen.
-De forskellige tilbud på skole-portalen udbygges her i
efteråret med nye materiale for 3.-6. klasse i form af nye
temaer og med yderligere to tema-emner til 7.-10.klasse.

-Det vil være spændende også at få gymnasierne mere
med gennem udvikling af et fagligt materiale, der kan
bruges selvstændigt for denne undervisningsgren. Der er
interesse blandt gymnasielærere bl.a. for undervisning
via en sproghistorisk tidslinie, som er en del af læringsmålet i gymnasiet. Gymnasieklasser og lærere kan natur-

Forsiden på den nordiske undervisningsportal
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-Klimaduellen er en konkurrence
der kører over 3 år og handler om
at spare mest mulig energi, som et
led i Nordisk Ministerråds ønsker
om en mere grøn profil i Norden, og
hvor det således giver ekstra point
at samarbejde med en nordisk venskabsklasse.
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Et samlingspunkt

-M

en sådanne nye undervisningsforløb vil kræve
en udvidet financiering af FNF-projektet. Vi ser
gerne at portalen bliver et samlingspunkt, der også kan
løfte andre nordiske projekter. Det gælder således et nordisk teaterprojekt, hvor et samarbejde allerede er i gang
på teaterskole-niveau.

Fakta om nordisk sprogkoordination
Organiseringen af sprogområdet i Norden i perioden 2014-2018 er blevet vedtaget af den nordiske
Embedsmandskomité for Uddannelse og Forskning
(EK-U) på baggrund af en evaluering af enhederne på
sprogområdet gennemført i årene 2011 og 2012.
Embedsmandskomitéen for Uddannelse og Forskning
(EK-U) er styregruppe for virksomheden på sprogområdet.
EK-U har udpeget Foreningerne Nordens Forbund
(FNF) som nyt forvaltningsorgan for det nordiske
sprogsamarbejde for perioden 2014-2018. FNF har
fået opgaven på baggrund af et tilbud der beskriver,
hvordan FNF vil løse opgaven med at koordinere udvalgte nordiske sprogaktører samt hvilke selvstændige
initiativer der vurderes som relevante for at styrke
sprogforståelsen i dansk, norsk og svensk blandt børn
og unge.

-Vi har været med i forberedelserne til Nordisk Forfatterkursus for unge på Biskops Arnø i Sverige, som fortsætter
næste år, og har etableret et samarbejde med Radio Norden med bl.a. planer om at producere et særskilt program
for børn i Norden, som også kan bruges via portalen.
-Vi håber grundlæggende, at nordeniskolen kan blive et
mødested for de forskellige tilbud om læringsprojekter,
som kan udveksles mellem lærere og elever  i Norden og
både herigennem skabe en aktiv kommunikation og være
til at sikre en høj faglig kvalitet af denne del af undervisningen, slutter projektlederen.
n

EK-U har besluttet, at det nordiske sprogsamarbejde
skal fokusere på følgende tre områder fra 2014:
1. D
 e fire arbejdsspørgsmål i Deklaration om nordisk sprogpolitik (Sprogdeklarationen), som blev
vedtaget den 1. november 2006 af Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U).
2.	Indsatser for at styrke børn og unges sprogforståelse
	Der skal være en fokuseret og målrettet indsats for
at styrke børn og unges sprogforståelse i dansk,
norsk og svensk.
3.	Lytteforståelse
	I skolerne har der hidtil været fokus på børn og
unges læsefærdigheder, også når det gælder den
såkaldte nabosprogsundervisning i fagene dansk,
norsk og svensk. En undersøgelse af internordisk
sprogforståelse har imidlertid vist, at udfordringerne med at forstå hinanden ligger i forståelsen
af det talte sprog.

Nordisk sproglæring gennem teater
D

ansk og svensk som aktive nabosprog er en saga blot. Og mange
lærere har svært ved at undervise i
nabolandets sprog. Det gjorde et nyt
undervisningsprojekt i folkeskolen
op med.
Nabosprogsprojektet Rød grød
med sjösjuka sjömän løb af stablen
i februar og marts   i fire 5. klasser
i København og Malmø. Projektet
var støttet af Øresundskomiteen og  
iværksat af den teaterpædagogiske
forening ZeRUM.

Projektet havde til formål at skabe
dansk–svensk sprogmøde, hvor
sproglæring gennem teater er rammen. Tanken er at mindske den
sproglige distance over Sundet.
Undersøgelser peger på at nabosprogsundervisningen ikke fungerer
i folkeskolen, og ny forskning viser,
at forestillingen om de to sprog som
fungerende nabosprog er langt fra en
realitet; man taler hellere engelsk.
-Vores erfaring er, at en kropslig og
æstetisk tilgang til sprogtilegnelse,

NORDEN NU

åbner andre sider hos eleverne end
en mere boglig fremgangsmåde. Det
er også nemmere at turde lidt mere,
når man ”spiller”, forklarer projektlederne og underviserne, Maria Holst
Andersen og Helena Berglund.
De fire skoleklasser arbejdede i en
uge med nabosproget i form af teater baseret på fortællinger fra en
klasse i nabolandet. Fortællingerne
omsattes til en lille teaterforestilling,
hvor eleverne skulle tale på nabosproget. På projektugens sidste dag
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ligvis også via portalen finde venskabsklasser i andre nordiske lande.
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mødtes skoleklasserne for at lave
teaterøvelser sammen og vise deres
forestillinger for hinanden.
-I mødet fik eleverne mulighed for
at få afprøvet deres nye nabosprogskompetencer, de fik set en skole i
nabolandet og mulighed for at vide
lidt mere om eleverne i naboklassen
og deres tilværelse. Det er vigtigt, at
unge i Øresundsregionen kommer i
kontakt med hinanden og får hjælp
til at bryde sprogbarrieren, siger projektlederne.

Fakta

Projektet vandt Øresundskomiteens konkurrence om inspirerende læringsprojekter over Øresund.
De deltagende skoler var Guldberg Skole og Nørrebro Lilleskole
i København samt Geijerskolan og Kastanjeskolan i Malmö.
Projektledere var Maria Holst Andersen (BA i Teatervidenskab
& Performance Studier/Folkeskolelærer) og Helena Berglund (MA i teaterpædagogik/skuespiller). Begge kommer fra
ZeRUM, som arbejder med at bygge bro mellem skole, unge
og scenekunsten..

Skolebørn fra begge sider af Øresund mødes og laver cirkus sammen.

Håber at den nye skolereform kan
åbne op for det omgivende samfund
-og Foreningen NORDEN vil gerne støtte og inspirere lærere og elever

-V

i håber på, at den nye folkeskolereform med den
længere arbejdsdag, hvor ikke alle timer er decideret undervisning, kan åbne op for det omgivende samfund, så f.eks. foreninger kan komme med input til skolerne. Således vil Foreningen NORDEN gerne byde med
emner inden for de nordiske områder og på dén måde
støtte og inspirere både lærere og elever, siger formanden for landsforeningens uddannelsesudvalg, Merete
Riber, Holstebro.
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-Det er mit indtryk, at det ikke er nok at det står i lærervejledningen, hvorledes informationen om Norden skal
ske på de pågældende klassetrin – der sker for lidt. Hvis
vi kan komme ind i klasserne med NORDEN-voksenmedlemmer, der kan fortælle om deres nordiske erfaringer
og oplevelser, vil det være en stor fordel for alle parter.
-Vi har gode erfaringer med et sådant samarbejde på
skoler her i Holstebro bl.a. med oplæsning i forbindelse
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-Det behøver ikke at handle om fysik og matematik hele
tiden - man kan også ”putte” den nordiske natur og
maden i Norden ind i undervisningen. Børn og voksne
hører jo herom bl.a. i tv-programmer fra andre nordiske
lande, selvom det alt for ofte er med danske undertekster, fortsætter Merete Riber.

