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SPROGKRISE – SÆRLIGT I TYSK (DK), 
MEN OGSÅ I DANSK (D)
• 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 og dansk som irrelevante sprog

• Eleverne ved ikke i hvilke sammenhænge eller på hvilke uddannelser, det 
vil være godt for dem at kunne tysk.

• Det tyske og det danske sprog har ikke nogen særlig høj status i 
samfundet (i modsætning til engelsk)

• Der bliver talt negativt om Tyskland og tyskere.



Sproghierarki

[...] et forestillet 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 repræsentationer i det 
sproglige landskab (Risager 2005: 10).

Har på samfundsniveau og på individniveau betydning for, 
hvilke sprog vi taler, kan tale, eller gerne vil kunne tale.

Skabes gennem inkluderende og ekskluderende praksisser og 
manifesteres gennem sprogvalg og sprogrepræsentationer 
(Risager 2005, 2012; Daryai-Hansen 2010).



Sprogrepræsentation og -valg

• Sprogrepræsentation handler om diskurs: 

• Hvordan tales og skrives der om sprog

• Hvilke sprog inddrages i diverse repræsentationer 
positivt og negativt, eller bliver helt udeladt?

• Sprogvalg: 

• Makro: Kollektive sprogpolitikker 

• Mikro: Individuelle valg i produktion og reception



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





NABOSPROG
Dansk definition: Fokus på
sprogligt slægtskab

”[…]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).

Tysk definition: Fokus på
geografisk nærhed

„Sprache, die einer anderen Sprache benachbart ist
, also in einer angrenzenden Region ge-
sprochen wird” ttps://www.wortbedeutung.info/Nachbarsprache/

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


NABOSPROG = NÆRHED

Nabosprog har nærhed som grundlæggende træk

1. Geografisk

2. sproglig/ sproghistorisk

3. kulturel

4. historisk.

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



Geografisk nærhed

Grænsen fungerer 

som bindeled mellem 

nabolandene



Den geografiske
nærhed ud fra et 
didaktisk
perspektiv
 Autentiske sprogmøder

 Udeskole og eksterne

læringsmiljøer

 Mulighed for “nemt” at 

komme tæt

på nabolandets sprog, 

kultur og historie Dette billede efter Ukendt forfatter er licenseret under CC BY-SA-NC

https://www.flickr.com/photos/charlotteshj/13969978503/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Sproglig nærhed

Den sproglige nærhed er 
primært bygget om omkring 
sprogenes slægtskab som 
germanske sprog



Sproglig (og 
personlig) nærhed i 
et didaktisk
perspektiv
• Flersprogethedsdidakti

k

• Interkomprehension

Wortschatz – Dein Wortschatz für verwandte Wörter (kulturakademi.de)

https://wortschatz.kulturakademi.de/


Kulturel nærhed

Tilbyder både et historisk 

perspektiv og et fokus på 

aktuelle kulturelle fænomener, 

begivenheder og oplevelser.



Kulturel nærhed ud fra et didaktisk perspektiv

Fremme en interkulturel kommunikativ kompetence

gennem

perspektiver på:

 Kulturarv

 Design og arkitektur

 Natur

 Samfund

 Økonomi

 Turisme og handel

 Videnskab, teknologi og industri

med kulturelle grænseflader som omdrejningspunkt. 



Historisk nærhed

Danmark og Tyskland har

en lang (til dels konfliktfyldt) 

fælles historie.



Historisk nærhed ud fra

et didaktisk perspektiv

Levende historie

(fx museumsbesøg)

Dette billede efter Ukendt forfatter er licenseret under CC BY-SA

Dette billede efter Ukendt forfatter er licenseret under CC BY-SA-NC

Dette billede efter Ukendt forfatter er licenseret under CC 

BY-SA

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_at_the_D%C3%BCppeler_Schanzen
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://odinarvica.blogspot.com/2016/05/dannevirke.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://www.flickr.com/photos/boellstiftung/43133722790/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Oversigt over nabosprogsdidaktikken og 

dens relation til andre didaktiske 

begreber



Hvorfor

nabosprog?

• Fokus på det nære 

bidrager også til personlig 

nærhed 

• Skaber relevans og 

motivation

• Skaber forskydninger i  

sproghierarkiet



Tak for jeres 
opmærksomhed!

Danke für Eure 
Aufmerksamkeit!


