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Kort fortalt betyder
nabosprog naboens sprog.
Kort fortalt betyder nabosprog naboens sprog.
I en snæver didaktisk og uddannelsespolitisk
sammenhæng er nabosprog sprog, der tales i
grænseregioner, dvs. på hver sin side af en
national grænse. Grænsen adskiller dermed
sprogene samtidig med, at den også forbinder
dem. Nabosprog er dermed både præget af
forskellighed og i endnu højere grad af nærhed.
For Danmark og Nordtyskland kommer denne
nærhed særligt til udtryk gennem en fælles
geografi, ligheder mellem kulturerne og sprogene
og en fælles historie. Disse forskellige former for
nærhed er afgørende for de didaktiske overvejelser,
der vil blive præsenteret på de følgende sider, da det
er dem, der skelner nabosprogsundervisningen fra
fremmedsprogsundervisningen. Nærheden
mellem det tyske og danske sprog og den tyske
og danske kultur giver nemlig unikke muligheder
for at arbejde med sprogene i undervisningen.
Med denne rapport ønsker KursKultur 2.0-projektet
at definere begrebet nabosprogsdidaktik og
vise potentialet i en nabosprogsdidaktisk tilgang
til dansk- og tyskfaget i den dansk-tyske
grænseregion. Som det vil blive vist, henviser
begrebet nabosprogsdidaktik til en særlig måde at
tilrettelægge undervisningen på, hvor der netop
tages højde for de forskellige former for nærhed, som
grænseregionen byder på. En nabosprogsdidaktisk
tilgang sætter således rammerne for planlægningen
af undervisningen med udgangspunkt i den
sproglige, historiske, kulturelle og geografiske
nærhed til nabolandet og nabosprogene, der er
karakteristik for den dansk-tyske grænseregion.
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Vi er overbeviste om, at de faglige mål for
tyskundervisningen i Danmark og danskunder
visningen i Slesvig-Holsten kan nås på en særlig
effektiv og enkel måde gennem en sådan
nabosprogsdidaktisk tilgang. Nabolandet er lige
inden for rækkevidde og brugen af nabosprogene
i autentiske situationer er forholdsvis let og
ukompliceret. Herudover har mange børn og
unge i grænseregionen et personligt forhold til
nabolandet, enten fordi de har familie eller venner
på den anden side af grænsen, eller fordi de har
besøgt nabolandet i forbindelse med ferier, indkøb
eller udflugter. Det er disse potentialer, der skal
udfoldes og udnyttes i nabosprogsundervisningen
og som en nabosprogsdidaktik skal understøtte.
Denne rapport er udarbejdet som en del af
arbejdet i arbejdspakken om nabosprogsdidaktik i
Interreg 5A-projektet KursKultur 2.0. Rapporten er
udarbejdet som et procesdokument, der løbende
er blevet r evideret og justeret med baggrund i
tilbagemeldinger fra en lang række forskellige
aktører. Vi vil derfor gerne sige tak til arbejdspakkens
styregruppe, som har bidraget med værdifulde
input, kommentarer og diskussioner. Tak også til
Interregudvalget for med deres støtte at have
muliggjort dette intensive arbejde med en dansk-tysk
nabosprogsdidaktik og til NCFF for deres konstruktive
sparring. En særlig tak til Erla Hallsteinsdóttir og Anja
Peist, der har bidraget med værdifulde kommentarer
gennem hele processen og har lagt en kæmpe
indsats i udarbejdelsen af en dansk-tysk
nabosprogsdidaktik. Vi håber, at rapporten kan
bidrage til at fremme og styrke glæden ved at
lære nabosproget og undervise i nabosproget.

Camilla Franziska Hansen
og forfatterteamet
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KAPITEL 1

1. INDLEDNING

Flersprogethed: et fastsat mål
inden for den Europæiske Union.

Flersprogethed er et fastsat mål inden for den Europæiske Union. Ved siden af deres modersmål
skal borgere i EU-lande lære minimum to andre sprog.
Her udgør grænseregioner med deres “eksotiske
nærhed“1 rum for særlige undervisnings- og læringssammenhænge: Det land, hvis sprog undervises, ligger
lige uden for døren og livet på den anden side af
grænsen er - i hvert fald i teorien – lige inden for
rækkevidde.2
Særligt for børn og unge kan det at lære nabosproget
have en væsentlig indflydelse på deres fremtidige lyst
til at lære andre sprog. For at udvikle deres sprogfærdigheder har børn brug for sproglige rollemodeller, der
motiverer sprogtilegnelsen gennem positive følelser.
Der er også brug for oplevelsen af, at sprog er værdifulde og brugbare. Her spiller grænseregionen en helt
central rolle, fordi den repræsenterer både geografisk, social, historisk, økonomisk og politisk nærhed til
nabosproget og nabolandet. Denne nærhed giver helt
unikke muligheder i sprogundervisningen.
Den giver blandt andet mulighed for at opnå interkulturelle kompetencer i nabolandet på en unik
måde, fordi man i grænseregioner “både kognitivt og
følelsesmæssigt“ er hjemme “i mere end et kulturelt
område.“3 Dette kræver dog grundlæggende ændrin-

ger i de attituder, folk på begge sider af grænsen har
overfor hinanden, og det kræver ikke mindst ændringer i den måde, folk identificerer sig med grænseregionen på. En nabosprogsdidaktisk tilgang kan netop
bidrage til at fremme disse ønskværdige ændringer,
men den forudsætter også sprogpolitiske foranstaltninger, der fremmer indlæringen af nabosproget.4
I et didaktisk øjemed byder grænseregionen og
nabolandet altså på helt unikke muligheder og helt
særegne læringsrum. Elever kan gennem adgang til
nabolandet opleve nabosproget i en hverdagssammenhæng og dette kan ske allerede fra en meget
tidlig alder. Naboernes sprog og kultur kan opdages
helt konkret og legende og i direkte samspil med
modersmålstalende. På den måde kan danske og
tyske elever på en særlig måde opleve, at nabosproget
kan bruges i hverdagen samtidig med, at de bygger bro
til hinanden hen over grænser. Børnene får øjnene op
for nye aspekter ved nabosproget og lærer, at det at
lære sprog er brugbart, sjovt og nemt.

Putsche, Julia & Faucompré, Chloé (2017): Lehrkontext Grenzregion: Affekt und Kognition von FremdsprachenlehrerInnen der Nachbarsprache. Zeitschrift für
Interkulturellen Fremdsprachenunterricht 22: 2, 143-154. Available at http://tujournals.ulb.tudarmstadt.de/index.php/zif/ (9.2.2022).
2
Ibid.
3
Spaniel-Wiese, Dorothea (2018): Europäische Mehrsprachigkeit, bilinguales Lernen und Deutsch als Fremdsprache. Berlin: Frank & Timme, 96.
4
Ibid.
1

KAPITEL 1

1.1

Nabosprogenes status
Nabosprogenes status er helt central og derfor ser
vi nærmere på, hvad status er på dansk og tysk som
nabosprog i grænseregionen.
Sprogfagene i både Danmark og Tyskland er
generelt under pres. Dette gælder i særdeleshed
for tysk i Danmark. Antallet af tyskstuderende på
universiteterne i Danmark har fx det seneste årti
været stødt faldende. Og også på læreruddannelsen
er andelen af studerende, der vælger tysk som
undervisningsfag, alarmerende.
Disse tal indikerer, at interessen for det tyske sprog
er dalende. Dette er ærgerligt og kan på lang sigt
have store økonomiske konsekvenser for Danmark,

1.2

Didaktiske og pædagogiske udfordringer
i nabosprogsundervisningen

En række undersøgelser peger i den forbindelse på
udfordringer, der samlet set gør det tydeligt, at der er
behov for en systematisk og fokuseret tilgang til dansk
og tysk som nabosprog.
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idet Tyskland som bekendt er Danmarks største
handelspartner. Den danske regering har da også
forsøgt at vende denne negative tendens ved fx at
udarbejde en “Strategi for styrkelse af fremmedsprog
i uddannelsessystemet“, der har til mål at “flere elever
får solide sprogkompetencer til gavn for både den
enkelte, arbejdsmarkedet og samfundet.“5 I 2016
lancerede regeringen desuden “Regeringens strategi for
Tyskland“. Heraf fremgår det tyske sprog som et særligt
satsningsområde fra regeringens side.6,7
På den anden side af grænsen ser tallene ikke helt så
slående ud, men også i Slesvig-Holsten er dansk i forhold
til andre sprogfag et lille fag. I modsætning til tysk i
Danmark betragtes dansk i Slesvig-Holsten dog officielt
som et nabosprog.8 Begrebet har siden 2016 været
forankret i Slesvig-Holstens læreplaner til danskfaget9
og forbundsstaten støtter økonomisk produktionen af
danske lærebøger til alle skoleniveauer.