Nordeniskolen

-E

ngang for år tilbage var det meget almindeligt, at
skoleklasser havde en venskabsklasse i et andet
nordisk land. Der blev brevvekslet med venskabsklassen, og der kunne fås støtte til en skolerejse med besøg
hos venskabsklassen eller til lærerudveksling mellem de
pågældende byer.
-Det er tilsyneladende gået af mode, så der er behov for
at gå nye veje. For det er jo blevet ganske ”cool” at være

film, som kan bidrage til bedre læse – og lytteforståelse
og giver viden om Nordens mangfoldige kultur.

Fortsat venskabsklasser

-D

en bedste sproglæring sker, når man bruger sproget aktivt! Gennem Nordeniskolen kan man finde
en nordisk venskabsklasse og starte et samarbejde, der
kan gøre undervisningen mere spændende, når eleverne kan mødes på internettet og skrive eller video-chatte
med hinanden. Vil de så mødes sådan rigtigt i virkeligheden, kan det gennem programmet søge støtte fra en af
de nordiske fonde, fortæller udvalgsformanden videre.
-Der findes mange venskabsklasser, der fungerer godt
allerede f.eks. i en norsk venskabsby, men generelt er der
fortsat brug for ildsjæle i skolen, der vil gøre en indsats
og gøres begejstret herfor.
-Landsforeningen har derfor droppet den tidligere skolehvervefolder og erstattet den med fikse visitkort med
oplysninger om den nye
undervisningsplatform, til
uddeling blandt interesserede lærere i lokalsamfundet.

det er jo blevet
ganske ”cool”
at være nordisk

-Vi har i øjeblikket 270
skole-og biblioteksmedlemmer af landsforeningen, og vi må hele tiden spørge
os selv: Hvordan får vi vores budskab ud til skolerne og
hvordan får vi dem gjort interesserede?

Merete Riber.

nordisk –tænk bare på hvordan Norden profilerer sig i
udlandet med nordisk mad bl.a. med Noma i København.
-Også inden for undervisning kan vi være med med
således under begrebet Ny Nordisk Skole, og nu er der
endvidere oprettet en gratis undervisningsplatform på
internettet med titlen www.Nordeniskolen.org, som
giver lærere og elever i alle de nordiske lande nye muligheder for at arbejde med nabosprogene i dansk, norsk og
svensk, både i folkeskolen og i gymnasiet.
-Platformen byder på et rigt udbud af materialer. Den er
nemt at bruge, og den tager højde for at nabosprogundervisning er mere end blot almindelig modersmålundervisning. Undervisnings-materialet består af et bredt
udsnit af nordisk litteratur samt musikvideoer og kort-

-Det kan blive svært i en tid hvor det danske skolevæsen
har rigeligt at se til med indførelsen af den nye skolereform. Det er bl.a. noget vi arbejder med i uddannelsesudvalget og for at komme videre med det spørgsmål, har
vi aftalt at mødes med skoleinspektør Susanne Rasmussen, Dalgasskolen i Brande og bibliotekar Lisbeth Bjørn
Hansen, Brande Bibliotek, ved vores næste udvalgsmøde
den 22.september, som derfor holdes  i Brande, oplyser
Merete Riber.
-Undervisningen om Norden er også en del af seminariernes pensum, og her gives der mulighed for ekstra
uddannelse gennmem nordiske kurser herunder Sprogpilotprojektet. Vi har i landsforeningen et godt samarbejde med projekt-deltagerne, der bl.a. orienterede om
denne indsats ved den årlige NORDEN-tillidsmandsdag
for et par år siden.

Morgengry og Skumringstime

-V

i ser frem til et fortsat godt samarbejde med skoler og biblioteker under den nordiske biblioteksuge
den 10. – 16. november. Temaet i år er: Trolde i Norden.
Under Morgengry fra kl. 9.00 handler det om Áslaug Jóns-

NORDEN NU

NR.4 – OKTOBER 2014 21

Tema: Fakta om nordisk sprogkoordination

med Morgengry under den årlige nordiske bibliteksuge,
og de gode resultater er rygtes også i andre dele af landet.
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dóttir, Island, Kalle Güettler, Sverige og Rakel Helmsdal,
Førøernes værk Monsterbråk (2-6 år), som fik Nordisk
Råds børne-og ungdomslitteraturpris 2012 og/eller den
finske forfatter Tove Janssons bog Pappan och havet. Tove
Jansson kunne være blevet 100 år i år.
I Skumringstimen fra kl 19.00 er årets værk Den svenske
forfatter Stefan Spjuts Stallo 2013. I Lapland vrimler det
med overnaturlige væsener bl.a. trolde…..
-Årets skumringsplakat kommer fra Island
og vil blive sendt ud til biblioketerne. Man
kan læse mere om biblioteksugen 2014
på www.bibliotek.org, fortæller Merete
Riber, der som medlem af Biblioteksugeudvalget, selv har været med til at vælge
bøgerne til bibloteksugen. Hun er også

-Vi har naturligvis diverse materialer med bl.a. NORDEN
Nu og tilbyder et gratis skole-biblioteks -medlemsskab
det 1. år. Vi lokker også med tilskud til en skolerejse, hvis
en skoleklasse vil være med til at sælge vores lodsedler.
-Man kan også bruge den årlige Nordens Dag til at orientere mere om Norden i skolen f.eks. i orienteringsfag –
herunder information om arbejdet i Nordisk Ministeråd,
Nordisk Råd og FNF, fortæller lokalafdelingsformanden.

Årets skumringstime-plakat

Lokalt skoleudvalg
medlem af Foreningen Nordens forbund,
FNF´s uddannelsesudvalg.
å spørgsmålet om NORDEN`s lokalafdelinger kan gøre mere på skoleområdet, lyder rådet fra Holestebro-afdelingens
formand, Frode Riber, at man f.eks. kan
nedsætte et lokalt skoleudvalg, som forsøger at finde lærere, der vil ”brænde” for
den nordiske sag.

P

-Vi deltager gerne i lærermøder og fortæller om landsforeningen og de forskellige
undervisningstilbud. Det er den personlige
henvendelse, der virker – det er ikke nok
med en skriftlig henvendelse, for lærerne
og skolerne får så meget andet fremsendt
i forvejen.
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Af Lis Madsen, leder af Nordiske Sprogpiloter

E

t af de fire arbejdsspørgsmål i Nordisk
Ministerråds Deklaration om nordisk sprogpolitik for 2014-2018
er: Indsatser for at
styrke børns og unges
sprogforståelse. Hvad
kan vi gøre for at løfte
den nordiske sprogforståelse blandt børn og
unge? Et godt sted at
Lis Madsen, leder af Nordiske
begynde er i skolen, og
Sprogpiloter.
det kræver flere ting:
Politisk vilje til at prioritere undervisning i nabosprog i
styredokumenterne, prioritering og opbakning fra skolelederne og kompetenceudvikling af lærerne.

Hvis målsætningen om at satse på børns- og unges sprogforståelse skal indfries, må der sættes ind i forhold til at
sikre, at lærerne har de fornødne kompetencer. Det nordiske bør derfor skrives tydeligere frem i styredokumenterne for læreruddannelsen, og der må satses på målrettet efteruddannelse af de uddannede lærere.

Denne artikel har især fokus på det tredje led: Kompetenceudvikling af lærerne, men det betyder ikke, at de
to andre led er mindre vigtig. I artiklen præsenteres et
eksempel på et velafprøvet koncept for efteruddannelse af nordiske lærere:
Uddannelsen til nordisk
sprogpilot.

