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1.0 Indledning 

”Det er min evige dårlige samvittighed”. Min praktiklærer var meget klar i mælet, da hun hørte, at 

jeg ville skrive om nabosprogsundervisning i mit bachelorprojekt. Hun syntes, at projektet lød 

spændende, men hun fortalte også, at hun ikke følte, at hendes egen nabosprogsundervisning var 

særligt god, og det gik hende tydeligvis på. 

Min praktiklærer var ikke den eneste på min praktikskole, Tirsdalens Skole i Randers, som havde 

det svært med nabosprogsundervisningen. Ved et møde for alle dansklærere skulle lærerne i 

fællesskab komme frem til nogle mål for, hvad eleverne på skolen skal have af viden og 

kompetencer i dansk, når de afslutter 9. klasse. Vi blev delt op i grupper, og hver gruppe fik et 

overordnet tema, de skulle arbejde inden for. Den gruppe jeg blev en del af fik temaet 

kommunikation, og her bød jeg ind med, om det ikke skulle være et mål for eleverne, at de skulle 

have kompetencer inden for norsk og svensk. Reaktionen blandt lærerne i gruppen var splittet. En 

enkelt var meget entusiastisk omkring ideen, men de fleste andre virkede ikke til at synes om den. 

De mente, at det var svært, og de kunne ikke se nødvendigheden af et sådant punkt. 

Det endte dog med at punktet blev skrevet ind i dokumentet. Til slut skulle der samles op på, hvad 

grupperne var nået frem til, og her var en af de erfarne lærere ordstyrer. Da vi nåede til punktet om 

nabosprogsundervisning, stoppede hun op og sagde dette: ”Viden om fællesnordiske sprog og 

kulturer? Det punkt tror jeg bare, jeg glemmer i min undervisning.” 

Undervisning i svensk og norsk er en fast del af danskfaget. I Forenklede Fælles Mål er der mål for 

svensk og norsk på samtlige klassetrin (Undervisningsministeriet, 2017a), og det er bestemt ikke 

nyt med fokus på nabosprogene. Alligevel var lærerne på Tirsdalens Skole ikke begejstrede for 

undervisningsemnet, så man kan spørge sig selv, hvorfor de har denne modvilje. 

I en verden hvor flere og flere taler engelsk, og hvor især mange skandinaver kommunikerer ganske 

udmærket på engelsk, kan man også spørge sig selv, om undervisning i nabosprog overhovedet er 

nødvendig. Derfor vil jeg i dette projekt undersøge, hvorfor vi stadig har nabosprogundervisning i 

Danmark, og hvad eleverne kan få ud af denne undervisning. Jeg vil undersøge læreres holdninger 

til nabosprogsundervisning og spørge ind til, hvordan de underviser i nabosprog, og hvad de tænker 

om effekterne af den. Derefter vil jeg på baggrund af forskning og lærernes udsagn komme med en 

vurdering af, om nabosprogsundervisning stadig er relevant, og hvordan man kan tilrettelægge en 

god nabosprogsundervisning. Til sidst vil jeg diskutere og vurdere, om det stadigvæk er relevant at 
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undervise i nabosprog i folkeskolen, og om der skal ske ændringer i måden, der undervises på, så 

både lærere, elever og lovgivere kan se meningen med undervisningen. 

 

2.0 Problemformulering 

Er det relevant for elever i den danske folkeskole at modtage nabosprogsundervisning, hvad er 

lærernes forhold til nabosprogsundervisningen, og hvordan kan man som lærer tilrettelægge en god 

nabosprogsundervisning? 

 

3.0 Metode 

3.1 Undersøgelsesmetode 

Centralt for min analyse i denne opgave vil være to kvalitative interviews, som jeg har lavet med 

dansklærere fra Tirsdalens Skole i Randers den 7. marts 2018. Som forberedelse til disse interviews 

havde jeg lavet en spørgeplan, som jeg dog kun fulgte løst i løbet af interviewet, fordi jeg stillede 

flere opfølgende spørgsmål til interviewpersonernes udsagn. Dermed var begge mine interviews 

semistrukturerede (Brinkmann & Tanggaard, 2010) 

I mine interviews var mit primære mål at spørge ind til lærernes egne erfaringer og tanker om 

nabosprogsundervisning. Derfor har jeg brugt fænomenologien som kvalitativ forskningsmetode, 

fordi det i denne tilgang er altafgørende at sikre sig så god en forståelse af interviewpersonens 

livsverden som muligt uden at lade sin egen livsverden påvirke forståelsen (Brinkmann, Jacobsen, 

& Tanggaard, 2010). I praksis er det dog svært fuldstændig at tilsidesætte sin egen forforståelse, så 

derfor har min forskningsmetode også været præget af en smule hermeneutik. Denne 

forskningsmetode påstår, at vi kun kan forstå verden gennem en forforståelse (Brinkmann & 

Tanggaard, 2010). 

Transskriptioner af udvalgte passager fra begge interviews kan findes i Bilag 2. I mine 

transskriptioner har jeg i øvrigt tilstræbt at lægge mig så tæt som muligt op ad, hvad 

interviewpersonerne sagde. Derfor kan der være fejl og kluntede formuleringer i citaterne, fordi de 

er taget direkte fra talesprog. 
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Ud over mine to semistrukturerede interviews har jeg også et enkelt elektronisk interview over e-

mail. Det er foretaget med Lis Madsen, der er uddannelsesleder på Læreruddannelsen Zahle og 

projektleder for Nordiske Sprogpiloter, for at høre, hvordan hun tænker, at lærerne oplever 

nabosprogsundervisningen. Interviewet over e-mail kan findes i Bilag 3. 

Den kvalitative metode kan ikke bruges til at sige noget om, hvordan det generelt står til med 

nabosprogsundervisningen (Brinkmann & Tanggaard, 2010), så derfor har jeg valgt også at 

inddrage kvantitative undersøgelser, som forskere står bag. 

 

3.2 Kvantitative undersøgelser 

I dette bachelorprojekt vil der være henvisninger til flere forskellige kvantitative undersøgelser, der 

handler om nabosprogsundervisning. Herunder vil jeg præsentere de to undersøgelser, jeg har 

benyttet mig mest af i dette projekt. Grunden til at jeg har valgt at benytte mig mest af disse to, er, 

fordi de begge har undersøgt, om skoleelever har modtaget nabosprogsundervisning, og hvor meget 

eleverne har lært af denne undervisning. 

I 2005 offentliggjorde de svenske forskere Lars-Olof Delsing og Katarina Lundin Åkesson 

rapporten Håller språket ihop Norden?. Her havde de undersøgt danske, svenske og norske unges 

nabosprogsforståelse ved at teste deres forståelse af et videoklip, en nyhedsoplæsning og en 

avisartikel på de andre skandinaviske sprog (Delsing & Åkesson, 2005). Delsing og Åkessons 

undersøgelse er den nyeste undersøgelse, der omfatter nabosprogsforståelsen i både Danmark, 

Norge og Sverige, og derfor er den relevant i mit projekt. I deres undersøgelse testede de 

nabosprogsforståelsen hos gymnasieelever i København, Aarhus, Stockholm, Malmö, Oslo og 

Bergen. Derudover spurgte de også ind til, om disse elever havde modtaget nabosprogsundervisning 

på et tidspunkt i deres skoletid, og de sammenlignede testresultaterne for de, der havde modtaget 

nabosprogsundervisning, og de som ikke havde (Delsing & Åkesson, 2005). 

I 2017 offentliggjorde den danske cand.mag. Karoline Lassen sin rapport Interskamdinavisk. Her 

undersøgte hun, om danske unges norske sprogforståelse er blevet forbedret af at se den norske tv-

serie Skam (Lassen, 2017). Ved at lade sig inspirere af og bruge en lignende testmetode som den 

Delsing og Åkesson brugte, undersøgte hun sprogforståelsen hos elever på Silkeborg Gymnasium. 

Herefter sammenlignede hun resultatet for dem, der har set Skam, og dem der ikke har. Derudover 

undersøgte hun også resultaterne hos de elever, der i løbet af deres skoletid har modtaget 
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nabosprogsundervisning, og de som ikke har (Lassen, 2017). Dette er relevant for mit projekt, fordi 

det giver mig muligheden for at se, hvor meget sprog elever lærer af nabosprogsundervisning i 

forhold til, hvor meget de lærer af frivilligt og interessedrevet at se en tv-serie på et af 

nabosprogene. 

 

4.0 Teoriafsnit 

I mit teoriafsnit vil jeg præsentere baggrunden for nabosprogsundervisning, herunder hvad 

nabosprog egentlig er, hvorvidt svensk og norsk kan karakteriseres som nabosprog til dansk, og 

hvilken historisk baggrund der er for samarbejde mellem Danmark, Sverige og Norge. Herefter vil 

jeg undersøge nabosprogsundervisningen i de tre lande og kigge på, hvilken lovgivning hvert land 

har om denne undervisning. Dernæst vil jeg kigge på, hvilke argumenter der er for, at vi har 

nabosprogsundervisning. Dette afsnit vil blive efterfulgt af et afsnit om, hvordan det rent faktisk står 

til med nabosprogsundervisningen i folkeskolen i dag, og hvilke udfordringer der præger denne 

undervisning. Herefter kommer et afsnit, hvor argumenterne for nabosprogsundervisning og 

nabosprogsundervisningens nuværende tilstand kort bliver opsummeret. Som opfølgning på dette, 

vil jeg slutte mit teoriafsnit af med at beskrive en sprogdidaktikers bud på, hvordan 

nabosprogsundervisningen skal ændres for at øge elevernes udbytte af undervisningen. 

Hele mit teoriafsnit vil især lægge vægt på, hvordan nabosprogsundervisningen ser ud i Danmark, 

men jeg vil også fokusere en smule på, hvordan den ser ud i Sverige og Norge. 

 

4.1 Nabosprog 

I dette bachelorprojekt vil jeg definere dansk, svensk og norsk1 som nabosprog, men inden jeg går i 

gang med at kigge på nabosprogsundervisning, vil jeg først skrive om, hvad nabosprog er og kigge 

på, om dansk, svensk og norsk overhovedet er nabosprog. Ifølge den danske cand.mag. og 

uddannelsesleder på Læreruddannelsen Zahle Lis Madsen kan nabosprog defineres således: 

”Nabosprog er sprog, der er så nært beslægtede syntaktisk, morfologisk og i forhold til leksikon og 

udtale, at personer fra de pågældende lande umiddelbart kan forstå hinanden” (Madsen, 2016, s. 

91). Her kan det være svært at bedømme, hvad der skal til for at man umiddelbart kan forstå et 

                                                           
1 Når jeg i dette projekt omtaler norsk, mener jeg, med mindre andet er angivet, altid bokmål. 
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andet sprog, men ifølge Lis Madsen er det kendetegnende for nabosprog, at de ligger så tæt på 

hinanden, at skoleelever kan lære talt og skrevet nabosprog med en relativt lille indsats (Madsen, 

2016). 

Spørgsmålet er så, hvor tæt på hinanden de tre sprog ligger. Lingvisten Charlotte Gooskens har 

kigget nærmere på de leksikalske forskelle i de tre sprog. Hun har kigget på tekster på hvert af 

sprogene og fundet ud af, hvor mange såkaldte ikke-kognater, der er i hver. Ikke-kognater er ord, 

der er historisk ikke-relaterede til ens eget sprog, og som en person derfor ikke har en chance for at 

forså betydningen af uden foregående viden (Gooskens, 2006). Hun nåede frem til, at hvis man som 

dansker læste den svenske tekst, ville 2,6 % af ordene være ikke-kognater, mens bare 1,2 % af 

ordene i den norske tekst ville være ikke-kognater (Gooskens, 2006). Dermed kan det fastslås, at vi 

har ganske gode forudsætninger for at læse hinandens sprog, for langt de fleste af ordene vil være 

forbundne med ord, vi enten bruger eller har brugt på vores eget sprog. 

