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Åbne sider Leni Dam Hent PDF Det nye nummer af Sprogforum er på gaden med artikler om blandt andet
fremmedsprogspædagogik, sigtet med en sproglov, sociolingvistik, dansk som andetsprog og såkaldt lørner-

autonomi.

Lige fra Sprogforums første nummer har tidsskriftet været redigeret som temanumre. 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 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 kulturpædagogiske 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.
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