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DET NORDISKE KLASSERUM
Kom og vær med, når vi fejrer 
10-året for Nordspråks og 
Nordiske sprogpiloters årlige 
konference DET NORDISKE 
KLASSERUM, som i år har 
nordisk identitet og nordisk 
samarbejde som tema. 

Kom og hør spændende oplæg om blandt 
andet Nordisk identitet og relevansen  
af det nordiske samarbejde i lyset af 
coronakrisen ved Mathilda Hallstrøm,  
Nabosprog i grundskolen og lærer- 
uddannelsen ved Torben Mundbjerg og 
Eva Theilgaard Brink, Nord digital, om  
tilblivelsen af den nordiske fortælling ved 
Camilla Hübbe, børne -og ungdomsforfatter, 
samt Den nordiske billedbog ved Stian 
Hole, norsk billedbogsforfatter.
 

DEN 19. NOVEMBER 2021 
på Nordatlantens Brygge i København
 
Se det fulde program og tilmelding  
på nordsprak.com

Tilmeld dig senest den 1. november
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Under sommaren hade vi, de nordiska samarbets-
ministrarna, för första gången på länge ett ”riktigt” möte 
– med andra ord att vi träffades fysiskt på samma plats. 
Det att mötet, på grund av att Finland under året innehar 
ordförande skapet i Nordiska ministerrådet, ordnades i 
Borgå här i Finland och jag fick stå värd på ort och ställe, 
var ju naturligtvis extra trevligt.

Thomas Blomqvist  |  Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Det finns många frågor som är 
aktuella just nu inom det nord
iska samarbetet. Ministerrådet 

funge rar så, att det egentligen finns tolv 
olika ministerråd där ordförandelandets 
minister leder ordet. Till exempel har 
ministrarna för utbildning och forsk
ning sitt ministerråd, jord och skogs
bruksministrarna sitt och så vidare. 
Själv leder jag i år ordet i jämställdhets
ministrarnas ministerråd – förutom att 
jag också är ord föranden för samarbets
ministrarna.

Statsministrarna i Norden fastställ
de för två år sedan en ny vision för de 
 nordiska länderna. Vår vision är att Nor
den år 2030 skall vara den mest hållbara 
och integrerade regionen i världen. För 
att förverkliga visionen har vi nordiska 
samarbetsministrar godkänt en fyraårig 
handlingsplan för perioden 2021–2024. 
Handlingsplanen inne håller 12 kon
kreta mål indelade i tre breda strategiska 
prioritetsområden: Ett grönt Norden, 
Ett konkurrenskraftigt Norden och Ett 
 socialt hållbart Norden. De här frågorna 
är vår uppgift att driva framåt. Ett av 
de konkreta målen är till exempel att 
 Nordiska ministerrådet ska stödja kun
skap och innovation.

Coronakrisen har visat hur viktigt 
det nordiska samarbetet är – men samti

Vikten av att träffas

digt också hur vi tagit det som en själv
klarhet. Krisen har visat hur viktigt det 
är att underhålla och utveckla också det 
som vi uppfattar som självklart. Den fria 
rörligheten mellan länderna har plöts
ligt inte funnits. Det här har varit pro
blematiskt såväl med tanke på familjer, 
vänner och företag som länge byggt upp 
sitt liv på att landsgränserna i Norden i 
praktiken egentligen inte finns.

Den allra största behållningen av 
mötet i Borgå var nödvändigtvis ändå 
inte substansdiskussionerna, utan det 

att uppleva hur viktigt det är att träffas. 
Miner, gester, röstläge och annat blir så 
mycket tydligare och säger så mycket 
mera då man sitter i samma utrymme 
och uppfattar också de små nyanserna. 
Människan är ändå i grund och botten 
en social varelse och det är såväl vik
tigt som trevligt att träffas. Sedan när vi 
känner varandra går det också mycket 
lättare att diskutera i telefon eller över 
 någon av de distansplattformer som 
blivit vardag för de allra flesta av oss nu 
under pandemin.

Också språket är viktigt. Det är sant 
att översättning och simultantolkning är 
en möjlighet också på nordiska  möten. 
Så skall det naturligtvis vara. Alla skall 
ha möjlighet att delta och att kunna 
uttrycka sig så ledigt och precist som 
möjligt på sitt modersmål. Sedan är 
det tolkarnas sak att förmedla det bud
skapet på de andra språken. Samtidigt 
är det ändå klart att den som klarar sig 
på något sätt i mera informellt small talk 
och middagsdiskussioner på ett gemen
samt nordiskt språk har det lättare att 
övertyga de andra, skapa förtroliga 
vänskapsband och få sitt budskap fram. 
Viktigast är att våga tala och att använda 
sin personlighet – inte att göra det på ett 
grammatikaliskt felfritt sätt. Här har ni 
svensklärare en viktig roll. 

”Människan är 
i grund och botten 

en social varelse 
och det är såväl 

viktigt som trevligt 
att träffas.”


