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Baggrund

• Nordisk sommerskole i august 2018 
for lærerstuderende i Norden

• Projektet havde to formål:
• 1: En artikel om at finde og bruge litteratur 

fra Norden. Modtagere: lærerstuderende i 
Norden.

• 2: En oversigt over litteratur fra Norden 
om nabosprogsforståelse.

• 3: En oversigt over læremidler om 
nabosprogsforståelse





Søg, og du skal 
finde…

• Giver læser information om, hvor han 
kan finde relevant litteratur inden for 
grundskoleområdet:

- både udgivne artikler og 
studenteropgaver 

- læremidler

- bekendtgørelser og info om 
uddannelsessytemet og andre 
styrepapirer fra de nordiske 
uddannelsesministerier

- med mere…



At rapportere sin 
litteratursøgning i 
sit metodeafsnit:

• Overordnede guidelines om 
litteratursøgning og rapportering af 
denne:

- selektionskriterier

- rapportering af selektionskriterier

- om genren, og hvorfor struktureret 
søgning er vigtigt

- meget overordnet i et let forståeligt 
sprog.Om niveauet rammer, afhænger af 

læreruddannelsens opbygning…





Henvisninger 
til…

• Databaser

• Lande-statistik – både på uddannelsesområdet 
og almen

• Metaundersøgelser

• Tidsskrifter

• Opstillingsnumre

• Nordiske undervisningsministerier og -styrelser

• Læremiddelportaler

• Fælles-logins

• Ordbøger

• Lærerfagforeninger

• Fagblade

• Desuden: studieopgaver



Opsummering:

• Hands-on, ”hvor kan jeg finde”-artikel. 
Skrevet i et instruerende sprog.

• Modtagere: Nordiske lærerstuderende

• Formål og skopus: Kort artikel, som 
blev brugt på sommerskolen

• Øvelsesopgaver i:
-at tilgå databaser
-at producere rammende søgeord
-at finde relevant litteratur
-at fastsætte selektionskriterier
-at rapportere sin litteratursøgning



Bonus

Artiklen foreligger i både dansk 
og svensk version.



2. Katalog over 
nabosprogslitteratur

• Excel

• APA-standard

• Både publiceret og studenteropgaver

• Forskellige teksttyper

• Bibliotek med open-acces-artikler



3. Oversigt over 
læremidler om 
nabosprogsforståelse

• En systematisk søgning var ikke helt 
mulig

• Men forsøgt gjort systematisk

• Inddelt i ophavsland

• De digitale kommercielle læremidler er 
låst bag log-ins



Materialer…

https://ucc.dk/laerer/om-
uddannelsen/internationale-
muligheder/nordisk-
sommerskole/studiemateriale-til-nordisk

• Artiklen Søg og du skal finde…i dansk 
og svensk udgave

• Katalog over nabosprogslitteratur

• Katalog over læremidler

https://ucc.dk/laerer/om-uddannelsen/internationale-muligheder/nordisk-sommerskole/studiemateriale-til-nordisk

