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Nabosprogsundervisning i  de nordiske 

læreruddannelser?
Torben Mundbjerg

Lektor, projektleder

Institut for læreruddannelse
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Pilotprojekt
Københavns Professionshøjskole – OsloMet – Stockholms Universitet

kompetence til at 

gennemføre meningsfuld 

nabosprogsundervisning

I.
erfaringer med at udvikle 

egen sprogforståelse i 
mødet med nabosprog

II.
positive erfaringer med at 

møde og undersøge 
nabokultur  

- også nabolandets 
modersmålsundervisning

III.
viden om funktionel 

integration af 
nabosprogsundervisning i 

modersmålsfaget

Tre faser (forår-efterår 2021):

1. Kortlægning af nordisk 

nabosprogsdidaktik

2. Pilotkoncept testes

3. Evaluering og udvikling

Modeller for 

nabosprogsdidaktik i de 

nordiske læreruddannelser
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meningsfuld 
nabosprogsundervisning i 

grundskolen

1

sproglig fokus 
og eksplicit 
modellering

4
funktionelt 

og autentisk

6
eleverne har 

flere ressourcer
end alle tror

3

elevernes 
interesser

5
digital 

kommunikation –
nordiske 

elever/studerende 
møder hinanden

2
performative 

undersøgelses-
strategier og 
kontrastive 

læreprocesser

7
fokus på 
mestring

og eksplicit 
stilladsering

Madsen (2006)

Steffensen (2016)

Mundbjerg (2019)

Brink (2021)



Københavns Professionshøjskole4

• mestring

• eksplicit 

undervisning

• kommunikativ 

tilgang

• mening

• øvelse og træning

læreruddannelsens 
dobbeltdidaktiske greb:

A) undervisningen 
tilrettelægges, så 
lærerstuderende udvikler 
sprogforståelse og får 
positive erfaringer med 
nabosprog. 

B) indhold og metoder i 
uddannelsen er 
eksemplariske: den 
studerende skal udvikle 
undervisningskompetence 
i nabosprog.

Søges:

Modeller for meningsfuld 

nabosprogsundervisning 

i nordiske 

læreruddannelser
Steffensen (2021)
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…en integrativ tilgang til 
nabosprogsundervisning…

nabosprogsdidaktik og
modersmålsfag: 

svensk/norsk/dansk

nabosprogsforståelse som 
særligt område

Hvad virker? 

(mangel på evidensbaseret 
viden om interventioners 
effekt for nabosprogsuv.)

kompetenceområderne i 
modersmålsfaget

de lærerstuderende tilegner 
sig modersmålsfagets 

fagdidaktik
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…en integrativ tilgang til 
nabosprogsundervisning…

TESE: Nabosprogsundervisningen kan integreres i 
modersmålsfaget norsk/svensk/dansk:

• kontinuerlig eksponering for nabosprog

• lærerens tekstkatalog udvides

• meningsfuldhed i forhold til resten af faget

• tidsøkonomi

• læreren planlægger ud fra de gængse læringsmål 
og kompetenceområder i modersmålsfaget 

• læreren kan trække på sin sædvanlige fagdidaktik

• mulighed for at arbejde med nabosprog tværfagligt 
i projektarbejder

nabosprogsdidaktik og
modersmålsfag: 

svensk/norsk/dansk

nabosprogsforståelse som 
særligt område

Hvad virker? 

(mangel på evidensbaseret 
viden om interventioners 
effekt for nabosprogsuv.)

kompetenceområderne i 
modersmålsfaget

de lærerstuderende tilegner 
sig modersmålsfagets 

fagdidaktik



Københavns Professionshøjskole7

et literacy-perspektiv på nabosprogsforståelse:
2 læringsprincipper sætter sprogtilegnelsen i gang…

kontrastive, 

receptive undersøgelsesstrategier

performative, produktive 
undersøgelsesstrategier

Mundbjerg: 2019
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…sprogtilegnelsesdidaktik fra andetsprogsundervisningen er relevant i 
forbindelse med nabosprogsundervisningen…

8

In double-voicing […] L2 learners can 

hear more fluent speakers produce a 

variety of different voices and can 

themselves try on different voices and 

language varieties for comic effect or 

for fit, and in the process may come to 

”own” and appropriate those new 

varieties and voices as an expression of 

their own complex identities.

Tarone: 2000

[…] language, for the individual 

consciousness, lies on the borderline 

between oneself and the other. The word in 

language is half someone else’s. It becomes 

one’s own only when the speaker populates 

it with his own intention, his own accent […] 

the word does not exist in a neutral and 

impersonal language (it is not, after all, out 

of a dictionary that the speaker gets his 

words!), but rather exists in other people’s 

mouths 

[…] it is from there that one must take the 

word and make it one’s own.

Bakhtin: 1981
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performativ bearbejdning af nabosprog – oplæsning

tage et nabosprog i sin mund (Bondesson: 2015)

fonetisk og leksikalsk induktiv læreproces

ekkolæsning, korlæsning, læseteater, rolle- og skuespil

eleven modellerer induktivt talt nabosprog – og gør det 
til sit eget

hvordan kan læreren modellere systematisk?

9

tekstarbejdeoplæsning

kontrastive, 

receptive undersøgelsesstrategier

performative, 

produktive undersøgelsesstrategier
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kontrastiv ord-workshop 
– trafiklysmetode

=  helt identiske ord

=  næsten ens ord

=  meget forskellige ord

10

Henriksen: 2011

kontrastive, 

receptive
undersøgelsesstrategier

performative, 

produktive undersøgelsesstrategier

ordkendskabsstrategier

• morfologisk analyse 

• lokal eller global kontekst

• slå ord op, ordbog/database

• metasproglige samtaler
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11
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læring i nabosprogskommunikation 
– har de bedste vilkår i en autentisk kontekst!

