
Norden och nordiskt samförstånd – förstår vi varandra?    9.10.2013                       

Jag blir alltid lika fascinerad av att tänka på Norden, de nordiska människorna och av 

att se mig själv som nordbo. För mig känns det naturligt att se mig själv i ett större 

sammanhang, som en del av något större än bara att vara   österbottning  ( viktigt för 

många J) eller finländare. Jag känner mig som österbottnisk, finländsk nordbo och 

då känns det extra viktigt att kunna förstå andra nordbor, både språkligt och 

kulturellt. Norden förknippas med många fina ord och begrepp; jämställdhet, frihet, 

en ren natur bl.a. – så varför inte välja Norden framför något annat? 

Min första kontakt med en blandat nordisk – europeisk- utom-europeisk 

arbetsgemenskap var länge sedan på gyllene 80-talet då jag sommarjobbade på ett 

äldreboende i Sverige . Jag minns mycket väl alla kulturkrockar , som vi hade, alla 

stunder då vi inte riktigt förstod varann och alla gånger då vi hade jätte roligt 

tillsammans. Jag fick lära mig hur olika eller hur lika människor i de olika nordiska 

länderna är och blev, som sagt, fascinerad av att vara en del av en större 

gemenskap – Norden. På ytan kunde våra seder och bruk vara helt olika och ändå 

insåg vi att vi har mycket gemensamt och att alla har levt på ett mycket likadant sätt i 

barndomen. Medelklassens liv i de olika nordiska länderna är väldigt likadant och 

skiljer sig inte så mycket  och speciellt mycket liknar just Finland och Sverige 

varandra. Det är tydligt och klart att vi har en mycket lång gemensam historia.  Så 

varför inte sträva efter ” interskandinavisk sprogforståelse” ? 

Språkligt har det varit lättast att kommunicera med norrmän, även med dem som 

talar dialekter eller bokmål ( inte helt omöjligt för dem att anpassa sitt språk) och de 

största utmaningarna har jag alltid haft med danskar men samtidigt tycker jag att det 

danska språket låter så fint, mjukt och behagligt. Samma känsla har jag nu när jag i 

mitt jobb har mycket kontakt till kolleger i de olika nordiska länderna – fortfarande är 

det danskan som ställer de högsta kraven och stackars danskar som tror att vi alla 

andra förstår dem flytande J. Det var ett skäl till att jag började gå på en kurs i 

danska på Arbis och har njutit av varje lektion vi haft. Förra gången läste vi & 

diskuterade en artikel om varför det kan vara svårt att lära sig danska. Barnens 

modersmålsinlärning har forskats i olika länder och man har kommit fram till att de 

danska barnen inte lär sig sitt modersmål lika snabbt som barn i vissa andra länder 

och en förklaring till detta var att det finns fler vokaler ( eller halvvokaler) än 
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konsonanter i danskan, vilket gör att uttalet blir mjukt, orden smälter ihop och ett 

barn, som försöker skilja sig mellan orden ( då föräldrarna talar) och hitta och avkoda 

språkets elementära strukturer, kan ha stora svårigheter. Det är väl helt enkelt så att 

de danska barnen inte förstår sina föräldrar, eller att det tar lite längre tid för dem att 

lära sig förstå sina föräldrar. Samma problem har man då förstås också om man som 

vuxen försöker lära sig danska som andra språk. Omöjligt är det inte men det här ger 

kanske en förklaring till varför det kan kännas en aning jobbigt. 

Vokaler gør det svært at lære dansk 

Min Norden-oktober är nästan perfekt – på höstlovsveckan får jag njuta av 

storstadslivet i Stockholm och beundra de vackra vyerna längs Höga kusten upp mot 

Umeå. Norden-oktober fortsätter den 27 oktober för då åker jag till Gävle på ett 

nordiskt samarbetsmöte och fortsätter veckan med att delta i en konferens vid 

Högskolan i Gävle. Underbart!  I oktober ( och några månader framåt) får jag också 

vara med och planera vårt nästa Vårträff 2014-seminarium på Åland – mycket att 

planera där ännu fast vi har nog kommit igång. Så nu kära kolleger har ni ännu en 

möjlighet att påverka programmet! Om ni har bra förslag till programmet eller 

önskemål för vad ni skulle vilja göra / se på Åland, närma oss i Hoppet-gruppen och 

skicka oss mail! Vi tar gärna emot era förslag och önskemål. Det är kanske någon, 

som känner till en intressant föreläsare, som vi kan försöka få med på seminariet? 

Skicka gärna mail :hoppetgruppen (at) gmail.com eller kontakta oss på facebook. 

Jag vill nu avsluta min bloggtext med att omskriva något, som någon annan ( A.I. 

Arwidsson ) har sagt: Svenskar äro vi inte, ryssar vilja vi inte bli, låt oss alltså bli 

nordbor – för det är helt fantastiska möjligheter Norden ger till oss alla . Detta glæde 

budskab borde vi svensklärare föra vidare. 

Ha en skön höst & skicka oss mail och förslag till programmet på vårt nästa Vårträff-

seminarium på Åland! 

Anne Wähä 
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