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Inndeling av et landskap:
Hvordan kategorisere studier av skriving på
andrespråket?
Av Anne Golden og Rita Hvistendahl
Universitetet i Oslo
Sammendrag

I denne artikkelen argumenterer vi for at andrespråksskriving bør betraktes
som et selvstendig forskningsområde og ikke bare underordnes skrivestudier generelt siden en videre kategorisering av studier av andrespråksskriving bør gjøres på et selvstendig grunnlag. En ukritisk kopiering av
kategoriene som brukes i studiene av skriving på førstespråket, vil være
uheldig når hensikten er å tydeliggjøre hva som er utført av forskning og
hvilke områder som særlig trenger oppmerksomhet. I vår inndeling som
presenteres her, tar vi utgangspunkt i de studiene som foreligger av skriving
på andrespråket i Norden. Dette resulterer foreløpig i fire kategorier: studier
på språknivå, studier på tekstnivå, studier av skriveopplæring og studier
av skriving som sosial praksis.
Nøkkelord: Kategorisering, andrespråksskriving, skrivestudier

Innledning
Forskning på andrespråksskriving i Norge er relativt sparsom siden selve
andrespråksfeltet først vokste fram på slutten av 1970-tallet. De første
andrespråksstudiene kom som hovedoppgaver rundt 1980, særlig ved Nordisk institutt i Oslo og i Bergen (Golden, Kulbrandstad og Tenfjord 2007).
Den samme utviklingen ser vi ellers i Skandinavia, selv om Sverige var noe
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tidligere ute med forskningsprosjekter. Årsaker til dette kan være at nyere
innvandring både startet tidligere og har hatt større omfang i Sverige enn i
Danmark og Norge (se Roe og Hvistendahl 2006, Quist og Svendsen 2010).
I Sverige finner vi også flere studier av andrespråksskriving på doktorgradsnivå, mens det i Danmark til nå bare finnes én slik studie, og i Norge har
det foreløpig ikke vært hovedtema, andrespråksskriving har kun blitt berørt
i noen av doktorgradsavhandlingene.
I denne artikkelen begrunner vi andrespråksskriving som en overordnet
kategori på linje med førstespråksskriving, og diskuterer hvordan studier
av andrespråksskriving kan kategoriseres. Den første kunnskapsoversikten
over andrespråksskriving i Norge (Golden og Hvistendahl 2010) presenterte
forskningen fra hovedfags- og masteroppgaver til doktorgradsavhandlinger
og andre norske studier i perioden 1980 til 2010. Målet med oversikten var
både å beskrive eksisterende studier, sammenfatte resultatene av studiene
og identifisere nye forskningsbehov. Arbeidet krevde utvikling av egnede
kategorier for å systematisere forskningen på andrespråksskriving. Studiene
ble derfor delt inn i tre kategorier: studier på språk-, tekst- og kontekstnivå.
I denne artikkelen diskuterer vi alternative kategoriseringer fordi vi arbeider
med en tilsvarende kunnskapsoversikt over nordiske studier av andrespråksskriving slik at vi kan oppsummere den kunnskapen som finnes i dag, og
identifisere hvilke områder som det fortsatt finnes liten kunnskap om.
Betydning av kategorisering

Å foreta en slik kategorisering av studier er ikke helt endeframt. Som flere
forskere hevder når de presenterer forskningssynteser eller metaanalyser
(bl.a. Norris og Ortega 2006, Oswald og Plonsky 2010), har selve
kategoriseringen stor betydning både for analysen og for tolkningen av resultatet. Ulik kategorisering fører til at analysene trekker fram forskjellige
aspekter ved forskningen, og får konsekvenser for hva som blir gitt oppmerksomhet. Valg av kategorier kan dermed bidra til at visse forskningsresultater blir framhevet, mens andre blir usynliggjort. Bak enhver
kategorisering – om det er levende vesener, gjenstander eller abstrakte
entiteter – ligger altså et valg av perspektiv, dvs. at kategoriseringen representerer en konstruksjon, det er noe menneskeskapt og ikke noe iboende
i tingenes vesen. Dette understrekes i den kognitive lingvistikken som forklarer kategoriseringer som resultat av menneskenes forestillinger om
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prototypiske eksemplarer (Rosch 1973, 1975). Det vil si at enkelte eksemplarer er udiskutable medlemmer av en kategori, mens andre er mer
perifere (Lakoff 1987, Taylor 2007). Kategoriene er altså ikke absolutte, de
har ikke et felles knippe med egenskaper som skiller dem fra andre
kategorier, og grensene mellom dem er uklare. I en slik tilnærming ligger
det at det ikke finnes et fasitsvar for kategoriseringer, kategorier glir over i
hverandre, og kategorisering er en kompleks aktivitet selv om vi foretar den
hele tiden.
Andrespråksskriving som overordnet kategori