• Elevernes manglende motivation:
Et andet væsentligt aspekt, som tysklærerne i Danmark
påpeger som en udfordring, er elevernes manglende
motivation og glæde ved at tale det tyske sprog. Flertallet
af lærere vurderer, at eleverne ikke er glade for at tale
det tyske sprog. En væsentlig barriere i den forbindelse er
ifølge lærerne, at relevansen af at tale tysk ikke er tydelig
for eleverne. Samtidig indtager det tyske sprog ikke
nogen særlig høj status i samfundet og
forbindes tit med at være et vanskeligt
og ikke brugbart sprog.

• Øget kompetenceudvikling:
Både dansklærere i Tyskland og tysklærere i Danmark
efterlyser øget kompetenceudvikling. Dette gælder
især i forhold til deres egne sprogfærdigheder samt i
forhold til nyt og aktuelt undervisningsmateriale.10,11

Undervisningsministeriet (2017). Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet. Available at: sprogstrategi (ufm.dk) (9.2.2022).
Regeringen (2016). Regeringens strategi for Tyskland. Available at: 3_Tysklandsstrategi.pdf (au.dk) (9.2.2022).
7
Hansen, Camilla (2018). Status for tyskundervisningen i Danmark. In Nabosprog, Region Sønderjylland-Schleswig. Interreg DeutschlandDanmark. KursKultur. Available at: dk_sprogpublikationKursKultur.pdf (region.dk) (9.2.2022).
8
Jacob, Renate (2018): Nabosprogslæring: Status for danskundervisningen på offentlige skoler i Schleswig-Holstein. In Region SønderjyllandSchleswig. Interreg Deutschland-Danmark. KursKultur: Nabosprog. Available at: dk_sprogpublikationKursKultur.pdf (region.dk) (9.2.2022).
9
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein (2016): Fachanforderungen Dänisch Sekundarstufe I und II.
Available at: Fachanforderungen_Dänisch_Sekundarstufen_I_II.pdf (lernnetz.de) (9.2.2022).
10
Hansen, Camilla (2018). Status for tyskundervisningen i Danmark. In Nabosprog, Region Sønderjylland-Schleswig. Interreg DeutschlandDanmark. KursKultur. Available at: dk_sprogpublikationKursKultur.pdf (region.dk) (9.2.2022).
11
Undersøgelse foretaget af Regionskontoret i 2015/2016.
5
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• Manglende viden om
fremmedsprogs- og nabosprogsdidaktik:
En lang række tysklærere i Danmark mangler viden
om, hvordan man underviser fremmedsprog mere
alment og nabosprog mere specifikt.12
• Manglende autentisk sprogbrug:
Elever og studerende vurderer, at kulturmøder og
kontakt til Tyskland ikke prioriteres tilstrækkeligt
i deres tyskundervisning.13 Dansklærere i Tyskland
efterlyser i den forbindelse helt konkret flere
partnerskaber med danske skoler, bedre
finansieringsmuligheder af disse, mindre
bureaukrati samt flere fælles arrangementer og
udflugter til Danmark.14
• Manglende fokus på tysk i
erhvervssammenhænge:
Elever og studerende vurderer, at der ikke er
tilstrækkeligt fokus på karriereperspektivet og tysk
i erhvervssammenhænge i tyskundervisningen.
• Manglende CLIL
(Content and Language Integrated Learning):
Elever og studerende vurderer, at CLIL (tysk i andre
fag og emner fra andre fag i tysk) ikke prioriteres
tilstrækkeligt i undervisningen.15
• Manglende flersprogethedsdidaktik:
Elever og studerende vurderer, at flersprogethedsdidaktikken ikke prioriteres tilstrækkeligt i
tyskundervisningen.16

• Bedre undervisningsmetoder og
bedre undervisningsmidler:
Både dansklærere i Tyskland og tysklærere i Danmark
efterlyser aktuelle undervisningsmaterialer,
herunder kontrastive materialer til begynderundervisningen, der tager udgangspunkt i elevernes
hverdag og digitale undervisningsmidler. I den
forbindelse efterspørges også en digital platform,
hvor lærere kan mødes og hente inspiration.17
Som undersøgelserne tydeligt viser, er der en række
udfordringer forbundet med nabosprogsundervisningen og at der derfor er et stort behov for en
systematisk og målrettet indsats ved at fremme
dansk og tysk som nabosprog.
Løsningerne til disse udfordringer handler grundlæggende om at fremme glæden, nysgerrigheden og
kærligheden til nabosproget hos børn og unge og for
at kunne gøre dette, efterlyser nabosprogslærere og
-undervisere viden, redskaber, metoder og
materialer, der understøtter dem i deres sprogdidaktiske arbejde. Eleverne ønsker sig en mere relevant,
autentisk og sjov undervisning og flere kulturmøder.
Her byder en nabosprogsdidaktisk tilgang en særlig
ramme, der tager højde for den særlige kontekst
(sproglig, historisk, kulturel, økonomisk og personlig),
som nabosprogene befinder sig i og som bryder med
eksisterende forestillinger om tysk og dansk som
fremmedsprog.

Hansen, Camilla (2018). Status for tyskundervisningen i Danmark. In Nabosprog, Region Sønderjylland-Schleswig. Interreg DeutschlandDanmark. KursKultur. Available at: dk_sprogpublikationKursKultur.pdf (region.dk) (9.2.2022).
13
Daryai-Hansen, P, Fischer-Rasmussen, A-M, Fenyvesi, K, Gebauer, M, Gorbahn, K, Hansen , C, Hermann, M, Lauta, K, Rannestad, AKS, Schepers,
C & Vinther (2020): Tyskelevers og tyskstuderendes kognition – opsummering af undersøgelsens centrale resultater: Et projekt støttet af Det
Nationale Center for Fremmedsprog. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet, København.
14
Undersøgelse foretaget af Regionskontoret i 2015/2016.
15
Daryai-Hansen, P, Fischer-Rasmussen, A-M, Fenyvesi, K, Gebauer, M, Gorbahn, K, Hansen , C, Hermann, M, Lauta, K, Rannestad, AKS, Schepers,
C & Vinther (2020): Tyskelevers og tyskstuderendes kognition – opsummering af undersøgelsens centrale resultater: Et projekt støttet af Det
Nationale Center for Fremmedsprog. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Univer-sitet, København.
16
Ibid.
17
Undersøgelse fortaget af Regionskontoret i 2015/2016.
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1.3

Sproghierarkier,
sprogrepræsentation og sprogvalg
Ud fra ovenstående kan man argumentere for, at
både dansk og tysk i et sproghierarkisk perspektiv er
kendetegnet ved at have lave statusser i Tyskland og
Danmark.
Sproghierarkier defineres af Risager som ”[...] et fore
stillet socialt hierarki mellem forskellige sprog eller
sprogvarieteter som skabes gennem ekskluderende
hhv. inkluderende praksis, enten i kraft af konkrete
sprogvalg i bestemte situationer eller i kraft af repræ
sentationer i det sproglige landskab.”18
Sproghierarkier har på samfundsniveau og på indi
vidniveau betydning for, hvilke sprog vi taler, hvilke
sprog vi kan tale og hvilke sprog vi gerne vil kunne tale.
Sproghierarkier opretholdes gennem inkluderende og
ekskluderende praksisser og manifesteres gennem
sprogvalg og sprogrepræsentationer.19,20

09

Sprogrepræsentationer henviser i den forbindelse til,
hvordan sprog repræsenteres diskursivt. De kommer
til udtryk i den måde, hvorpå der tales og skrives om
sprog: Er repræsentationen kendetegnet ved positive
beskrivelser af sproget eller repræsenteres sproget
primært gennem negative tilkendegivelser eller ude
lades og glemmes sproget måske endda helt?
Sprogvalg derimod handler om den måde, sprogbruget
foregår på både makro og mikroniveau. På makro
niveau henviser det til det sprogbrug, som fx staten,
uddannelsesinstitutioner og virksomheder pålægger
individer i kraft af deres sprogpolitikker. På mikroniveau
handler det også om personers individuelle sprogvalg,
som både indbefatter produktion og reception af tale og
skrift.
Hver enkelt sprogbruger har altså gennem sine sprog
valg og gennem de repræsentationer af sproget,
vedkommende understøtter, indflydelse på, hvordan
det sproghierarkiske landskab ser ud. Ved at tale om
tysk og dansk som nabosprog fremmes en diskurs, der
i højere grad har fokus på de ligheder, der er mellem
sprogene og kulturerne, hvilket i sig selv kan bidrage til
mere ligeværdige sprogsamfund.