Gooskens har også målt de fonetiske forskelle på de tre sprog, og her bliver forskellene større. Hun 

fik børn fra forskellige skandinaviske byer til at læse en nyhedstekst op, der var oversat til hvert af 

sprogene. Derefter fik hun en professionel fonetiker til at transskribere oplæsningerne fonetisk, 

hvorefter de blev sammenlignet. Resultatet af denne undersøgelse viser, at der for en dansker er 

omkring 28 % fonetisk afstand til svensk og omkring 21 % afstand til norsk (Gooskens, 2006). Så 

selv om den fonetiske afstand er langt højere end den leksikalske, er det stadig karakteristisk, at 

udtalerne lægger sig forholdsvis tæt op ad hinanden. Men den store afstand imellem henholdsvis de 

fonetiske og leksikalske forskelle vidner dog om, at det kan være nemmere at læse nabosprog end at 

forstå talt nabosprog. 

Alt i alt kan det være svært at bedømme, hvad der skal til for at noget er et nabosprog. Charlotte 

Gooskens undersøgelse viser dog, at dansk, svensk og norsk ligger forholdsvis tæt på hinanden 

fonetisk og især leksikalsk. Selvfølgelig er det sådan, at det er meget sværere at forstå et nabosprog, 

end det er at forstå sit modersmål, men når sprogene ligger så tæt på hinanden, kan det tyde på, at 

de lever op til Lis Madsens definition for nabosprog. 

 

4.2 Historisk samarbejde mellem Danmark, Sverige og Norge 

67 år. I så lang tid har Danmark, Norge og Sverige de facto fungeret som én samlet stat. I 1397 

indgik de tre lande en aftale om at indgå i en fælles union – den såkaldte Kalmarunion (Lund, 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2018



VIA University College Nabosprogsundervisning – Den evige dårlige samvittighed Thomas Sjølund Abildsten 

Læreruddannelsen i Aarhus Bachelorprojekt, april 2018 Studienummer: 222436 

Side 9 af 43 

 

2006). Unionen holdt stand ind til Sverige trak sig ud i 1464, men Danmark og Norge blev ved med 

at være én samlet stat ind til 1814, hvor Danmark måtte afstå Norge til Sverige efter 

Napoleonskrigene (Skovmand, 2014). 

Historien om Kalmarunionen siger meget om det historisk tætte bånd, der er mellem de tre lande. 

Det havde eksisteret allerede inden Kalmarunionen, og skulle også fortsætte længe efter. Det kunne 

for eksempel ses i midten af 1800-tallet, hvor der opstod nye tanker om nordisk broderskab og 

skandinavisme (Lund, 2006), og de tanker er i tidens løb blevet konkretiseret gennem forskellige 

institutioner. 

I 1952 kom den første rigtige politiske institution, nemlig Nordisk Råd (Lund, 2006). Her sidder 

politikere fra alle nordiske lande, og de samarbejder om at fremme nordisk kulturfællesskab. 

Hensigten med samarbejdet i Nordisk Råd blev konkretiseret i 1962, hvor Helsingforsaftalen blev 

indgået. Her står det blandt andet, at institutionen skal fremme det nære nordiske fællesskab, og i 

aftalens artikel 8 står det, der er grundlaget for hele dette projekt. I artikel 8 bliver det nemlig 

fastslået, at skolerne i de nordiske lande skal sørge for at undervise i andre nordiske landes sprog, 

kultur og almene samfundsforhold (Nordisk Råd, 1962). På baggrund af denne artikel er det 

indskrevet i skoleloven for både Danmark, Norge og Sverige, at eleverne skal arbejde med 

hinandens sprog, og selv om det er længe siden, Helsingforsaftalen blev underskrevet, gælder 

indholdet stadig. I 2006 er den seneste hensigtserklæring om den nordiske sprogforståelse skrevet i 

Deklaration om nordisk sprogpolitik. Her er en af målsætningerne, ”At alle nordboere kan 

kommunikere med hinanden, først og fremmest på et skandinavisk sprog” (Nordisk Ministerråd, 

2007, s. 12). Dermed er undervisning i nabosprogsforståelse stadig et politisk ønske, og i det 

kommende afsnit bliver der kigget nærmere på, hvad der ifølge lovgivningen ønskes, at eleverne 

skal kunne efter undervisningen i nabosprog. 

 

4.3 Nabosprogsundervisning i Danmark, Norge og Sverige 

Som beskrevet i forrige afsnit fastslår Helsingforsaftalens artikel 8, at der i alle nordiske lande skal 

undervises i de nordiske nabosprog. Aftalen specificerer dog ikke hvor meget og hvordan, der skal 

undervises i de sprog, så derfor er det op til de enkelte lande at afgøre, hvor meget 

nabosprogsundervisning skal fylde i undervisningen. 
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I Danmark er nabosprogsundervisningen en del af de Forenklede Fælles Mål i faget dansk. Under 

kategorien Kommunikation, Sprog og kultur er der for hvert undervisningstrin mål for, hvad 

eleverne skal kunne af svensk og norsk. På 1.-2. klassetrin skal eleverne ifølge fælles mål kunne 

forstå lette svenske og norske ord og udtryk samt have viden om forskelle og ligheder mellem de 

nordiske sprog (Undervisningsministeriet, 2017b). Efterhånden som eleverne bliver ældre, bliver 

målene også sværere, og i 7.-9. klasse skal eleverne have viden om norsk og svensk i letforståelig 

form og være i stand til at kommunikere med svenskere og nordmænd (Undervisningsministeriet, 

2017c). Dermed lever målene op til målsætningen i Deklaration om nordisk sprogpolitik om, at 

nordboere skal være i stand til at kommunikere med hinanden. Men i og med at eleverne kun skal 

have viden om svensk og norsk i letforståelig form, kan det udledes, at eleverne ikke behøver at 

kunne kommunikere flydende på svensk eller norsk, men at de i stedet skal være i stand til at forstå 

disse sprog så godt, at de kan have en samtale med en svensker eller nordmand, hvor begge taler sit 

modersmål. 

I Norge er de ikke helt lige så ambitiøse for elevernes nabosprogskompetencer. Det norske 

uddannelsessystem er bygget op omkring Kunnskapsløftet, hvor der står, hvilke kompetencer 

norske skoleelever skal have efter forskellige klassetrin (Aase, 2006). Her står der intet om 

nabosprogsundervisning i de mindste klasser. Første gang kompetencer i dansk og svensk er nævnt, 

er efter 4. klasse, hvor eleverne skal kunne forstå noget svensk og dansk tale. Efter 7. klasse skal 

eleverne kunne forstå og gengive informationer fra svenske og danske tekster og efter 10. klasse 

skal eleverne kunne lytte til, forstå og gengive information fra talt dansk og svensk 

(Utdanningsdirektoratet, 2013). Dermed er der i Norge stort fokus på, at eleverne skal kunne forstå 

nabosprogene, men der er ingen krav om, at eleverne skal kunne kommunikere med danskere eller 

svenskere. 

I det svenske uddannelsessystem har Kursplanerne en tilsvarende funktion som Forenklede Fælles 

Mål i Danmark og Kunnskapsløftet i Norge (Prage, 2006). I kursplanerne er der dog ikke mål for, 

hvad eleverne skal kunne for hvert klassetrin. De består i stedet af regler for, hvad eleverne skal 

stifte bekendtskab med i løbet af deres skoletid. I kursplanen for svensk står der, at eleverne skal 

møde og være bekendte med nordiske nabosprog og nationale minoritetssprog (Skolverket, 2017). 

Dermed bliver dansk og norsk sidestillet med svenske minoritetssprog, som for eksempel samisk og 

finlandssvensk. I kursplanen for svensk er Norden nævnt flere gange, men den er altid nævnt i 

forbindelse med andre lande. Når det kommer til litteratur, står der for eksempel, at eleverne skal 

stifte bekendtskab med litteratur fra Sverige, Norden og den øvrige verden (Skolverket, 2017). I 
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tidligere læreplaner for det svenske uddannelsessystem havde de nordiske sprog deres eget punkt i 

kursplanen, men det er sidenhen blevet fjernet og er kommet til at fylde mindre og mindre (Prage, 

2006). I den nuværende kursplan for de svenske skoleelever er der da heller ikke nogen 

hensigtserklæringer om, at eleverne skal kunne forstå eller bruge dansk og norsk. Det eneste krav 

er, at de skal møde og være bekendte med de danske og norske sprog. 

 

4.4 Argumenter for nabosprogsundervisning 

Forrige afsnit redegjorde for, at Danmark, Norge og Sverige alle har indskrevet i deres 

undervisningslovgivning, at skoleelever skal undervises i nabosprogene. Når man kigger på, hvorfor 

nabosprogsundervisningen stadig er en del af de tre landes folkeskoler, er der især to argumenter, 

der går igen - et kulturelt argument og et sprogligt argument. Det første argument fremføres primært 

af politikere og i lovgivningen, mens det sidste primært fremføres af sprogforskere. Herunder følger 

en redegørelse for begge argumenter. 

 

4.4.1 Det kulturelle argument 

Et af hovedargumenterne for at vi overhovedet skal have indskrevet i lovgivningen, at der skal 

undervises i andre nordiske sprog er, at der er en idé om, at vi i Norden har en fælles kultur- samt 

rets- og samfundsopfattelse (Nordisk Råd, 1962). Ideen om at der findes en speciel 

’skandinavisme’, som vi skal værne om, opstod tilbage i 1700-tallet og siden da, er der gjort mange 

forskellige tiltag for at bevare den fælles kultur (Lassen, 2017). 

Det er dog længe siden, at ideen om skandinavisme opstod, og man kan med rette spørge sig selv, 

om ikke der er sket en udvikling siden da, der har ført landene i forskellige retninger. Her er det dog 

værd at huske på, at både Danmark, Norge og Sverige har den universelle velfærdsmodel, der er 

karakteriseret af høj skat og omfordeling til hele befolkningen (Christiansen & Nørgaard, 2012). 

Dermed kan man i hvert fald sige, at vores samfundsopfattelse stadig minder meget om hinanden. 

Når det kommer til kultur kan det være lidt sværere at nå frem til, hvor meget vi minder om 

hinanden. Alligevel kan det konstateres, at musik og tv-programmer ofte kan blive populære på 

tværs af skandinaviske lande, og når det kommer til fiktion, er der opstået en genre, der i store dele 

af verden er kendt som nordic noir og anses som særligt skandinavisk (Oxford Dictionaries, 2018). 
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Når man ser på, hvordan vi tænker samfund i Danmark, Norge og Sverige, kan det ses, at vores 

velfærdsmodel og fælles kultur påvirker, hvordan vi tænker. Den hollandske psykolog Geert 

Hofstede har opstillet seks dimensioner for landes kulturdimensioner og stillet spørgsmål til borgere 

i de fleste af verdens lande for at finde ud af, hvordan de selv tænker om deres kultur (Hofstede, 

u.å.a). Ud fra disse undersøgelser kan man se, at folk i Danmark, Sverige og Norge tænker ret ens 

om de lande, de bor i. For eksempel mener borgere i alle tre lande, at deres lande er karakteriseret af 

en stor grad af individualitet. Det skal forstås sådan, at man i de nordiske samfund i princippet kan 

klare sig selv, og ikke er afhængig af for eksempel familie eller lokalsamfund for at klare sig. 

Derudover viser undersøgelsen også, at borgere i alle tre lande mener, at deres stat er karakteriseret 

ved feminine værdier. I denne undersøgelse betyder det, at borgere i disse lande foretrækker at have 

en god livskvalitet og at hjælpe andre frem for at have et samfund, der er drevet af konkurrence og 

stræben mod succes med de risici, som det nu engang indebærer (Hofstede, u.å.b). 

Så ud fra alle disse elementer kan det altså konstateres, at selv om tanken om en fælles skandinavisk 

kultur og måde at tænke på er flere hundrede år gammel, så lever den stadig i bedste velgående. 

 

4.4.2 Det sproglige argument 

Imens det kulturelle argument især kan ses på samfundsplan og i lovgivningen, så er det sproglige 

argument fremherskende blandt sprogforskere. Cand.mag. Lis Madsen skriver, at ”Nabosprog er et 

fantastisk udgangspunkt for at arbejde med sprog – med udvikling af elevernes sproglige viden og 

bevidsthed om deres eget sprog og et godt springbræt til det videre arbejde med at lære 

fremmedsprog” (Madsen, 2016, s. 93). Madsen mener, at arbejdet med at kigge på forskellene i 

sproget øger elevernes opmærksomhed på sprog generelt, hvilket kan give dem en fordel, både når 

de skal lære fremmedsprog, men især også når de skal arbejde med modersmålet (Madsen, 2016). 

