Inbjudan

25 miljoner i potten
Ett seminarium om vägen framåt för den nordiska
språkförståelsen

Vi är 25 miljoner invånare i Norden. Närmare 20 miljoner av oss har danska,
norska eller svenska som modersmål eller andraspråk, och övriga lär sig något
av dessa språk. Med små medel kan vi lära oss att förstå varandra. Trots detta
tar engelskan över alltmer. Tappar den nordiska språkförståelsen betydelse?
Under 2008 utbröt en stor debatt om den nordiska språkförståelsen då
Ungdomens nordiska råd deklarerade att de nu var tvungna att tala engelska
för att kunna förstå varandra under sina möten. Uttalandet satte fokus på den
ökande försämringen av den nordiska språkförståelsen.
Det står i stark kontrast till det faktum att aldrig förr har så många nordbor
arbetat och studerat i sina nordiska grannländer som nu, och aldrig förr har så
många företag samarbetat över de nordiska gränserna. Därför blir den
nordiska språkförståelsen allt viktigare. Trots att vi i Norden är duktiga på
engelska är det få av oss som kan uttrycka oss på samma sätt på engelska som
på vårt modersmål. Genom enkla medel och lite undervisningstid kan vi
omedelbart kommunicera med 25 miljoner människor - de flesta på vårt eget
språk.
Välkommen till ett seminarium om vägen framåt för den nordiska
språkförståelsen med fokus på de skandinaviska språken men där vi också
diskuterar hur övriga språk tas in i den nordiska språkförståelsen.

Tid måndagen den 27 april, kl 09.30-18.15
Plats Nordens folkhögskola Biskops-Arnö, Bålsta. För vägbeskrivning
www.biskopsarno.se
Kostnad 300 SEK/person, då ingår fika, lunch, mingel och buss t/r.
Arrangörer Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö, Nordiska rådets svenska
delegation, Språkrådet, Föreningen Norden, Norden i Fokus, Danmarks
ambassad, Finlands ambassad, Islands ambassad och Norges ambassad

Preliminärt program
08.30

Buss från Cityterminalen/Arlanda till Biskops-Arnö

09.30

Registrering och kaffe

10.00

Välkommen, Ingegerd Lusensky, rektor för Nordens Folkhögskola 		
Biskops-Arnö och Mats Hellström, ordförande för Nordens Folkhögskola
Biskops-Arnö

10.10

Inledning, Sinikka Bohlin, Nordiska rådets president

10.30

Hvad skal vi med de nordiske sprog? Om nordisk sprogpolitik, Jørn 		
Lund, direktör för Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

11.00

Kaffepaus

11.20

Forskningsöversikt, nordisk språkförståelse, Ulla Börestam,
universitetslektor i nordiska språk, Uppsala universitet

11.50

Norden i läroplanerna, Ann Carlsson Ericsson, skolråd, Skolverket

12.30

Lunch

13.30

Språkforståelse verken smitter eller går i arv, Per Ivar Vaagland,
generalsekreterare för Fonden för dansk-norskt samarbete

14.00

Så funkar det i näringslivet, Jukka Ruuska, Head of CapMan Public
Market, Senior Partner

14.30

Hur långt kommer en islänning med sin skoldanska? Anna Helga
Hannesdóttir, universitetslektor i svenska språket,
Göteborgs universitet

15.00

Kaffepaus

15.30

Språket och språken - ett samtal med författarna Øvind Rimbereid och
Anna Hallberg. Ingmar Lemhagen, lärare vid författarskolan på BiskopsArnö, leder samtalet.

16.00

Vad gör ni för att leva upp till målen? Paneldiskussion med nordiska
politiker bl a Bente Dahl, vice ordf. i Nordiska rådets Kultur - och 		
utbildningsutskott och Lisbeth Sejer Gøtzsche, president för 		
Ungdomens Nordiska råd

17.00

Summering, Mats Hellström, ordförande för Nordens Folkhögskola 		
Biskops-Arnö

17.15

Mingel

18.15

Buss från Biskops-Arnö till Cityterminalen/Arlanda

Moderator är Patrik Hadenius, chefredaktör för Språktidningen

Praktisk information
Tid måndagen den 27 april, kl. 09.30-18.15
Plats Nordens folkhögskola Biskops-Arnö, Bålsta. För vägbeskrivning
www.biskopsarno.se
Kostnad 300 SEK/person, då ingår fika, lunch, mingel och buss t/r. Insättes på
bankgiro 980-0145 i samband med anmälan.
För betalning till Nordens Biskops-Arnö från utlandet
IBAnummer SE6980000008305542014019
Swiftadress SWEDSESS
Vår bank: Sparbanken i Enköping
Box 73
746 22 Bålsta
Anmälan senast den 9 april till exp.biskops-arno@folkbildning.net eller +46
171 826 70 Ann Abrahamsson. Begränsat antal platser.
Ange följande i anmälan;
• eventuell specialkost
• vill åka buss från Cityterminalen kl.08.30
• vill åka buss från Arlanda kl.08.30 (ange också flight nr och terminal)
• vill åka buss till Cityterminalen kl.18.15
• vill åka buss till Arlanda kl.18.15
Övrigt det finns möjlighet att övernatta på Biskops-Arnö natten till 27 april
och/eller natten till 28 april. Övernattningspris inkl frukost 500 SEK/natt. Ange i
anmälan om du vill övernatta.
Arrangörer:
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