For å lage kategorier som er hensiktsmessige i en kunnskapsoversikt over
studier av andresspråksskriving, må vi først definere den overordnede
kategorien. En avgrensing av andrespråksskriving kan på den ene siden
fokusere på skriverens språkbakgrunn. En andrespråksskriver er en som
enten skriver på et annet språk enn det hun eller han først har lært å snakke
og skrive på, eller først har lært å snakke på. På den andre siden kan andrespråksskriving defineres ut fra de skriftlige tekstene som andrespråksskrivere produserer. Slike tekster vil ofte ha visse karakteristika som man
vanligvis ikke finner i tekster skrevet på førstespråket, det som går under
betegnelsen ’typiske innlærertrekk’ ved utvikling av mellomspråk.
Den første definisjonen, som tar utgangspunkt i andrespråksskriveren,
er enklest å forholde seg til fordi det er visse vilkår som må oppfylles. Man
skriver på et språk som ikke er det samme som det en først lærte å snakke
på, uavhengig av hvilket språk en har lært å skrive på. En slik definisjon
fører til at alle som har et annet førstespråk enn norsk, regnes som andrespråksskrivere. Følgen av denne definisjonen er at annen skriving ikke er
andrespråksskriving. Den andre definisjonen, som er basert på skriveproduktet, innebærer derimot at selve teksten må ha visse kjennetegn for å
kunne karakteriseres som andrespråksskriving. En slik definisjon er vanskeligere å operasjonalisere fordi slike kjennetegn først må identifiseres før
man kan skille andrespråkstekster fra førstespråkstekster. Etter denne definisjonen vil ikke alle elever fra språklige minoriteter kunne kategoriseres som
andrespråksskrivere, det avhenger av elevens skriveprodukt. Vanligvis vil
de to definisjonene gi det samme resultatet. Tekster av en andrespråksskriver
har gjerne trekk som skiller dem fra tekster av en førstespråkskriver. Men
enkelte andrespråksskrivere kan utvikle skrivingen sin over tid slik at teks-
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tene deres ikke lenger skiller seg fra tekster av førstespråksskrivere. Med
andre ord er en definisjon bygd på andrespråksskriverens språkbakgrunn
statisk, en andrespråksskriver vil alltid produsere andrespråkstekster, mens
en definisjon basert på karakteristika ved selve teksten vil være dynamisk
siden det vil være variasjon blant andrespråksskriverne. Noen vil produsere
tekster på sitt andrespråk som ikke defineres som andrespråkstekster. Og
andre kan utvikle skrivingen sin slik at tekstene etter hvert ikke kalles andrespråkstekster etter denne definisjonen. Forskning på andrespråksskriving
vil likevel ha mye til felles med forskning på førstespråksskriving siden det
hovedsakelig er det samme skrivelandskapet en står overfor, og det stadig
avdekkes ny mark for utforskning.
Når vi kategoriserer studier av andrespråksskriving i underkategorier,
vil det finnes studier det er vanskelig å plassere, uansett hvilke kategorier
vi bruker, hva vi legger vekt på, eller hva vi konstruerer som typisk for en
kategori. Det vil alltid finnes perifere medlemmer av en kategori som kunne
vært plassert i en annen.
Studier av skriving i Norge

