
Open Call til Sprogforum nr. 74 

 

Redaktionen indbyder til at bidrage til Sprogforum nr. 74 med temaet Motivation. Vi ønsker at sætte 

fokus på en bred forståelse af motivationsbegrebet som valg af sprog, sprogtilegnelse, kontinuerlige 

indsatser i forbindelse med sproglæring og vedligeholdelse samt fortsat anvendelse af sproglige 

kompetencer.  

 

Vi er interesseret i bidrag med fokus på bl.a.: 

• Valg og fravalg af sprog og fastholdelse af sprogvalg på tværs af uddannelsestrin 

• Læremidler, undervisningstilrettelæggelse og underviseren som motivationsfaktor 

• Sprog- og literacytilegnelse som investering for individers udbytte af sprog- og kulturlæring 

• Deltagelse i sprog, kultur og sociale praksisser i og uden for et klasserum; autenticitet og 

motivation 

• Identitet, sociale positioner og motivation 

• Autonomi, kompetence og tilhørsforhold som motiverende faktorer 

• Magt: politisk styring og motivation 

• Sprog- og kulturfagenes identitet og forestillinger om sprog- og kulturfag 

• Online-undervisning, gamification og legende tilgange som motiverende faktorer ift. sprog- 

og kulturlæring 

• Kritisk literacy som motiverende tilgang 

 

Vi modtager gerne empiriske, teoretiske, metodiske og praktiske bidrag der behandler ovenstående 

aspekter af motivation for sprog og kultur i en uddannelseskontekst. Artikelforslag kan være både 

teori- og praksisbaserede og må gerne kombinere disse to dimensioner. 

 

Temaredaktionen består af: Bergthóra Kristjansdóttir og Susanne Pérez (temaredaktører), Ana 

Kanareva-Dimitrovska, Susana Silvia Fernandez, Anne-Sofie Jakobsen og Annette Søndergaard 

Gregersen. 

 

Artiklerne skal være forfattet på dansk eller et skandinavisk sprog og have en længde på max 7 

sider (14.000 enheder inklusive mellemrum). Artiklerne fagfællebedømmes (peer review). 

Sprogforum er optaget på BFI-listen (1 point).  

 

Forslag til artikler med kort abstract (max. 500 ord) bedes sendt til temaredaktionen på e-mail 

bekr@edu.au.dk eller susannep@ruc.dk senest den 31. marts 2021. Herefter udvælges de abstracts 

vi går videre med, og der gives besked til alle der har fremsendt abstracts. Der forventes svar kort 

herefter. Deadline for indlevering af artikler er den 15. september 2021. 

Sprogforum nr. 74 udkommer i maj 2022. 
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