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INDLEDNING OM DEN NORDISKE 
IDEOLOGI 

Indledning 



Før nationalstaten 

• Dansk som begreb, dansk tunge som lingua 
franca 

• Dansk som sprog: kun skriftsprog (og det blev 
brugt i Norge også) 

• Hvad så med talesproget? 



Nationalstatens gennembrud 

• Nationstanken og dens historie 
• Det nordiske og nationalstaterne i Norden: den ujævne 

udvikling: Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island 
• Fælles nordisk litteratur som alternativ til den klassiske 

kanon: Sagaernes placering 
• Den romantiske skandinavisme 
• Opbygningen af en kompliceret figur: Moderne 

nationalstater inden for et nordisk fællesrum 
• Det moderne gennembrud som fællesnordisk projekt: 

Ibsen, Brandes, Strindberg 
• Fra nordisk nationalstat til velfærdsstater og folkehjem 
• Den politiske nordisme, Nordisk råd, Nordisk 

ministerråd og de samarbejdende stater; 
EUdfordringen 



Særlige regionale problemstillinger 

• Skånes placering i kampene mellem Sverige og 
Danmark FØR  og EFTER nationalstatens gennembrud 

• Øresund som sammenhæng eller grænse; broen som 
epokegørende 

• Oslo og sydøstnorge som blødt dansk-talende i 
modsætning til vest-Norge som nynorskcentret 

• Forholdet mellem Færøerne, Island og Norge 

• Forholdet mellem Oslo og Norge sammenlignet med 
Stockholm og Sverige, Helsinki og Finland, København 
og Danmark 

• Lande med to normcentre ovf. lande med ét eller flere 



Et genkommende traume 

• Hver gang jeg rydder op i mine papirer støder jeg 
på dommedagsvisioner eller det modsatte om 
‘det nordiske’. 

• Jeg bekender min medskyld, har selv ved flere 
lejligheder talt om ‘sidste udkald’! 

• Det må være den længst udtrukne dødsproces 
siden Peter Sellers! 

• Så måske er der tale om gentagne 
genopstandelser – i hvert fald er der jævnligt tale 
om opstandelse! 



FORUDSÆTNINGERNE FOR NORDEN 
SOM REGION: HVAD TALER VI OM? 

Nyt afsnit 



Begrebet region 

 Skala 
– flere stater som har et fælles præg 

• Norden, Benelux 

– dele af en nationalstat 
• Norditalien 

– områder omkring metropoler 
• München-regionen, København-Malmö-regionen 

 Inddelingsgrund 
– geografi 

– historisk-kulturelt fællesskab 

– sprogligt fællesskab 



NORDEN SOM REGION:Geografisk 

 

Island, Færøerne og Grønland: Nordatlanten 

Norge, Sverige, Danmark, Finland: 
Skandinavien  

Baltikum,  

Nordvestrusland 



NORDEN SOM REGION: Historisk 

 

Historisk-kulturelt: 

Skandinavien og Færøerne og Island: sprogligt 
og historisk fællesskab 

Grønland og Finland adskiller sig sprogligt 

 

 



NORDEN SOM REGION: Konklusion 

 
Geografisk udgør Norden og Baltikum en enhed, men 
hvorfor så ikke inkludere Polen og Tyskland (Østersø-
staterne)? 
Historisk-kulturelt udgør Norden (inkl. Finland) en 
enhed som ikke mindst bygger på 
velfærdsstatstanken, sekularisering og kønsmæssig 
ligestilling 
Sprogligt udgør Skandinavien, Island og Færøerne en 
enhed; Grønland er stadig med pga. udbredt 
tosprogethed, Finland er afhængig af svenskens 
stilling som svækkes år for år 



HVAD SIGER FORSKNINGEN OM 
DET NORDISKE SPROGFÆLLESSKAB? 

Nyt afsnit 



Maurud 

• Udgangspunkt: pædagogisk 

• Resultater: Store forskelle mellem talt og 
skrevet sprog, særlig havde svenskerne svært 
ved dansk talesprog; nordmændene bedst til 
at forstå nabosprogene 

• Kritik: Hovedstadssyndromet, rekrutter som 
forsøgspersoner 

• ANBEFALING: Læs bogen, den er karakteristisk 
for sin tid og utrolig interessant 



INS 

• Hidtil største og bedste undersøgelse: to 
generationer; engelsk er med, geografi inddraget; 
store byer versus mindre; andetsprogstalere med 
også 

• Blot et par stikord: ingen rabat på nordisk for 
andetsprogstalende; ringe opmærksomhed om 
problematikken i uddannelserne; 
hovedstadsproblematikken igen, men denne gang 
en helt anden; generationsforskelle i fokus  

 



Importord i Norden 

• Alt for omfattende et projekt til at kunne 
sammenfattes her 

• Et par stikord: 

• Hovedfokus: engelsk-indflydelsen 

• Kvantitative og kvalitative undersøgelser 

• Det sproglige klima mht. engelsk-indflydelsen 
og mht det nordiske 

• Den svensk-finske vinkel 



DASVA 

• Projekt: Øresundsbroen gav stødet til at 
undersøge hvordan nabosproget blev opfattet 
på begge sider af Sundet 

• Særlig ide: Kontakt og holdninger er afgørende 

• Holdning til tilnærmede varieteter 

• Slaglinjen: Danskerne elsker ikke deres eget 
sprog; begrebet sproglig loyalitet; 
skriftsprogenes rolle 



Opsummering 

• Vi ved allerede meget om Norden som 
sprogligt rum 

• Man kan lægge vægt på de betydelige ligheder 
og på hvor meget samkvem der er: den 
positive vinkel 

• Man kan lægge vægt på de store forskelle og 
på at de fælles ’trusler’ fører til ganske 
forskellige resultater; det sproglige klima 
varierer ganske meget fra nation til nation 



KAN VI GØRE DET ANDERLEDES? 