Projektet viste sig hurtigt at være efterspurgt og have
effekt, og efter projektperioden blev Nordiske Sprogpiloter en del af den sprogpolitiske satsning. Nordiske
Sprogpiloter er et tilbud til grundskolelærere, der underviser i et nordiske sprog
som modersmål eller
fremmedsprog, og som
var praktikvejledere for
lærerstuderende.
Det
viste sig, at det ikke var
hensigtsmæssigt at insistere på, at alle deltagere
skulle være praktikvejledere, da der er stor forskel landene imellem på, hvem der varetager praktikvejledning. Vi valgte derfor også at give andre lærere end
praktiklærere adgang til kurset.

Nordiske sprogpiloter

N

ordiske Sprogpiloter er et eksempel på et målrettet
tilbud til lærere i hele Norden om efteruddannelse i
forhold til at varetage undervisning i nabosprog og Nordiske sprog som fremmedsprog. Nordiske Sprogpiloter
blev etableret i 2007 som et pilotprojekt, der fik støtte af
Nordisk Ministerråd, Nordisk Kulturfond og Perlerne (de
nordiske kursusgårde Schæffergården, Lysebu, Voksenåsen og Hanaholmen).

Nordiske Sprogpiloter
er et eksempel på
et målrettet tilbud til
lærere i hele Norden

International forskning
viser, at læreren er den
enkeltfaktor, der spiller den største rolle for
børn og unges læring,
og vi ved, at den dygtige
lærer er kendetegnet ved både at have faglige og fagdidaktiske kompetencer. Hvis vi skal løfte undervisningen i
nabosprog, må vi sørge for, at lærerne har de faglige og
fagdidaktiske kompetencer, der er nødvendige.
Undervisning i nabosprog indgår som et element i
modersmålsfagene i de nordiske lande, og fagområdet
er begrundet i Helsingforsaftalen og Nordisk Sprogdeklaration, men området har ikke høj prioritet i læreruddannelserne, og lærerne klager over, at de ikke føler sig fagligt
klædt på til at varetage undervisningen i nabosprog.
De savner sproglige kompetencer, og de er usikre på, hvad
det er, de skal undervise i og hvordan, siger lærerne, når vi
møder dem på kurserne. Manglende kompetencer er formodentlig en af årsagerne til, at området ikke prioriteres
højere i skolen. I flere undersøgelser er eleverne blevet
spurgt til, hvor meget undervisning i nabosprog de har
modtaget i skolen, og svaret er ingenting eller meget lidt.

Sprogpilotkurser udbydes hvert år. Der uddannes hvert
år ca. 25 nye sprogpiloter, og der er pt. uddannet 159
sprogpiloter. Ved siden af kurserne afholdes der hvert
2. eller 3. år en konference, hvortil alle tidligere uddannede piloter inviteres. Formålet med konferencerne er
at vedligeholde og udbygge kontakter og understøtte,
at sprogpiloter indgår i faglige netværk, der samarbejder over grænser, videndeler og udvikler undervisning i
nabosprog og nabokultur.
Nordiske Sprogpiloter har egen hjemmeside (www.
sprogpiloter.blogspot.dk), der informerer om kurserne
og formidler materiale og ideer udviklet på kurser og
konferencer. Siden informerer også om andre tilbud af
relevans for lærere, der er interesseret i det nordiske, og
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Nabosprog i undervisningen
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den indeholder en samling af links til relevante nordiske
hjemmesider. Sprogpilotkurset er under videreudvikling,
så der fra januar 2015 vil blive udbudt særlige kurser målrettet gymnasielærere.

døgn kommunikerer indbyrdes gennem anvendelse af et
af de skandinaviske sprog, og hvor deres eget møde med
nabosprogene og deres egne sprogforhandlinger gøres til
genstand for refleksion og diskussion.

Et sprogpilotkusus er et intensivt internatkursus over 4
døgn, og kurserne afholdes på en af de nordiske kursusgårde. Kurserne er på én gang et kompetenceudviklingskursus og et sprogbad for deltagerne, der igennem de 4

Kurserne har faglige oplæg om nabosprog, nabolitteratur
og –kultur og om de digitale mediers muligheder i arbejdet med nabolandes sprog og kultur, men det centrale
omdrejningspunkt er didaktikken: Hvad, hvorfor og hvordan undervise i nabosprog/nordiske sprog. Spørgsmål
som: Hvad er målet med nabosprogsundervisning, hvad
skal eleverne kunne, og hvordan kan undervisningen tilrettelægges, så det bliver relevant og interessant for eleverne, og så de opdager, at de allerede har kompetencer
på nabosproget, er gennemgående på kurset.

Langt hovedparten
af sprogpiloterne
oplyser, at kurset har
ført til ændringer i
deres praksis og til
øget fokus på
nabosprog

Sprogpilotkonferencerne tilrettelægges med et par centrale forelæsninger om ny forskning på området og suppleres af en række sessioner, hvor sprogpiloterne præsenterer materiale, metoder og projekter for hinanden.

Organisering

S

progpilotkurserne arrangeres af en faggruppe bestående af 5 personer, projektleder (Danmark) og en

En undervisningstime hos Sprogpiloterne.
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repræsentant fra Finland, Sverige, Norge og Island. Faggruppen er sammensat, så der både er repræsentanter
fra læreruddannelse, skoleledelse og lærere i skolen. To
af faggruppens medlemmer har selv gennemført uddannelsen til sprogpilot. Alle har særlig indsigt i nordiske
sprog og sprogundervisning.
Faggruppen planlægger og evaluerer kurserne, deltager
som oplægsholdere/workshopholdere og hjælper med
rekruttering af deltagere i kurserne. Organiseringen med
en gennemgående faggruppe, der har kontakt til såvel
læreruddannelserne som skoleområdet sikrer, at vi får
inddraget den nye forskning og erfaringerne fra praksis.
En fast faggruppe er desuden med til at sikre kontinuitet,
udvikling og spredning af kendskab til efteruddannelsestilbuddet.

Efteruddannelseskursernes betydning

S

progpilotprojektet blev evalueret af en ekstern evaluator i 2009. Derudover evalueres hvert kursus såvel
skriftligt som mundtligt. Der er til dato afholdt 7 kurser og
3 konferencer. I forbindelse med den seneste sprogpilotkonference i 2013 opfordrede vi sprogpiloterne til efterfølgende at skrive om deres praksis ud fra bl.a. følgende
åbne spørgsmål: Hvad har du arbejdet med i dine klasser/ på din skole/ på kurser for andre lærere….i
forhold til det nordiske. Beskriv, hvad du konkret
har gjort?

De første piloter blev uddannet i 2007. Ved konferencen
i 2013 deltog der piloter fra alle syv kurset, og der var et
pænt fremmøde også bland de piloter, der blev uddannet seks år tidligere. I Jerpstads interviews fremhæver
informanterne, at det sociale aspekt spiller en stor rolle.
Det at man mødes jævnligt og fastholder kontakten på
facebook understøtter det faglige samarbejde.

