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Forord

»Sprogundervisning der fokuserer på formidling af sprogfærdig-
heder uden en kritisk komponent, forsømmer sin forpligtelse over 
for eleverne«, skriver Norman Fairclough i sin introduktion til  
bogen Critical Language Awareness (1992: 6).  Med temaet for dette num-
mer Kritisk sprog- og kulturpædagogik introducerer Sprogforum kritiske 
tilgange til sprog- og kulturundervisning der er hentet fra dansk, 
nordisk og international sammenhæng.

Kritisk sprog- og kulturpædagogik bygger på en tradition der går 
tilbage til 70’erne med den brasilianske pædagog Paulo Freire som 
den måske vigtigste inspirator. På baggrund af erfaringer med alfa-
betiseringsprogrammer i Sydamerika formulerede Freire begrebet 
conscientização om den tætte sammenhæng mellem sprog, bevidsthed 
og social forandring. »Således betyder det at sige et sandt ord at  
ændre verden« hedder det i et berømt citat fra De undertryktes pæda-
gogik (1973: 62). En anden vigtig inspirationskilde var kritisk teori, 
hvor den tyske sociolog Oskar Negt med baggrund i arbejderbevæ-
gelsens uddannelsesprogrammer gjorde sammenhængen mellem 
sprog og erfaringsdannelse til omdrejningspunkt for samfunds-
politisk orientering og handling (Sociologisk fantasi og eksemplarisk  
indlæring 1975). Begge fik stor indflydelse på dansk reformpædagogik 
og satte blivende spor især i projektpædagogikken som fik en stærk 
position sammenlignet med andre lande. Som vi kan se i dette  
nummer, er projektpædagogik stadig en vigtig ressource for kritisk 
sprog- og kulturundervisning.

Siden 70’erne er kritisk sprog- og kulturpædagogik blevet mere 
kompleks. Der er i dag en flerhed af forskellige kritiske kultur- og 
sprogpædagogikker der trækker på forskellige teoretiske tilgange  
– bl.a. Cultural Studies, queer-teori om køn og seksualitet og teori om 
empowerment som læserne vil møde i dette nummer – og hvis pro-
blemstillinger og temaer retter sig mod forskellige deltagergrupper 
og deres perspektiver på sproglig og kulturel læring. Alligevel er  
der – på tværs af alle forskellene – temaer og perspektiver der er  
fælles.

Der er for det første det grundlæggende spørgsmål angående 
børn, unge og voksnes ret til og adgang til at lære sprog, modersmål og 
andetsprog såvel som fremmedsprog. Med folkeskolereformen har 
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