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Workshops i tre lande 
Ny Nordisk har nået en afgørende milepæl, idet vi har afviklet workshops i alle tre nordiske lande, 

og det er gået ovenud godt på alle de tre deltagende biblioteker.  I oktober var vi i Danmark, i 

januar i Norge og slutteligt i februar i Sverige. Det vil sige at vores målsætning er nået  Vi har nu 

tekster liggende, og næste skridt er at de skal læses korrektur på. Det står de enkelte lande for, og 

derefter skal de samles.  

Det har været sjovt og lærerigt at være rundt i de nordiske lande, og det er gået på samme gode 

måde i alle de tre lande. 
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Et sprog 
Noget af det vi var mest bekymrede for, var om vi kunne forstå 

hinanden. Vi havde hørt rigtig meget om, hvor svært de unge især 

havde det med at forstå de fælles nordiske sprog. Det gik heldigvis 

rigtig godt. De unge havde mod på opgaven og var nysgerrige. Vi 

lærte mange nye gloser, men heldigvis lærte vi også at vi sagtens 

kan forstå hinanden, når vi bare lige giver tid og plads. 

Nordiske forfattere 
Som en del af projektet har vi på hver workshop haft nordiske 

forfattere med. Det betyder rigtig meget for de unge at møde en 

lokal, ung forfatter til inspiration. Til denne del af projektet har vi 

fået støtte af Edvard Pedersens Biblioteksfond. I Danmark havde 

vi Emma Elisabeth Nielsen med på workshop. I Ski, Norge var det 

den lokale forfatter Neha Naveen, og i Kungsbacka, Sverige var 

det forfatter og poetry slammer Olivia Bergdahl. I Norge og 

Sverige var Neja og Oliva også behjælpelige med at oversætte og 

lave udtalen korrekt. 

Mod undervisningsmateriale 
Næste skridt i projektet er undervisningsmaterialet, som skal 

binde de nordiske tekster sammen. Til det bliver det skolelærer 

med valgfag i dansk Nikoline Thomsen, som skal lave materialet, 

så det passer til de gældende undervisningsmål for 

overbygningsklasserne i folkeskolen. Forfatter og skolelærer 

Christine Lund Jakobsen laver det didaktiske grundlag, som 

handler om creative writeing. Alle teksterne bindes sammen med 

de videoer og interview som er lavet af Ungdomskolens Tv Hold i 

Brønderslev Kommune. Josephine Valentin har opdateret vores 

blog, og den vil også blive fyldt på løbende med udpluk af 

undervisningsmaterialet. 

En foreløbende titel 
 De nordiske sprog er på mange måder ens, men noget af det vi 

lærte var, at der dog også er mange forskelle. Vi kan bruge de 

samme ord som rar og rolig, men de betyder absolut ikke det 

samme, og vi danskere skulle også tælle omvendt. Men ud af det 

kom der også den forunderlighed, at det at gemme et dokument, 

hedder noget forskelligt på de tre sprog: ”at gemme” ”at lagre” og 

”at spare”, så det har givet vores tekstsamling den foreløbige titel: 

”at gemme, lagre og spare”…  
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