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OVERBLIK

1. Sprogkrise
2. Naboland, men ikke nabosprog?
3. Hvad er nabosprog
4. Hvad er nabosprogsdidaktik
5. Indhold og metoder

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Det jeg gerne vil drøfte med jer i dag er for det første denne her tyskkrise, fremmedsprogskrise eller motivationskrise (kært barn har som bekndt mange navne)Så vil jeg gerne dikutere hvorfor D bliver betragetet som naboland men ikke som nabosprogHvilke implikationer det vil kunne have at tale om tysk som nabosprogOg så vil jeg til sidst præsentere jer for et udkast for en nabosprogsdidaktik, som jeg har udarbejdet og som jeg også gerne vil diskutere med jer.



KRISE – SÆRLIG I TYSK
• Antallet af tyskstuderende (universiteter og læreruddannelser) i Danmark 

har det sidste årti være stødt faldende
• Elever oplever tysk som et svært sprog
• Elever oplever tysk som et meningsløst sprog
• ”Eleverne ved ikke i hvilke sammenhænge eller på hvilke uddannelser, det 

vil være godt for dem at kunne tysk. Og lærerne ved det oftest heller 
ikke”

• Det tyske sprog har ikke nogen særlig høj status i samfundet
• Der bliver talt negativt om Tyskland og tyskere

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Det her det jo rigtig ærgerligt, for vi ved jo alle at DK er økonomisk afhængig af Tyskland og at vi har en fælles kulturarv og generelt har meget til fælles. Og det ved I som tysklærere jo bedre end nogen anden. Og jeg vil sige at mit argument i dette oplæg vil være at det at betragte tysk som et nabosprog måske vil kunne bidrage til at ændre nogle af de fortællinger og narrativer der kurserer om det tyske sprog, både i uddannelsessammenhæng hos elever og studerende, men også hos forældre, politikere osv. Og hvorfor så det?



Samfund/
uddannelsespolitik

(makro)

Institutioner
(meso)

Klasseværelset (didaktik)
(mikro)

Forskellige niveauer af implementering af tysk og dansk som nabosprog 

normer

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Så som I nok kan høre  -og det lægger jeg ikke skjul på  - så synes jeg faktisk at der ligger en stor værdi i at tale om tysk og dansk som nabosprog her i regionen. Og hvis dette skal kunne have nogen gang på jorden, så skal der arbejdes på det på forskellige niveauer. Grundlæggende skal de værdier, holdninger og normer vi som enkeltpersoner, institutioner og mere overordnet som samfund repræsenterer ændre sig. Det handler om at anerkende tysk og dansk som nabosprog og derigennem tillægge sprogene en særlig status og en særlig værdi her i regionen. 



SAMFUND/
UDDANNELSESPOLITIK

• Regionale sprogstrategier
• Diskursændring

• Investering i sprogfagene

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Og her er det ikke nok at erhvervsminister Simon Kollerup er stolt over at kunne flydende tysk, der skal mere til…. 



INSTITUTIONER

• Efter- og videreuddannelse indenfor tysk og 
dansk som nabosprog
• Grænseoverskridende samarbejder

• Prioritering af dansk og tysk



KLASSEVÆRELSET

Arbejde ud fra et 
nabosprogsdidaktisk perspektiv.

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Og det er det her jeg vil betegne som en nabosprogsdidaktik.



NABOSPROGSDIDAKTIK



NABOSPROG OG IKKE FREMMEDSPROG

Fremmedsprog

• Fokus på det fremmede
• Fokus på afstanden
• Fokus på det anderledes

Nabosprog

• Fokus på det nære
• Fokus på det fælles

Ord skaber virkelighed

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Man kan grundlæggende sige at det at tale om et fremmedsprog indebærer et fokus på ….hvorimod det at tale om et nabosprog suggerer noget andet: Her er der nemlig fokus på det nære og det fælles. Og så skal vi også bare huske på at Ord skaber virkelighed…..



Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvis man laver en hurtig google søgning på Tyskland og naboland så kommer der over 300000 hints op og selve begrebet naboland defineres som et land der grænser op til et givet land….så man kan sige at det passer jo også bare rigtig fint på Tyskland.



