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Om samarbetsnämnden

• Samarbetsnämnden för Nordenundervisning i utlandet är
ett samarbetsorgan för lektoratsadministrationerna i de 
olika nordiska länderna (UFM,OPH, SÁM, Diku, SI). Syftet
med samarbetet är att förbättra kunskapen om och
intresset för Norden hos lärare i danska, finska, isländska, 
norska och svenska vid utländska universitet. Nämnden
skall skapa förutsättningar för samarbete över ämnes-, 
institutions- och språkgränserna och därigenom markera
den nordiska samhörigheten. 
• Undervisning i Nordens språk vid 240 högre lärosäten i 

världen



Finansiering

• Samarbejdsnævnets virksomhed er blevet finansieret 
siden 2014 af de nationale lektoratsadministrationer 
(UFM, OPH, SÁM, Diku, SI). Nævnet arbejder for at 
sikre finansiering af projekt og anden virksomhed fra 
nationale eller andre nordiske budgetmidler.



Virksomhed

• År 2019
- Møder i Reykjavik og Wien

- Redegjørelse over undervisning av Nordens språk ved 
høyere læresteder i Norden

- Seminar om evnet: Hva med sprogfellesskabet, den 28. 
mars 

- Besøg til universiteter i Wien og Bratislava, 6–8 november
- Utlysning af støtte til nordiske prosjekter

- Synliggørelse af Samarbejdsnævnets virksomhed



Hvad med språkfelleskapet? Er nordisk
språkfelleskap på vei ut?
• Veröld - Vigdís hus, Islands Universitet

• 28. mars 2019, 9:00-16:00

• Seminar om hvordan det står til med det nordiske språkfelleskapet - ikke minst på
universitetene i Norden. En ny utredning om undervisning av Nordens språk ved
universiteter og høyskoler i Norden lanseres av Anna Helga Hannesdóttir, 
Göteborg universitet og Gitte Mose, Universitetet i Oslo. Andre forelesere: Johan 
Myking, Univeristetet i Bergen; Patrik Hadenius, Utgivarna, Stockholm; Taija Udd, 
Helsingfors universitet; Auður Hauksdóttir, Islands Universitet; Birna
Arnbjörnsdóttir, Islands Universitet; Lars-Göran Johanson, Islands Universitet; Ari 
Páll Kristinsson, Árni Magnússon-Institutt for islandske studier, og Helga 
Hilmisdóttir, Árni Magnússon-Institutt for islandske studier.

• Foredragene blir holdt på et av de skandinaviske språkene.

• Streaming: https://www.youtube.com/watch?v=SYNuFJdoPNY

https://www.youtube.com/watch?v=SYNuFJdoPNY


Undervisning i Nordens språk vid högre
lärosäten i Norden

– status 2019

Anna Helga Hannesdóttir, Göteborgs universitet

Gitte Mose, Universitetet i Oslo 

SNU Reykjavik 28. marts 2019



Spørgeskema undervisere – 2019
Vi efterfrågade följande:

• Undervisning – i vilka språk?

• Inslag, moment eller kurs? 

• Undervisning av blivande lärare?

• Anställningsform och –villkor 

• Framtidsutsikterna för grannspråksundervisningen

• Deklaration om nordisk språkpolitik (2006)

• ca 50 utskickade, 23 svar



Opsummering: 
antal aktive fastansatte, lektorer og timelærere 
2019

2002            2009      2019

• Dansk 11 12 14

• Islandsk 6 4 7

• Norsk 11 6 8

• Svensk 6 4 6

• Skandinavistisk 1



Stöd för nordiska samarbetsprojekt

• Samarbetsnämnden för Nordenundervisning i utlandet (SNU) 
utlyser under hösten 2019 möjligheten för universitet i
världen att söka stöd för nordiska samarbetsprojekt. SNU har 
även tidigare, fram till 2014, erbjudit detta projektstöd, då
med medel från Nordiska ministerrådet. Nu finansieras
bidraget nationellt, av medlemsorganisationerna i SNU 
(UFM, OPHt, SÁM, Diku och SI), som en försöksverksamhet
sedan ett år tilbaka.

• Formuläret och bilagor skickas senast den 15. oktober 2019



SNU möte i Wien och Bratislava 
6–8 november 2019



http://samarbetsnamnden.org/



Post Scriptum:
Nordkurs - Sommerkurser i Norden

•Målet med Nordkurs er at give studerende i Danmark, 
Norge, Sverige, Finland, Island, Grønland og Færøerne
mulighed for at blive klogere på nordisk sprog, 
litteratur og kultur i løbet af sommeren.

•Hvert år afholdes kurser over 3 uger i perioden maj-
august, som arrangeres af forskellige universiteter i
Norden.

•Mer info: Nordkurs.org