Anbefalinger i forhold til efteruddannelse

D

et ser på baggrund af ovenstående ud til, at netværk,
kontinuitet og opfølgning spiller en vigtig rolle for
langtidseffekten af et efteruddannelseskursus i nabosprog. Et problem med mange nordiske projekter er, at
de er kortvarrige, og at de erfaringer, der høstes, ikke får
nok betydning for undervisningen i skolen bredt set. Det
anbefales derfor at indsatsen koncentreres i færre, men
levedygtige projekter, der ikke slutter efter 2-3 år, og at
erfaringerne opsamles.
Uddannelsen til nordisk sprogpilot ser ud til at udstyre
deltagerne med kompetencer, så de har mod på at fungere som vejledere for deres kolleger, og det ser ud til,
at de udvikler metoder og materialer, der appellerer til
eleverne – og at materialet også har fokus på det sproglige. Vi har ikke undersøgt elevernes læring, men flere

Hvis vi skal nå andre end
ildsjælene, skal området
prioriteres politisk

En studerende fra Høgskolen i Oslo, der selv
fulgte et sprogpilotkursus i efteråret 13 har desuden undersøgt lærerkursernes betydning for
sprogpiloternes efterfølgende undervisning i
nabosprog. Data fra de forskellige evalueringer
og masterafhandlingen giver et indblik i lærernes oplevelse af sprogpilotkonceptet, og vi får en række udsagn
om, hvad kurserne har betydet for deres praksis.

Langt hovedparten af sprogpiloterne oplyser, at kurset
har ført til ændringer i deres praksis og til øget fokus på
nabosprog. Kurserne skaber større bevidsthed om betydningen af nabosprog og nabosprogsundervisning, og deltagerne siger, at de får indblik i nye metoder og kendskab
til læremidler, herunder digitale læremidler og netsider,
der kan anvendes i nabosprogsundervisningen.
Et af målene med sprogpilotprojektet er at uddanne ressourcepersoner, der kan fungere som ambassadører og
vejlede kolleger i, hvordan de kan gribe undervisningen
an. Et vigtigt mål, da det er vanskeligt, kostbart og næppe
realistisk at give alle lærere et efteruddannelseskursus.
Tilbagemeldingerne fra deltagerne i konferencerne og
deres præsentationer tyder på, at det lykkes os at nå det
mål, og det betyder, at det formodentlig ikke kun er de
159 sprogpiloter, der har glæde af kurserne, men mange
flere.

sprogpiloter oplyser, at deres elever har været nysgerringe og glade for undervisningsforløbene.
Det ser ud til, at fokus på didaktikken er vigtigt for deltagerne. Mange påpeger, at de har fået ideer til undervisning både på kurser og konference, og at de efterfølgende har afprøvet, tilpasset og videreudviklet ideerne.
Det kan derfor anbefales, at undervisning i nabosprog
både i læreruddannelsen og i videreuddannelsen har et
didaktisk fokus.
Hvis vi skal nå andre end ildsjælene, skal området prioriteres politisk. Meget tyder på, at områder, der ikke
prioriteres i styrdokumenterne, let risikerer at blive nedprioriteret i undervisningen og på skolen. Hvis det prioriteres i styredokumenterne, får det større bevågenhed
hos skolelederne, og lærerne vil være mere motiverede
til at inddrage det nordiske, og dermed sluttes kæden.
Nordiske Sprogpiloter har vist, at man kan nå ret langt
med et kursus på 4 døgn, hvis der er en organisering
omkring kurset. Det sikrer, at det følges op, og at de tværnordiske kontakter plejes. Men skal det for alvor batte,
skal der politisk vilje bag.
n
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12 skoler med i nordisk sprogprojekt
Og ny metodehåndbog undervejs
Sammenhængen mellem lyd og læring er også blevet afprøvet på nordisk plan, gennem et projekt i 2013 med deltagelse af 12 skoler fra Norge, Sverige og Danmark,
fortæller projektleder Helena Berglund, MA i teaterpædagogik og skuespiller.
-Med støtte fra Nordplus og Nordisk Kulturfond arbejdede eleverne med hinandens
nabosprog også gennem mimik og talesprog, så de brugte lydene og på den måde
lærte ordene at kende og at bruge dem.
-Det var tydeligt at eleverne havde lyttet og dermed blev mere eksponeret for at
bruge nabosprogene, end blot ved at læse nogle tekster. Denne blanding af undervisning og teater, hvor børnene mødtes og viste forestillinger for hinanden og kun
på på det gældende nabosprog, var et eksempel til efterfølgelse, fortæller hun.
Projektet blev til i et samarbejde med den teaterpædagogiske forening ZeRUM, som
et led i at bygge bro mellem skole, elever og teaterkunsten.
-Vi arbejder nu med at udarbejde en metodehåndbog med billeder og beskrivelser
af forskellige sprogøvelser, som kan sluttes af med en forestilling. Med et forhåbentligt tilskud fra tipsmidlerne vil håndbogen til sin tid komme til at ligge på ZeRUM´s
hjemmeside og også gerne på hjemmesiden Nordeniskolen, oplyser Helena Berglund, som også arbejder for Sprogpiloterne med lærerundervisning på dansk og
svensk.
n
Teaterpædagog Helena Berglund.

Når 3.000 skolebørn
besøger nabolandet
Dansk-svensk samarbejde over Øresund giver gode resultater
Sidste år sørgede Helsingør Helsingborg-skolegruppen for, at godt 3000
skolebørn i henholdsvis Helsingør og

Fælles for turene var –og er, at de
skulle gøre skolebørnene nysgerrige
på, hvad der sker på den anden side
af sundet og vise dem,
at der er flere ligheder
end forskelle mellem
livet i Danmark og Sverige.

Vi har en fælles ambition
om at knytte Helsingør
og Helsingborg langt
tættere sammen
Helsingborg tog turen over Øresund
for at deltage i en række forskellige
aktiviteter på den anden side af vandet, og dette samarbejde fortsætter.
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HH-skolegruppens
store arbejde for at
skabe samhørighed og
fælles forståelse mellem danske og svenske skolebørn er
ikke gået ubemærket hen. Således
har Öresundskomiteen tidligere i år
tildelt HH-skolegruppen den årlige
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Øresundspris. Prisen bliver hvert
år uddelt til personer eller initiativer, der gør en aktiv indsats for at
styrke samarbejdet mellem Sjælland
og Skåne, og derfor vækker prisen
begejstring på begge sider af Øresund:
Borgmester i Helsingør Kommune,
Benedikte Kiær og kommunstyrelsens ordførende i Helsingborgs stad,
Peter Danielsson, glæder sig over, at
Øresundsprisen er havnet i Helsingør
og Helsingborg:
- Vi har en fælles ambition om at
knytte Helsingør og Helsingborg

Starter med børnene

-Ø

resundsprisen er en meget fin anerkendelse af
HH-skolegruppens arbejde. Det er meget værdifuldt, at næsten 3000 skolebørn besøgte hinanden på
tværs af Øresund sidste år. HH-skolegruppen yder et
meget vigtigt bidrag til udviklingen af samarbejdet over
sundet, hvor målet er, at Helsingør og Helsingør med
tiden vil blive betragtet som én sundby. Det kræver en
mentalitetsændring at nå derhen, og derfor er det vigtigt, at vi starter med børnene - også i forhold til den
sproglige forståelse, siger Christian Holm Donatzky, der
er Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget i Helsingør Kommune og Christer Rasmusson, der er ordførande
for Barn och utbildningsnämnden i Helsingborgs stad.

FAKTA

H-skolegruppen består af skole- og kulturfaglige folk fra
henholdsvis Helsingborg og Helsingør. Gruppen arrangerer en lang række forskellige aktiviteter for skolebørn
på begge sider af Øresund, så helsingoranske skolebørn
kan opleve Helsingborg og omvendt. En del af formålet
er samtidig at eleverne lærer hinanden at kende gennem
aktiviteterne. I 2013 deltog næsten 3000 skolebørn i aktiviteter som skolekoncerter, byvandringer, historieevents
og teater.  
HH-skolegruppen er en del af det officielle samarbejde
mellem Helsingør og Helsingborg, HH-samarbejdet. Formålet med samarbejdet er at styrke HH-områdets profil
og position i Øresundsregionen, og gøre området mere
attraktivt i forhold til arbejdsplader, virksomhedsetableringer, bosætning, oplevelser og infrastruktur.