Den fysiske
grænse = 
sproggrænse?

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Men betyder det at man betragter Tyskland som et naboland, men ikke tysk som et nabosprog ikke også at man rent faktisk anser den fysiske grænse for at være en sproggrænse? Og hvis det er tilfældet, så kan man spørge sig selv om hvor hensigtsmæssigt det er?



Oplægsholder
Præsentationsnoter
Jeg har lige taget denne slide med også, fordi den egentlig meget fint illustrerer at man nærmest kan tale om diskriminering overfor tysk, for både Norge og Sverige betragtes som nabolande og norsk og svensk selvfølgelig som nabosprog, men for Tyskland der gælder det ikke. Vender vi derimod blikket mod Tyskland, jamen så taler man om nabosprog, når man taler om polsk, hollandsk, fransk, tjekkisk og tro det eller ej også om dansk. Det gælder selvfølgelig kun i et begrænset geografisk område, men alligevel…



NABOSPROG 
a) DK: ”[…]sprog, hvor samtalepartnere mellem 
to forskellige modersmål er i stand til at 
kommunikere forholdsvis ubesværet med 
hinanden på trods af den støj, ulighederne 
afstedkommer, og den milde akkomodation, 
situationen kræver” (Bacquin et al. 2013:2).

-> sproglig nærhed

b) DE: „Sprache, die einer anderen Sprache 
benachbart ist, also in einer angrenzenden 
Region gesprochen wird” 
(https://www.wortbedeutung.info/Nachbarsprac
he/

-> geografisk nærhed

Oplægsholder
Præsentationsnoter
En af forklaringerne ligger nok i den måde man definerer nabosprog på i de nordiske lande og i Tyskland. I DK definerer man således nabosprog som….mens man i Tykland definerer nachbarsprache i en bredere forstand, nemlig som ….Og her synes jeg I kort skal komme på banen og hjælpe mig, for jeg har forsøgt at finde argumenter for hvorfor man egentlig opererer med så forskellige definitioner i DK og D, men jeg kan ikke desværre ikke komme nogen plausibel forklaring, så jeg vil gerne have jer til at diskutere disse to definitioner og så vil også gerne have at I snakker med hinanden om hvilken definition I læner jer mest op ad.

https://www.wortbedeutung.info/Nachbarsprache/


NABOSPROG

• Nabosprog har geografisk, sproglig/ sproghistorisk, kulturel og
historisk nærhed som grundlæggende træk.

• Tysk og dansk konstituerer sig som nabosprog ved at alle fire 
kendetegn for nærhed er til stede



NABOSPROGSDIDAKTIK

Didaktik: Tilrettelæggelse af undervisning ud fra undervisningens 
mål, indhold og metoder. 
Centrale didaktiske spørgsmål retter sig i den forbindelse mod 
hvad der skal læres og hvordan dette skal læres.

Nabosprogsdidaktik er tilrettelæggelsen af undervisningen i 
nabosproget med udgangspunkt i overvejelser om 

nabosprogsundervisningens mål, indhold og metoder.



NABOSPROGSUNDERVISNINGENS MÅL
• At udvikle elevernes kompetencer i nabosproget således at det bliver brugbart i elevernes aktuelle og 

fremtidige liv. Eleverne skal kunne forstå og gøre sig forståelig på nabosproget. 

• At fremme elevernes lyst til at bruge nabosproget personligt og i samspil med andre. Eleverne skal herved 
få tillid til egne evner og lyst til at beskæftige sig med nabosproget og dets kultur til fremme af deres videre 
personlige udvikling.

• At fremme elevernes kultur- og sprogbevidsthed gennem inddragelse af elevernes individuelle og 
heterogene forhåndenværende sproglige ressourcer. 

• At styrke elevernes internationale og interkulturelle forståelse gennem formidling af en grundlæggende 
viden om kultur- og samfundsforhold i nabolandet 

• At styrke eleverne i deres muligheder for deltagelse i det mangfoldige, kulturelle område, som 
grænseregionen udgør samt i et større Europa. 



