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Forord
�

I dette nummer af Sprogforum introducerer vi et tema som endnu 
er forholdsvis nyt i dansk og nordisk sammenhæng: Subjektivitet 
og flersprogethed. Inspireret af Claire Kramschs bog The Multilingual 
Subject (2009) bringer vi en række artikler der formidler ny forskning 
og forsøg med undervisning der gør deltagernes subjektive erfarin-
ger med sprog og læring til drivkraft i klasserummet. 

Som den første artikel i dette temanummer bringer vi et inter-
view med Claire Kramsch hvor hun på en meget konkret måde for-
tæller om hvad det vil sige at sætte fokus på de subjektive aspekter 
af sprog og sproglæring. For Claire Kramsch er sprogelever indivi-
der med krop, følelser, historier og håb til fremtiden. Sprog er mere 
end leksikon og strukturer, sprog har æstetiske kvaliteter som lyd, 
rytme, poesi. At lære et sprog og at lære et sprog godt er afhængigt 
af hvilke følelser – positive eller negative – de lærende forbinder med 
sproget, og hvordan det lyder i deres ører. Gennem sproget formes 
vores sociale identitet; vi tilpasser os – af lyst eller nød – til det sam-
fund vi vil eller skal blive en del af. Men det sociale er ikke det hele. 
Gennem sprog danner vi vores subjektivitet, ikke kun gennem før-
stesproget, også gennem andetsproget og de fremmedsprog vi lærer 
senere i livet. At lære et nyt sprog er en ny chance for subjektiv for-
andring, for at tænke, føle og handle på nye måder og for at blive 
den vi gerne vil være. 

Undervisere i et andetsprog oplever denne sammenhæng mel-
lem sprog og identitet dagligt i klassen. Som Kirsten Kolstrup gør 
rede for i sin artikel, har kursisternes deltagelse i klassen, deres må-
der at forholde sig til undervisning på og deres større eller mindre 
grad af succes lange rødder tilbage i deres personlige migrations-
historier og ud i deres sociale liv på arbejdsmarkedet og i familien; 
ofte en paradoksal social virkelighed hvor tilegnelse af dansk er de-
fineret som et ultimativt krav og tegn på vilje til integration, sam-
tidig med at hverdagen byder på få chancer for at interagere på an-
detsproget. For undervisere er det vigtigt at se at elevernes succes 
med sprogtilegnelsen kun til dels er afhængig af det der foregår in-
den for klassens fire vægge. Samtidig er det nødvendigt at forsøge 
at tilrettelægge en undervisning hvor deltagerne kan bringe deres 
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