Juryens motivering lød:

”M

ed stort engagement, udover det forventede,
har gruppen i mange år drevet integrationsarbejdet fremad med udgangspunkt i vores yngste borgere. HH-Skolegruppen har medvirket til at tusindvis af
skolebørn fra Sverige og Danmark hvert år kommer til
at lære livet i Øresund at kende rigtigt godt. At gruppen blev etableret i år 2000 og fortsat udvikler sig og
er inspirerende for alle, som arbejder med integration i
vores region”.
n

Nordisk samarbejde om udvikling
af kreative undervisningsmetoder
Biophilia er et undervisnings- og uddannelsesprojekt
som er baseret på den islandske sangerinde Björks
arbejde. Det er et omfattende og tværfagligt undervisningsprojekt hvor kreativiteten er i centrum. Björk
og en række andre førende nordiske kunstnere og forskere er med i projektet.
Biophilia er et stort undervisningsprojekt som bygger på
omfattende deltagelse af akademikere, forskere, kunstnere, undervisere og studerende på alle akademiske
niveauer. Projektet er baseret på kreativitet som under-

visnings- og forskningsmetode, og i projektet forenes
naturvidenskab, musik og teknologi på en innovativ måde.

Workshops om musik og videnskab

P

rojektet er udviklet af Björk Guðmundsdóttir, Reykjavik kommune og Islands universitet i forbindelse
med udgivelsen af Björks album 'Biophilia' i 2011. Der
blev afholdt forskellige workshops for børn om musik og
videnskab i forbindelse med Björks koncerter i Harpa Concert Hall i Reykjavik. Siden er der blevet afholdt lignende
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langt tættere sammen. For sammen har vi mere at byde
på for såvel børnefamilier som erhvervslivet i den nordlige del af Øresundsregionen. Det store arbejde, HH-skolegruppen udfører, ved at skabe samhørighed mellem
skolebørn på tværs af Øresund, er et vigtigt skridt i vores
strategi om en fælles, sammenhængende sundby i 2035.  
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workshops over hele verden, blandt andet i New York,
Buenos Aires, Oslo og Tokyo.
Som en del af formandskabet for Nordisk Ministerråd i
2014 har den islandske regering tilstræbt samarbejde
med de andre nordiske lande for yderligere at udvikle
undervisningsprojektet. Der vil blive etableret lokale
samarbejdsnetværk i alle de nordiske lande samt Åland,
Færøerne og Grønland.

Førende kunstnere og forskere

E

n helt central milepæl i samarbejdet blev sat i maj
2014, da en gruppe nordiske forskere, kunstnere, akademikere og undervisere mødtes på Island for at forfine
og videreudvikle projektet. Her fandt de frem til nye og
innovative metoder som kan bruges i undervisningen.
Gruppen består ud over Björk Guðmundsdóttir af Sunleif
Rasmussen, en af Færøernes førende komponister; Anja
C. Andersen, astrofysiker ved Dark Cosmology Centre på
Niels Bohr Institutet i Danmark; Pipaluk Jörgensen, dramatiker og instruktør fra Grønland; Cecilia Björck, ph.d.
i musikpædagogik ved Göteborgs universitet; Esko Valtaoja, forfatter og professor i astronomi ved Turku universitet; Alex Strömme, professor i pædagogisk videnskab ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
i Trondheim, og Guðrún Geirsdóttir, bestyrelsesformand
for undervisningscentret på Islands universitet samt professor i pædagogik.

Denne gruppes arbejde og idéer udgør grundlaget for
undervisnings- og uddannelsesprojektet Biophilia. Projektet vil således være i stadig udvikling i samarbejde med
hver region. Der vil blive gjort en indsats for at indlemme
lokale særpræg og forhold.
Innovation og ændret undervisningspraksis
Undervisningsprojektet Biophilia fortsætter i tre år. Forberedelserne foregår i 2014, projektet gennemføres i
2015 og evalueres i 2016.
Målet med det nordiske samarbejde om dette projekt
er at:
• Fremme innovation inden for uddannelse ved at
udvikle undervisningsmetoder som kombinerer
viden, kreativitet og teknologi.
• F orandre den traditionelle undervisningspraksis via
en tværfaglig tilgang, blandede aldersgrupper, akademiske emner og kompetenceområder.
• U
 dvikle lokale samarbejdsnetværk i deltagerlandene
som er tilknyttet et nordisk samarbejdsforum, og som
arbejder for at øge funktionaliteten i Norden.
• U
 dvikle et online-forum for et grænseløst nordisk
samarbejde for forskellige faggrupper som skal fortsætte efter afslutningen af projektet.
n
(Norden. org)

Kunstneren Bjørk Gudmundsdóttir
Copyright © 2011 Inez and Vinoodh
Courtesy Wellhart/One Little Indian
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Text och foto: Sture Näslund
När Öresundsbron öppnades och integrationen i Öresundsregionen ökade trodde de flesta att danskar och
skåningar skulle ha lättare att förstå varandras språk.
Men en ny undersökning bland skolungdomar ger ett
mycket överraskande resultat: Danskan och svenskan
är främmande språk!
Främmande språk? Många nordister höjer ögonbrynen
inför påståendet. Danskan och svenskan, liksom norskan
är ju som ”språkkusiner”. Språken är tillsammans med
kulturen grunden för den nordiska gemenskapen.

manhang tala om främmande språk bryter mot invanda
föreställningar om Norden.
-Vi föreställer oss att vi kan förstå varandra, säger de två
forskarna. Vi har ju det gemensamma nordiska, men när
vi tillåter oss att vända ut och in på frågan som vi gör är vi
medvetna om att det kan uppfattas som en provokation.
Vi borde börja från noll, skala bort allt glorifierande, fråga
oss hur det egentligen ser ut, vilka kriterier vi ska ha när
vi talar om främmande språk och grannspråk.

"om dessa ungdomar
i praktiken knappast
förstår varandras
språk så bör man
inte längre tala om
grannspråk."

Påståendet om danska och svenska som främmande
språk kommer från två språkforskare vid Lunds universitets Språk- och litteraturcentrum, Robert Zola Christensen och Mari Bacquin. De har undersökt hur mycket
danska och svenska skolungdomar förstår av varandras
språk, och en av deras slutsatser är att förståelsen är så
ringa att det är befogat att tala om främmande språk.
Robert Zola Christensen är inte endast docent i nordiska
språk vid Lunds universitet. I Danmark är han också känd
som skönlitterär författare med bl a romanen ”Aldrig så
jeg så dejligt et bjerg” som han gav ut år 2009.
Mari Bacquin undervisar och forskar kring det franska
språket, men arbetar även med översättningsproblem,
bl a mellan danska och svenska och andra grannspråk.
Det är en undersökning bland gymnasieelever i Köpenhamn och Malmö som ligger till grund för forskarnas
påstående om, att danskan och svenskan borde betraktas
som två främmande språk.
Deras undersökning visar att 42 procent av de danska
gymnasieungdomarna tycker att svenska språket är svårt
eller mycket svårt. Bland gymnasisterna i Malmö är det
inte mindre än 92 procent som har samma svårigheter!
Forskarnas slutsats är, att om dessa ungdomar i praktiken
knappast förstår varandras språk så bör man inte längre
tala om grannspråk.
Deras påstående har väckt en del starka känslor eftersom
den nordiska språkgemenskapen av många anses vara en
av grundstenarna för den nordiska tanken tillsammans
med gemensam kultur, likartade politiska system och
värderingar och gemensam historia. Att i ett sådant sam-

Det betyder inte att vi tar ett steg bort från de språk som
omger oss och som är ganska lika varandra. Effekten blir
kanske den motsatta. Om man säger att vi gått från att
kalla det grannspråk som man borde förstå, till ett främmande språk som är lätt att lära. Det är en positiv infallsvinkel.

