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Forord

De nylig overståede Olympiske Lege er et godt eksempel på at vi alle 
er verdensborgere – i det mindste alle vi der har kontakt med medi-
erne, og det er efterhånden det store flertal over hele verden.

I en positiv optik kan OL ses som en fejring af den globale mang-
foldighed og en demonstration af muligheden for at samarbejde  
efter fælles regler og kriterier. Samtidig er OL også en fejring af de 
nationale fællesskaber, så OL illustrerer udmærket den nutidige 
spænding mellem det nationale (nationen opfattet som en enhed), 
det internationale (forholdene mellem nationerne) og det trans-
nationale (samarbejdet på tværs af nationerne). Derimod fejrer OL 
ikke den mangfoldighed der kan findes inden for den enkelte  
nation. Men ser man på de enkelte nationers hold inden for forskel-
lige sportsgrene, kan man ofte iagttage denne mangfoldighed.

I en kritisk optik kan OL også ses som forbundet med magtmis-
brug og korruption i stor skala. Men også denne side af det trans-
nationale samarbejde (den transnationale korridorpolitik) er en  
del af verdensborgerens virkelighed, ligesom de store konflikter i 
verden er det.

Sprog- og kulturpædagogikken er et fagområde som er dybt  
involveret i mangfoldigheden og det globale udsyn. Vi uddanner 
alle verdensborgere i en eller anden forstand. Det kan være alene af 
den grund at vores virksomhed bidrager til at flere mennesker får 
kendskab til flere sprog og kulturer. Kendskab til flere sprog er klart 
en fordel for den enkelte, idet ethvert ekstra sprog betyder en poten-
tielt vældig udvidelse af hans eller hendes videnshorisont, kontakt-
muligheder og interkulturelle forståelse. Kendskab til flere sprog  
er også til gavn for samfundet, idet det indebærer et tilskud til virk-
somheders, institutioners og organisationers kommunikation og 
samarbejde med flere forskellige dele af verden. Det er ikke mindst 
relevant i forbindelse med den økonomiske udvikling i lande som 
Kina, Brasilien, Indien og Rusland, såvel som i forbindelse med de 
politiske forandringer i de arabiske lande.

Men undervisning og læring i fremmed- og andetsprog går vide-
re end dette, og her vil vi fremhæve tre aspekter af vores virksom-
hed: Det ene aspekt er den sproglige og kulturelle mangfoldighed  
i alle samfund: alle de sprogsamfund vi underviser i forhold til,  
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fx Storbritannien, USA, Tyskland, Frankrig, Danmark, er præget af 
sproglig mangfoldighed. Det kan være at der er regionale sproglige 
mindretal, fx baskisk i Frankrig og Spanien, eller grønlandsk i rigs-
fællesskabet eller dansk i Sydslesvig. Eller det kan være der er sprog-
lige mindretal pga. indvandring, og her er der ofte tale om rigtig 
mange sprog, i Danmark tales der fx omkring 120 sprog. Hvis man 
ønsker at lægge vægt på eksistensen af denne sproglige mangfoldig-
hed, kan man i sprogundervisningen gøre opmærksom på den og 
anerkende den, og evt. diskutere sprogpolitiske problemstillinger  
i forbindelse med den: Hvilken status har de forskellige sprog? Er 
der tale om sproglig diskrimination, om sproglig eksklusion og  
inklusion? Hvilken betydning har modersmålet (førstesproget) for 
identitet og læring? Hvordan kan man tænke sig et velfungerende 
flersprogligt samfund? Her har sprog- og kulturpædagogikken  
meget at byde på i form af kritisk sproglig bevidsthed.

Det andet aspekt vi vil fremhæve, er viden om verden mere  
generelt. Mens det traditionelt har været sprogfagenes opgave at  
undervise i forhold til hver deres målsprogsamfund (engelsk: først 
og fremmest Storbritannien og USA, russisk: først og fremmest Rus-
land, dansk: først og fremmest Danmark), kan man sige at sprog-
fagene også kan bidrage til uddannelsen af mere globalt oriente rede 
verdensborgere ved (også) at beskæftige sig med transnationale  
og globale sammenhænge som fx: Hvad er USA’s rolle i verdenssam-
fundet i dag? Hvad betyder transnational migration for identitets-
dannelse og kulturmøder? Hvordan har fx tyrkisktalende i Dan-
mark glæde af de tyrkiske netværk i det øvrige Europa? Hvilken  
rolle spiller internettet for udbredelsen af ideer i verden? Hvad sker 
der i de transnationale religiøse netværk – af kristne, af muslimer 
eller andre trosretninger? Hvad er forholdet mellem sport og poli-
tik i tilknytning til OL? Emner som man i princippet kan tage op  
i alle sprogfag uanset sprog.

Det tredje aspekt vi vil fremhæve, er den mere samfundsrettede 
eller politiske vinkel der ligger i at beskæftige sig med medborger-
skabet, dvs. individets rolle i forhold til samfundet. Det rejser 
spørgsmål som: Hvad kan man, hvad må man, hvad skal man som 
medborger i samfundet? Man kan sige at der her er et frigørende 
perspektiv for sprogundervisningen, idet man sætter særligt fokus 
på udfoldelsesmuligheder, ansvarlighed, solidaritet og engagement. 
Et element i dette er spørgsmålet om hvem der har og kan få stats-
borgerskab (indfødsret) i en bestemt stat med de nøjere definerede 
rettigheder og pligter dette indebærer. Når talen er om verdensbor-
geren, som er temaet for dette nummer af Sprogforum, så handler 
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