Nyt afsnit 



At lære mindre end et helt sprog 

 Kan vi lære mindre end et helt sprog, dvs. 
sprog der er karakteristisk for 

• bestemte domæner (fx undervisning) 

• bestemte genrer (fx akademiske) 

• bestemte talesituationer (venne-sprog, 
veninde-sprog)  

• tale eller skrift, produktion eller forståelse? 



En nabosprogsdidaktik 

• En nabosprogsdidaktik må tage udgangspunkt i det 
pragmatiske: Hvad skal det bruges til? Hvad skal det 
gøre godt for? 

• Vi må være tage stilling til den nordiske fortælling: 
dræbe eller genoplive den (eller opfinde en ny?)  

• Vi må differentiere efter alderstrin og tage hensyn til 
engelskdominansen i ungdomsgruppen 

• Didaktikken skal bygge på at tredje sprog er helt 
anderledes end andet 

• Måske skal vi have både en nabosprogsdidaktik og en 
fremmedsprogsdidaktik for nabosprog! 



En model for undervisning i sprog 



Indledning 



Læsning på nabosprog 

• Relevanskriteriet: Det der læses skal opfylde 
samme krav som alle andre tekster - plus ét 
yderligere:  Teksten skal være nødvendig for 
forløbet - og den skal ikke foreligge på dansk. 

• Brud på princip 1 giver dårlig undervisning 

• Brud på princip 2 kan udnyttes: fokus på 
oversættelse. Eksempler: Tranströmer, 
Södergran, men det kræver tekster med store 
æstetiske kvaliteter 



Læsning af skønlitteratur 

• Oversættelsesparadokset: 

• Vi læser mest kanoniske tekster og de 
foreligger som regel i oversættelse 

• http://www.norden.org/da/publikationer/pub
likationer/2008-002 

• Ny nordisk ikke-kanoniseret litteratur som stof 

• Læsning af oversættelse og original sammen: 
islandsk/dansk; finsk/svensk/dansk 

• Det performative: oplæsning 

http://www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2008-002
http://www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2008-002
http://www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2008-002
http://www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2008-002


Læsning af sagprosatekster 

• Mediekomparationer: karikaturkrisen i 
danske, svenske og norske aviser og netmedier 

• Lærebogsstof: Hvad er oversat til svensk eller 
norsk men IKKE til dansk (mutatis mutandis)? 

• Eksempler: Bakhtin, Vygotsky, Foucault, 
Habermas, Kuhn 

• dagligdagstekster på flere sprog: 
brugsanvisninger, opskrifter, varedeklarationer 

 



Talesprog 1 

• Hovedprincippet for det nordiske 
sprogfællesskab:  

 Tal dit eget sprog; 
forstå de andres! 



Forudsætninger 

• Der skal undervises i talesprog! 

• Det er ikke så oplagt som det ser ud til for det 
kræver materialer og lærerforudsætninger 

– materialer:  problemet taletempo; let- og 
nettilgængelige korpora 

– lærerforudsætninger: lærernes baggrund inden for 
dialektologi og sociolingvistik 



Mere om materialer 

• NOTA 

• CLARIN 

• ordbogsressourcer: Svensk-dansk; ordbøger 
på nettet: http://lexin.emu.dk/index.cgi 

• Sprogpædagogik: 

• Eva Dam Jensens strategi 

• Tempo som afgørende for naturlighed og 
forståelighed 

http://lexin.emu.dk/index.cgi


Mere om lærerforudsætninger 

• Planerne om at oprette en fællesnordisk MA-
uddannelse i sociolingvistik 

• Efteruddannelse i dialektologi og 
sociolingvistik 

NETRESSOURCER 

• Talesprogsbutikken 

• Dialekt.dk 

• Sproget.dk og tilsvarende sider i de andre 
nordiske lande 



Problemer 

Forståelse tager udgangspunkt i første sprog… 

• Udviklingen i det finske sprogsamfund 
– finsk og svensk på langt sigt 

• INS-resultaterne 
– andetsprogstalerne 

– de samfund hvor nordisk altid er andetsprog: 
Grønland, sameland 

• Udviklingen i det islandske sprogsamfund 

• The obvious alternative: Engelsk  



Variation i skrift og tale 

• Variation i skrift: ’fejl’ og det der ligner 

– i skolen 

– på og i de sociale medier 

• Variation i tale: identitetsmarkering 

– dialekt 

– sociolekt 

– genderlekt 

– etnolekt 

– problemet ungdomssprog 



CSS-perspektivet 

• At se på dansk som fremmedsprog for 
svenskere 

• At se på svensk som fremmedsprog for 
danskere 

• At undersøge holdningen til forskellige typer 
af blandingssprog 

• Hvordan skal der så undervises? 



Sidste SLIDE! 

• TAK! TACK!TAK!TACK!TAK!TACK!TAK!TACK! 

• TAK! TACK!TAK!TACK!TAK!TACK!TAK!TACK! 

• TAK! TACK!TAK!TACK!TAK!TACK!TAK!TACK! 

• TAK! TACK!TAK!TACK!TAK!TACK!TAK!TACK! 

• TAK! TACK!TAK!TACK!TAK!TACK!TAK!TACK! 

• TAK! TACK!TAK!TACK!TAK!TACK!TAK!TACK! 

• TAK! TACK!TAK!TACK!TAK!TACK!TAK!TACK! 

• TAK! TACK!TAK!TACK!TAK!TACK!TAK!TACK! 

 