Risager, K. (2005). Sproglige eksklusionshierarkier – de hundrede sprogs betydning. Minoritetsstudiers værksted 2, Minoritetsstudier. Københavns
Universitet, 10.
19
Daryai-Hansen, P (2010). Repræsentationernes magt – sproglige hierarkiseringer i Danmark. I Jens Normann Jørgen-sen & Anne Holmen (red.).
Københavnerstudier i Tosprogethed 58, 87-105.
20
Risager, K. (2005). Sproglige eksklusionshierarkier – de hundrede sprogs betydning. Minoritetsstudiers værksted 2, Minoritetsstudier. K
 øbenhavns
Universitet, 10.
18
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2. Nabosprog i den

dansk-tyske grænseregion

For at kunne definere nabosprogsdidaktikken og indkredse dens indhold er det først
og fremmest nødvendigt at fastslå, hvad der i det følgende menes, når der tales om nabosprog.
Definitionerne af nabosprog, der almindeligvis anvendes
i forskningen, er baseret på nærhed som centralt
aspekt. Her fremhæves enten nabolandenes geografiske
nærhed eller sprogenes slægtskab som de væsentligste
aspekter.21 I den forbindelse er det interessant, at der i
Danmark og Tyskland anvendes forskellige definitioner
af begrebet nabosprog.
I Tyskland defineres nabosprog, som “Sprache, die
einer anderen Sprache benachbart ist, also in einer
angrenzenden Region gesprochen wird.“22 Her er det
udelukkende den geografiske placering. der afgør,
hvorvidt der er tale om et nabosprog eller ej. I Tyskland
anvendes termen således om sprog, som tales i
Tysklands nabolande – Danmark, Polen, Tjekkiet, Østrig,
Schweiz, Frankrig, Luxemburg, Belgien og Holland.
I Danmark derimod betragtes for det meste kun svensk
og norsk som nabosprog. Her arbejder man med en
definition af nabosprogsbegrebet, som begrundes
med de skandinaviske sprogs tætte slægtskab og hvor

kommunikationen og kommunikationspotentialet
(den såkaldte semikommunikation) er i fokus.
Nabosprog er her defineret som: “[…] 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.“23
I denne definition ligger fokus på, hvorvidt
samtalepartnere med forskellige modersmål er i
stand til at forstå hinanden. Omdrejningspunktet
er dermed samtalepartnernes receptive
sprogfærdigheder, hvilket både henviser til “evnen
til at kunne forstå hinanden kommunikativt
(Verständigung) og det at have forståelse for naboen
(Verständnis).“24
At kommunikationspotentialet grundet
beslægtetheden i de skandinaviske nabosprog bliver
det afgørende forhold for, hvorvidt der er tale om

Bacquin, M., & Christensen, R. Z. (2013). Dansk og svensk – Fra nabosprog til fremmedsprog?. Sprog I Norden, 44(1). Available at
https://tidsskrift.dk/sin/article/view/17141. (20.06.2022).
22
https://www.wortbedeutung.info/Nachbarsprache/
23
Bacquin, M., & Christensen, R. Z. (2013). Dansk og svensk – Fra nabosprog til fremmedsprog?. Sprog I Norden, 44(1). Available at
https://tidsskrift.dk/sin/article/view/17141. (20.06.2022).
24
Simonsen, I. (2020): Om Nabosprogsdidaktik.
21
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nabosprog, sætter en ret snæver teoretisk ramme.25
Få sprog er så nært beslægtede som de skandinaviske
sprog. En definition af nabosprog, hvor den sproglige
nærhed er det eneste og afgørende kendetegn, er
derfor ikke tilstrækkelig i en dansk-tysk sammenhæng.
Samtidig udgør den sproglige nærhed mellem dansk
og tysk en særlig forudsætning for at lære sprogene,
fordi samtalepartnerne har nemmere ved at forstå og
gøre sig forståelig på nabosproget.
Sproglig nærhed behøver dog ikke alene at være
relateret til sprogligt slægtskab og sproglige ligheder.
Gennem sange, rim og remser kan en personlig form
for sproglig nærhed formidles på en naturlig og
legende måde og det allerede i børnehavealderen. På
den måde introduceres børnene for sprogets lyde og
betydninger, så de ikke længere opfatter nabosproget
som noget fremmed.26 Samtidig tages der i sådanne
situationer udgangspunkt i børnenes livsverden og
hverdag i autentiske sprogbrugssituationer.
Udover den geografiske og sproglige nærhed er
dansk og tysk også kendetegnet ved en kulturel og
historisk nærhed, hvor aspekter som fællesskab,
samhørighed og forbundethed er centrale og som
fremmer forholdet mellem naboerne og gør deres
sprog lettere tilgængelige.27 I en definition af tysk og
dansk som nabosprog udgør nærhedsperspektivet
dermed en særlig ramme, som også er væsentlig
i en undervisningssammenhæng. Her er det dog
vigtigt at bemærke, at der med begrebet nærhed

ikke henvises til ensartethed men derimod til ligheder og
sammenligninger, der kan motivere sprogindlæringen og
understøtte autentiske sprogmøder i forbindelse med
nabosprogsundervisningen.
I definitionen af tysk og dansk som nabosprog er
altså både den kulturelle, historiske, sproglige og
geografiske nærhed centrale og tysk og dansk som
nabosprog er kendetegnet ved at alle fire dimensioner
gør sig gældende. Den geografiske nærhed er givet
ved begge landes geografiske placering. Den sproglige
nærhed bygger på det sproglige slægtskab som dansk
og tysk har gennem deres germanske oprindelse. Den
historiske nærhed bunder i en fælles dansk-tysk historie,
som er kendetegnet ved tætte kulturelle og politiske
relationer, mens den kulturelle nærhed både udgøres af
den fælles fortid, Danmark og Tyskland har, og af aktuelle
fællestræk i kulturerne. 28
Ovenstående tydeliggør, at tysk og dansk som nabosprog
på grund af deres geografiske, sproglige, kulturelle
og historiske nærhed indtager en særstilling mellem
førstesprog (L1) på den ene side og fremmedsprog
på den anden side. Et væsentligt argument for at
skelne mellem fremmedsprog og nabosprog er, at der
inhærent i begrebet fremmedsprog ligger en afstand og
fremmedhed, mens begrebet nabosprog repræsenterer
nærhed og noget kendt.29,30 Desuden kan dansk og
tysk ikke betragtes som egentlige fremmedsprog i
grænseregionen: For nogle er det førstesprog eller et af
to (eller tre) førstesprog, for andre er naboens sprog et

Hallsteinsdóttir, E. und Hansen, C.F. (2021): Nachbarsprachendidaktik in Theorie und Praxis am Beispiel Deutsch und Dänisch. Zeitschrift für
interkulturellen Fremdsprachenunterricht 27-1, 1-11. (på tryk)
26
Brychová, Alice (2015): Nachbarsprachen erwerben – sich über die Grenze kennenlernen. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. 8/2, 90-100.
27
Hallsteinsdóttir, E. und Hansen, C.F. (2021): Nachbarsprachendidaktik in Theorie und Praxis am Beispiel Deutsch und Dänisch. Zeitschrift für
interkulturellen Fremdsprachenunterricht 27-1, 1-11. (på tryk)
28
Ibid.
29
Geiger-Jaillet, A. (2010). Lehren und Lernen in deutschsprachigen Grenzregionen. Berlin: Peter Lang AG, 2.
30
Fredsted, E. (2018). Hvorfor er dansk og tysk ikke fremmedsprog i Sønderjylland-Schleswig? I Nabosprog i Region Sønderjylland-Schleswig.
Interreg Deutschland-Danmark. KursKultur, 8. Available at: dk_sprogpublikationKursKultur.pdf (region.dk) (9.2.2022).
25
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andetsprog, for andre igen et fremmedsprog. Men
for alle er henholdsvis dansk og tysk et nabosprog,
nemlig naboens sprog.“31 Elevernes forhåndsviden
(deres sproglige ressourcer) om nabosproget er
således individuelt, differentieret og varieret, hvilket
stiller særlige krav til nabosprogslæreren, som
er nødt til at tilrettelægge undervisningen med
udgangspunkt i heterogene elevgrupper.
Termen nabosprog henviser i modsætning til
begrebet fremmedsprog altså til den særlige
status, som dansk og tysk har i grænseregion, i
særdeleshed den geografiske, kulturelle, historiske,
sproglige og personlige nærhed, som nabolandene

står for. Fremmedsprogsdidaktikken og den nyeste
viden om, hvordan fremmedsprogsundervisning
bør tilrettelægges, er en del af en vellykket
nabosprogsdidaktik, men nabosprogsdidaktikken er
på grund af den særlige kontekst, som den indgår
i, og de særlige læringsrum, som denne tilbyder, en
egen disciplin.
Ifølge Irene Simonsen kan dette sammenfattes i
følgende model, som tager udgangspunkt i de to
kriterier geografisk nærhed og sproggenetik til at
beskrive placeringen af de fire didaktiske mål i forhold
til hinanden, dvs. modersmåls-32, førstesprogs-,
andetsprogs- og fremmedsprogsdidaktik.

