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Forord

Arrangerede sprog- og kulturmøder, som er temaet for dette nummer af 
Sprogforum, har en central plads i sprog- og kulturpædagogik. Sprog- 
og kulturmøder er blevet tilgængelige og et vilkår for mange, dels 
gennem digital kommunikation, som f.eks. Skype, dels gennem 
mange former for fysisk mobilitet, fra studie- og turistrejser til  
migration og flugt. At kunne møde mennesker i verden, virtuelt og 
ansigt og til ansigt med vores forskellige sproglige og kulturelle bag-
grunde, er en dannelsesopgave som sprogundervisning har et sær-
ligt ansvar for. I gymnasiereformen, som skal træde i kraft somme-
ren 2017, har sprogfagene fået tildelt en central opgave som for midler 
af globale kompetencer: »Elevernes globale kompetencer skal styrkes 
gennem målrettet arbejde med sprog- og kulturforståelse i undervis-
ningen. Det skal gøre eleverne dygtigere til at anvende sprog og give 
dem indsigt i globale problemstillinger« (Aftaleteksten 3. juni 2016). 

Dette temanummer sætter fokus på sprog- og kulturmøder i  
læringsrum i og uden for formel undervisning, dvs. på arrangerede 
sprog- og kulturmøder. Det er møder der er kendetegnet ved at de har et 
formål: De skal bidrage til sprog- og kulturlæring, f.eks. som led i en 
uddannelse, eller for at man kan finde sig tilrette som nyankommen 
flygtning og migrant, eller for at man kan blive integreret på det dan-
ske arbejdsmarked. Alle artikler giver eksempler på sprog- og kultur-
møder i praksis og illustrerer derigennem deres mangfoldighed. De 
fleste indgår som element i undervisning i folkeskole, gymnasium 
eller på universitetet, som f.eks. studierejse, udveksling eller møder 
gennem telekollaboration. Andre handler om sprog- og kultur møder 
i andre kontekster, f.eks. et mødested for asylansøgere eller en virk-
somhedspraktik for flygtninge og indvandrere. 

Temaet giver læseren et indblik i arrangerede sprog- og kultur-
møder som går bag om de pædagogiske intentioner og tæt på prak-
sis. Artiklerne tilbyder praktiske erfaringer og analyser af under-
visningsforløb med fokus på det konkrete møde og dets særlige  
karakter. De meget forskellige arrangementer peger alle på nødven-
digheden af at stille spørgsmål til om og hvordan møderne forholder 
sig til pædagogiske formål: Bidrager de til at elever og studerende  
opnår interkulturelle kommunikative kompetencer? Sprog- og kul-
turforståelse? Interkulturelt medborgerskab? Hvilke kompetencer 
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fremmes især? Med hvilke begreber kan sprog- og kulturmøder be-
skrives og forstås? Disse spørgsmål besvares gennem undersøgelser 
af forløb hvori der indgår møder mellem folkeskoleelever, gymnasie-
elever, sprogstuderende og kursister med partnere i Argentina,  
Belgien, Frankrig, Jordan, Kina, Spanien, Tyskland og på en arbejds-
plads i Danmark. 

Det er en vigtig erkendelse at det erklærede formål for sprog-  
og kulturmøder og de processer der udspiller sig i praksis, ikke nød-
vendigvis er entydige og umiddelbart gennemskuelige. En nøgle til 
at forstå hvad der er på færde, er at sætte fokus på selve »arrangemen-
tet«: Hvordan defineres de »sprog« og »kulturer« der indgår i mødet 
– og hvem har indflydelse på hvordan det rammesættes? Hvilke  
forskelle og ligheder trækkes frem, hvilke usynliggøres? Bliver del-
tagerne låst fast i en rolle som repræsentanter for en given kultur,  
eller er der rum at bevæge sig i og muligheder for åbninger til at ind-
drage andre identiteter i mødet, f.eks. knyttet til alder, køn, interesser 
eller politiske holdninger – og derigennem at ændre arrangementets 
karakter (jf. Galal, Hvenegård-Lassen & Tranekjær, dette nummer). 

Samlet set bidrager artiklerne til at vise hvor stor en betydning  
arrangementets karakter har for at sprog- og kulturmøder – ikke 
mindst potentielt konfliktfulde møder – kan blive til læringsrum for 
de involverede. Magtforhold og vilje til dialog spiller en afgørende 
rolle. I den ene ende af en skala med mange nuancer ser vi et eksem-
pel på at virksomhedspraktik som har til formål at fremme flygtnin-
ges og indvandreres integration, har den modsatte virkning; i stedet 
for at fremme læring og integration fastholdes praktikanterne i en 
marginaliseret position uden reel adgang til arbejdsmarkedet. Midt 
i skalaen ser vi et eksempel på stor vilje til dialog mellem frivillige og 
asylansøgere, men hvor arrangementets flygtige karakter sætter 
grænser for fællesskabet. I den anden ende af skalaen ser vi et eksem-
pel fra en studierejse til et arabisktalende land, hvor de studerende 
selv formulerer deres projekter og selvstændigt arrangerer sprog-  
og kulturmøder der er komplekse, krævende, ikke uden konflikter, 
og ikke mindst derfor lærerige. 

Et arrangeret sprog- og kulturmøde kan også involvere et møde 
mellem forskellige undervisningstraditioner og pædagogiske stile. 
Det er et ømt punkt som ofte nedtones eller forties, sikkert fordi det 
kaster et kritisk lys på nogle af globaliseringens konsekvenser: at  
forskellige læringskulturer og måder at undervise på kan komme i 
konflikt, skjult eller åbenlyst. Én stil – ofte den vestlige – kan domi-
nere på bekostning af andre traditioner, eller forskellige stile kan 
konkurrere, f.eks. en dansk og en kinesisk, hvilket vi ser et eksempel 
på i dette nummer. Eksemplerne viser at forskelle i læringssyn kan 




