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VIEDEX är ett treårigt utbildnings-och
forskningsprojekt inom ramen för
Eramsus + KA2 vars primära syfte är att
utveckla, implementera och utvärdera
ett virtuellt kurspaket i svenska för
arbetslivet i Baltikum, Finland och på
Island. Inom den forskningsbaserade
delen av projektet studeras
användningen av svenska/skandinaviska
som lingua franca i arbetslivet i Norden
och Baltikum.

Mer om Viedex hittar du på vår
hemsida:
https://viedex.wordpress.com/

Kontaktadress Viedex: ulaser@hig.se

Viedex finns också på Linkedln:
https://linkedin.com/groups/8579811

Utbildning

Forskning
Inom ramen för projektet studeras
svenska/skandinaviska i arbetslivet i
Estland, Finland, på Island, i Lettland och
Litauen. Tidigare studier har synliggjort den
nordiskt-baltiska regionens gemensamma
historia (Kylhammar, 2006). Denna studie
utforskar användningen av svenskan/
skandinaviskan i arbetslivet i Norden och
Baltikum. Med bakgrund i detta centreras
studiens forskningsfrågor främst kring
frågan i vilken utsträckning och i vilka
sammanhang svenskan/skandinaviskan
används på arbetsplatsen, i såväl formella
som informella situationer. Till
undersökningen av språkfrågan läggs också
frågan om socialisering in i en
företagsdiskurs där de inhemska och
svenska kulturnormerna möts. I studien
används såväl kvantitativ som kvalitativ
metod med tyngdpunkt på den senare.

Inom ramen för projektet utvecklas och
implementeras ett virtuellt kurspaket i
svenska för arbetslivet inom den nordiskbaltiska regionen. Genom kunskaper i
svenska språket blir unga människor i
regionen konkurrenskraftiga på en
internationell nordisk-baltisk
arbetsmarknad, något som i sin tur främjar
rörligheten i norra Europa. En viktig aspekt
av detta är också hur kunskaper i svenska
skapar konkurrenskraft för företag och
handel på den nordiskt-baltiska
affärsmarknaden, vilken utgör världens
elfte största marknad. Kurspaketet fyller en
lucka i det existerande utbudet inom högre
utbildning i projektets partnerländer och
följer Europas moderniseringsagenda för
högre utbildning 2011. Det virtuella
kurspaketet kommer att vara fritt
tillgängligt och baseras på en innovativ
pedagogik som bygger på flexibelt lärande
och studentsamverkan över landsgränserna
på ett kostnadseffektivt sätt.

Viedex är ett treårigt utbildningsoch forskningsprojekt inom
ramen för Erasmus+ KA2.
Projektdeltagarna består av lärare
och forskare vid fem lärosäten i
Sverige, Estland, Finland, på
Island och i Lettland. Projektets
primära syfte är att utveckla,
implementera och utvärdera ett
virtuellt kurspaket i svenska för
arbetslivet i Baltikum, Finland och
på Island. Kurspaketet är avsett att
användas i mångkulturella och
interdisciplinära studentgrupper i
fyra av de fem projektländerna.
Inom ramen för den forskningsbaserade delen av projektet
studeras användningen av
svenska/skandinaviska som lingua
franca (vid sidan av engelskan) i
arbetslivet i Norden och Baltikum.

Projektperiod: 1/9 2016 – 31/8 2019
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VIEDEX is an educational and research
project within Eramsus + KA2 running
for three years. The primary purpose of
the project concerning education is to
develop, implement and evaluate an elearning moduled in Swedish for higher
education in the Baltic countries, in
Finland and on Iceland.The project also
aims at producing a review of the use
and practices of Swedish and
Scandinavian, alongside English, as
Nordic-Baltic lingua francas in the
workplace.

For more information about the
project, visit the Viedex website:
https://viedex.wordpress.com/

Contact: ulaser@hig.se

Viedex on Linkedln:
https://linkedin.com/groups/8579811

Education

Research
The part of the project concerning
research entails a study on the use of
Swedish and Scandinavian as business
lingua francas, alongside English, in
Estonia, Finland, on Iceland, in Latvia
and Lithuania. The main focus of the
study concerns usages patterns of
Swedish and Scandinavian in the
workplace, primarily among non-native
speakers. Additional reserach questions
explore the nature of lingua francas
interaction in both formal and informal
professional settings. Methodologically
the research design combines a
quantitative and a qualitative,
ethnographic approach, with
preponderance towards the latter.

The primary purpose of the project
concerning eduacation is to develop and
implement an e-learning module in
Swedish form higher education in the
Baltic countries, in Finland and on Iceland.
This will provide a competitive advantage
for young people with Swedish language
proficiency facilitating integration into a
wider Nordic Baltic labour market, the
world´s eleventh largest business market,
and promote free movement of labour in
Northern Europé.
The e-learning module fills a gap in
existing course offerings in these countries
and is in accordance with The Higher
Education Modernisation Agenda 2011 in
Europé.The virtual e-learning module will
be available online for open access. It is
based on an innovative pedagogy relying
on flexible learning and students´ crossborder cooperation in a cost-effective way.

Viedex is an educational and research
project within Erasmus + KA2
running for three years. The group of
project partners consist of teachers
and researchers from five universities
in Sweden, Estonia, Finland, Iceland
and Latvia. The primary purpose of
the project concerning educaition is
to develop, implement and evaluate
an e-learning module in Swedish for
higher education in the Baltic
countries, in Finland and on Iceland.
The virtual e-learning package will be
tested and implemented in
multicultural and multidisciplinary
groups where students from four of
the partner universities gain new
perspective on the topics studied. The
projct also aims at producing a
reviewof the use and practices of
Swedish and Scandinavian, alongside
English, as Nordic-Baltic lingua
francas in the workplace.
Project duration: 1.9.2016 – 31.8. 2019

