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Forord

I de sidste 35-40 år er idéen om sprogenes sammenhæng med de  
kulturer de er udsprunget af, blevet alment accepteret af de fleste 
mennesker, ikke bare sprogfolk. Inden for sprogundervisning har 
man bl.a. gjort opmærksom på hvordan ordenes semantik meget vel 
kan være forskellig fra sprog til sprog, f.eks. betydningen af det en-
gelske ’great’ og det danske ’stor’, og der er masser af andre eksem-
pler. Kulturen forandrer sig også, og dermed ordenes konnotationer, 
f.eks. vækker det danske ’rygebord’ nok andre associationer i Dan-
mark i dag end for 40 år siden. Selv om relationen mellem sprog og 
kultur er kompleks, er de fleste ikke desto mindre enige om at der er 
en relation.

Men denne relation skal heller ikke overdrives, for sprog og  
kultur kan også skilles ad. Mange sprogbrugere bevæger sig rundt i 
landet, mellem land, provinsbyer og hovedstad, mellem forskellige 
bykvarterer. Regionale udtaler, dialekter og sociolekter blander sig 
med hinanden. Nogle bevæger sig til udlandet og slår sig måske ned 
på steder der er præget af andre kulturelle forhold end dem vi finder 
i Danmark. De tager deres danske sprog med sig og tilpasser det til 
den nye kulturelle kontekst. For dem opstår der en ny relation mel-
lem sprog og kultur. Noget lignende sker for de udlændinge der 
kommer til Danmark: deres sprog udvikler sig i den nye kontekst, 
f.eks. kan de låne ord og vendinger fra dansk.

I dag er mange optaget af at man godt kan lære sprog samtidig 
med at man tilegner sig viden om et eller andet vidensområde der 
ikke behøver at være specifikt rettet mod målsprogslandene eller en 
international kultur, men kan være viden der traditionelt falder ind 
under andre fagligheder såsom geografi, samfundsfag, matematik, 
erhverv, billedkunst osv. I sådanne tilfælde kan man vælge bare at 
bruge fremmedsproget (ofte engelsk, men det kan også være andre 
sprog) i det omfang det er nødvendigt for at tilegne sig en relevant 
viden, som f.eks. når man læser fagtekster på engelsk, hvilket jo er 
almindeligt brugt på universiteterne og i dele af læreruddannelsen i 
Danmark. Man kan også vælge at praktisere undervisningen som 
både sproglæring og faglig læring på én gang, altså at man får hjælp 
og vej ledning både i det sproglige og det faglige. Især i den europæi-
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