En af dem som er meget opmærksom på modersmålsargumentet, er Thomas Henriksen, som er 

programchef for organisationen Norden i Skolen, der udarbejder læremidler om 

nabosprogsundervisning til lærere i både Danmark, Norge og Sverige. Han mener, at en 

sammenligning af dansk med et af nabosprogene i undervisningssammenhæng kan øge elevernes 

fokus på strukturerne i det danske sprog (Henriksen, 2011). Eleverne kan blive opmærksomme på 

forskelle i, hvordan ord staves og dermed blive mere opmærksomme på, hvad der karakteriserer 

dansk skriftsprog. Han bruger som eksempel, at man i de små klasser kan arbejde med 

dobbeltkonsonanter efter korte vokallyde. På dansk bliver dobbeltkonsonanten ikke brugt i ubestemt 
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ental, hvilket den gør på svensk og norsk. På dansk hedder det for eksempel en nat, mens det i 

Sverige og Norge hedder en natt. Ved at blive opmærksomme på den struktur i det danske sprog og 

at den adskiller sig fra strukturen i svensk og norsk, er der en større chance for at reglen om 

dobbeltkonsonanter bliver forankret bedre hos eleven (Henriksen, 2011). 

Derudover har nabosprogsundervisning også det sproglige potentiale, at det kan øge elevernes 

danske ordforråd – specielt når det kommer til ældre danske ord. Cand.mag. Karoline Lassen har i 

sin undersøgelse kigget på, om tv-serien Skam har påvirket danske gymnasieelevers norske 

sprogforståelse. I sin undersøgelse beder hun blandt andet gymnasieeleverne om at oversætte norske 

ord og udtryk til dansk – heriblandt ordene vår og kanskje. Både vår og kanske er ældre danske ord, 

der sjældent bruges i dag, men som ofte optræder i ældre tekster. Alligevel var det blandt de elever, 

der ikke havde set Skam kun 36 %, som kunne give en korrekt oversættelse af vår, mens det kun var 

20 % i denne gruppe, som kunne give en korrekt oversættelse af kanskje. For de elever som havde 

set Skam lå tallene på henholdsvis 45 og 47 % (Lassen, 2017). Dermed viser undersøgelsen, at et 

øget kendskab til norsk også giver et øget kendskab til ældre danske ord, og det kan dermed også 

tyde på, at det kan gøre det nemmere at læse ældre danske tekster. 

 

4.5 Nabosprogsundervisning, som den ser ud i dag 

Både lovgivningsmæssigt og forskningsmæssigt er der altså masser af gode argumenter for at 

gennemføre nabosprogsundervisning. Men selv om nabosprogsundervisning teoretisk set har mange 

fordele, viser praksis i folkeskolen, at der alligevel er mange problemer forbundet med den. I 

følgende afsnit bliver det gennemgået, hvordan det står til med nabosprogsundervisningen i 

folkeskolen gennem fokus på, hvor mange der modtager denne undervisning, og hvilken effekt den 

har.  

 

4.5.1 Manglende nabosprogsundervisning 

Selv om det er forskelligt, hvor store krav der er til nabosprogsundervisningen i Danmark, Norge og 

Sverige, er der dog stadig krav til, at der skal foregå nabosprogsundervisning i større eller mindre 

grad i alle tre lande. Men dette betyder dog ikke, at skoleelever rent faktisk modtager undervisning i 

nabosprog. I en fællesskandinavisk undersøgelse fra 2005 blev gymnasieelever fra henholdsvis 

København, Aarhus, Stockholm, Malmø, Oslo og Bergen spurgt, om de i løbet af deres skoletid har 
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modtaget nabosprogsundervisning. Svarmulighederne på spørgsmålet var ’Ja’, ’Kun en smule’ og 

’Nej’. Af alle de adspurgte i hele undersøgelsen, var det kun omkring 5 %, der svarede ’Ja’ (Delsing 

& Åkesson, 2005). En del flere svarede ’Kun en smule’, så hvis man lægger svarerne fra dem, der 

har svaret ’Ja’ og ’Kun en smule’ sammen, kan man se, at lidt over halvdelen af eleverne i de 

danske og norske byer mener, at de har modtaget nabosprogsundervisning. I de svenske byer er det 

tal endnu lavere, for i Malmø er det kun omkring 40 %, der har modtaget nabosprogsundervisning, 

mens det tal i Stockholm er helt nede på 25 % (Delsing & Åkesson, 2005). 

Eftersom det er eleverne selv, der skal angive, om de har modtaget nabosprogsundervisning, er der 

en usikkerhed forbundet med tallene, for det kan jo være, at flere har modtaget 

nabosprogsundervisning uden at kunne huske det. Det ændrer dog ikke på, at tallene stadig er meget 

lave, når man tænker på, at alle elever i princippet skal have modtaget nabosprogsundervisning, så 

dermed kan det konkluderes, at det står ret skidt til med undervisningen i de nordiske nabosprog i 

både Danmark, Norge og Sverige. 

At så mange elever ikke modtager nabosprogsundervisning, kan eventuelt hænge sammen med, at 

mange lærere ikke ser den som særlig vigtig. I løbet af dette bachelorprojekt er det ikke lykkedes 

mig at finde en kvantitativ undersøgelse om danske læreres holdning til nabosprogsundervisning, 

men en norsk undersøgelse viser til gengæld, at det kun er en tredjedel af norsklærerne, der ser 

undervisning i nabosprog som enten meget vigtigt eller ganske vigtigt. Dermed ryger 

nabosprogsundervisningen ind på sidstepladsen over, hvad lærerne bedømmer som vigtigt i 

norskfaget (Steffensen, 2016). Derudover kan en forklaring også være, at mange lærere ikke føler 

sig ordentligt rustede til at undervise i nabosprog. En svensk undersøgelse viser, at det kun er en 

tredjedel af svensklærere i udskolingen, der fuldt ud mener, at de har kompetencerne til at undervise 

i nabosprog, mens det tal for lærere på mellemtrinnet er helt nede på 11 % (Steffensen, 2016). Igen 

er det ikke lykkedes mig at finde en undersøgelse om danske læreres holdning til dette, men 

cand.mag. Lis Madsen fortæller, at der er stor interesse for at tage på efteruddannelseskursus i 

nabosprogsundervisning (Bilag 3). Ud over at være uddannelsesleder på Læreruddannelsen Zahle er 

hun nemlig også projektleder for Nordiske Sprogpiloter (Nordiske Sprogpiloter, u.å.), der er et 

projekt, som tilbyder efteruddannelse i nabosprogsdidaktik for lærere. Hun fortæller, at der er store 

forskelle i, hvor meget fokus de forskellige læreruddannelser har på nabosprog, og på nogle 

uddannelser fylder det kun korte forløb eller næsten ingenting (Bilag 3). Så ud fra disse to 

parametre er der god grund til at antage, at også mange danske lærere føler, at de mangler 

kompetencer i nabosprogsundervisning. 
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4.5.2 Effekten af nabosprogsundervisning 

Ud over at der ikke er særligt mange elever, der bliver undervist i nabosprog, lider denne 

undervisningsform også under, at det er svært for lærerne for alvor at få eleverne til at lære noget af 

undervisningen. I deres undersøgelse af nordiske unges nabosprogskompetencer undersøgte Delsing 

og Åkesson også effekten af nabosprogsundervisningen. I deres test af unges sprogfærdigheder 

kunne de unge score mellem 1 og 10 point, og i deres rapport sammenligner Delsing og Åkesson 

resultaterne fra de elever, der har modtaget nabosprogsundervisning, og de elever der ikke har. Her 

viser undersøgelsen, at unge der har modtaget nabosprogsundervisning i de fleste tilfælde scorer 

mellem 0,2 og 0,9 point højere i testen (Delsing & Åkesson, 2005). For eksempel kan man se, at 

aarhusianske unge, der ikke har modtaget nabosprogsundervisning, i gennemsnit scorer 3,27, mens 

dem der har modtaget denne undervisning, scorer 3,84 i gennemsnit. Så her kan man se, at 

nabosprogsundervisningen har en positiv effekt, men når det maksimale pointtal er 10 point, så kan 

en gennemsnitsscore på 3,84 ikke kaldes særligt prangende. 

Karoline Lassen har i forbindelse med sin undersøgelse af tv-serien Skams indflydelse på unge 

silkeborgenseres norskkundskaber også undersøgt effekten af nabosprogsundervisning. I hendes 

test, hvor den maksimale score er 30 point, scorer elever der har modtaget nabosprogsundervisning i 

gennemsnit 13,3 point, mens dem der ikke har modtaget nabosprogsundervisning i gennemsnit 

scorer 12,6 point (Lassen, 2017). Dermed ligner disse resultater Delsing og Åkessons resultater, 

men hvis man graver lidt ned i tallene gemmer der sig en interessant pointe. Det viser sig nemlig, at 

de elever, der både har set Skam og modtaget nabosprogsundervisning, i snit scorer 14,0 point, 

mens de der har set Skam, men ikke har modtaget nabosprogsundervisning, scorer 13,9 i 

gennemsnit (Lassen, 2017). Dermed ser det ud til, at tv-serien Skam har udlignet de forskelle, der er 

mellem dem, der har modtaget nabosprogsundervisning, og dem som ikke har. Hvis man kigger på 

de elever, der ikke har set Skam, scorer de elever, der har modtaget nabosprogsundervisning 11,3 

point i gennemsnit, mens de elever, der hverken har set Skam eller modtaget 

nabosprogsundervisning, scorer 9,3 i gennemsnit (Lassen, 2017). Blandt denne gruppe kan man se, 

at nabosprogsundervisningen har haft en positiv effekt, men den positive effekt er dog langt fra lige 

så stor som effekten af at have set Skam. Det kunne altså tyde på, at de elever der har set en serie, 

som de sandsynligvis har nydt og holdt af, er blevet mere motiverede til at lære nabosprog end de 

elever, hvis eneste motivation har været, at læreren sagde, at de skulle arbejde med svensk eller 

norsk i en skoletime (Lassen, 2017). 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2018



VIA University College Nabosprogsundervisning – Den evige dårlige samvittighed Thomas Sjølund Abildsten 

Læreruddannelsen i Aarhus Bachelorprojekt, april 2018 Studienummer: 222436 

Side 16 af 43 

 

4.6 Opsummering og kort analyse af nabosprogsundervisningen, som den ser ud i dag 

Når man kigger på argumenterne bag og forskningen i nabosprogsundervisning kan det sagtens se 

ud som om, nabosprogsundervisning er et vigtigt og godt redskab, som dansklæreren kan benytte 

sig af. Dog viser undersøgelser, at nabosprogsundervisningen i folkeskolen i dag har meget svære 

vilkår. Der er mange elever, som ikke modtager nabosprogsundervisning, og dem der gør, lærer 

ikke særligt meget af det. 

Det er ikke lykkedes mig at finde nogen undersøgelser, der svarer på, hvorfor det står så skidt til 

med nabosprogsundervisningen. Det er dog nærliggende at tænke, at lærernes lave motivation og 

manglende tro på egne kompetencer i nabosprogsundervisning er en af grundene til, at så få elever 

modtager denne undervisning. Disse faktorer og det faktum, at der ikke undervises særligt meget i 

nabosprogsundervisning på læreruddannelserne, kan også være skyld i, at kvaliteten af 

nabosprogsundervisningen er ret lav. Lassens undersøgelse påpeger, at elever der har en personlig 

interesse i nabosprog lærer meget mere, og det kan godt være, at det ikke lykkes for de lærere, der 

selv føler, at de mangler motivation og kompetencer inden for nabosprogsundervisning at skabe en 

lignende motivation hos eleverne. Derfor er det oplagt at kigge på, hvordan man kan organisere sin 

nabosprogsundervisning, hvis man gerne vil øge chancen for at motivere sine elever. 