Språket har vokaliserats

I

den undersökning som de två lundaforskarna gjort,
visade det sig alltså att skånska gymnasister har svårare att förstå danska än tvärtom. Hela 92 procent tyckte
att danskan var svår eller mycket svår medan ”bara” 42
procent av de danska ungdomarna tyckte detsamma om
svenskan.
Och tro inte att språkförståelsen ökat sedan Öresundsbron öppnades för 14 år sedan. Det är tvärtom! Faktisk
rör sig svenska ungdomar mindre över Öresund idag än
år 2001 om vi ska tro en undersökning som gjordes då.
Och danska ungdomar reser nästan aldrig över bron till
andra sidan. Det kan vara en förklaring till minskad språkförståelse.
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Nio av tio skånska skolungdomar
har mycket svårt att förstå danska
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En annan viktig förklaring är att den talade danskan är på
väg att ”glida bort” från de andra skandinaviska språken.
Skillnaden mellan talad och skriven danska har ökat. Forskarna kallar det för att språket har vokaliserats. Många
konsonanter i språket som tidigare var starka, har genom
tiderna blivit svagare. Det är inte något som börjat i vår
tid, ända sedan medeltiden kan man se hur språket
utvecklats på detta sätt.

Undersökningar visar också att danskarna faktiskt talar
fortare än svenskarna. Medan svenskarna talar tre ord i
sekunden talar danskarna fyra ord på samma tid. Typiskt
är också en nedslitning av orden. De blir mindre och mindre konsonantiska och mer och mer vokaliska. Samtidigt
blir vokalerna mer och mer lika varandra. Så det tycks
naturligt att svenska gymnasieungdomar har stora problem med det talade danska språket.

Enligt de två språkforskarna har danskarna också rensat
ut mer och mer i grammatiken och har nu en minimalistisk grammatik. Lägg därtill att artikulationen i det talade språket har försvagats.
Därför är det mycket lättare att läsa danska
för en svensk; problemet ligger i det slappa
danska uttalet.

Det finns också en tendens att det danska skriftspråket
förenklas. Ett exempel är SMS-språket. Till och med en

"Har engelskan blivit vår
tids lingua franca?"

Denna utveckling finns inte endast i det
danska språket. Det är en naturlig utveckling för de flesta
språk, vi människor strävar efter att säga så mycket som
möjligt med så få medel som möjligt. Vi ekonomiserar
våra språk. Till och med i det franska språket ser man en
liknande utveckling, trots att det är ett språk som formmässigt betraktas som konservativt.
Men förändringen har gått mycket långt för danskan; det
är ju välkänt att det till och med finns danskar som i vissa
situationen har svårt att förstå det egna talade modersmålet. Någon riksdanska finns knappast idag, och det
gamla språkidealet med Statsradiofonien och Det Kongelige Theater som ”språkrikslikare” tillhör en gången tid.

del svordomar dras med i den utvecklingen. Svordomen
sgu som numera är ett mycket vanligt kraftuttryck hette
tidigare SÅGU = dette her går  s å g u  ikke. Det klassiska hvadbehager blir hvabahar som  reduceras till hvabar
eller rätt och slätt hva!

Om språkförståelsen

F

ör många år sedan fanns i de svenska skolorna danska
och norska läsövningarna där eleverna fick läsa stycken på grannspråken och sedan förklara betydelsen. Sådana övningar i grannspråken finns varken i Danmark eller
Sverige idag. Däremot står det i läroplanerna att grannspråken ska ingå i lärandet, men, säger de två forskarna
med glimt i ögat, det sägs ibland
att svensklärarna lägger detta sist
så att man är säker på att inte hinna med det…
Vid Lunds universitet finns danska som särskilt ämne, och vid flera
skånska gymnasier kan man välja
danska i undervisningen. Någon
motsvarighet vid de danska gymnasierna finns inte.
-Det är nog inte någon som ids
(gider) läsa det, säger de två
språkforskarna.

Robert Zola Christensen, dansk, och Mari Bacquin, svenska, är språkforskare vid
Lunds universitet. Deras undersökning av danska och svenska gymnasieungdomars
kunskaper i svenska och danska får dem att hävda att de två grannspråken egentligen ska betraktas som två främmande språk.
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Däremot är det mycket färre problem med engelskan. I de två forskarnas undersökning visade det sig
att ungdomarna förstår engelska
extremt mycket bättre än svenska
respektive danska. Vi har aldrig

-Har engelskan blivit vår tids Lingua franca (kontaktspråk)?
-Ja, för ungdomarna. Deras kunskaper i engelska språket
är också mycket större nu än tidigare. När de träffas börjar
de ofta med att tala engelska, men efter en tid upptäcker
de att de trots allt har ett större utbyte av att tala sina
egna språk. Det visar på att språkförståelsen är beroende
av under vilka former och sammanhang som det används.

de nordiska språknämndernas samarbete diskuterades.
Vid mötet presenterade fyra nordiska språkvårdare ett
förslag om en ny nordisk språkorganisation. Syftet ska
vara att värna och stärka den nordiska språkförståelsen  
och språkgemenskapen.
Enligt förslaget ska ett nytt, fast sekretariat inrättas, helst
med placering i Köpenhamn i anslutning till Nordiska
ministerrådet där. Huvuduppgiften för denna nya organisation blir att vara ett sakkunnigt organ åt Nordiska
ministerrådet och Nordiska rådet och därigenom effektivisera arbetet för de nordiska språken. Förslagsställarna
är språkvårdare i Finland, Sverige och Norge.   

Förslag om ny nordisk språkorganisation

D

e nordiska grannspråken tycks alltså glida ifrån varandra. Det bekymrar en del nordiska språkforskare. I
slutet av augusti hölls en språkkonferens i Stockholm där

Med tanke på språksvårigheterna bland gymnasieeleverna i Malmö och Köpenhamn kan också noteras att i
förslaget sägs att grannspråksundervisningen som är speciellt riktad till barn och unga är ”särskilt viktig.”
n

Unge politikere om politik på 140 tegn
Folkeoplysning om Norden for børn og unge sker også
via de sociale medier, som de nordiske lande er helt i
front i brug af. Men hvordan kan Facebook og Twitter
understøtte og styrke det nordiske samarbejde? Vi har
spurgt to ungdomspolitikere, som begge to brænder for
den nordiske sag.

Hvis ikke medierne
vil prioritere det
nordiske stof, så må
vi selv gøre det

– Vi ved, at det er svært at få nordiske sager på forsiden
af Aftenposten eller Politiken. Men hvis ikke medierne vil
prioritere det nordiske stof, så må vi selv gøre det. Sammen kan vi skabe en nordisk dagsorden – fx på sociale
platforme. Hvis ikke vi som nordiske politikere sætter
nordisk politik på dagordenen, hvem skal så gøre det?

Ringe i vandet

D

et politiske Norden slår især igennem under Nordisk
Råds session. Især Twitter simrer af aktivitet under

Sociale medier handler om åbenhed og dialog, fastslår
Silja Borgarsdóttir fra Ungdommens Nordiske Råd. - Man
skal ikke bare sige noget selv, men lytte. Jo mere vi åbner
ørerne og går i dialog, jo synligere bliver vi i det nordiske
samarbejde.
En af dem, som flittigt bruger sociale medier til at sætte
fokus på nordiske sager er Jakob Esmann, præsident for
Ungdommens Nordiske råd. Han mener, at nordiske politikere har et stort ansvar i forhold til at drive interessen
for nordiske spørgsmål i deres egne lande.