Ibid.
“Modersmålsdidaktik“ bruges i modellen om den didaktik, som bruges i undervisning af elever i deres eget modersmål i en anden,
andetsproget (majoritets)kultur, fx når tyrkiske elever undervises i tyrkisk i Danmark eller en dansk elev modtager danskundervisning i Italien.
I modsætning hertil bruges begrebet “førstesprogsdidaktik“ om undervisning af elever i det pågældende lands officielle sprog, fx
danskundervisning i en dansk folkeskole.
31

32
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Matrixmodel til indkredsning af nabosprogsdidaktik
(lærendes førstesprog er dansk) ved Irene Simonsen

L1
(modersmåls)didaktik

Maksimalt sprogligt slægtskab
mellem udgangssprog og målsprog

c) Dansk
i udlandet
Minimal geografisk
og kulturel
nærhed mellem
målsprogskultur
og lærendes
levekultur

a) Dansk
i Danmark
Dansk-tysk
nabosprogsdidaktik

b) Fremmedsprog
x i Danmark
L2
(fremmedsprogs)didaktik

L1
(førstesprogs)didaktik

Maksimal geografisk
og kulturel
nærhed mellem
målsprogskultur
og lærendes
levekultur

d) Femmedsprog
x i x-udland
L2
(andetsprogs)didaktik

Minimalt sprogligt slægtskab
mellem udgangssprog og målsprog

Mens y-aksen beskriver den indre lighed, dvs. den
sproggenetiske relation mellem elevens førstesprog
og målsproget, beskriver x-aksen den ydre lighed,
dvs. den geografiske (kulturelle, sociale) lighed
mellem den kultur, hvor eleven lever, og målsprogets
kultur. Modpolerne for en lærende med dansk som
førstesprog vil være hhv. a) undervisningen
i (standard)dansk og b) undervisningen i fremmedsprog i Danmark eller hhv. c) undervisningen i dansk
i udlandet og d) undervisningen i et fremmedsprog33
i fremmedsprogets kultur.
I et didaktisk perspektiv læses modellen som
a) L1-(førstesprogs)didaktik (fx dansk i dansk
kontekst), b) L2-/L3-osv. (fremmedsprogs)didaktik
(engelsk, tysk, fransk osv. i en dansk kontekst),
c) L1-(førstesprogs)didaktik (fx dansk i en
international skole, og d) L2-(andetsprogs)didaktik
(fx italiensk i en italiensk folkeskole).

En dansk-tysk nabosprogsdidaktik kan placeres
centralt i en sådan model – den sproggenetiske
relation er ikke så stærk som for eksempel mellem
dansk og svensk, men omvendt stærkere end
mellem dansk og engelsk eller dansk og fransk.
Geografisk og kulturelt er ligheden mellem tysk og
dansk i grænseregionen ikke så stor som for
eksempelvis mellem italienske elever i en italiensk
sammenhæng, men omvendt større end mellem for
eksempel tyske elever i en (anden) dansk kontekst osv.
Nabosprogsdidaktikken er følgelig placeret mellem
modersmåls-, førstesprogs-, andetsprogs- og
fremmedsprogsdidaktikken.

Modellen skal læses med de forbehold der ligger i forenklingen – ift. sprogligt slægtskab kan der fx være stor variation, hvad angår
’fremmedsprog x’ (fx kinesisk vs. tysk for en dansker), men modellen vil markere, hvor der både er størst mulighed for minimal og maksimal
geografisk og kulturel nærhed og for minimalt og maksimalt sprogligt slægtskab.
33

14

KAPITEL 3

3.

Nabosprogsdidaktik

Termen didaktik dækker over, hvordan undervisning tilrettelægges ud fra overvejelser om undervisningens mål,
indhold og metoder. Centrale didaktiske spørgsmål retter sig i den forbindelse mod, hvad der skal læres og hvordan
dette skal læres for at målrettet og funktionalt kunne bidrage til at opbygge og udvikle kompetencer.

I forlængelse heraf kan en dansk-tysk
nabosprogsdidaktik defineres som tilrettelæggelsen
af undervisningen i nabosproget med udgangspunkt i
overvejelser om nabosprogsundervisningens mål,
indhold og midler og på grundlaget af definitionen
af nabosprog i dansk-tysk kontekst.

3.2 Nabosprogsundervisningens
indhold og metoder

Den eksisterende sprogundervisning i skolen er en af
grundstenene for elevernes fremtidige lyst til at lære
yderligere sprog. Den måde, hvorpå sprogundervisningen
tilrettelægges, spiller derfor en afgørende rolle for, hvorvidt
motivationen for at lære et nyt sprog er til stede.
Kombinerer man ovenstående målsætninger med den nyeste
sprogdidaktiske og sprogteoretiske viden, kan der udledes en
række indholdsmæssige og metodiske aspekter, som en
vellykket nabosprogsdidaktik kan indeholde. Lægger man
hertil de udfordringer, som lærere, elever og studerende
peger på (jf. afsnit 1.2), bliver det tydeligt, at en nabosprogsdidaktik er baseret på følgende:
a) funktionelt sprogsyn
b) flersprogethedsdidaktik - interkomprehension
c) interkulturel kommunikativ kompetence
d) metodisk mangfoldighed
De forskellige former for nærhed implementeres i disse
tilgange. Den geografiske nærhed mellem de to lande
fremmer et funktionelt sprogsyn. Flersprogethed og
interkomprehension bidrager til at tydeliggøre nabosprogenes sproglige nærhed. Den kulturelle nærhed
omsættes til at styrke elevernes interkulturelle
kommunikative kompetencer.

3.1 Nabosprogs-

undervisningens mål

Målet med nabosprogsundervisningen er:
• At udvikle elevernes kompetencer i nabosproget
således, at sproget 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.
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a) Funktionelt sprogsyn med fokus
på autenticitet
Som beskrevet ovenfor er nabosprogsundervisningens mål at udvikle elevernes kompetencer i
nabosproget således, at det bliver brugbart.
Eleverne skal kunne forstå og gøre sig forståelig på
nabosproget. Nabosprogsundervisningen skal tillige
fremme elevernes lyst til at bruge nabosproget
personligt og i samspil med andre, hvorved eleverne
skal få tillid til egne evner og lyst til at beskæftige sig
med nabosproget og dets kultur til fremme af deres
videre personlige udvikling.
Et afgørende element for en succesfuld sprogindlæring er ikke overraskende elevernes motivation
for at lære et nyt sprog - sprog læres kun, hvis der er
tilstrækkelig motivation for at gøre det. En af de
væsentligste faktorer for en succesfuld nabosprogstilegnelse må derfor være oplevelsen af, at
nabosproget er nyttigt og brugbart.34 Her spiller det
funktionelle sprogsyn en væsentlig rolle. I det
funktionelle sprogsyn er det netop sprogets
funktioner, dvs. brugbarheden af sproget, der er
omdrejningspunktet. I modsætning til det formelle
sprogsyn, hvor sproget betragtes som et system af
former og strukturer, tager det funktionelle
sprogsyn udgangspunkt i sproget som et redskab,
der skal bruges i kommunikationssammenhænge.35
Her spiller konteksten, altså de konkrete situationer i
kommunikationen, en vigtig rolle og det er elevernes
kommunikative kompetence, der lægges vægt på.

relevant sprog. Her spiller adgangen til sproglige tegn
og udtryk også ind. Via nabolandet har eleverne
særlig adgang til de linguistic landscapes36, der er
kendetegnende for nabolandet og som udgør en
yderligere kilde til autentisk, sprogligt input, der kan
fremme sprogindlæringen.37
Inden for det funktionelle sprogsyn skelnes der
mellem fire forskellige former for kompetencer,
som alle er relevante i nabosprogsundervisningen:
•		Lingvistisk kompetence: Kompetencer inden
for sprogets form, syntaks og morfologi
• Pragmatisk kompetence: Kompetencen til at
kommunikere passende i forskellige kontekster
• Diskursiv kompetence: Kompetencen til at føre
en sammenhængende samtale
• Strategisk kompetence: Kompetencen til at
kommunikere på trods af manglende
sprogfærdighed.38
Nabosprogsundervisningen bør tilrettelægges
således, at eleverne arbejder aktivt med alle fire
kompetenceområder.