 

4.7 Nabosprogsundervisning i et erfaringspædagogisk perspektiv 

Thomas Henriksen fra Norden i Skolen er opmærksom på Delsing og Åkessons resultater, og ifølge 

ham er det vigtigt at motivere eleverne på nye måder, når der skal undervises i nabosprog 

(Henriksen, 2011). Når man som lærer skal arbejde med nabosprogsundervisning, er det ifølge 

Thomas Henriksen vigtigt, at eleverne selv skal gøre sig så mange erfaringer som muligt med 

nabosprogene. Han mener, at nabosprogsundervisningen skal være præget af selvopdagende læring, 

hvor eleverne selv får lov til at kigge på en nabosprogstekst og gøre sig erfaringer med strukturerne 

i sproget, så eleven selv kan opstille hypoteser om disse strukturer. Når eleven selv gør sig sine 

første erfaringer med sproget, er der ifølge Thomas Henriksen en øget chance for, at disse erfaringer 

fører til at den viden, som eleverne når frem til, bliver forankret bedret (Henriksen, 2011). 

Den selvopdagende læring bygger videre på den erfaringspædagogiske tradition, som John Dewey 

er en af hovedteoretikerne bag. Ifølge Dewey er det vigtigt, at eleverne til at starte med i et 

undervisningsforløb gør sig erfaringer med det stof, der skal læres (Dewey, 1916). Ifølge Dewey 
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skal denne erfaring bruges til at indsamle data om et emne, som eleverne skal bruge til at danne 

ideer om emnet, som eleverne får mulighed for at anvende. Hvis dette gøres, er der større chance 

for, at eleven bedre kan fiksere det, der skal læres (Dewey, 1916). 

Som en hjælp til hvordan man som lærer kan bringe erfaringspædagogikken ind i sin 

nabosprogsundervisning, gør Thomas Henriksen brug af en læringscirkel, som er udarbejdet af den 

amerikanske læringsteoretiker David Kolb, der er inspireret af Dewey. Læringscirklen kan ses i 

Bilag 1. 

Som et eksempel på hvordan læringscirklen kan bruges i praksis, har Thomas Henriksen udviklet 

sin såkaldte trafiklysmetode. Den går ud på, at eleverne får erfaringer med nabosproget ved at få en 

kort tekst på svensk eller norsk. Herefter farver de alle ordene i teksten i forskellige farver. Grøn, 

hvis ordene staves ens og betyder det samme. Gul, hvis ordene betyder det samme, men staves lidt 

forskelligt. Og rød, hvis eleverne ikke kan genkende ordene overhovedet. Eleverne skaber 

eftertænksomhed om nabosproget ved bagefter at kigge teksten igennem og se, hvor store dele af 

teksten, der har hvilke farver. Derefter skal eleverne gå på opdagelse i de gule ord og lede efter 

sproglige mønstre i dem. På denne måde kan de blive opmærksomme på de sproglige forskelle og 

danne teorier om, hvorvidt der er regler for, hvorfor forskellene ser ud, som de gør. Herefter kan 

eleverne eksperimentere med disse teorier og prøve af, om de holder stik, hvorefter de får nye 

erfaringer, så indlæringen kommer til af foregå som en cyklus (Henriksen, 2011). 

Trafiklysmetoden er langt fra den eneste undervisningsmetode, der skal give eleverne erfaringer 

med nabosprog. Thomas Henriksen står som sagt bag Norden i Skolen, der har udarbejdet mange 

læremidler til nabosprogsundervisning, og som også kan formidle kontakt, hvis man som lærer 

gerne vil have en venskabsklasse i Norge eller Sverige, hvilket ifølge Thomas Henriksen kan 

forbedre både mundtlige og skriftlige kompetencer i nabosproget (Henriksen, 2011). Fælles for 

mange af læremidlerne er, at de giver mulighed for, at eleverne kan gøre sig grundige erfaringer 

med nabosprogene. 

 

5.0 Analyse af empiri 

I mit teoriafsnit har jeg fremført en interessant modsætning, der er gældende, når det kommer til 

nabosprogsundervisning. For i teorien kan nabosprogsundervisning være et vigtigt redskab i 

dansklærerens værktøjskasse, men i praksis fungerer den ikke særligt godt. 
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Jeg har ikke fundet nogen undersøgelser, der har en forklaring på, hvorfor det er så svært for mange 

lærere at undervise i nabosprog. Undersøgelser i Norge viser dog, at lærerne har lav motivation for 

nabosprogsundervisning, og undersøgelser fra Sverige viser, at lærerne mangler tro på egne 

kompetencer i denne undervisning (Steffensen, 2016). Det kan være, at noget lignende gør sig 

gældende i Danmark, så derfor har jeg i forbindelse med dette bachelorprojekt interviewet to 

dansklærere for at finde ud af, om de kan genkende det billede. Jeg vil analysere mine interviews 

med dem for at nå frem til, hvilket syn de har på nabosprogsundervisning. Jeg vil også analysere 

lærernes undervisningsmetoder, hvor den ene lærer benytter sig af Gyldendals digitale læremiddel 

om svensk og norsk for 7.-10. klasse, og den anden bruger magasiner og bøger, hun har købt i 

Sverige til at undervise ud fra. Til sidst vil jeg kigge på, hvilket læremiddel der kan give eleverne 

det bedste læringsudbytte. 

 

5.1 Interviewpersonerne 

Til dette bachelorprojekt har jeg interviewet to lærere fra Tirsdalens Skole i Randers. I denne 

opgave vil de blive omtalt som IP1 og IP2. IP1 var min praktiklærer, og det var hende, som havde 

udtalt, at nabosprogsundervisningen var hendes evige dårlige samvittighed. Det var igennem hende, 

at jeg fik aftalen på plads med IP2, som jeg ikke kendte på forhånd. Jeg bad IP1 om at forhøre sig 

hos de andre udskolingsdansklærere på skolen, om nogle kunne være interesserede i at deltage i et 

interview om nabosprogsundervisning, og af dem var hun den eneste, som ville deltage. 

Inden jeg foretog mine interviews havde jeg et mål om, at jeg gerne ville tale med en lærer, som er 

glad for nabosprogsundervisning, og en lærer som ikke er, og sådanne to interviewpersoner fik jeg, 

hvor IP2 var positiv og IP1 knap så positiv. Det ærgrer mig dog, at jeg ikke havde et større udvalg 

af interviewpersoner, jeg kunne vælge imellem. Inden interviewet med IP1 gik i gang, fortalte hun 

mig, at der ikke rigtigt var nogen, som var interesserede i at tale om deres nabosprogsundervisning. 

Tidligere på dagen var en anden lærer, som jeg kender fra min praktiktid, kommet hen til mig og 

fortalt, at hun egentlig gerne ville hjælpe mig, men at det ikke stod så godt til med 

nabosprogsundervisningen, så derfor havde hun ikke lyst til at tale om det. Hvis denne lærers 

forklaring er nogenlunde repræsentativ for, hvorfor så mange lærere ikke ville tale med mig, kan det 

altså tyde på, at rigtigt mange lærere ikke er tilfredse med deres egen nabosprogsundervisning. 

Derfor er det sandsynligt, at den eneste grund til, at jeg fik de to interviewpersoner, som jeg fik, var, 

at jeg har en god relation til den ene, og at den anden generelt er glad for nabosprogsundervisning. 
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5.2 Lærernes holdning til nabosprogsundervisning 

Da jeg interviewede mine interviewpersoner, fandt jeg ud af, at begge har et personligt forhold til 

svensk. IP2 fortalte, at hun havde en barndomsveninde, som flyttede til Sverige. Hun tog på 

jævnlige besøg hos veninden, og her blev hun glad for Sverige, samtidig med at hun blev 

opmærksom på venindens gradvise overgang til at tale svensk. IP1 har også et personligt forhold til 

Sverige, for i sin ungdom arbejdede hun nemlig på et turistskib, der sejlede til Sverige (Bilag 2). 

Begge fik dengang vakt deres interesse for nabosprog, og de mener begge, at det er godt, at vi 

stadig har nabosprogsundervisning i den danske folkeskole, hvor begge begrunder det ud fra det 

kulturelle argument – her eksemplificeret med en udtalelse fra IP1. 

IP1: ”Jeg tænker, at det er en del af vores sproghistorie. [...] Jeg er fan af, at vi skal 

forstå, hvorfra vi kommer, og det er vigtigt, at vi forstår, hvorfra vores sprog kommer, 

og hvordan det hænger sammen” (Bilag 2, s. 35). 

IP2 har en lignende holdning og lægger vægt på, at det fællesskab, der er mellem de nordiske lande, 

skal bevares (Bilag 2). Det bemærkelsesværdige her er, at ingen af de to lærere nævner det 

sproglige argument, og adspurgt om hvorvidt nabosprogsundervisningen kan have en positiv effekt 

på andre dele af danskfaget, svarer IP2 dette: 

IP2: ”Nu stiller du mig et spørgsmål, som jeg faktisk ikke har tænkt over. Det kan da 

godt være, at det her med at være nysgerrig over for et ord og gå på opdagelse i det 

bliver styrket, men det er nok ikke hos alle. (Bilag 2, s. 40). 

Det kan altså tyde på, at IP2 ser nabosprogsundervisningen som et middel til at styrke fællesskabet 

til Sverige og Norge og ikke som et middel til at styrke elevernes danskfaglige kundskaber, selv om 

hun, da hun bliver stillet spørgsmålet, reflekterer over, at det måske godt kan styrke nogle elevers 

sproglige nysgerrighed. Det er også tydeligt ud fra interviewet, at hendes nabosprogsundervisning 

er præget af hendes egen personlige interesse for svensk, for hun fortæller selv, at hun ikke har haft 

så mange andre chancer for at få viden om, hvordan man kan undervise i nabosprog. 

IP2: ”Altså hvis vi kun skal kigge på det, jeg fik på seminariet, så ville jeg ikke være 

rustet (til at undervise i nabosprog, red.). Det jeg bruger, har jeg på baggrund af min 

egen interesse og lysten, lysten til at undervise i det ikke mindst. 

I: ”Så når andre lærere siger, at de har svært ved at undervise i svensk og norsk, så kan 

du godt forstå dem?” 
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IP2: ”Ja. Ja, jeg kan godt forstå dem. At det kan være svært, og jeg ved ikke, om man 

kan sige, at det for dem kan være en irriterende øjenbæ i de fælles mål” (Bilag 2, s. 

37-38). 

IP1 fortæller, at hun fik lidt mere undervisning i nabosprog, uden at hun dog kan huske præcis hvor 

meget (Bilag 2). IP2’s svar peger dog på, at hun ikke selv føler, at hun blev rustet ordentligt til at 

undervise i nabosprog på læreruddannelsen, og selv om mit spørgsmål måske kan ses som ledende, 

så mener hun, at det manglende fokus på nabosprogsundervisning på Læreruddannelsen har betydet, 

at mange lærere mangler kompetencer udi denne form for undervisning. Derfor kan det også 

antages, at flere danske lærere, ligesom de svenske lærere, mener, at de mangler kompetencer i at 

undervise i nabosprog. 

Selv om begge mener, at nabosprogsundervisning fortsat bør være en del af danskundervisningen, 

ser de alligevel denne undervisning som noget af det mindst vigtige i danskfaget og på spørgsmålet 

om, hvor vigtigt hun vurderer, at nabosprogsundervisning er i forhold til andre emner i danskfaget, 

som for eksempel retstavning, skrivning og analyse, svarer IP1 dette: 

IP1: ”Jamen, så er jeg jo nødt til at prioritere det ned. Jeg tænker, at man skal jo kunne 

noget på sit modersmål, inden man skal kunne… Ja, jeg tænker, at der er noget 

danskteknisk, man skal kunne” (Bilag 2, s. 36) 

IP2 har et lignende svar på dette spørgsmål, og umiddelbart virker lærernes primære fokus på 

modersmålet også rimeligt. Men dette svar kan også ses som endnu et eksempel på, at lærerne ikke 

er opmærksomme på det sproglige argument for nabosprogsundervisning. Ifølge det argument kan 

nabosprogsundervisning også ses som et middel til at få bedre styr på det dansktekniske (Henriksen, 

2011). Derudover er dette svar også et tegn på, at disse to danske lærere har samme holdning til 

nabosprog som norske lærere (Steffensen, 2016). Nemlig at nabosprogsundervisning er vigtigt, men 

ikke lige så vigtige som andre områder af danskfaget. 

