
Nordiske Konference på 

Nordatlantens Brygge 
”Det nordiske klasserum. De skandinaviske sprog og nordisk kultur i 
undervisningen” 

Fredag den 20. november 2015 kl. 8.30- 16.00 

Nordatlantens Brygge, Strandgade 91, 1401 København 

Pris: 300 DKK 

Pris studerende: 100 DKK 

Konferencen er den 5. nordiske konference med nordisk didaktik 
som tema. Konferencen er tænkt som en inspirationsdag, der skal 
give deltagerne indblik i aktuelle udviklingstiltag inden for det 
nordiske område. I 2015 har vi atter fokus på erfaringsopsamling og 
videndeling omkring projekter, der har undervisning i det nordiske 
som omdrejningspunkt. Konferencen tilrettelægges i et samarbejde 
mellem Nordspråk og nordiske sprogpiloter og støttes af Nordisk 
Ministerråd. 

Der vil på denne Konferencedag blive præsenteret nordiske 
projekter og præsentationer, hvor der arbejdes med de 
skandinaviske sprog og nordisk kultur i undervisningen. Der vil 
være oplæg fra forskere på Lund University, Högskolan Dalarne 
m.fl. Der vil blive anledning til videndeling og erfaringsudveksling 
med henblik på funktionel anvendelse i klasserummet. Der vil være 
kulturelle nordiske indslag i løbet af dagen, 

Målgruppe: Grundskolelærere, gymnasielærere og læreruddannere 

 

 

Det nordiske klasserum 
Nordspråkskonference om nordisk didaktik. Fredag den 
20. november 2015 kl. 8.30- 16.00 
Pris: 300 DKK, Studerende 100 DKK 



Tilmelding senest den 1. november 2015 

Program: 

8.30-8.50: Kaffe, morgenmad og registrering 

8.50-9.00: Velkomst og åbning af konferencen. 

9.00-9.45.: Sprog, mennesker og steder – hvad betyder dialekter i 
mobilitetens og globaliseringens tid? ved lektor Pia Quist. 
Københavns Universitet 

9.45-10.15: Den digitale nordiske fortælling ved Forfatter Merete 
Pryds Helle 

10.15-10.30. Kaffepause 

10.30-11.15: Grønland og den gode historie v. Forfatter og 
gymnasielærer Kurt Frederiksen 

11.15-12.00: Språkvetenskapliga värdet av grannspråksundervisning 
– Hur grannspråken kan användas för att illustrera 
språkförändring, språkliga varieteter, språkhållningar, språkpolitik 
med mera och därmed ge studenter och elever perspektiv på sitt 
eget språ. Ved adjunkt Solveig Malmsten, Högskolan Dalarna. 

12.00-12.05: Optakt til besøgsstationer 

12.05-13.00    Lunch 

13.00-14.30: 4 besøgsstationer med præsentationer af nordiske 
projekterfaringer: 

 Performativ og digital interaktion mellem klasser ved 
dramapædagog Helena Berglund. 

 Nordpilot- projektet. Gunilla Forssell, Ytterbyskolan i Kungälvs 
kommun. 

 Dansk 1-2-3. Nordplus Junior projekt ved Þórhildur Oddsdóttir, 
Brynhildur Ragnarsdottir. Island. 

 Nordiske profilskoler ved lærer og sprogpilot Lise Vogt. 

14.30-14.45: Kaffepause 



14.45-15.00: Nordisk litterært indslag: Spor over isen ved Forfatter 
Kurt Frederiksen 
15.00-15.30: Nordisk benchmarking inom språk-och kulturprojekt 
ved Ph.d. studerende Jenny Sylvin, Helsingfors 
Universitet.                                                                                                       
                                                     15.30-16.00: Nye erfaringer fra 
sprogpilotprojektet v. Lis Madsen, leder af de nordiske sprogpiloter 
og Ivar Lærkesen, Lektor, Campus Bornholm. 
16.00-16.05: Afslutning og tak for i år 