Lytteforståelse

lytteformål, lyttestrategi, gentaget 

lytning, før-, under-, efter-fase

dictogloss med nabosprog

instruerende tekster (tutorials)

Tilpasning af eget sprog

(særligt ansvar hos danskere!)

langsomt, tydeligt, tilpasning af 

udtale, tilpasning af leksikon

Repair-strategier

arbejde med at udforme strategier 

til bede en samtalepartner om at:

tale langsommere, tydeligere, 

omformulere, gentage, brug af 

engelsk som metasprog, gengive 

egen forståelse, udtrykke 

manglende forståelse osv.

Tilrettelæggelse af digital 

interskandinavisk kommunikation

med manuskript

med forberedte spørgsmål eller 

emner

tydelige mål for samtalen + fælles 

produkt, før-, under-, efterfase.

Bearbejdning af 
nabosprog i meningsfulde 

kontekster 

– er bearbejdning af 
tekster, hvor det er 

afgørende, at teksterne 
har betydning

og 
giver mening 

for den lærende.
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ambassadørmodellen
Der udveksles grupper af ambassadørstuderende mellem 
Københavns Professionshøjskole, OsloMet og Stockholms 
Universitet. De besøger læreruddannelsen og indgår i 
undervisningen som nabosprogsambassadører.

Målet –

de studerende får erfaringer med at udvikle egen 
sprogforståelse 

får positive erfaringer med at møde nabokultur, 
herunder nabolandets modersmålsundervisning

udvikler viden om, hvordan nabosprogsundervisning 
kan forankres og integreres funktionelt og meningsfuldt 
i modersmålsfagets øvrige kontekst.

• kontakt og praktisk

• reflektere over 
forventninger? mål? 
mine forkundskaber?

• forberede besøget
inden 

ambassadørbesøget

• performe

• samle erfaringer

• løbende reflektere over 
nabosprogsforståelse.

under 
ambassadørbesøget

• bearbejde

• formidle

hjemme igen på 
læreruddannelsen
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… a) aktiviteter før online
nabosprogsmøde med 
andre nordiske elever eller 
studerende…

det grundlæggende –

æstetisk bearbejdning af nabosprog gennem 
oplæsning (modellering, performance)

strategisk lytning til talt nabosprog 
(opmærksomhed på strategi og mestring)

stille- og højtlæsning af tekster på nabosprog 
(leksikalsk, fonetisk, morfologisk opmærksomhed)
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asynkrone 
nabosprogsmøder:

• interview

• videopræsentationer

• tekster på nabosprog 
+ tekstopgaver
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… b) aktiviteter før online
nabosprogsmøde med 
andre nordiske elever…

det kommunikative omkring 
nabosprogsmødet –

bearbejdning af opmærksomhed og 
interesse for dem, som eleverne skal 
gennemføre et nabosprogsmøde med. 
Hvem er det egentlig, vi skal møde?

udarbejde video- eller billedpræsentation. 
Hvem er vi, og hvad vil vi gerne mødes med 
jer om?

deling af videopræsentation/tekster på 
eget sprog på fælles platform, fx padlet eller 
hjemmeside (husk GDPR!)
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… at bede samtalepartneren om at –

tale langsommere
gentage det sagte
omformulere eller forklare yderligere
mindske støj
understøtte verbalsproget med kropssprog
lægge en pause ind
bruge et andet ord (fx engelsk)

… selv at –

gengive sin forståelse for at tjekke, om man har forstået det rigtigt
bruge metasprog, der handler om egen forståelse
give udtryk for, at man ikke forstår, hvad der bliver sagt

særlige repair-strategier i 

nabosprogskommunikation:

Brink (2021)
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… under

nabosprogsmødet…
tydelig mødeledelse: velkomst, mødets agenda, mødets formål, 

opsummering og overgange

lærerne modellerer metasprog: artikulation, tempo,  

modtageropmærksomhed og repair-strategier

tydelig og logisk mødestruktur: eleverne skal kunne forstå 

sammenhængen i mødet og overgangen mellem aktiviteterne

ikke for lange seancer: eleverne skal kunne overskue 

samtalernes længde og have tid til at følge op på 

tydelig rollefordeling blandt eleverne: fx ordstyrer, notetager, 

opsummerer, tidsansvarlig, leksikalsk ansvarlig, 

metasprogsansvarlig

tydelig rollefordeling i forhold til den gruppe, der har initiativet: giv 

gruppen tid til at præsentere, stil uddybende og opfølgende 

spørgsmål, vær omhyggelig med at bruge lyttestrategier
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drejebog – virtuelt nabosprogsmøde
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…et smugkig på nogle 
nabosprogsmøder…



… bearbejdning af
nabosprogsmødet efter…

1. fælles intern opsamling: 

hvordan gik det med at kommunikere? hvad var svært at 
forstå? hvad var let?

levede mødet op til jeres forventninger?

hvilke gode erfaringer kan vi opsummere?

2. erfaringerne med nabosprogsmødet, videre 
undersøgelse:

emner og interesser

læsning af tekster

ord og udtryk, leksikalsk og fonetisk

lytte- og kommunikationsstrategier

3. udvikling  og vedligeholdelse af kontakt til 
venskabsklassen –

hvad kunne vi godt tænke os at spørge dem om næste 
gang, vi mødes online?



Tak for ordet!