 

5.3 Lærernes nabosprogsundervisning 

Når de to lærere skal undervise i nabosprog, har de to forskellige tilgange til, hvordan de finder 

materiale. Derfor vil jeg dele dette afsnit op i to og kigge på hver lærers valg af 

undervisningsmateriale. 
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5.3.1 IP1’s undervisningsmateriale 

IP1: ”Jeg har egentlig altid følt, at jeg har kunnet finde materialer, og i de seneste år er 

der kommet meget ind fra nettet. Der er meget, som kan gøre det let […]” 

I: ”Du sagde nu her, at du tager Gyldendal-forløbet med din 8. klasse?” 

IP1: ”Ja, men spredt ud. Jeg tror der ligger til en 15-20 lektioner derinde, og så meget 

kommer jeg ikke til at køre. Jeg tror, hvis der ligger to svenske og to norske noveller, 

så kommer jeg til at tage én af hver, og så noget kortfilm til og noget sammenligning 

af sprog” (Bilag 2, s. 34). 

IP1 gør altså brug af Gyldendals digitale læremiddel om svensk og norsk for 7.-10. klasse, så i det 

følgende vil jeg kort analysere dette undervisningsforløb (Østergren-Olsen, u.å.). Gyldendals forløb 

starter med et afsnit, hvor elevernes førviden om de andre skandinaviske sprog bliver aktiveret, 

hvorefter de skal læse tekster og se kortfilm på henholdsvis bokmål, nynorsk og svensk. Til sidst 

skal eleverne evaluere forløbet ved at beskrive ligheder og forskelle mellem sprogene, og hvor gode 

de selv mener, de er til at forstå sprogene. 

I starten af forløbet, hvor eleverne skal aktivere deres førviden, skal eleverne skrive alle de ting ned, 

som de kan komme i tanker om ved svensk og norsk sprog og kultur, hvorefter de skal læse en tekst 

om, hvad nabosprog egentlig er. Herefter skal de læse en tekst om ligheder og forskelle mellem de 

tre sprog, og så skal de få en computergenereret oplæser til at læse ord op på de tre sprog og lægge 

mærke til forskellene (Østergren-Olsen, u.å.). Disse indledende øvelser er præget af, at eleverne 

skal have opbygget deres viden om nabosprog, hvilket Thomas Henriksen fra Norden i Skolen 

sandsynligvis ville kritisere. Eleverne kommer nemlig ikke til at gøre sig deres egne indledende 

erfaringer med nabosprogene, før de får at vide, hvad der karakteriserer hvert sprog. Det betyder, at 

de første tre punkter i Kolbs læringscirkel ikke bliver opfyldt, for når eleverne ikke gør sig deres 

egne erfaringer, får de heller ikke mulighed for eftertænksomhed eller at sætte deres egne begreber 

på, hvad der karakteriserer sprogene (Bilag 1). Til sidst får eleverne mulighed for at gøre sig lidt 

erfaringer, når de skal høre forskelle i, hvordan forskellige ord udtales, men på det tidspunkt har 

eleverne allerede fået masser af teori at vide, så derfor går den selvopdagende læring tabt. 

Når dette er overstået skal eleverne kigge på tekster – henholdsvis den norske kortfilm Varde, den 

nynorkse novelle Caps af Jon Fosse, den svenske kortfilm När Elvis kom på besök, den svenske 

novelle Mod af Per Nilsson, samt den svenske sang og musikvideo Idioter af Kent (Østergren-
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Olsen, u.å.). Fælles for opgaverne til alle tekster er, at de falder i to kategorier. Nogle opgaver 

fokuserer på sproget, imens andre fokuserer på analyse af teksten. For mig at se er sprogopgaverne 

de mest interessante, for analyseopgaverne kan man også lave i en hvilken som helst anden 

danskundervisning. Den første sprogopgave går ud på, at eleverne skal se den norske kortfilm 

Varde og skrive alle de ord ned, der hedder det samme på dansk. Denne øvelse giver egentlig 

eleverne mulighed for at gøre sig egne erfaringer efter Kolbs læringscirkel, men en kritik af 

opgaven kan være, at eleverne skal lytte til lighederne i talt sprog. Som tidligere beskrevet er de 

fonetiske forskelle mellem dansk og norsk langt større end de leksikalske forskelle (Gooskens, 

2006), og når nu kortfilmen er elevernes første møde med nabosproget i dette forløb, er der en 

risiko for, at eleverne ikke får skrevet særligt mange ord ned, fordi det kan være svært at afkode den 

norske fonetik. Derfor vil eleverne sandsynligvis skrive langt færre ord ned, end de ville gøre, hvis 

de havde haft en skreven tekst, og derfor får eleverne ikke i samme grad en aha-oplevelse ud af at 

se, hvor meget de to sprog minder om hinanden. Mange af forløbets opgaver, der fokuserer på 

sproget, minder om denne øvelse, og sent i forløbet skal eleverne lave en lignende øvelse, mens de 

læser novellen Mod, hvor de får mulighed for at dykke ned i de mere beskedne leksikalske 

forskelle. Denne tekst er på svensk, og her har eleverne mulighed for at genkende ord fra teksten, 

som minder om dansk. Dette kan give eleverne et større indblik i, hvor mange ord der minder om 

hinanden, og hvis man i denne øvelse tilføjede Thomas Henriksens trafiklysmetode (Henriksen, 

2011), ville det blive tydeligt for eleverne, hvor lille eller stor forskellen er på de to sprog. 

Som evaluering på forløbet skal eleverne beskrive ligheder og forskelle mellem nabosprogene og 

vurdere, hvor gode de selv mener, at de er til nabosprogene. En sådan evaluering kan egentlig være 

udmærket til at gøre det tydeligt for eleverne, hvad de har fået ud af forløbet, men fordi forløbet 

ikke har givet eleverne optimale muligheder for at gøre deres egne erfaringer med sproget, er der en 

risiko for, at de ikke har fået så meget ud af nabosprogsundervisningen, som de kunne have fået. 

IP1 er da også opmærksom på, at undervisningen kan forbedres, og hun har selv en idé til, hvordan 

det kan gøres. 

IP1: ”Drømmen kunne jo være, at man kunne have anskaffet sig en venskabsklasse 

eller en venskabsby eller sådan noget” (Bilag 2, s. 35). 

En venskabsklasse har også potentialet til at give nabosprogsundervisningen et præg af 

selvopdagende læring både skriftligt i form af brevskrivning og mundtligt i form af Skype-samtaler 

med elever fra venskabsklassen (Henriksen, 2011). 
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5.3.2 IP2’s undervisningsmateriale 

I modsætning til IP1’s nabosprogsundervisning bærer IP2’s nabosprogsundervisning præg af, at hun 

selv har fundet både undervisningsmaterialer og metoder. Hun benytter sig godt nok af grundbogen 

Självklart fra Alinea, men derudover bruger hun også materialer, som hun har taget med hjem, når 

hun har været i Sverige. 

IP2: ”Når jeg har været i Sverige, har jeg taget lidt aviser. Både lidt mere alvorlige, og 

lidt mere tabloid. Og jeg har taget Anders And-blade, og jeg har taget ugeblade med 

hjem. Og især det her Anders And-blad, det er altså godt, fordi der er billeder til. Og 

så det der med, at de skal oversætte, hvad der står i taleboblerne, det kan man altså 

godt få noget ud af, fordi de har billederne til hjælp” (Bilag 2, s. 38). 

Når det kommer til Anders And-bladene, har IP2 en god pointe i, at eleverne har bedre mulighed for 

at forstå det skrevne, når de har billederne at forholde sig til. Karoline Lassen beskriver, hvordan 

man kan benytte sig af ekstralingvistiske faktorer til at forstå nabosprog – altså faktorer der ligger 

ud over sproget, som kan hjælpe til at opbygge forståelse (Lassen, 2017). Ekstralingvistiske faktorer 

har den fordel, som i dette tilfælde er billederne, at det kan lede eleverne i retning af, hvordan de 

skal forstå teksten. Til gengæld har de den ulempe, at eleverne kan misforstå de ekstralingvistiske 

faktorer og dermed tro, at teksten betyder noget andet, end den egentlig gør. I en 

undervisningssituation er der dog mulighed for at rette op på dette, så derfor vil jeg vurdere, at 

Anders And-bladene kan fungere godt som undervisningsmetode. 

En anden metode, som IP2 bruger, er at få eleverne til at læse lidt af en roman af den svenske 

forfatter Camilla Läckberg, hvor hun ejer nogle af hendes bøger på både svensk og dansk. 

IP2: ”Det jeg så har gjort, det er, at jeg har givet dem et kapitel fra Camilla Läckberg 

både på svensk og på dansk, hvor de først har læst det på svensk og så læst det på 

dansk, og så kan de se, gav det mening?” (Bilag 2, s. 38). 

Her giver hun eleverne mulighed for at gøre sig egne erfaringer med det svenske sprog, for at være 

eftertænksomme ved sproget, for at danne begreber og eksperimentere med sprogteorier, og til sidst, 

når eleverne skal læse den danske tekst, får de mulighed for at gøre sig nye erfaringer og efterprøve 

deres teorier. Dermed passer denne undervisningsmetode godt ind i Kolbs læringscirkel og giver 

eleverne god mulighed for at bruge selvopdagende læring (Bilag 1). 
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5.4 Elevernes udbytte af nabosprogsundervisningen 

I min analyse af de to læreres undervisningsmetoder når det kommer til nabosprogsundervisning, 

bedømmer jeg de to metoder meget forskelligt. I den enes undervisning er der større muligheder for 

at bruge erfaringspædagogisk undervisning, som Thomas Henriksen anbefaler, at man skal gøre 

(Henriksen, 2011). Derfor vil jeg i dette afsnit kigge nærmere på, hvor meget eleverne lærer, alt 

efter hvilken undervisning de modtager. Jeg har ikke foretaget nogen undersøgelse, der kan sige 

noget om, hvor gode eleverne i de enkelte klasser er til nabosprog, så derfor bruger jeg i stedet 

lærernes egne vurderinger af, hvor meget eleverne lærer. Om elevernes udbytte af undervisningen 

svarer IP1 dette: 

IP1: ”Jeg tror, de får noget ud af det. Der er dansk jo svært målbart, men det tror jeg 

da, de gør. Jeg tror, de kan få noget ud af det andre steder, hvor noget er svært, og det 

ikke er helt lige til” (Bilag 2, s. 35). 

IP1 mener altså, at hendes elever lærer noget af undervisningen, uden at hun er sikker på hvor 

meget. Det interessante for mig i denne sammenhæng er, at hun lægger vægt på, at eleverne opnår 

kompetencer i at kæmpe for at forstå noget, selv når det er svært. Hun taler ikke om, hvorvidt 

elevernes sprogforståelse bliver forbedret. Det gør IP2 til gengæld, for hun svarer dette: 

IP2: Jeg siger ikke, at de er blevet eksperter i norsk og svensk, men jeg er sikker på, at 

de fleste har opnået en større forståelse for sproget […] De vil kunne læse en 

instruktion, de vil kunne læse en turisthjemmeside, uden den nødvendigvis er oversat 

[…] Jeg tænker også, at de vil kunne gøre sig forståelige på sådan meget turistet 

(Bilag 2, s. 39). 

IP2 siger altså helt konkret, at hendes elevers sprogforståelse bliver styrket, og hun har endda et 

rimeligt præcist billede af, hvad de kan efter hendes undervisning. I modsætning til dette fortæller 

IP1 kun, at hun tror, at elevernes sprogforståelse har ændret sig. Så mens udviklingen er tydelig for 

IP2, er den det ikke for IP1. 

Begge undervisere fortæller, at de bruger, hvad der svarer til 1-2 ugers danskundervisning i 8. 

klasse på nabosprogsundervisningen, og de angiver begge, at der er så mange andre ting, de skal 

igennem i danskundervisningen, som gør, at de ikke kan bruge mere tid på 

nabosprogsundervisningen (Bilag 2). Selv om jeg ikke konkret ved, hvor meget eleverne har lært af 

undervisningen, men kun har lærernes vurdering af elevernes læring, synes jeg alligevel, det er 
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interessant, at IP2 mener, at hendes elever kan begå sig en på et turistsprog efter 

nabosprogsundervisningen. Det er måske ikke helt nok til at leve op til målsætningen i Fælles Mål 

(Undervisningsministeriet, 2017c), men efter bare 1-2 ugers undervisning kan det i hvert fald tyde 

på, at en erfaringspædagogisk tilgang til nabosprogsundervisningen kan have en positiv indflydelse 

på elevernes nabosprogskompetencer. 