Jakob Esmann, DSU, dansk præsident for Ungdommens
Nordiske Råd.

Tema: Fakta om nordisk sprogkoordination

kallat engelska för ett grannspråk, men trots att det anses
vara ett främmande språk förstår ungdomarna det bättre
än grannspråken. Det bör man tänka på när man diskuterar
språksvårigheterna.

Tema: Fakta om nordisk sprogkoordination

hashtagget #nrsession og #unginorden. Silja Borgarsdóttir Sandelin og
Jakob Esmann både deltager og følger debatterne på Twitter, når hele
Norden samles til politisk topmøde.
– Det er begrænset, hvor mange af os, der kan sidde inde i
salen til Nordisk Råds session,
men på Twitter er der ingen
talerække. Vi taler jo om vigtige emner, som berører folk
fra Umeå til Reykjavik, og via
Twitter spredes debatterne ud
som ringe i vandet. ’Kommentatorsporet’ på Twitter får sessionen ud til folk og åbner op
for deltagelse, pointerer Borgarsdóttir Sandelin.

Synlighed kræver mod

N

etop større åbenhed står højt på Jakob Esmanns ønskeliste til
fremtidens nordiske samarbejde. På sociale medier kan folk selv
deltage - og det kan de ikke på samme måde, hvis de åbner en avis
eller tænder for fjernsynet, påpeger han.

Vestfjordene, Island juni 2015
Efter en vel gennemført rejse til Vestfjordene i Island i juni 2014 gentager Lokalafdeling Tårnby-Dragør en tilsvarende 11 dages tur fra 5. til 16. juni i 2015.
Pris 14.600 kr.
Fra Kastrup fredag 5. juni 2015 tidligt
morgen, så vi lander i Island kl. 9 lokal
tid. Hjem tirsdag 16. juni - kl. 01.00.
Maksimum 24 deltagere, da vi bor på
mindre guesthouse langt ude på landet.
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Annonce

– Vi skal være modige og turde at vise, at der både er lange processer,
uenigheder og mange fløje i det nordiske samarbejde. Måske er det
naivt, men jeg synes, at det er vigtigt med åbenhed ud fra et demokratisk synspunkt. Nordiske beslutninger berører alle i Norden, så hvorfor
ikke åbne op for diskussioner undervejs og lade folk være med?, spørger han.
n
(Norden.org)

Henrik Hagemann

Det handler om forståelighed
I mere end 50 år har jeg beskæftiget mig med nabosprogsproblemerne i Norden. Jeg har fulgt dem i Foreningen NORDEN-regi, i Dansk Sprognævn-regi, som Nordisk
Råd-medarbejder og som seminarielærer i faget dansk.
Derfor tillader jeg mig at fremføre nogle ”gammelmandsbetragtninger” – de holder måske ikke for yngre folks vurderinger, men det får så være.

Et kætterisk synspunkt
Synet på nabosprog og nabosprogsundervisning – og
her drejer det sig alene om dansk-norsk-svensk – har i
alt for stor udstrækning været domineret af sprogfolk.
Dygtige sprogmennesker har selvfølgelig syntes at det er
spændende at beskrive forskellene mellem de tre sprog
med faglige briller; det er da godt nok at kende til svensk
supinum eller den norske jamvektsregel. Men det spiller
ikke den store rolle for forståeligheden.
Forståeligheden er nært forbundet med bekendtheden.
Da jeg sidst i 1960-erne var lærer i København, var det
ingen sag at undervise med svenske tekster, for eleverne
var vant til at når de ikke gad se dansk fjernsyn, slog de
over på svensk – og det var altså ikke med nogen form
for undertekster.
Da jeg så i 1970 kom til Kolding, var det tydeligt at mine
lærerstuderende dér anså svensk for at være på linje med
en serbokroatisk dialekt hvad forståelighed angår. De var
fortrolige med tysk, fordi de skiftede over til tysk fjernsyn
når de ikke gad se dansk.
De studerende der havde dansk som linjefag, skulle
naturligvis have nogen indføring i de specielle sproglige
træk ved henholdsvis svensk og norsk. Til det formål
duplikerede jeg de nødvendige oversigter over udtale og
bøjning. Duplikatet om svensk fyldte ét ark, og duplikatet
om norsk (både nynorsk og bokmål) fyldte ét ark. Det var
hvad der sprogligt-fagligt skulle til.
At undervise i nabosprog er altså ingenting i sammenligning med at undervise i fremmedsprog. Jeg vil påtage mig
at lære næsten hvem som helst det sprogligt-teoretiske
stof om nabosprogene på en uge, som det vil tage fem år
om et fremmedsprog.
Lad os derfor få rykket nabosprogsundervisningen væk
fra at være et parentetisk indslag i modersmålsundervis-

ningen. De reelle problemer drejer sig om bekendthed og
forståelighed, ikke specielt sprogstof.

Vi forstår hinanden
når vi har brug for det – basta
Når det nu forholder sig sådan, at det ikke så meget er
sproglige problemer der er sagen – det er kun nørder
som mig, der er interesserede i at sammenligne stød/
ikkestød i dansk (mord vs. mor) med accent 1/accent 2 i
norsk og svensk -  når det forholder sig sådan, indebærer
det selvfølgelig at undervisningen i norsk og svensk ikke
skal være en sprogundervisning.
Det skal være en undervisning hvor teksterne/materialet
har interesse for deres indhold. I 70-erne med ungdomsoprør osv. var det ingen sag at undervise med svenske
tekster af typen ’Sånger om kvinnor’ på et hold med flest
kvindelige studerende, og det var altså ingen sag for Halldis Moren Vesaas på klingende nynorsk at fastholde en
gruppe danske tilhørere, som aldrig havde været i nærheden af nynorsk før.
Derfor: Når I skal undervise i norsk og svensk, skal det
netop ikke være i norsk eller svensk, men med norsk eller
svensk. I bør vælge tekster/materiale som er indholdsmæssigt relevant i en eller anden forstand. Og husk så
altid på at når vi taler om norsk og svensk, drejer det sig
om forståeligheden – man skal forstå det man læser eller
hører. Når vi taler om fremmedsprog, skal man ikke blot
forstå det man læser eller hører, man skal også kunne tale
og skrive sproget. Der er pokker til forskel.
De politiske argumenter for at inddrage norsk og svensk
materiale i al undervisning er enkle og åbenlyse: Med
norsk og svensk inden for horisonten får vi et sprogsamfund med ca. 20 millioner mennesker, og vi åbner
for nogle samhandelsmuligheder af store dimensioner.
Danmarks samhandel med Sverige og Norge er allerede
nu relativt 4 gange større end vores samhandel med
Tyskland; Tyskland har 80 millioner indbyggere, Norge og
Sverige tilsammen 15-16. Alligevel handler vi mere med
Norge og Sverige end med Tyskland.
Det er ganske enkelt for tåbeligt ikke at udnytte potentialet kulturelt og politisk.
n
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Udlandet sætter Norden på menuen
Af Peter Fjerring, erhvervskonsulent
Ny undersøgelse viser, at det nordiske køkken lige nu er den mest efterspurgte gastronomi på verdensplan.
Den styrkeposition indebærer nye
muligheder for vores fødevareerhverv og for at profilere Norden.
Kommer man med toget til Haag
og går ud af hovedbanegården, er
butikken Northbound det første,
man ser. Her er det muligt at købe
både mad, tøj og design fra de nordiske lande. Stedet er ifølge Haags
turistkontor den mest trendy butik i
deres hovedstad lige nu. At dømme
efter de mange kunder, der strømmer ind og ud af butikken, falder
dens koncept i hollændernes smag.
Også i USA kommer det nordiske på
menuen. I 2016 åbner kokken Claus
Meyer en 1.200 kvadratmeter stor
restaurant og madmarked i New
Yorks hovedbanegård, Grand Central
Station. Ifølge planen bliver der tale
om et kæmpe mad- og spiseområde
med detailhandel og restauranter i
både den billige og dyre ende.

