
FREM MED 
FREMMEDSPROG

Argumenter og gode historier

Ved Nils Schultz Ravneberg (nsr@ghg.dk)



Projektets formål

• Indsamling af  argumenter for og gode (personlige) historier om 
fremmedsprog

• Fremme af  en positiv diskurs om fremmedsprog i Danmark

• Et både utilitaristisk og abstrakt humanistisk forsvar for 
fremmedsprog

• Opbygning af  ”databank” med historier og argumenter, der skal 
være til rådighed for alle interesserede 



Hvem er vi?

Projektgruppe: 

Nils Schultz Ravneberg (Gammel Hellerup Gymnasium/KU) 

Caroline Arp (Lindevangskolen) 

Troels Hughes Hansen (Rosborg Gymnasium)

Følgegruppe: 

Line Vikkelsø Frederiksen (Hf-centret Efterslægten) 

Lisbeth Verstraete-Hansen (Københavns Universitet).



Hvordan indsamler vi vores materiale?

• Vi kontakter skoler og gymnasier pr. mail

• Vi benytter os af  Facebooksider relateret til fremmedsprog

• Vi skriver ud til diverse maillister for 
fremmedsprogsinteresserede og sprogforeninger

• Vi har selv oprettet en Facebookside

• Vi har oprettet et spørgeskema 
(https://forms.gle/EaRuRWcQRjs8WQpD8)

https://forms.gle/EaRuRWcQRjs8WQpD8?fbclid=IwAR0JgIKpjTf9j7uoo7Ew3CbFr9pWPgB6dGC2nDZJTyKV1qDBAJgzZmjSiNE


Vores side på Facebook

”Frem med fremmedsprog: argumenter og gode historier”:

https://www.facebook.com/Fremmedsprog/ 

https://www.facebook.com/Fremmedsprog/


Hvad samler vi ind? 

Folk, der mestrer flere sprog, og som rammes af  Alzheimers, mærker 
symptomerne senere end andre. 

Sprog åbner op for andre kulturer.

Med fremmedsprog har vi bedre mulighed for at orientere os bredt om, 
hvad der sker i verden.

Med fremmedsprogstilegnelse følger bedre selvforståelse.

Sprog giver bedre jobmuligheder og forbedrer mulighederne for 
international handel.

Folk, der kan flere sprog, har stærkere kognitive egenskaber. 

Folks etiske stillingtagen kan afhænge af  det sprog, de tænker på.

Fremme af  flersproglighed – fx inden for EU – er en fordel for 
demokratiet.



Hvad samler vi ind?

Vi indsamler også ”gode” citater. Eksempelvis:

“Sprog og kultur er livsafgørende for et samfund. Man bliver ikke 
nødvendigvis et bedre menneske af  at vide noget om sprog og 
kultur. Men hvis kultur og åndsliv forsvinder, bliver mennesket 
markedsgjort, og vi ender med at betragte hinanden alene som 
konkurrenter og ikke som medmennesker. Det giver et goldt 
samfund, der i sidste ende er farligt. Markedets moral er jo 
opportunisme: Mennesker tilpasser sig den øjeblikkelige situation 
uden hensyn til principper.” (Per Øhrgaard)



Hvad samler vi ind?

"Alle sprog åbner døre. Når man kommer til et andet land og taler det lokale 
sprog bliver man mødt af  en helt anden imødekommenhed end hvis man bare 
taler engelsk”

"Jeg lærte fransk, fordi jeg så en kultur åbne sig for mig i takt med 
sprogtilegnelsen. Og så er fransk bare jordens flotteste sprog”’

"Spansk har flere nuancer om fodbold"

"Med valget af  fransk har man også let adgang til italiensk og spansk, selv om 
sproglyden på de tre sprog selvfølgelig er meget forskellig, men fascinerende 
for alle tres vedkommende - og tilsvarende er russisk, som i sig selv er et 
utroligt fængslende sprog, en let adgang til at få en bekendthedsfornemmelse 
med andre slaviske sprog, også polsk og tjekkisk"



Vi har brug for flere inputs!

Besøg vores side på Facebook 

(”Frem med fremmedsprog: 

argumenter og gode historier”) 

og bidrag med dine argumenter og 

historier ved at skrive et opslag eller 

ved at bruge vores spørgeskema 

(https://forms.gle/EaRuRWcQRjs8WQp
D8)


