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Det nordiske klasserum  

Nordspråkskonference om nordisk didaktik. Fredag den 18. november 2016 kl. 8.30- 16.00 

Konferencen er den 6. nordiske konference med nordisk didaktik som tema. Konferencen er tænkt 

som en inspirationsdag, der skal give deltagerne indblik i aktuelle udviklingstiltag inden for det 

nordiske område. Vi har derfor fokus  på erfaringsopsamling og videndeling omkring projekter, der 

har undervisning i det nordiske som omdrejningspunkt. Konferencen tilrettelægges i et 

samarbejde mellem Nordspråk og  Nordiske Sprogpiloter og støttes af Nordisk Ministerråd.  

 

Målgruppe: Grundskolelærere, gymnasielærere,  læreruddannere og lærerstuderende 

Pris: 300 DKK, Studerende 100 DKK  

Tilmelding senest den 1. november 2016 

 

Program: 

8.30-9.00: Kaffe, morgenmad og registrering 

9.00:  Velkomst og åbning af konferencen 

 

9.15-10.15: Tom Steffensen: ”Nabosprog i danskundervisningen – nogle resultater fra en 
undersøgelse af kommunikation og pædagogisk praksis i et netbaseret skoleprojekt” 
 
I oplægget vil jeg præsentere nogle resultater fra mit ph.d.-projekt om nabosprog i 
danskundervisningen. På den baggrund vil jeg diskutere, hvilken relevans den skandinaviske 
tradition for nabosprogsundervisning har eller kan have i dag, og hvordan konkrete aktiviteter 
med nabosprog kan tilrettelægges. Et særligt fokus er brug af digitale medier til understøttelse 
af elev-til-elev kommunikation i undervisningen.   
 
Tom Steffensen er PH.d. studerende på Roskilde Universitet.  
 

10.15-11.00: Stian Haarstad: ”Hvordan fordtå og bruke en nordmann. Om nabospråklæring som 

dannelsesprosess» 

Å arbeide med nabospråk handler blant annet om å lære om det språksosiale klimaet i 

nabolandene. Norge, Sverige og Danmark skiller seg delvis fra hverandre på dette punktet, og det 

har sitt å si for hvilke hindre man møter i samtale med naboen. Norge er kjent for sin relativt høye 

grad av variasjonstoleranse, og det fører med seg både fordeler og ulemper. Med den norske 



 

Nordatlantens Brygge, Strandgade 91, 1401 København K 

 

språksituasjonen som bakteppe vil dette innlegget belyse hvordan læring om naboenes språk kan 

ses i sammenheng med dannelse/bildning – et omstridt begrep i skolesammenheng. 

Stian Hårstad har doktorgrad i språkvitenskap og arbeider som førsteamanuensis ved Institutt for 

språk og litteratur ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Han ga 

i 2015 ut læreboka Nabospråk og nabospråkundervisning (Cappelen Damm Akademisk) spesielt 

rettet mot grunnskolelærerutdanninga. 

 

11.00-11.15: Kaffepause  

 

11.15-12.00:  Peter Hobel, Syddansk Universitet. ” Sprogmøder ( mundtligt og skriftligt) mellem elever 

fra de nordiske lande herunder udvekslingsprojekter i folkeskolens ældste klasser og gymnasiet. 

Peter Hobel er lektor og Cand. mag på Syddansk Universitet.  

 

12.00-13.00: Frokost 

 

13.00-14.45: Besøgsstationer med præsentationer af nordiske projekterfaringer 

 

14.45-15.00: Kaffepause 

 

15.00-15.45: Cathrine Stenrøs (DK) og Bettina Bjørn (NO,  Københavns Universitet: ”Blandinavisk: 

sprogtilpasning, holdninger og identitet på en skandinavisk arbejdsplads” 

 

Forskere ser dystert på unge skandinavers nabosprogforståelse, men hvordan er situationen på en 

skandinavisk arbejdsplads? Hvordan sikrer man forståelse på en skandinavisk arbejdsplads, og hvilke faktorer 

er medbestemmende for, hvordan medarbejderne tilpasser deres sprog til hinanden? Vi har observeret og interviewet 

ansatte på et skandinavisk callcenter for at besvare disse spørgsmål, og vi kommer blandt andet frem til, at de skandinaviske 

sprog dominerer, og at engelsk næsten udelukkende har en opklarende funktion, når alt andet fejler. De skandinaviske sprog 

tales dog sjældent rent blandt de ansatte, og kombinationen af de mange tilpasningsmåder og sprogvarianter kaldes 

populært "blandinavisk" på callcentret. På grund af daglig kontakt med kunder og kolleger fra forskellige skandinaviske 

lande, og for at øge deres karrieremuligheder, har de ansatte interesse i – og er højst motiverede til  at lære at forstå og 

gerne også tale flere skandinaviske sprog. 

Cathrine Stenrøs (DK) og Bettina Bjørn (NO) er begge cand. mag. i sprogpsykologi fra Københavns 

Universitet: Blandinavisk: sprogtilpasning, holdninger og identitet på en skandinavisk arbejdsplads 

 

 

16.00: Afslutning og tak for i år 

 