 

6.0 Diskussion og handleperspektiver 

I mit diskussionsafsnit vil jeg bruge mit teoriafsnit og analysen af min empiri til at diskutere hvert 

delelement i min problemformulering. Først vil jeg diskutere, hvorvidt nabosprogsundervisning 

stadig er relevant. Herefter vil jeg diskutere lærernes holdninger til nabosprogsundervisningen og 

diskutere, hvilken betydning denne holdning har på undervisningen. I næste afsnit vil jeg diskutere, 

hvordan den gode nabosprogsundervisning kan tilrettelægges, og i sidste afsnit vil jeg samle trådene 

fra min diskussion og komme med bud på handleperspektiver for, hvad der skal ændres i 

forbindelse med nabosprogsundervisning. 

 

6.1 Nabosprogsundervisningens relevans 

Teorien om nabosprogsundervisning er klar. En god nabosprogsundervisning styrker båndene til 

vores skandinaviske naboer, og så styrker den også elevernes dansksproglige kompetencer. Men 

samtidig er de praktiske erfaringer med nabosprogsundervisning også klare. Mange elever modtager 

ikke nabosprogsundervisning, og mange af dem som rent faktisk gør, lærer ikke særligt meget af 

den. 

Umiddelbart kan det virke uforståeligt, at der er så store forskelle i, hvad teorien siger, og hvordan 

praksis ser ud. Men hvis man kigger nærmere efter, ser det ud til, at teorien om 

nabosprogsundervisning arbejder ud fra, hvordan effekterne ville være, hvis 

nabosprogsundervisningen foregik optimalt, og hvis alle lærerne havde de nødvendige 

kompetencer, men sådan ser virkeligheden desværre ikke ud, og det resulterer i en undervisning, 

hvor eleverne godt nok lærer noget, men ikke særligt meget (Delsing & Åkesson, 2005) (Lassen, 

2017). 
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Spørgsmålet er så, om de dårlige erfaringer, som vi har med nabosprogsundervisningen, betyder, at 

vi skal opgive den. Når eleverne ikke får et særligt stort udbytte ud af den, og når lærerne samtidig 

ikke føler sig rustede til at udføre undervisningen, kan man spørge sig selv, om vi ikke bare skal 

opgive nabosprogsundervisningen og acceptere, at vi sagtens kan tale engelsk med hinanden. På 

den anden side kan man også argumentere for, at det vil være synd at opgive de mange fordele, der 

kan komme ud af nabosprogsundervisningen. Under alle omstændigheder virker det i hvert fald til, 

at den nabosprogsundervisning der finder sted i skolen i dag, ikke giver det ønskede udbytte, og at 

der derfor bør tænkes i ændringer af denne. Men faktisk viser min analyse af IP2’s undervisning 

også, at en positiv holdning til nabosprogsundervisningen kan have en positiv effekt på elevernes 

indlæring. 

 

6.2 Lærernes holdninger til nabosprogsundervisning 

Undersøgelser fra Norge og Sverige viser som sagt, at lærerne ikke ser nabosprogsundervisningen 

som relevant, og derudover føler de ikke, at de har de nødvendige kompetencer til at udføre den 

(Steffensen, 2016). Undersøgelser om emnet, mine to interviews og generelle erfaringer fra min 

praktikskole kan tyde på, at noget lignende gør sig gældende i Danmark. 

Omvendt viser mit ene interview også, at man som lærer sagtens kan tilrettelægge en effektiv 

nabosprogsundervisning, som eleverne får et stort fagligt udbytte ud af. Med en undervisning der 

fokuserer på nysgerrighed, hvor eleverne får mulighed for at danne sig egne indtryk og teorier om 

nabosprog har IP2 tilrettelagt en undervisning, hvor hun vurderer, at eleverne i løbet af en til to uger 

lærer at kunne begå sig nogenlunde som turister i Sverige eller Norge. 

Karakteristisk for IP2 er dog, at hendes undervisning er meget påvirket af hendes egen personlige 

interesse i især Sverige, og den interesse smitter tydeligvis af på det engagement, hun lægger i 

nabosprogsundervisningen. Det vil dog være for meget forlangt, at alle dansklærere skal have en 

sådan interesse for nabosprog, men mindre vil nok også kunne gøre det. Hvis lærernes faglige 

selvtillid kan blive styrket, så de fleste lærere selv mener, at de har kompetencer til at undervise i 

nabosprog, kan det være, at lærernes negative tanker om nabosprogsundervisningen kan blive 

forbedret. Derudover er det også nødvendigt at flere lærere bliver gjort opmærksomme på det 

sproglige argument for nabosprogsundervisning. Hvis lærerne også begynder at se 

nabosprogsundervisning som et middel til at forbedre danskfaglige kundskaber, vil relevansen af 

denne undervisning blive fuldstændig tydelig. 
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6.3 Den gode nabosprogsundervisning 

Ifølge Thomas Henriksen kan det være en god idé at have en erfaringspædagogisk tilgang til 

nabosprogsundervisning, hvor eleverne får mulighed for at gøre sig egne erfaringer med 

nabosproget (Henriksen, 2011). Ifølge Henriksen kan man godt gøre det med en hvilken som helst 

tekst, men hvis man gerne vil styrke chancen for, at eleverne lærer meget af undervisningen, kan det 

være en god idé at finde materiale, som kan styrke elevernes interesse i kulturelt indhold fra Sverige 

og Norge. Karoline Lassens undersøgelse viser, at unge mennesker i gennemsnit har lært mere 

norsk af at se Skam end af den nabosprogsundervisning, de har modtaget (Lassen, 2017). Hvis 

eleverne har en personlig interesse i kulturelt indhold fra Norge og Sverige, ser det altså ud til at 

give eleverne et ekstra læringsmæssigt udbytte, som læreren kan udnytte. Ved at forsøge at skabe 

interesse for det kulturelle indhold, som kommer fra de andre skandinaviske lande, kan der skabes 

en interesse hos eleverne, som naturligt øger deres nabosprogskompetencer. Alt efter alder kan bud 

på kulturelt indhold for eksempel være musikerne Marcus og Martinus samt Veronica Maggio, 

sportsudøverne Zlatan Ibrahimovic eller Ståle Sandbech, og tv-serierne Greyzone eller Skam, samt 

den nye Skam-lignende serie, Blank. 

Omvendt kan det være svært at forvente, at en lærer skal have et overblik over kulturelt indhold fra 

Sverige og Norge, der henvender sig til unge. Derfor kan læreren også opfordre sine elever til selv 

at opsøge svensk og norsk kultur. De kan tale med hinanden om, hvad de kender derfra og prøve at 

undersøge, hvad der lige nu er populært. På den måde kan den selvopdagende læring udvides til 

også at være selvopdagende, når det kommer til at finde interessant kulturelt stof. 

6.4 Handleperspektiver 

Nabosprogsundervisningens nuværende situation kalder på, at der bliver ændret på hele tilgangen til 

nabosprogsundervisning, hvis vi gerne vil blive ved med at have den. Et godt sted at starte kan være 

på Læreruddannelserne, for hvis der skal ske en forbedring, er det nødvendigt, at lærerne helt 

konkret får undervisning i, hvordan nabosprogsundervisning kan tilrettelægges. I denne 

undervisning vil det også være oplagt at lægge mere vægt på det sproglige argument for 

nabosprogsundervisning, for på den måde bliver relevansen tydelig for lærerne. Derudover kunne 

det også være gavnligt, hvis der kom mere opmærksomhed omkring Nordiske Sprogpiloter, der som 

sagt arrangerer efteruddannelseskurser i nabosprogsundervisning (Nordiske Sprogpiloter, u.å.). 

Men selv hvis Læreruddannelserne øger fokus på nabosprogsundervisningen, kan det alligevel vise 

sig ikke at være nok. I en travl skolehverdag er det de færreste, der har tid til at tilrettelægge egne 
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undervisningsforløb fra bunden, så derfor er læremidler vigtige. Læremidlet fra Gyldendal, som jeg 

har analyseret, har ikke et særligt stort fokus på elevernes egen selvopdagende læring i forhold til 

nabosproget, og så udnytter den ikke de kulturelle fænomener fra Sverige og Norge, som mange 

unge danskere har et forhold til. I stedet kan man vælge at benytte sig af de læremidler, som 

Thomas Henriksens Norden i Skolen udarbejder. Deres læremidler har mere fokus på kulturelle 

fænomener, og derudover giver de mulighed for at oprette kontakt til venskabsklasser i Sverige og 

Norge (Norden i Skolen, u.å.). 

Som med så mange andre elementer i danskundervisningen er det vigtigt, at lærerne har den 

nødvendige viden om emnets didaktik, og at de tilgængelige læremidler bygger på den nyeste viden. 

Så hvis vi vil styrke nabosprogsundervisningen, kan dette være områder, man kan arbejde for at 

forbedre. 

 

7.0 Konklusion 

Under udarbejdelsen af dette projekt er det blevet tydeligt for mig, at teori og praksis viser to vidt 

forskellige sider af nabosprogsundervisningen. For mens teori peger på, at 

nabosprogsundervisningen har et stort potentiale og kan have mange fordele, viser 

praksisundersøgelser, at mange ikke modtager nabosprogsundervisning, og at dem der rent faktisk 

bliver undervist i nabosprog, ofte ikke lærer særligt meget af det. Det ville være nærliggende på den 

baggrund at konkludere, at nabosprogsundervisningen er et levn fra en tid, hvor de fleste mennesker 

ikke bare kunne slå over i engelsk efter behov, men det vil jeg dog ikke gøre. 

Det sproglige argument for nabosprogsundervisning er et godt argument for denne undervisnings 

fortsatte relevans. For ikke nok med at eleverne får styrket deres kompetencer inden for nabosprog, 

så kan de også lære meget mere om det danske sprog og dets opbygning. Derudover mener jeg 

heller ikke, at det kulturelle argument bør negligeres. Det historiske bånd mellem Danmark, Norge 

og Sverige har rigtigt mange år på bagen, og på politisk plan er der brugt mange kræfter på at 

bevare dette bånd gennem for eksempel Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. I en tid hvor 

globaliseringen åbner folks udsyn mod verden, kan der også være en værdi i at bibeholde de nære 

relationer, som vi gennem mange år har opbygget til Sverige og Norge, og befolkningen i Danmark 

har stadigvæk rigtigt meget til fælles med befolkningen i disse lande. 
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Det ændrer dog ikke på, at det er nødvendigt med ændringer af synet på den 

nabosprogsundervisning, der finder sted i skolen. Det er simpelthen nødvendigt, at flere lærere kan 

se relevansen af nabosprogsundervisningen. Derfor kan det være godt, hvis flere lærere bliver 

opmærksomme på det sproglige argument, for det giver også et danskfagligt bud på, hvorfor 

nabosprogsundervisning er relevant. 

Derudover er det også nødvendigt, at der sker en ændring i måden der undervises i nabosprog. Et 

bud på hvordan nabosprogsundervisningen kan organiseres, kan findes i den erfaringspædagogiske 

tilgang til læring, hvor eleverne får mulighed for at gå på opdagelse i nabosprogene og selv finde 

frem til ligheder og forskelle. Derudover vil det være oplagt at inddrage kulturelle fænomener i sin 

undervisning, så elevernes motivation kan blive styrket. 

