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Forord

Åbne Sider

Lige fra Sprogforums første nummer har tidsskriftet været redigeret som tema-
numre. Vi har dog også modtaget artikler der ikke direkte har relateret sig til et
temanummer, og som vi har bragt under den faste rubrik Åbne Sider. Til vores store
glæde er antallet af artikler til Åbne Sider steget i løbet af årene, hvilket vi ser som
et resultat af at Sprogforum er blevet mere kendt og anvendt i de sprog- og kultur-
pædagogiske undervisnings- og forskningsmiljøer. Da vi imidlertid kun bringer én
Åbne Sider-artikel pr. nummer, har vi haft en del artikler på lager som risikerede at
blive ret gamle inden vi kunne bringe dem. Vi har derfor med dette nummer valgt
at bringe flere af disse artikler og gøre hele nummeret til Åbne Sider.

Den opmærksomme læser vil have bemærket at ordet “tema” på forsiden denne
gang er udskiftet med “rema”. Inden for sprogvidenskaben anvendes “tema” om det
kendte i et udsagn, og “rema” om det nye. Vi har brugt “rema” i et lille ordspil der
– ligesom citatet på forsiden – skal signalere at artiklerne denne gang ikke holder
sig inden for et bestemt tema, men bevæger sig i forskellige (nye) retninger.

Vi håber meget at vi med dette initiativ kan inspirere endnu flere forfattere til at
sende os artikler om deres erfaringer med og forskning i sprog- og kulturpædago-
gik til gavn og glæde for alle der arbejdet inden for dette område. Som det fremgår af
både dette og tidligere numre, har vi også skribenter og læsere i de øvrige nordiske
lande, og vi vil benytte denne anledning til også at invitere kolleger i disse lande til
at sende os artikler således at Sprogforum i endnu højere grad kan bidrage til en
nordisk erfaringsudveksling.

Kronik
Lars Heltoft og Bent Preisler: Sigtet med en sproglov
I anledning af et lovforslag der er under behandling i Folketinget, og som pålægger
regeringen at forberede en dansk sproglov, argumenterer Lars Heltoft og Bent Preisler
i kronikken for at en sproglov ikke kan handle om det danske sprog som sprog -
system, men om mulighederne for at bruge sproget. Med universiteterne som
eksempel påpeger de her faren ved at se brugen af engelsk som undervisningssprog
som blot et spørgsmål om at kunne tiltrække nogle få udenlandske studerende, og
ikke være opmærksom på den trussel mod en kvalitativ og demokratisk udvikling
af dansk som dette kan indebære.  
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Elsie Kristensen: Fremmedsprogspædagogik – prototypen på interkulturel pædagogik?
Elsie Kristensen påpeger at i overgangen til et multikulturelt, hyperkomplekst sam-
fund må skolen ud-danne eleverne til at orientere sig i en ny virkelighed, og hun
viser hvordan Niklas Luhmanns konstruktivistiske læringsteori kan bidrage til en
forståelse af kommunikation som bestemmende for et socialt system og som en
betingelse for bevidsthed om forskelle og ligheder. Dermed bliver fremmed-sprogs-
undervisning prototypen på læring i den komplekse verden og et vigtigt dannelses-
fag.

Poul Neergaard og Mads Bo-Kristensen: En sprog- og uddannelsespolitisk dagsorden
for dansk som andetsprog
Hvor Dansk som Andetsprog (DSA) i en social- og integrationspolitisk dagsorden har
været og stadig er rettet mod personer der er på offentlig forsørgelse, og dermed er en
“omvej” til job og selvforsørgelse, påpeger Poul Neergaard og Mads Bo-Kristensen
at der nu er ved at være en ny dagsorden for DSA. Dette skyldes at der er stadigt
flere borgere med udenlandsk baggrund der allerede er på det danske arbejdsmarked
og som efterspørger danskundervisning i direkte relation til arbejde og uddannelse.
Hermed kan DSA efter forfatternes mening genvinde sin egenværdi som sprogfag i
det danske uddannelsesbillede.

Susana S. Fernández: En diskursiv tilgang til grammatikundervisning på 
BA-uddannelsen i spansk
I denne artikel beskriver Susana S. Fernández en diskursiv tilgang til grammatik-
undervisning. I denne tekstgrammatik, der har teksten som analyseenhed, bliver
der fokuseret på hvordan de grammatiske fænomener bidrager til teksten som helhed.
Dermed får grammatikken en større kommunikativ betydning og giver de stude-
rende et mere sammenhængende billede af hvad det er grammatikken gør.

Åse Mørkeset: Interkulturell kommunikativ kompetanse – en vitenskapsfilosofisk
 tilnærming
I takt med internationalisering og globalisering er interkulturel kompetence blevet
vigtig inden for alle fagområder, og Åse Mørkeset ser i sin artikel på specielt den
interkulturelle kompetence i sprogundervisningen. Med inspiration fra Hans-
Georg Gadamer foretager hun en hermeneutisk analyse af en interkulturel situa-
tion og sammenholder analysen med Michael Byrams model for interkulturel kom-
munikativ kompetence.

Tore Kristiansen: Sociolingvistikken og den normative forpligtelse. En kommentar til
Peter Harder
I en artikel i Sprogforums temanummer om sociolingvistik (Sprog til hjemme- og
udebane, nr. 36, 2006) argumenterer Peter Harder for nødvendigheden af at ind-
drage en normativ tilgang til sproglige spørgsmål, og omtaler “sociolingvisten Tore
Kristiansen” som eksempel på en sprogforsker der føler ubehag ved sproglig norma -
tivitet. I sin artikel knytter Tore Kristiansen nogle kommentarer til den problem-
stilling Peter Harder har rejst.
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