For lærere handler det altså i høj grad om at skabe
autentiske sprogsituationer, hvor eleverne kan knytte
positive oplevelser og følelser til sproget og hvor
der er balance mellem det formale og det indholdsmæssige. Derved gøres nabosproget til et nyttigt og

Raasch, A. (2004). Ein europäisches Projekt: Nachbarsprachen in Grenzregionen. Erfahrungen und Ergebnisse“, Nr. 4 Beiträge zum
Thematischen Forum “Mehrsprachigkeit in Grenzregionen“.
35
Undervisningsministeriet (2018). Vejledning for Almen sprogforståelse. Available at:
https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/stx-laereplaner-2017 (9.2.2022).
36
Med begrebet linguistic landscape menes de sproglige tegn, som viser sig inden for et afgrænset territorium (eksempelvis en by), og det
henviser til den måde, hvorpå disse tegn har indflydelse på dette områdes sprogbrug. (Dressler, R. (2015). Signgeist: Promoting bilingualism
through the linguistic landscape of school signage. International Journal of Multilingualism, 12(1), 128-145).
37
Gorter, D. (2008). Linguistic Landscape as an additional source of input in second language acquisition. In IRAL - International Review of Applied
Linguistics in Language Teaching 46(3), 257-276.
38
Andersen, H., L., Fristrup, D., Henriksen, B. og Fernandez, S.S. (2015). Fagdidaktik i sprogfag. Frederiksberg: Frydenlund.
34
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Vi foreslår, at nabosprogsdidaktikken inderholder følgende tiltag mht. omsætningen
af funktionelt sprogsyn med fokus på autenticitet:
Autentiske sprogsituationer
Autentiske sprogsituationer kan have forskellige
udformninger og kan både handle om brugen af
autentiske tekster, men de kan også omfatte
konkrete møder med modersmålstalende.
Autentiske tekster er tekster, der stammer fra den
kommunikative virkelighed og som hverken er
tilpasset eller didaktisk tilrettelagt som tekster til
undervisningen. Det kan fx være beskrivelser af livet
tæt på grænsen og beskrivelser af nabolandenes
hverdag. Det kan også være tekster fra institutioner
og museer tæt på grænsen. Brugen af autentiske
tekster som undervisningsmateriale kræver præcis
afstemning af teksterne og de dertil knyttede
opgaver for at understøtte de motiverende fordele,
der er forbundet hermed.
Møder med modersmålstalende kan bl.a. være
elevudvekslinger og -møder (fx tandem, partner
skoler). Elevudvekslinger er netop et aspekt, som
ser ud til at have en positiv indflydelse på elevernes
sproglige kompetencer og motivation.39 I den
forbindelse er det væsentligt at holde sig for øje, at
kommunikationen i større grupper er mindre effektiv

end fx kommunikation på tomandshånd.40 Det er også
vigtigt at indtænke de særlige læringsrum uden for
skolen, som livet tæt på grænsen muliggør og som
kan føre sprogundervisningen ud af klasseværelset.
Undervisningen kan fx tilrettelægges som museumseller virksomhedsbesøg. På den måde får eleverne et
større og tættere kendskab til nabolandet samtidig
med, at undervisningen bliver mere varieret og mere
motiverende.
Autentiske sprogsituationer som dem nævnt ovenfor
er dog ikke kun relevante for eleverne, men er også
gavnlige for lærerne selv, fordi de herigennem styrker
deres egne sprogfærdigheder og fremmer deres
viden om aktuelle emner, der kan være interessante
for eleverne.41 Generelt er det væsentligt, at lærerne
har mulighed for sparring og videndeling med andre
sproglærere. Det er i den forbindelse ønskværdigt,
at en sådan sparring og autentiske sprogmøder
systematiseres for at kunne udvikle sporadiske og
enkeltstående møder til længervarende samarbejder.

Hansen, Camilla (2018). Status for tyskundervisningen i Danmark. In Nabosprog, Region Sønderjylland-Schleswig. Interreg DeutschlandDanmark. KursKultur. Available at: dk_sprogpublikationKursKultur.pdf (region.dk) (9.2.2022).
40
Brink, E. (2016). Man skal bare kaste sig ud i det … En interviewundersøgelse af unge i Nordens nabosprogsforståelse i praksis. København:
Nordisk Ministerråd, Nordisk Sprogkoordination, 127. Available at: man-skal-bare-kaste-sig-ud-i-det.pdf (dsn.dk) (9.2.2022).
41
Hansen, Camilla (2018). Status for tyskundervisningen i Danmark. In Nabosprog, Region Sønderjylland-Schleswig. Interreg DeutschlandDanmark. KursKultur. Available at: dk_sprogpublikationKursKultur.pdf (region.dk) (9.2.2022).
39
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En række slesvigholstenske og sønderjyske museer tilbyder på Kulturakademi.dk temahæfter, der med fordel
kan bruges i forbindelse med besøg i de respektive museer.
Et temahæfte fra museumspartnerne Flensburger
Schifffahrtsmuseum og Kulturhistorie Aabenraa
om søfartshistorien kan findes her:

	www.kulturakademi.de/dk/materialien/temahaefteunder-sejl-mod-nye-horisonter/

Et temahæfte fra museumspartnerne Museumsinsel Schloss Gottorf og Museum Sønderjylland –
Sønderborg Slot om Nydambåden kan findes her:

	www.kulturakademi.de/dk/materialien/temahaeftenydambaden/

Et temahæfte fra museumspartnerne Eiszeithaus
Flensburg og Cathrinesminde om landskabets dannelse i Schleswig-Holstein og hvordan naturmaterialet ler blev aflejret kan findes her:

Et andet temahæfte, der kan anvendes i forberedelses- og efterbehandlingsfasen i forbindelse med et
besøg på Frøslevlejrens Museum og mindestedet
KZ-Gedenkstätte Husum-Schwesing, kan findes
her:

Et temahæfte fra museumspartnerne fra Richard
Haizmann Museum Niebüll og Ribe Kunstmuseum
om “kunst” kan findes her:

Et temahæfte fra museumspartnerne Museum
Sønderjylland – Kulturhistorie Tønder og Muse
umsberg Flensburg om udforskningen af u
 dvalgte
museumsgenstande kan findes her:

Et temahæfte fra museumspartnerne Danevirke
Museum og Historiecenter Dybbøl Banke om
emnerne “grænser” og grænselandets historie kan
findes her:

Et temahæfte fra museumspartnerne Gram
Lergrav – Palæontologi og Naturkundemuseum
Niebüll indeholder emnet evolution og kan findes
her:

Et temahæfte fra museumspartnerne Kunstmuseet Brundlund Slot og Nolde Stiftung Seebüll om
emnet blomsterkraft kan findes her:

Under sejl - mod nye horisonter

Nydambåden

	www.kulturakademi.de/dk/materialien/temahaeftehvad-kom-der-ud-af-istiden/
Hvad kom der ud af istiden?

	www.kulturakademi.de/dk/materialien/temahaeftemenneskerettigheder-og-fangenskab/
Menneskerettigheder og fangenskab

	www.kulturakademi.de/dk/materialien/temahaeftese-lyt-tegn/
SE! LYT! TEGN!

	www.kulturakademi.de/dk/materialien/temahaefteforske-i-genstande-en-tidsrejse-fra-1400-til-2018/
	Forske i genstande. En tidsrejse fra 1400 til 2018

	www.kulturakademi.de/dk/materialien/temahaeftehvor-gar-graensen/
	Hvor går grænsen?

	www.kulturakademi.de/dk/materialien/temahaefteopdag-evolutionen/
	Opdag evolutionen

	www.kulturakademi.de/dk/materialien/temahaefteblomsterkraft/
	Blomsterkraft
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Behovsorienteret ordforråd - chunks
Undervisningen bør tilrettelægges således, at
elevernes receptive og produktive ordforråd styrkes.
Fokus bør i den forbindelse ligge på ord, der
forbereder til hverdagen og hverdagspraksisser
(behovsordforråd), dvs. at det i hvert fald i
begynderundervisningen bør være elevernes
konkrete ordforråd frem for det abstrakte, der
er omdrejningspunktet.