Det vil dog ikke være en let opgave at ændre i tilgangen til nabosprogsundervisning. Lærerne skal 

have en langt større basisviden om emnet, hvilket de måske kan opnå ved, at der kommer et øget 

fokus på emnet på Læreruddannelserne. Derudover er det også nødvendigt, at ændre synet på 

nabosprogsundervisning fra at være noget, som mange lærere ikke kan se relevansen i og føler er 

svært. Med et øget fokus på det sproglige argument bliver relevansen styrket, og hvis flere lærere 

får bedre undervisning i, hvordan nabosprogsundervisning bliver tilrettelagt, vil lærerne 

sandsynligvis heller ikke finde det så svært længere. På den måde kan nabosprogsundervisningen 

forhåbentlig gå fra at være lærerens evige dårlige samvittighed til at blive en helt naturlig del af 

danskundervisningen i folkeskolen. 
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Bilag 1: Kolbs læringscirkel 
 

(Henriksen, 2011, s. 120) 
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Bilag 2: Transskriptioner af interviews 

I det følgende vil der ikke være transskriptioner af de fulde interviews, men derimod udvalgte 

uddrag med de passager, jeg vurderer til at være vigtigst. Transskriptionerne er delt op i afsnit, der 

indledes med en overskrift, der kort beskriver, hvad afsnittet handler. Hvis der midt i et afsnit blev 

sagt noget, jeg har vurderet til ikke at være vigtigt nok til at blive transskriberet, bliver det markeret 

med et linjeskift og tre punktummer i en parentes. I transskriptionerne er interviewpersonerne 

omtalt som henholdsvis IP1 og IP2, og jeg vil være omtalt som I for interviewer. 

 

Transskription af interview med IP1 

Om IP1’s forhold og holdning til de svenske og norske sprog 

I: Hvad er dit forhold til svensk og norsk, altså hvad synes du om dem som sprog? 

IP1: Altså, jeg har jo en kærlighed til norsk, jeg synes, det er noget nær det mest charmerende, og så 

er det næsten ligegyldigt om de taler norsk eller engelsk, for de synger det alligevel. Men svensk 

har jeg et personligt forhold til, for jeg har sejlet, og det var med udgangspunkt i Göteborg, så 

derfor har jeg begået mig på svensk i sammenlagt, vel 2-3 år. 

I: Hvordan var det? 

IP1: Det var fint. Man kan jo meget på sådan noget dansk-svensk, men det det gjorde, var jo, at det 

skabte en interesse for de forskelle, og sådan et sted er det jo de sjove historier. Når man først en 

enkelt gang har stået og taget imod sådan nogle svenske passagerer og spurgt, om man skal tage 

imod en taske, så gør man ikke det mere. 

 

Om den undervisning i nabosprogsdidaktik, som IP1 har modtaget 

I: Nu ved jeg godt, at det er et par år siden, men kan du huske på Læreruddannelsen, om I havde 

noget undervisning i svensk og norsk? 

IP1: Jamen det havde vi. Og gad vide, om jeg ikke var lidt ligeglad. Det er i hvert fald ikke noget, 

der har sat sig i mig, men vi havde et forløb. Jeg kan ikke huske det. Men jeg kan huske, at det stod 

i vores forløb, og at det kom bag på mig, at det var et mål i dansk. 

I: Hvordan kan det være, at det kom bag på dig? 
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IP1: Fordi, jeg kan ikke mindes at have haft det i min egen skoletid. Så om det var noget nyt 

dengang, eller om det var fordi mine egne lærere ikke gad bruge tid på det, det ved jeg ikke. 

 

Om IP1’s egen nabosprogsundervisning 

I: Har du så følt, efter du er kommet ud som lærer, at du har haft værktøjerne til at undervise i norsk 

og svensk? 

IP1: Altså de første år underviste jeg i indskolingen, og der brugte jeg det ikke så meget. Men jeg 

har egentlig altid følt, at jeg har kunnet finde materialer, og i de seneste år, er der kommet meget ind 

fra nettet. Der er meget, som kan gøre det let. Jeg har en teori om, at norsk og svensk ikke skal tages 

i en stor bunke, men at det skal bredes ud over året, og der har nettet gjort det nemmere. 

I: Når du siger, at det skal spredes ud, kan det så for eksempel være, at du tager en norsk eller 

svensk tekst i et andet forløb, som du er i gang med? 

IP1: Ja, det kunne det sagtens være. Da jeg kørte det med dem, der gik ud i sommers, da de gik i 8. 

klasse, jeg kan ikke huske, om det var to eller tre gange, jo, det var tre. Vi sammenlignede 

simpelthen enkeltord i svensk, norsk og dansk, og så lige en enkelt gang nynorsk. Og så tog vi 

nogle tekster. Også kortfilm er pisse gode at tage med, synes jeg. 

(…) 

I: Du sagde nu her, at du tager Gyldendal-forløbet med din 8. klasse? 

IP1: Ja, men spredt ud. Jeg tror der ligger til en 15-20 lektioner derinde, tror jeg der ligger til, og så 

meget kommer jeg ikke til at køre. Men nu har vi jo de her emnefredage, og det ville være typisk 

være sådan noget, man kunne tage på en emnefredag. Jeg kommer ikke op at køre det fulde forløb. 

Jeg tror, hvis der ligger to svenske og to norske noveller, så kommer jeg til at tage en af hver, og så 

noget kortfilm til og noget sammenligning af sprog. Men altså plukke ud, fordi det er let 

tilgængeligt. 

(…) 

I: Men hvad er det så hele din hensigt med at sprede det ud, hvad er det, det ligger i? 

IP1: Det ligger i, at det ikke skal dø. Min erfaring er ikke, eller jo, da jeg boede i Herlev, hang det 

bedre fast, og måske har det noget at gøre med, at det lå tættere på Sverige, jeg ved det ikke. Men 
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min erfaring er, at de springer ikke helt på, og min erfaring er, at de fleste ikke har arbejdet med det, 

før jeg siger, nu skal I høre venner. 

 

Om elevernes udbytte af nabosprogsundervisningen 

I: Så eleverne synes, det er svært? 

IP1: Ja, det synes de. Der er altid nogen, der bider på på trods. Men min erfaring med dem er, at de 

flyder med, så længe det er norsk, fordi det er så nemt for dem at forstå på skrift i hvert fald. Det 

mundtlige skal lige gå langsomt. Men det svenske, det, ja, ved det ikke. Nu lyder det jo også til, at 

det er noget, jeg gør meget i, og det er det jo ikke, altså det er jo hvert tredje-fjerde år, at jeg fører 

nogen op, så det er ikke så tit. Her har jeg kørt med tre hold. 

(…) 

I: Hvad er dit indtryk af, hvad de får ud af det her? Får de noget ud af det, eller er det bare noget, 

som de skal igennem? 

R: Nå, men jeg tror, de får noget ud af det. Der er dansk jo svært målbart, men det tror jeg da, de 

gør. Jeg tror, de kan få noget ud af det andre steder, hvor noget er svært, og det ikke er helt lige til. 

Det tænker jeg da. 

I: Tænker du, at de måske kan få andet ud af det end bare lidt kendskab til svensk og norsk? 

IP1: Det er svært at sige. Det er fandme svært at sige. Øhm. Altså, drømmen kunne jo være, at man 

kunne have anskaffet sig en venskabsklasse eller en venskabsby eller sådan noget. Det havde vi i 

gamle dage, synes jeg. Og når jeg siger gamle dage, mener jeg min egen skoletid. 

 

Om IP1’s holdning til nabosprogsundervisning som en del af danskfaget 

I: Nu er det jo også en del af Fælles Mål her. Hvad er din holdning til, at det er en del af fælles mål? 

IP1: Jeg tænker, at det er jo naturligt nok. Jeg tænker, at det er en del af vores sproghistorie. Det er 

svært med sådan nogle målsætninger, for hvad er nødvendigt at have med. Jeg er fan af, at vi skal 

forstå hvorfra vi kommer, og det er vigtigt, at vi forstå, hvorfra vores sprog kommer, og hvordan det 

hænger sammen. En idé kunne være, at man åbner op, så det kunne blive en del af prøven i dansk, 
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at man fik lov at benytte sig af norske eller svenske tekster i en eller anden grad. Det kunne godt 

være den primære tekst, altså den tematiske fordybelse er jo også den samme på norske eller 

svensk. For at vi skal kunne retfærdiggøre, at vi bruger tid på det, tænker jeg, at så er det da… Men 

det må vi ikke. Jeg har kun en kortfilm på norsk, jeg bruger. Det er den, der hedder Kom. De siger 

ingenting, men det er en rigtig fin kortfilm. Men altså, når det skal være en del af fælles mål, kunne 

det lige så godt være en del af prøven. 

I: Så det du siger, er, at når vi alligevel har det, kunne vi lige så godt lægge noget mere i det.. 

IP1: Fuldstændig, ja. Selvfølgelig. Man kan godt vise sin danskfaglige formåen i en norsk tekst. 

I: Hvis du sådan skulle vurdere vigtigheden af norsk og svensk i danskundervisningen i forhold til 

sådan noget som retstavning og skrivning og analyse og så videre. 

IP1: Jamen, så er jeg jo nødt til at prioritere det ned. Jeg tænker, at man skal jo kunne noget på sit 

modersmål, inden man skal kunne… Ja, jeg tænker, at der er noget danskteknisk, man skal kunne. 

Altså jeg kan ikke vurdere vigtigheden på samme niveau. Men kunne man lave en differentiering. 

Altså man behøver jo ikke altid gå efter laveste fællesnævner, man kunne jo godt, hvis der nu er en 

gruppe, der synes, det er spændende, give dem lidt ekstra. 

 

Transskription af interview med IP2 

Om den undervisning i nabosprogsdidaktik, som IP2 har modtaget (1 af 2) 

I: På læreruddannelsen. Kan du huske dengang om I havde noget undervisning i svensk og norsk? 

IP2: Hvis der var, så var det en enkelt dag. Det var ikke noget, der blev gjort det store ud af. Der 

hvor jeg kan huske norsk- og svenskundervisning, det er fra gymnasiet, faktisk, hvor der blev gjort 

noget ud af det. Jeg kan også huske det fra min folkeskoletid, men ikke rigtigt fra seminariet. 

 

Om IP2’s forhold og holdning til de svenske og norske sprog 

IP2: Jeg havde en veninde i Sverige, så på den måde var jeg kommet mange somre i Sverige og 

havde lært det at kende, og jeg har skrevet breve til hende og fulgt, hvordan hendes sprog gik mere 

og mere fra dansk til svensk. 

I: Og hvordan, det var en veninde, som du så kendte fra Danmark, som så flyttede, eller hvad? 
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IP2: Ja, hendes familie kom fra Sverige, og det var der i slutningen af firserne, hvor det var, at 

arbejdsløsheden, den var høj i Danmark og lav i Sverige, og så flyttede de simpelthen til Göteborg 

og fik arbejde på Volvo-fabrikkerne deroppe. 

I: Når du så besøgte Göteborg og Sverige, hvad var så dit indtryk af det sted? 

IP2: Et fristed, og det er det stadig. Jeg elsker at komme til Sverige (Pause). Det der med at naturen 

er helt anderledes og selv om kulturen, hvor vi på mange måder ligner hinanden, så er vi alligevel 

forskellige, og vi har fælles kultur og en fælles historie, og når man så går i detaljen. Altså, vi er 

ens, men vi bliver også forskellige, så vi grener ud. Det er lidt fascinerende 

I: Og nu her. Der kunne jeg også godt tænke mig at høre lidt om din holdning til sprogene. Hvad 

synes du om de svenske og norske sprog? 

IP2: Altså, norsk er nemt nok at læse, så længe det ikke er, ja, nu kan jeg ikke lige huske 

forskellene, men det der nye, hvor de lavede helt om på det, men altså det der ligner dansk mest 

muligt, det er nemt. Og vi havde jo også bøger, pædagogikbøger på seminariet, der ikke var blevet 

oversat til dansk endnu, så dem sad vi og læste på norsk. Og det er nemt nok at læse. Men lige så 

snart de begynder at snakke det, så skal de i hvert fald tale langsomt, og jeg tror, det er det her med 

den her syngende måde, at de udtaler ordene på. Jeg kan ikke rigtigt beskrive det anderledes. 

Hvorimod svensk, det har jeg et helt andet forhold til, for det minder så meget mere om dansk, selv 

om så mange ord er anderledes. Men hvis det er, man bare tænker over det, så er der jo mange af de 

ord, man bruger på svensk, så skal man bare søge lidt tilbage, og så hed det jo sådan på dansk i 

gamle dage. Vi har bare fornyet eller udviklet ordene, hvor de så har beholdt dem i Sverige. Så hvis 

man bruger logikken, synes jeg faktisk ikke, svensk er så svært igen. 