Førsteplads til Norden
Og at nordisk mad er populært lige
nu – ikke bare i Holland og USA men
globalt – viser en ny undersøgelse fra
det engelske konsulentfirma Focus
Management Consultants. De arbejder med rekruttering af ledere
til fødevarebranchen.

mest markante gastronomiske trend
på verdensplan. Undersøgelsen er
blevet til ved at se på af omtale i fagblade, menukort på fremtrædende
restauranter og på hvad førende kokke interesserer sig for. Her kommer
Norden ind på en klar førsteplads.

Ti år med nordisk mad
Det nordiske køkken udspringer af
et symposium, der blev afholdt i
november 2004 i København. Initiativet til arrangementet kom fra de
to kokke Claus Meyer og René Redzepi. De samlede opinionsdannere
fra hele verden til diskussioner om
potentialet i nordisk madlavning.
Symposiets grundlæggende idé var
at udvikle et nyt madkoncept, som
skulle sætte nordisk mad på verdenskortet. Det mundede ud i et manifest
om et ”Nyt nordisk køkken”, der med
sine ti bud har været hjørnestenen
i udviklingen det seneste årti. Buddene drejer sig blandt andet om
anvendelse af råvarer fra Norden,
kvalitet og smag, kombinationen af
traditioner og fornyelse og så må
maden gerne afspejle årstiden.
Manifestet blev i 2005 anerkendt af
Nordisk Ministerråd som det officielle grundlag for den nordiske madkultur.

Undersøgelsen, hvis
konklusion her er
vist med en figur,
fortæller, at det
nordiske køkken i 2014
er den
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Forbrugerne ønsker
autenticitet
En af dem, der i flere år har fulgt det
nordiske køkken, er Martin Bregnballe fra Nordic FoodWorks. Han har
en bred erfaring med fødevarer –
som direktør i Meyers, brand manager i Nestlé og ejer af det økologiske
suppefirma ”Fields of flavour”.
Nordic Foodworks formidler erfaring
og rådgivning inden for fødevarer og
madoplevelser, baseret på idéen om
nordisk mad som bærer af oplevelse,
smag og sundhed. Martin Bregnballes forklaring på det nordiske køkkens succes handler om, at mange
forbrugere søger ægthed og autenticitet:
– I hele den vestlige verden ser vi en
interesse for lokale fødevarer. Det
gælder for eksempel også i USA. Når
denne udvikling er kommet til at stå
stærkt i de nordiske lande, bunder
det blandt andet i, at ambitiøse,
gastronomiske iværksættere i Norden i det sidste årti har startet fra
bunden og ”malet på et tomt lærred”. Efter flere årtier med industrialisering af fødevareproduktionen har
der været et særligt behov for en ny
kulinarisk retning – og ret frie rammer for at definere den. Samtidig
har der internationalt været en efterspørgsel efter nye madretninger, og
mange der ville prøve noget andet
end fransk og italiensk mad,
forklarer han.
Det nordiske køkken forener
høj kvalitet med en gastronisk oplevelse. (Foto: Liv
Lønne Dille/norden.
org.)
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Fødevarernes IKEA
Han ser et stort forretningspotentiale i det nordiske køkken:
– Det nordiske køkken byder på nye
muligheder for erhvervslivet for at nå
ud til flere kvalitetsbevidste forbrugere på hjemme- og eksportmarkederne. Det gælder ikke blot mindre,
håndværksprægede producenter,
men også større fødevarevirksomheder, hvor Arlas unikaserie eller Carlsbergs micro-bryggeri Jacobsen er
gode eksempler. På sigt behøver der
ikke være tale om nicheprodukter,
men også bredt appellerende produktserier, der afspejler de nordiske
værdier, et ”fødevarernes IKEA” med
kvalitetsvarer til rimelige priser.
På spørgsmålet om, hvorvidt succesen kan vare ved eller der er tale
om et forbigående modefænomen,
svarer Martin Bregnballe:
– Nyhedsværdien vil naturligvis
aftage noget, men der er sket en
udvikling på fødevareområdet i Norden, der ikke kan rulles tilbage, og
internationalt set har det nordiske
køkken slet ikke toppet endnu. Der
er tværtimod masser af muligheder
fremadrettet.

Interesse for nordisk
brødkultur
En stor virksomhed, der interesserer sig for nordisk fødevarekultur, er
bageriet Pågen. Det er svensk, har
1.400 ansatte og ligger i Malmø med
produktion både her og i Gøteborg.
Pågens administrerende direktør,
Tørk Furhauge, er dansk, og han står
i spidsen for en virksomhed, der også
har fået blik for udviklingen inden for
nordisk mad. Han forklarer:
– Vi ser hos Pågen en stigende
opmærksomhed blandt forbrugerne
for vores brødkultur i Norden. Hvor
forbrugerne interesserer sig for, hvor
ingredienserne og opskrifterne kom-

mer fra. Vi har en mangfoldig brødkultur med stor forskel på dansk og
finsk rugbrød, et stort forbrug af
friskbagt brød i Norge og et meget
sødere svensk brød, end vi danskere
er vant til. Så Pågen følger nært hele
udviklingen med nordisk mad, samtidig med at vi ikke er nicheproducent
men satser på brødprodukter, som
falder i de flestes smag.

Frisk fra Sverige
Pågen startede for et par år siden
med eksport af brød til Tyskland og
har også her mærket en stor interesse for det nordiske:

Skandinavien er globalt set den stærkeste gastronomiske trend lige nu.
Søjlernes farver – gul: forbrugere med
lynhurtig tilpasning til nye tendenser,
grøn: forbrugere med en forholdsvis
hurtig tilpasning, blå: forbrugere der
langsomt tilpasser sig nye fødevaretendenser, pink: de meget langsomme
forbrugere. Det nordiske køkken
appellerer således både til forbrugere
med hurtig og langsom tilpasning.

– Vi oplever, at tyskerne ser det som
et kvalitetsmærke, at vores indpakning er mærket ”Frisch aus Schweden”. Og alt vores brød, også til eksport, produceres faktisk i Sverige,
og fragtes på få timer til Tyskland.
Mange tyskere forbinder Sverige, og
for den sags skyld Norden generelt,
som et område med ren luft og natur.
Og tiltro til producenten er noget af
det allervigtigste for en fødevarevirksomhed, er budskabet fra Tørk
Furhauge.
Pågen er dermed et af flere eksempler på virksomheder, hvor den
nordiske fødevareudvikling indgår
i forretningsplanen, og tidligere i
år udgav Pågen rapporten ”Bröd
så in i Norden”, som kan hentes på
virksomhedens hjemmeside. Den
handler om nordisk brødkultur, nye
fødevaretendenser og bekæmpelse
af madspild.
Værdier og forretning
Med andre ord: Det nordiske køkken repræsenterer både de nordiske
værdier omkring enkelthed og renhed og er samtidig en udvikling med
et stort potentiale for vores fødevarevirksomheder. Og dermed et af
svarene på det altid vigtige spørgsmål om, hvad nordisk erhvervsliv
fremover skal leve af.
n
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