Tillade fejl
Det er almindeligt kendt, at negative oplevelser som
fx tvang og formaninger (“tal tysk med mig“) kan
have alvorlig indflydelse på lysten til at tale og lære
et sprog. Det samme gælder et fokus på fejl (“det
udtales sådan…“ etc.), der i høj grad kan hæmme
læringen og demotivere eleverne. Sprogtilegnelse
skal derfor frigøres fra permanent sanktion og fra
pseudokontrol.44

Hertil egner indlæringen af chunks sig særlig godt.
Chunks er ordforbindelser, dvs. udtryk, der ikke
består af enkeltord, men er kortere sætninger, faste
udtryk eller fraser (fx “jeg hedder“, “ich bin …Jahre
alt“). Chunks giver eleverne mulighed for at gøre sig
forståelige med få sproglige midler og når eleverne
skal have succesoplevelser i forbindelse med den
tidlige sprogstart, er chunks derfor en god måde at få
eleverne i tale på.42

I stedet er det vigtigt at skabe autentiske
sprogsituationer, hvor sprogindlæringen forekommer
eleverne naturlig. I den forbindelse er brugen af
såkaldte repair-strategier såsom gentagelser,
omformuleringer og anmodning om forståelsesafklaring en naturlig del af det at lære et nabosprog.
Fejl bør opfattes som et tegn på, at eleverne vil
udforske og gøre sig forståelige på nabosproget,
og ikke som et tegn på manglende kompetence
eller sjusk.45

Fokus på elevernes mundtlighed
Det er vigtigt, at den enkelte elev får muligheden for
at afprøve nabosproget i konkrete situationer. Det, at
anvende nabosproget i interaktion med andre, er helt
centralt for sprogudviklingen. For at eleven tør dette,
er det vigtigt at skabe et sikkert miljø, hvor eleverne
kan føle sig trygge og accepterede og hvor det er
tilladt at fejle. Her kan man fx tage udgangspunkt i
principperne for dialogisk undervisning, der
engagerer, stimulerer og udvikler elevernes læring
og tænkning,43 eller man kan tage udgangspunkt i
sprogstilladsering (scaffolding) som metode
(se nedenfor).
Hjælp til sprogmøder blandt skoleelever tilbyder
eksempelvis materialet:
www.kulturakademi.de/dk/materialien/ud-medsproget-parlor/

Hermann, H.A. (2018). Chunks er god sprogøkonomi. Folkeskolen.dk. Available at: https://www.folkeskolen.dk/633302/chunks-er-godsprogoekonomi (9.2.2022)
43
Alexander, R. (2020). A Dialogic Teaching Companion. Oxfordshire: Taylor & Francis Ltd.
44
Tinnefeld, T., Ballod, M., Engberg, J., Lochtman, K., Schmale, G. & Smith, V. (red.)(2016). Fremdsprachenvermittlung zwischen Anspruch und
Wirklichkeit: Ansätze - Methoden - Ziele. Saarbrücker Schriften zu Linguistik und Fremdsprachendidaktik (SSLF), Saarbrücken: htw saar.
Available at: https://drive.google.com/file/d/0B-2HUXwM3-xiU1F4Y2R2YTFJb0E/view (9.2.2022).
45
Brugen af disse repair-strategier vil formodentlig falde i takt med, at eleven udvikler sine receptive og produktive nabosprogskompetencer.
42
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b) Flersprogethedsdidaktik
- interkomprehension
Nabosprogsundervisningens mål er at fremme elevernes kultur- og sprogbevidsthed gennem
inddragelse af elevernes individuelle forhåndenværende sproglige ressourcer.
Dette kan fx ske ved at inddrage flersprogethedsdidaktikken. Et flersprogethedsdidaktisk perspektiv er
essentiel i enhver form for fremmedsprogsundervisning og
dermed også for nabosprogsundervisningen. Udgangs
punktet for en flersprogethedsdidaktisk tilgang er at
bygge bro mellem den sproglige viden, eleverne allerede
er i besiddelse af, til den viden, de skal tilegne sig om
målsproget, her nabosproget. Det er altså tosprogede
elevers sproglige ressourcer samlet set, der danner
udgangspunkt for deres sprogtilegnelse. På den måde
udnyttes naturlige og allerede eksisterende strategier til
sprogtilegnelse for at skabe synergier, der er gavnlige for
sprogtilegnelsesprocessen samtidig med, at elevernes
allerede eksisterende kompetencer kombineres, hvorved
nye flersprogethedskompetencer dannes. Fokus flyttes
dermed fra udelukkende at rette sig mod kompetencerne
i målsproget til at omfatte alle elevens sproglige
ressourcer og bringe disse i spil i en

undervisningssammenhæng.46 Teoretisk tager disse
flersprogethedsdidaktiske ansatser udgangspunkt i, at
to- og flersprogede børn trækker på flere sprogs
semiotiske systemer som en del af deres sproglige
repertoire.47 I sprogpædagogisk perspektiv arbejdes
der i den forbindelse netop med begrebet flersproget
hedsdidaktik, når det drejer sig om at inddrage og
udvikle alle elevens sproglige ressourcer i undervis
ningsøjemed. Her kan man som underviser bevidst
italesætte den eksisterende flersprogethed i klasse
rummet ved fx at inddrage national-, regional- og
mindretalssprogene. Man kan også inddrage tekster,
der beskæftiger sig med emner som national eller
regional identitet.
Se her for eksempel på et undervisningsmateriale,
der understøtter arbejdet med spørgsmål om
elevernes identitet:
www.kulturakademi.de/dk/materialien/i-etgraenseland-sameksistens-i-graenselandet/

Council of Europe (2020). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment – Companion volume.
Strasbourg: Council of Europe Publishing. Available at www.coe.int/lang-cefr (9.2.2022).
47
Ibid.
46
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En måde, hvorpå flersprogethedsdidaktikken
kan konkretiseres i undervisningsøjemed, er
interkomprehension. Interkomprehension er
evnen til at forstå et fremmedsprog baseret
på kendskab til et andet sprog.48 På baggrund
af deres egen viden og kendskab til andre
sprog bør eleverne opfordres til at gå ud fra,
at de forstår langt mere på målsproget, end
de som udgangspunkt tror. Den bevidste brug
af deres forhåndenværende viden og den deri
implicitte sproglige bevidsthed anbefaler vi
derfor at indtænke, når nabosprogsundervis
ningen skal didaktiseres.

Vi foreslår, at nabosprogsdidaktikken indeholder følgende tiltag mht. omsætningen
af flersprogethedsdidaktik og interkomprehension:
Sammenligninger
Sammenligning af modersmål og målsprog
strukturer spiller en meget vigtig rolle i
sprogindlæring generelt.49 Interkomprehension
er derfor en effektiv læringsstrategi, fordi den
svarer til de strukturer, der alligevel er
almindelige i sprogindlæring. Hvis den bruges
bevidst af læreren, kan denne læringsstrategi
understøtte eksisterende strukturer og derved
lette genkendelsen af sprogmønstre.
Interkomprehension hjælper med at styrke
den sproglige opmærksomhed hos eleverne
og hjælper dem til at reflektere over deres
egen sprogindlæringsadfærd. Den er derfor
et væsentligt element i enhver form for
sprogsensitiv fremmedsprogsundervisning.
Flersprogede elever er på grund af deres
kendskab til flere sprog i besiddelse af en

særlig form for sproglig bevidsthed, fordi de ved, at ting kan
udtrykkes på forskellige måder på forskellige sprog. Dermed
bliver de bevidste om sprogets form.50 I nabosprogsundervis
ningen er elevernes flersprogethed et naturligt vilkår og bør
derfor inddrages aktivt til fremme af elevernes sproglige
bevidsthed. Her er det væsentligt, at der ikke udelukkende
fokuseres på forskelle (det kontrastive) mellem sprogene,
kulturerne etc., men primært på, at lighederne mellem tysk og
dansk (sproglig, historisk, kulturel og geografisk) fremhæves.
Accept af code-switching og andre transferprocesser
I begynderundervisningen vil eleverne ofte overføre reglerne
fra allerede kendte sprog til nabosproget. Dette kan fx vise sig
gennem code-switching eller transfer. Her anvender eleverne
fx ord fra andre kendte sprog, når de bruger målsproget eller
afviger i forhold til udtale, grammatik eller ordvalg fra
normerne for målsproget. Code-switching og transfer er
tidligere blevet betragtet som sjusk og dårlig sprogbrug, men