 

Om den undervisning i nabosprogsdidaktik, som IP2 har modtaget (2 af 2) 

I: Nu snakkede du om, at du ikke har fået så meget undervisning i det her på seminariet. Har du 

sådan følt dig rustet til at undervise i svensk og norsk efter du kom ud som lærer her? 

IP2: Altså hvis vi kun skal kigge på det, jeg fik på seminariet, så ville jeg ikke være rustet. Det jeg 

bruger, har jeg på baggrund af min egen interesse og lysten, lysten til at undervise i det ikke mindst. 

I: Så når andre lærere siger, at de har svært ved at undervise i svensk og norsk, så kan du godt forstå 

dem? 
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IP2: Ja. Ja, jeg kan godt forstå dem. At det kan være svært, og jeg ved ikke, om man kan sige, at det 

for dem kan være en irriterende øjenbæ i de fælles mål 

 

Om IP2’s egen nabosprogsundervisning 

I: Men når vi så kommer til din egen undervisning, hvordan underviser du så i svensk og norsk? 

IP2: De skal læse noget tekst, og der bruger jeg den her Självklart fra Alinea, hvor der tekster på 

både norsk og svensk. Og så er der en lyd-cd til, som jeg bruger, fordi min egen oplæsning ikke er 

så god. Jeg synes bogen her er god, for så har vi for eksempel sådan en novelle her, og nogle gange 

er der sådan en prik ved ordet, og så kan man se oversættelsen, og så er der også nogle spørgsmål 

undervejs, hvor de stiller spørgsmål til sproget 

(…) 

IP2: Så ud over den her bog, så når jeg har været i Sverige, har jeg taget lidt aviser. Både lidt mere 

alvorlige, og lidt mere tabloid. Og jeg har taget Anders And blade, og jeg har taget ugeblade med 

hjem. Og især det her Anders And blad, det er altså godt, fordi der er billeder til. Og så er det der 

med, at de skal oversætte, hvad der står i taleboblerne, det kan man altså godt få noget ud af, fordi 

de har billederne til hjælp. Så det jeg også har gjort, det er, at jeg har læst meget Camilla Läckberg. 

Og Camilla Läckberg, hun udkommer jo før i Sverige, end hun gør i Danmark, og så nogle gange 

kan jeg ikke vente, så når jeg har været i Sverige har jeg købt den på svensk og læst den, og så har 

jeg jo efterfølgende købt den danske udgave, for den skal man jo have, og det jeg så har gjort, det 

er, at jeg har givet dem et kapitel fra Camilla Läckberg både på svensk og på dansk, hvor de først 

har læst det på svensk og så læst det på dansk, og så kan de se, gav dem mening? Var det jeg havde 

gættet på rigtigt, og så kan de se ord for ord kan se forskellene. 

I: Så de får også et kendskab til de ord, der nu er forskel på? 

IP2: Ja, der er jo den der kendte historie med Victor Borge, der har siddet, da vi vandt EM 92 på en 

restaurant, og så kom tjeneren hen. ”Grattis”. ”Nå, er maden gratis?”. Nej, det var jo bare tillykke. 

Og det der med, hvis man skal have is i Sverige, så skal man have glass. Og jeg fandt i hvert fald ud 

af på en meget uheldig måde i sporvognen oppe i Göteborg med min veninde, at man skal i hvert 

fald ikke råbe taske, for det betyder luder. Så der er sådan nogle ord, man lige skal passe på 

 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2018



VIA University College Nabosprogsundervisning – Den evige dårlige samvittighed Thomas Sjølund Abildsten 

Læreruddannelsen i Aarhus Bachelorprojekt, april 2018 Studienummer: 222436 

Side 39 af 43 

 

Om elevernes udbytte af nabosprogsundervisningen 

I: Hvordan føler du, at elevernes reaktion er på forskellen, sådan, mellem det mundtlige og det 

skriftlige? 

IP2: Det mundtlige, det har de svært ved. Men det er, når vi sidder og oversætter det skriftlige, hvor 

de først siger ”det forstår vi ikke noget af”, hvor jeg siger ”prøv, nu oversætter vi det. Så tager vi det 

linje for linje”, og så beder jeg nogen om at oversætte det, og så kan de jo godt. Men det mundtlige 

har de det lidt sværere med, og jeg tror, det kræver tilvænning. Altså selv om jeg har norsk familie, 

der har jeg det svært med, når vi sidder til familiemiddage, og de sidder og snakker norsk, altså jeg 

skal spidse ører, hvorimod jeg sagtens ville kunne føre en samtale i Sverige uden problemer. 

(…) 

IP2: Noget andet jeg også bruger, det er Kent, for du kan nok høre, at jeg har mere fokus på det 

svenske, og Kent, det virker også som om, de synes, det holder. Specielt hvis man finder en tekst, 

de synes, holder (…) og så har jeg også brugt den tekst, der hedder La Belle Epoque, fordi de jo 

også er samfundskritiske. Det gav sådan en god debat bagefter, fordi der var noget gods i, og det var 

egentlig med den her La Belle Epoque, at det gik op for mine elever, at de kunne da egentlig godt 

læse det her 

I: Så du føler faktisk, at de efter din undervisning har fået lidt en aha-oplevelse ud af det? 

IP2: Ja, det tænker jeg faktisk. Jeg siger ikke, at de er blevet eksperter i norsk og svensk, men jeg er 

sikker på, at de fleste har opnået en større forståelse for sproget, og kan… Altså noget af det, jeg 

hader allermest, det er, når jeg kommer ind og beder om noget på svensk, eller sådan en kombi 

dansk-svensk, jeg siger tingene på dansk, men jeg oversætter de ord til svensk, som jeg ved er lidt 

anderledes, og så svarer på engelsk. Så bliver jeg faktisk lidt vred. 

I: Du kaldte det kombisprog? 

IP2: Ja, altså i stedet for at sige to colaer, så siger man två. Man forsøger at oversætte det og gøre 

sig så forståelig som muligt, for vi er jo et eller andet broderskab, og det er bare blevet for nemt at 

snakke engelsk. Så det her fælles nordiske tænker jeg, at det måske kan glide lidt ud, hvis vi holder 

fast i, at vi snakker sgu bare til hinanden på engelsk. 

I: Tror du, at dine elever, efter at have lidt undervisning her, kan gå op og tale det her kombisprog? 
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IP2: Ej, det er jeg ikke sikker på, at de kan, men de vil kunne læse en instruktion, de vil kunne læse 

en turisthjemmeside, uden den nødvendigvis er oversat til dansk, og så tænker jeg, at de vil kunne 

forstå det. De vil kunne læse et menukort. Jeg tænker også, at de vil kunne gøre sig forståelige på 

sådan et meget turistet. Jeg tænker også, at de ikke vil lave den fejl, sådan ”grattis? Nå, så må 

maden være gratis”. Den vil de ikke lave. 

I: Noget andet jeg også gerne vil spørge om. Efter at have undervist i svensk og norsk er der så 

nogle andre områder i dansk, som du tænker bliver styrket af det? 

IP2: Nu stiller du mig et spørgsmål, som jeg faktisk ikke har tænkt over. Det kan da godt være, at 

det her med at være nysgerrig over for et ord, og gå på opdagelse i det bliver styrket, men det er nok 

ikke hos alle. Men de stærke elever. De stærke elever vil nok kunne lægge to og to sammen og 

tænke ”okay, det her ord på dansk, det ved jeg ikke, hvad betyder. Kan jeg tænke på andre sprog, 

hvor jeg måske kan finde ud af, hvad det betyder?”. 

 

Om IP2’s holdning til nabosprogsundervisning som en del af danskfaget 

I: Hvis du nu ud fra din vurdering skulle vurdere, og det er måske lidt svært at vurdere, men hvis du 

nu skulle vurdere vigtigheden af norsk og svensk i undervisning i forhold til andre områder i dansk 

som for eksempel retskrivning og tegnsætning og forskellige analyseformer? 

IP2: Altså i forhold til hvad eleverne skal kunne, når de kommer ud, og det som de bliver testet i til 

eksamen, så er svensk og norsk nok det, der ligger lavest i prioriteringen. Desværre kan man sige, 

for det kan give nogle redskaber, men fokus er, at de skal være klar til afgangsprøven. Der står godt 

nok, at kortfilm kan være på norsk eller svensk, men man skal kraftigt overveje, om det er noget, 

man vil bruge. Og det har også kun et lille fælles mål 

I: Hvad synes du om, at det er en del af fælles mål? 

IP2: Jeg synes egentlig, det er okay, for det er jo et forsøg på at bevare det her fællesskab, der er 

mellem de nordiske lande. Det er jo det samme som, at de på Island har dansk som fremmedsprog, 

og at vi i Danmark stadig kæmper med det her tysk. Jeg tænker, det er et levn. Af samme grund som 

vi stadig har kristendom. Så det er sådan et levn, vi har, som jeg synes, vi skal bevare for at give et 

kendskab til der, hvor vi kommer fra, og samtidig synes jeg også godt, det kan opprioriteres lidt, så 
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det ikke ender med, at vi står og snakker engelsk i Sverige, når nu vores sprog ligger så tæt på 

hinanden. Det er synd, synes jeg, at vi ikke bare kan tale vores eget sprog. 
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Bilag 3: Kopi af interview over e-mail 
 

Min e-mail til Lis Madsen 

Til Lis Madsen 

  

Mit navn er Thomas, og jeg er lærerstuderende i Aarhus. Jeg er lige nu ved at lægge sidste hånd på 

min professionsbacheloropgave, der handler om nabosprogsundervisning, og i den forbindelse vil 

jeg høre, om du vil hjælpe mig ved at svare på et spørgsmål. Jeg har nemlig læst mig frem til, at 

mange svenske lærere ikke føler, de har kompetencerne til at undervise i nabosprog. Det er ikke 

lykkedes mig at finde en lignende undersøgelse, der har kigget nærmere på, hvordan danske lærere 

har det med nabosprogsundervisning men mit indtryk ud fra, hvad jeg har hørt og oplevet, er, at 

noget lignende gør sig gældende her. Derfor kom jeg til at tænke på, hvor meget undervisning om 

nabosprogsdidaktik, lærerstuderende får på uddannelserne. Så jeg ville høre, om du som 

uddannelsesleder på Zahle og ekspert i nabosdidaktik kan hjælpe mig ved at svare på disse 

spørgsmål: 

• Hvor meget fylder nabosprogsdidaktik rundt omkring på de danske læreruddannelser? 

• Er denne mængde undervisning nok til, at danske lærere bør kunne føle sig kompetente til at 

undervise i nabosprog? 

Jeg håber, at du kan hjælpe mig med spørgsmålene. Hvis du hellere vil svare på spørgsmålene 

hurtigt i telefonen, kan jeg også sagtens ringe til dig i stedet. 

  

Mvh. Thomas S. Abildsten 

Læreruddannelsen i Aarhus 

 

Lis Madsens svar til mig 

Kære Thomas 

 

Det er ikke enkelt at svare på dine spørgsmål. Der er mange lærere, der efterspørger efteruddannelse 

inden for nabosprogsundervisning, det ser vi på det nordiske efteruddannelseskoncept, som jeg er 
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projektleder for (se www.sprogpiloter.org). Vi har siden 2007 udbudt kurser til lærere fra hele 

Norden, og der er stor efterspørgsel fra lærere, ikke mindst fra Danmark. 

Der er stor forskel på, hvor meget nabosprogsundervisning prioriteres på de forskellige hold på LU. 

Nogle studerende rejser til Oslo og får et kursus i norsk, andre har kortere eller længere forløb 

hjemme, og måske er der også nogle, der kun får meget lidt undervisning. Til sommer udbydes et 

specialiseringsmodul i nabosprogsdidaktik som sommerskole på Københavns Professionshøjskole 

(udbydes til studerende i hele Norden). Der har været stor søgning til kurset, der har venteliste. Det 

vidner om stor interesse blandt de studerende. 

De studerende, der følger et forløb som dette, vil være godt klædt på til at undervise i området. 

Held og lykke med din BA. 

 

Bedste hilsener 

Lis 
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