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Innledning

Ved redaktørene Kirsten Palm, Hilde Sollid og Bente Ailin Svendsen
I dette nummeret av NOA – Norsk som andrespråk presenterer vi fire artikler som berører andrespråksfeltet på forholdsvis ulike vis. Hans-Olav
Enger går i sin artikkel inn på spørsmålet om hvilken relevans andrespråksforskningen har for språkvitenskapelig teori. Sentralt i diskusjonen er begrepsparene førstespråk/andrespråk, grammatikalitet/ konvensjonalitet og
markert/default. For å belyse forholdet mellom begrepene og ikke minst artikkelens hovedspørsmål, presenteres eksempler fra bøying av verb og
genustilordning i norsk: Hvorfor bøyes norske verb som de gjør? Hvordan
kan vi forklare reglene for tildeling av genus? Enger er kritisk til forklaringskraften i begrepene markert og default, og det er særlig overganger mellom
ulike bøyingsklasser av verb og genustildeling som illustrerer utfordringene.
I denne sammenheng er andrespråksdata interessante fordi de kan belyse
reglene i norsk. Engers konklusjon er at når intrikate empiriske observasjoner i et språk skal forklares, kan innsikter fra andrespråksforskningen
bidra med evidens for, eller eventuelt mot, de forklaringene som lanseres.
Cecilie Carlsen undersøker hvordan spanskspråklige voksne innlærere
på ulike stadier i mellomspråksutviklingen tilegner subjektstvang og foranstillingsinversjon på norsk. Artikkelen er en sammenfatning av Carlsens
hovedoppgave fra 1995, en tid da Chomskys parameterteori stod forholdsvis
sterkt i andrespråksforskningen. Innenfor et parameterteoretisk paradigme
er subjektstvang og foranstillingsinversjon styrt av hver sin parameter, og
spansk har etablert en annen parameterverdi for begge trekkene enn vi har
på norsk. Den overordnede problemstillingen i hovedfagsstudien var om
den medfødte språkevnen fremdeles er virksom i språktilegnelse som finner
sted etter puberteten. Reetablering av parameterverdier kan tolkes som et
argument for at UG fortsatt er virksom. Gjennom analyser av grammatikalitetsbedømmelser og skriftlige tekster finner Carlsen at subjektstvangen tilegnes før den obligatoriske foranstillingsinversjonen når voksne
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spanske elever lærer norsk. Innenfor rammen av UG-teorien, kan dette
tolkes som et tegn på at den medfødte språkevnen fremdeles er aktiv og
medvirkende til at språklæring finner sted hos voksne elever. Til sist i artikkelen diskuterer Carlsen hvorvidt parameterteorien har noen relevans for
andrespråksfeltet i dag.
Liv Andlem Harnæs og Wim A. van Dommelen undersøker hvordan
personer med arabisk og russisk som morsmål uttaler norsk lang og kort
vokal. Disse to gruppene blir sammenliknet med tilsvarende målinger hos
norske morsmålsbrukere. Mer presist går studien ut på å måle varigheten
av kort og lang /i/, /y/, /u/ og /u/ og etterfølgende lang og kort konsonant i
setningskontekst. Denne undersøkelsen er interessant fordi arabisk, russisk
og norsk har ulike vokalsystem: Norsk har ni vokaler, russisk fem og arabisk
har et trevokalsystem. Både i norsk og arabisk er det betydningsforskjell
mellom kort og lang vokal i trykksterk stavelse, mens russisk ikke har denne
opposisjonen. Studien viser at de arabisktalende informantene behersker
skillet mellom norsk kort og lang vokal bedre enn russisktalende. Det er
likevel forskjell i lengden på segmentene hos de arabisktalende sammenliknet med de norske morsmålsbrukerne. Disse funnene tolkes i lys av
ordkategori, vokallengde og etterfølgende konsonant.
I den siste artikkelen i dette nummeret drøfter Anne Golden og Rita Hvistendahl hvordan studier av skriving på andrespråket kan kategoriseres, og
de argumenterer for at andrespråksskriving bør betraktes som et selvstendig
forskningsområde og ikke bare underordnes skrivestudier generelt. De
hevder at de kategoriene som brukes i studier av skriving på førstespråket
ikke uten videre kan overføres til studier av skriving på andrespråket. Med
utgangspunkt i de studiene som foreligger av skriving på andrespråket forslår
de fire kategorier: studier på språknivå, studier på tekstnivå, studier av
skriveopplæring og studier av skriving som sosial praksis.
Til sist i nummeret kunngjøres den 12. internasjonale konferansen til Association for Language Awareness. Konferansen har tittelen Language
Awareness: Achievements and Challenges og arrangeres på Hamar av Høgskolen i Hedmark tirsdag 1. juli – fredag 4. juli 2014. Dette ville være andre
gang en konferanse i denne rekken legges til et nordisk land; den første var i
Umeå i 2002. Hittil har det vært ganske få forskere fra Norden på disse konferansene, til tross for at det også i de nordiske land er betydelig interesse for
forskningstemaer som på ulike vis har å gjøre med språklig bevissthet. Nå
satser arrangørene på at nordiske forskere vil strømme til ALA 2014 og ber
om at informasjon om konferansen gjøres kjent i aktuelle forskningsmiljøer.