INDHOLD OG METODER

• Funktionelt sprogsyn
• Flersprogethedsdidaktik
• Interkulturel kommunikativ kompetence

• Metoder



FUNKTIONELT SPROGSYN

Det er sprogets funktioner, dvs. brugbarheden af sproget, der er 
omdrejningspunktet
Sprog er et redskab der skal bruges i kommunikationssammenhænge

At udvikle elevernes kompetencer i nabosproget således, at det bliver brugbart
i elevernes aktuelle og fremtidige liv. At fremme elevernes lyst til at bruge 
nabosproget personligt og i samspil med andre.



FUNKTIONELT SPROGSYN

• Autentiske sprogsituationer
• Behovsorienteret ordforråd - chunks
• Fokus på elevernes mundtlighed
• Tillade fejl

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Autentiske sprogsituationer: elevmøder, møder med nabosprogstalende, autentiske tekster, dvs. tekster der ikke er didaktiskerede og tilrettelagt til undervisning. Chunks: Sammensatte udtryk og vendinger  - ikke enkeltord. Kan bruges i en konkret sammenhængDet er vigtigt at eleverne får muligheden for at bruge nabosproget i konkrete sammenhænge. Og derfor er det også vigtigt at skabe et rum, hvor eleverne føler sig sikre og tør tale. Denne her brugbarhed er jo særlig relevnat i grænsereiongen, hvor den geografiske nærhed kan udnyttes til at skabe brugbarhed og autenticitet.



FLERSPROGETHEDSDIDAKTIK

Flersprogethedsdidaktik bygger bro mellem den sproglige viden børnene/eleverne 
allerede er i besiddelse af til den viden de skal tilegne sig om målsproget, her 
nabosproget. 
Det er børns sproglige ressourcer samlet set, der danner udgangspunkt for deres 
sprogtilegnelse. 

Styrker den sproglige bevidsthed

At fremme elevernes kultur- og sprogbevidsthed gennem inddragelse af 
elevernes individuelle og heterogene forhåndenværende sproglige ressourcer. 



FLERSPROGETHEDSDIDAKTIK

• Sammenligninger
• Accept af kodeskrift og andre 

transferprocesser
• Mediering

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Sammenligninger på tværs af forskellige sprog , fx sprogbrug og sprognormer. Jeg samle pokemonkort, så kan man have en drøftelse om nutids r på dansk fxAccept af codeswitching for det er kognititivt anstrengende at forblive i et sprog. Læreren kan gentage det sagte korrekt, men bør ikke fokusere på fejl med mindre det er aftalt på forhånd.Sprogmægling: Overførsel af indhold fra et sprog til et andet uden at der som ved oversættelse er fokus på at indholdet gengives 1:1.En fri overførsel af både skriftlige og mundtlige tekster til nabosproget, hvor der skal tages højde for indholdet, modtageren og strukturen.Og her det at dansk og tysk på grund af deres sproglige og sproghistoriske nærhed kan trække på hinandne på en helt særlig måde. Og også her byder grænsereiongnen på særlige muligheder for man kan jo fx også tænke sønderjysk eller plattysk eller frisiisk ind i disse sammenlignder og for at tydeliggøre den nærhed der er.



INTERKULTUREL KOMMUNIKATIV 
KOMPETENCE

At udvide og udvikle elevernes horisont ift. nabolandet og 
nabosproget, deres nysgerrighed over for det anderledes, deres 
respekt og tolerance over for andre samfundsformer.

At styrke elevernes internationale og interkulturelle forståelse gennem 
formidling af en grundlæggende viden om kultur- og samfundsforhold 
i nabolandet 