Doyé, P. (2005). Intercomprehension - Guide for the development of language education policies in Europe: from linguistic diversity to
plurilingual education. Reference study. Strasbourg: Council of Europe. Language Policy Division, DG IV — Directorate of School, Out-of-School
and Higher Education. Available at: Doye E rev 12 avril 05 (coe.int) (9.2.2022).
49
Morkötter, S. (2016): Förderung von Sprachlernkompetenz zu Beginn der Sekundarstufe. Untersuchungen zu früher Interkomprehension.
Tübingen: Narr.
50
Bialystok, E. (2001). Thinking About Language. In Bialystok, E. (red.). Bilingualism in Development: Language, Literacy, and Cognition.
Cambridge: Cambridge University Press, 121-151.
48
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har vist sig at være en helt naturlig del af sprogtil
egnelsesprocessen hos flersprogede. Det er derfor
vigtigt ikke at fordømme disse processer som fejl,
men betragte dem som strategiske hjælpemidler og
en del af de måder, hvorpå eleverne afprøver
sproget.
Sproglig mediering
Sproglig mediering henviser til overførsel af
mundtlige eller skriftlige informationer fra et sprog til
et andet på en måde, der tager højde for betyd
ningen, modtageren og situationen. Sproglig
mediering adskiller sig dermed fra den klassiske
oversættelse, som normalt sker skriftlig og hvor
kildetekstens indhold, sætningsstrukturer og stilis
tiske midler overføres direkte. Sproglig mediering
adskiller sig ligeledes fra tolkning, hvor det talte sprog
normalt oversættes meget tæt på kildeteksten.

baggrund i autentiske tekster, særligt faktuelle tekster,
og kan medieres både mundtligt eller skriftligt og på
begge sprog.51
Sproglig mediering fremmer sproglig bevidsthed, idet der
fokuseres på betydningen af det overførte indhold og
behovet for information står central. I undervisningen
forbereder arbejdet med sproglig mediering eleverne på at
deltage i tosprogede elevmøder. I selve udvekslings
situationen kan eleverne i fællesskab trække på viden fra
både dansk og tysk og udvikle deres sprog og sproglige
kompetencer sammen.
På Kulturakademi.dk findes en række konkrete
undervisningsmaterialer, der inddrager fler
sprogethedsdidaktiske og interkomprehen
sionsdidaktiske elementer. Se blandt andet her:
www.kulturakademi.de/dk/materialien/ordforraad/
www.kulturakademi.de/dk/materialien/sprogklang/

Sproglig mediering består i, at eleverne identitficerer
og formidler relevante informationer til en given
modtager på grundlaget af en tekst, som er forfattet
på et sprog, som modtageren kun begrænset eller
slet ikke forstår. Medieringen kan foregå med

Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein (2016): Fachanforderungen Dänisch Sekundarstufe I und II.
Available at: Fachanforderungen_Dänisch_Sekundarstufen_I_II.pdf (lernnetz.de) (9.2.2022).
51
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c) Interkulturel
kommunikativ kompetence
Et af nabosprogsundervisningens mål er at styrke
elevernes internationale og interkulturelle
forståelse gennem formidling af en
grundlæggende viden om kultur- og samfundsforhold i nabolandet samt at styrke eleverne i
deres muligheder for deltagelse i det mangfoldige,
kulturelle område, som grænseregionen udgør.52
I et Europa, der vokser tættere sammen, er etnisk og
kulturel mangfoldighed noget, der opleves dagligt
og som er tæt forbundet med flersprogethed og
multikulturalisme. Dermed rykker også interkulturel
kompetence i højere og højere grad på dagsorden i
sprogundervisningen. Den udgør derfor væsentlig
del af nabosprogsundervisningen og for styrkelsen
af elevernes interkulturelle kompetencer byder den
dansk-tyske grænseregion enestående læringsmuligheder. Her kan naboen og dens kultur opleves
direkte og umiddelbart i forskellige former for
mellemmenneskelige møder.

Nabosprogsundervisningen forbereder eleverne til
grænseoverskridende kontakter og formidler viden
om fælles historiske og kulturelle forhold mellem
Danmark og Tyskland. Den tager også udgangs
punkt i de nuværende nationale og regionale forhold,
sociale kontekster og værdier, som gør sig gældende i
nabolandet. Herved udvides elevernes interkulturelle
kompetence og deres følsomhed overfor forskellige manifestationer af anderledeshed. Dette skaber
grundlaget for en interesse og forståelse for måder
at tænke og leve på, værdier og normer og levevilkårene for befolkningen i nabolandet og motiverer
eleverne til at forholde sig til sin egen kulturformede
identitet.53

Jacob, Renate (2018): Nabosprogslæring: Status for danskundervisningen på offentlige skoler i Schleswig-Holstein. In Region SønderjyllandSchleswig. Interreg Deutschland-Danmark. KursKultur. Nabosprog. Available at: dk_sprogpublikationKursKultur.pdf (region.dk) (9.2.2022).
53
Bolten, J. (2007): Interkulturelle Kompetenz. Erfurt: Landeszentrale für politische Bildung Thüringen.
52

KAPITEL 3

23

Vi foreslår, at nabosprogsdidaktikken indeholder følgende tiltag mht. fremme
af elevernes interkulturelle kommunikative kompetence:
Bevidstgørelse af egne stereotyper
Håndteringen af stereotyper er et fast element i enhver nabosprogsundervisning. 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 den egne kultur,
levemåde og sprog.
Det er særlig vigtigt at italesætte nabosprogets
status i samfundet og de associationer, der er
forbundet hermed (“tysk er svær“, “dansk kan ikke
bruges til noget“ etc.).54 Det er dog ikke kun elevernes
fordomme, der bør bearbejdes i nabosprogsundervisningen. Det er af helt afgørende betydning,
at læreren aktivt arbejder med at nedbryde egne
stereotyper og negative forforståelser
(“eleverne gider ikke tale tysk“ etc.).
At sammenligne nabokulturen med egen kultur
frem for at behandle nabolandet generaliserende i
undervisningen baner vejen for grænseoverskridende
tilgange. Analysen af eksemplariske måder at leve
og tænke på, individuelle livsbiografier og sociale
projekter i nabolandet forhindrer en konsolidering af
stereotyper og relativerer eksisterende stereotypiske
forestillinger.

Italesættelse af vigtigheden
af at lære nabosproget
Et andet aspekt, der er tæt forbundet med ovenstående er, at læreren udviser en grundlæggende
positiv holdning til nabosproget. Dette er afgørende
for elevernes motivation. En grundlæggende positiv
holdning til flersprogethed kan potentielt påvirke
elevernes professionelle, personlige og sociale
udvikling positivt. Det er altså vigtigt, at læreren
påpeger gevinsten ved at møde elever fra
nabolandet og tager udgangspunkt i positive og
meningsfulde fortællinger om nabolandet.
Inddragelse af et europæisk perspektiv
Selvom nabosprogsundervisningen tager
udgangspunkt i et lokalt og regionalt perspektiv, bør
den i høj grad også inddrage et europæisk og globalt
perspektiv. Den dansk-tyske grænseregion med dens
mangfoldighed af sprog og kulturer byder et særligt
læringsrum, der kan øge elevernes demokratiske
forståelse og bidrage til at mindske afstanden
mellem nabolandenes befolkninger.

Undervisningsmaterialer, der understøtter arbejdet med bevidstgørelsen af stereotyper, kan
findes her:
www.stereotypenprojekt.eu/projektresultate-r-1/
smik-unterrichtsmaterialien-zu-stereotypen-smikundervisningsmaterialer-om-stereotyper/

Raasch, A. (2004). Ein europäisches Projekt: Nachbarsprachen in Grenzregionen. Erfahrungen und Ergebnisse“, Nr. 4 Beiträge zum
Thematischen Forum “Mehrsprachigkeit in Grenzregionen“. Available at: Ein europäisches Projekt: Nachbarsprachen in Grenzregionen.
Erfahrungen und Ergebnisse - PDF Kostenfreier Download (docplayer.org) (9.2.2022).
54
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d) Metodisk mangfoldighed
Tilrettelæggelsen af nabosprogsundervisningen
sker som enhver form for undervisning med
didaktisk variation, hvilket vil sige med bevidsthed
om anvendelsen af forskellige og varierede metoder
og arbejdsformer tilpasset den enkelte
undervisningssituation.55 En vekslen mellem forskellige
undervisnings- og arbejdsformer (fx analoge og digitale
undervisningsmaterialer, gruppearbejde og
selvstændigt arbejde etc.) skaber ikke blot variation,
men bidrager også til at opretholde elevernes
motivation.56
Nabosprogsundervisningen er i forlængelse
heraf differentieret i forhold til hver enkelt elevs
niveau og giver hver enkelt elev mulighed for at
deltage i læringsrummet. Dette sker ved, at der i
undervisningen trækkes på elevernes forudsætninger
som kompetente sprogbrugere og at der bevidst
bygges ovenpå elevernes eksisterende viden og

kompetencer. Hertil hører også et differentieret
feedback, der retter sig mod den enkelte elevs
progression.
Læreren tager altså udgangspunkt i elevernes
forskelligheder i tilrettelæggelsen af nabosprogsundervisningen. Samtidig er det centralt, at
undervisningen baserer på et autonomt læringsmiljø,
hvor eleverne selv sætter mål for faget og
derigennem oplever mestring af faget og faglig
succes ud fra egne forudsætninger. En elevstyret
fremgangsmåde kan fx have en særlig funktion ved
forberedelsen af dansk-tyske elevmøder, hvor
eleverne kan øve omsætningen af egne ideer
uafhængigt af læreren.

Undervisningsministeriet (2018). Vejledning for Almen sprogforståelse. Available at: https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/stx-laereplaner-2017 (9.2.2022).
56
Beck, M., Frederiksen, L. og Iskov, T. (2013): Undervisning i læreruddannelsen – et oplæg til grundlagsdiskussioner. Aarhus: Via Systime.
55
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Følgende foreslag – som dog er langt fra udtømmende – er eksempler på metoder og arbejdsformer,
som kan fremme nabosprogsindlæringen:
Scaffolding
En velegnet metode i begynderundervisningen er
det såkaldte scaffolding (stilladsering). Scaffolding
er en læringsteoretisk metode, der effektivt støtter
børn i deres sprogudvikling på tværs af fag.57 For
fremmedsprogstilegnelsen er det væsentligt, at eleven
er omdrejningspunktet i samtalen. 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.58 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.59 Eleverne skal derfor også møde
sproglige krav, der ligger lige over deres aktuelle
kunnen.60,61 Stilladsering bygger dermed bro mellem,
hvad eleven rent faktisk kan og hvad eleven vil være i
stand til med støtte.
I forbindelse med sproglæringen kan stilladsering
antage forskellige former. Eleverne kan få
udleveret oversigter over sproglige byggesten og
udtryksmuligheder i form af fx et tematisk ordforråd
(enkelte ord, chunks, talemåder), begyndelser på
sætninger samt modeltekster, eksempler på
forskellige teksttypers struktur og opbygning og/eller
tjeklister til mundtlig og skriftlig tekstproduktion. Disse
elementer kan også udarbejdes sammen med eleverne.
I nabosprogsundervisningen er disse sproglige
byggesten, der fremmer elevernes muligheder for at
udtrykke sig og udveksle viden og holdninger, særlig
vigtige. Stilladsgraden bliver gradvist mindre, jo større
elevernes sproglige kompetencer bliver.

Cooperative learning (CL)
Cooperative Learning (CL) er et paraplybegreb for
en lang række af forskellige aktiviteter, hvor elever
samarbejder efter bestemte principper, samar
bejdsmønstre og strukturer.62 Her er det eleverne
frem for læreren, der er i centrum og alle elever får
mulighed for at sige noget. CL skaber dermed læreprocesser, der er relevante for den enkelte elev, hvorved alle elever oplever at have kompetencerne til at
indgå i klassefællesskabet. På den måde fremmer CL
læring og trivsel i undervisningen og er derfor særlig
velegnet i nabosprogsundervisningen, hvor elevernes mundtlighed og deres oplevelse af tryghed er
afgørende.
“Think – Pair – Share“ er en kooperativ metode, der
kan bruges på forskellige måder i klasseværelset og
i forbindelse med dansk-tyske elevmøder. Metoden
indeholder en individuel refleksions- og forberedelsesfase, en fase med forhandling af betydninger i
samarbejde med en læringspartner, evt. i en mindre
gruppe, og en gensidig præsentation af resultaterne i
større grupper eller i plenum.
Følgende isbryder-øvelser som lærervejledning
letter forberedelsen og gennemførelsen af
dansk-tyske elevmøder:
www.kulturakademi.de/dk/materialien/ud-medsproget/

Skerra, A. (2018). Scaffolding – Erfolgreich Sprache bilden und Fördern im inklusiven Unterricht. Potsdamer Zentrum für empirische Inklusionsforschung (ZEIF), Nr. 16. Available at: https://www.unipotsdam.de/fileadmin01/projects/inklusion/PDFs/ZEIFBlog/Skerra_2018_Scaffolding.pdf
(9.2.2022).
58
Gibbons, P. (2019). Styrk sproget, styrk læringen. Sproglig udvikling og stilladsering i flersprogede klasserum. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
59
Ibid.
60
Vygotsky, L. (1978): Mind in Society. Cambridge: Harvard University Press.
61
Krashen, S. (2009). Principles and Practice in Second Language Aquisition. Los Angeles: University of Southern California.
62
Kagan, S. and Stenley, J. (2006). Cooperative Learning. Undervisning med samarbejdsstrukturer. København: Malling Beck.
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Content and Language Integrated Learning (CLIL)
Sprogindlæring, uanset om det drejer sig om det
første, det andet, eller det tredje sprog bør ikke finde
sted i isolerede fag, men med tværforbindelser og i et
netværk for at udvikle tværfaglige sprogfærdigheder.
Her har CLIL vist sig at være en gavnlig tilgang. Her
undervises et andet fag ved hjælp af et
fremmedsprog, hvorved eleverne får mulighed for at
lære både faget og sproget samtidig. Det er altså en
form for flersproget undervisning, der fokuserer på
både sproget og det faglige indhold. CLIL har vist sig
at bidrage til positive holdningsændringer over for
sprogindlæringsprocessen hos elever, fordi sproget
netop bliver brugbart og anvendeligt.63

På Kulturakademi.dk findes en række konkrete undervisningsmaterialer, der inddrager elementer af CLIL
For materialer, der kombinationer natur/teknik og
nabosprogsundervisning, se her:

	www.kulturakademi.de/dk/materialien/pa-scenenmed-hanna-og-mikkel-ved-soen
	På scenen med Hanna og Mikkel. Ved søen
	www.kulturakademi.de/dk/materialien/kaulquappebaenkebider
	Kaulquappe & Bænkebider

For materialer, der kombinerer historie og nabosprogsundervisning, se her:

	www.kulturakademi.de/dk/materialien/tidsrejsen
	Tidsrejsen
	www.kulturakademi.de/dk/materialien/erik-und-diewikinger
	Erik und die Wikinger
	www.kulturakademi.de/dk/materialien/undervisningsmateriale-omkring-emnet-reformation
	Undervisningsmateriale omkring emnet Reformation

Der er også udviklet et nyt online spil om at lære
dansk og tysk ifm. klimaspørgsmål:

63

	www.kulturakademi.de/dk/materialien/klimaspil
	Klimaspil RPG

Marsh, D. and Frigols, M. (2007): CLIL as a Catalyst for Change in Languages Education. In: Babylonia 3(07), 33-37.
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3.3

Model for nabosprogsdidaktik for
dansklærere i Slesvig-Holsten

Følgende model, der er udarbejdet af Renate Jacob (IQSH) illustrerer de nabosproglige
elementer, der anvendes i danskfaget i Slesvig-Holsten.

NABOSPROGSDIDAKTIK PÅ BASIS AF FACHANFORDERUNGEN DÄNISCH I SLESVIG-HOLSTEN
danskundervisning >> orientering udover selve undervisningen
brug af udgangssproget
ved mediering

forstå

fokus på
mangfoldighed
ensprogethed
og det fælles
i undervisningen snarere end på
fra starten af
forskellighed
(sprogligt og
kulturelt)

italesætte

gøre sig forståelig

inddragelse af flersprogethed
i region og skole

fokus på
betydning
fremfor fokus
på form
(sprogligt)
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kultur- og
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(i denne
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grupper

elementer
af autonom
læring
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D-DK

læringsrum
udenfor skolen
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fokusserede
udekslingsmøder
med grupper fra
nabolandet

dansk-tysk
tandemlæring
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