INTERKULTUREL KOMMUNIKATIV 
KOMPETENCE

• Bevidstgørelse af egne stereotyper frem 
for at underbygge disse

• Italesættelse af vigtigheden af at lære 
nabosproget

• Inddragelse af et europæisk perspektiv

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Netop i grænseregioner ser stereotyper ud til at være særligt vedholdende og vanskelige at nedbryde, da folk her går ud fra at kende naboen. De stereotyper som bearbejdes i undervisningen, bør dog ikke kun handle om nabokulturen og naboerne selv, men også inddrage stereotyper omkring nabosproget mere specifik. At italesætte nabosprogsets status i samfundet og de konnotationer der er forbundet hermed (”tysk er svær”, ”dansk er som at tale med en varm kartoffel i munden”.Det gælder ikke kun eleverne, men faktisk også jer som lærere.At være opmærksom på det anderleders og det der forbinder og adskiller giver et demokratisk udsyn som grænseregionen i høj grad kan bidrage til at understøtte. Vi kan trække på en kulurel og historisk nærhed mellem Danamrk og Tyskland som det er langt vanskeligere at trække på når det fx drejer sig om dansk og engelsk. Båd ekulturen og historien kan opleves helt konkret.



METODISK MANGFOLDIGHED

• Variation styrker motivation
• Differentiering
• Autonomt læringsrum
• Differentieret feedback



METODISK MANGFOLDIGHED

• Scaffolding (stilladsering)
• CL (cooperative learning)
• CLIL (content integrated learning)

Oplægsholder
Præsentationsnoter
I situationer, hvor børnene ikke er i stand til at udtrykke sig sprogligt adækvat, bør læreren tilbyde eleven et sprogligt stillads (scaffold), der støtter elevens sprog. Dette kan fx ske gennem konkrete sproglige formuleringer og gentagelser. For at stilladseringen bliver succesfuld, skal det sproglige input, som læreren tilbyder tage udgangspunkt i elevens aktuelle læringsniveau, men samtidig rette sig mod det læringspotentiale eleven er i besiddelse af. Eleverne skal derfor møde sproglige krav, der ligger lige over deres aktuelle kunnen. Stilladsering bygger dermed bro mellem, hvad eleven rent faktisk kan og hvad eleven vil være i stand til med støtte. Gibbons, P. (2019). Styrk sproget, styrk læringen. Sproglig udvikling og stilladsering i flersprogede klasserum. Samfunds Litteratur.Ibid.CL: hvor elever samarbejder efter bestemte principper, samarbejdsmønstre og strukturer. Her er det eleverne frem for læreren, der er i centrum og alle elever får mulighed for at sige noget.FX Quiz og bytUdvælg fagbegreber, det er relevant at træne.Skriv begreberne ind i en tabel, og gentag eksempelvis de vigtigste fagudtryk, så der er mindst ét fagudtryk til hver elev.Print dokumentet og klip det ud, så der er et begreb pr. lap papir. Alternativt kan man fordele fagområderne blandt elevgrupper, så eleverne selv finder de centrale begreber. Eleverne finder en makker og på skift forklarer de deres begreb for makkeren uden at bruge ord, der indgår i begrebet. Makkeren skal gætte begrebet. Når begge begreber er gættet, bytter eleverne sedler, og de finder en ny makker.CLIL: Content integrated learning: Kombination af flere fag fx histoire og tysk eller musik og dansk. Begge fags målsærniger opfyldes. 



Konklusion?
Ingen konklusion…

….blot mere at reflektere over og arbejde med….


	NABOSPROGSDIDAKTIK
	OVERBLIK
	KRISE – SÆRLIG I TYSK
	Dias nummer 4
	SAMFUND/�UDDANNELSESPOLITIK
	INSTITUTIONER
	KLASSEVÆRELSET
	NABOSPROGSDIDAKTIK
	NABOSPROG OG IKKE FREMMEDSPROG
	Dias nummer 10
	Den fysiske grænse = sproggrænse?
	Dias nummer 12
	NABOSPROG 
	NABOSPROG
	NABOSPROGSDIDAKTIK
	NABOSPROGSUNDERVISNINGENS MÅL�
	INDHOLD OG METODER
	FUNKTIONELT SPROGSYN
	FUNKTIONELT SPROGSYN
	FLERSPROGETHEDSDIDAKTIK
	FLERSPROGETHEDSDIDAKTIK
	INTERKULTUREL KOMMUNIKATIV KOMPETENCE
	INTERKULTUREL KOMMUNIKATIV KOMPETENCE
	METODISK MANGFOLDIGHED
	METODISK MANGFOLDIGHED
	Konklusion?