I kunnskapsoversikten over norske studier av andrespråksskriving (Golden
og Hvistendahl 2010) ble som nevnt studiene delt inn i tre kategorier: studier
på språk-, tekst- og kontekstnivå. De to første kategoriene var inspirert av
Kjell Lars Berges (2005) gjennomgang av besvarelsene i KAL-materialet
(Kvalitetssikring av læringsutbyttet i norsk skriftlig) som inneholder
eksamensbesvarelsene til 10. klasseelever i norskfaget i perioden 1998–
2001, til sammen 3300 tekster. Ut fra dette omfattende materialet ble skolens eksamensvurdering som nasjonalt kvalitetssikringssystem undersøkt,
og elevtekstene ble beskrevet blant annet ut fra kjennetegn på sterke og
svake tekster, kjønnsforskjeller og tekstkvalitet. Tekster av andrespråkselever ble ikke vurdert. I Berges studie (2005) blir besvarelsene beskrevet ut ifra hvordan den språklige ressursen i form av setningsbygning,
bøyningsformer, ordforråd og bruk av stilistisk register er utnyttet. I Golden
og Hvistendahls kunnskapsoversikt (2010) viser studiene som er plassert i
språkkategorien, i hvilken grad innlæreren har tilegnet seg den språklige
ressursen for skrivingen. I hovedfagsoppgavene som inngår i denne studien,
er det særlig tilegnelsen av ulike grammatiske kategorier i norsk som undersøkes. Men også studier av koblingen mellom innholdskategorier/funk-
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sjonelle kategorier og formkategorier finnes, slik som når forholdet mellom
innholdskategorien tid og den grammatiske kategorien tempus utforskes,
som i Tenfjords avhandling (1997).
I Berges (2005) vurdering av elevbesvarelser på tekstnivå analyseres
tekstens helhetlige framstilling og struktur. Det overordnede spørsmålet er
hvordan tekstenes intensjon kommer til uttrykk i meningsfulle
sammenhenger. Berge undersøker hvordan tekstenes ytre form og indre
struktur er utviklet, hvordan tekstens forløp utvikler seg i de fortellende besvarelsene, om det er brukt rammestrukturer, og om artikulerte argumentasjonsrelasjoner er hierarkisk strukturert i de resonnerende tekstene. Dessuten
vurderer han hvordan forholdet til leseren er behandlet i besvarelsene, hvilke
teksttyper som går igjen, og hvordan de er brukt.
Det som er kategorisert som studier på tekstnivå av Golden og Hvistendahl
(2010), er hovedsakelig studier av tekstbinding med fokus på oppbygging av
tekstene. Slike studier undersøker bruk av ulike setningskoblingselement eller
ulike utrykk for logiske relasjoner. Også valg av leksikalske uttrykk og av
tempusformer studeres for å undersøke grad av flyt og sammenheng. Dessuten
forekommer enkelte studier av argumenterende skriving, hvor oppbyggingen
av argumentene eller grad av problematisering undersøkes. Studier av forholdet
mellom oppgaveformuleringen og tekstutformingen faller også inn under
denne kategorien. Et par studier som analyserer selve innholdet i teksten, blir
også plassert her fordi ingen av de andre kategoriene passet.
Den siste kategorien i Golden og Hvistendahl (2010) er studier på kontekstnivå. Dette er en samlekategori for studier som går ut over språk- og
tekstnivå, som for eksempel studier av ulike former for vurdering av andrespråksskriving, av elever og læreres oppfatninger av skriveopplæringens
plass i alfabetiseringsundervisning, av veksling mellom muntlig og skriftlig
i undervisningen og av talesyntese som skrivehjelpemiddel. Dette gjelder
et lite antall studier som i tillegg har ulikt fokus.
I vårt arbeid med å samle, kategorisere og oppsummere forskning på
andrespråksskriving i Norden har det vist seg nødvendig å vurdere
kategoriene på nytt siden antallet studier er større og omfatter flere aspekter
ved andrespråksskriving. Dermed viser det seg at de tidligere kategoriene
som vi anvendte i oversikten over studier av norsk andrespråksskriving,
ikke er fullt ut dekkende. Spekteret av studier er på den ene siden utvidet
fra å være nasjonalt til å inkludere forskning på andrespråksskriving i
Sverige og Danmark. På den andre siden er det innsnevret til å omfatte
doktorgradsavhandlinger og studier på tilsvarende nivå. Vi vil derfor
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vurdere andre kategoriseringer av skrivestudier, bl.a. de som er brukt hos
Berge (2004) og i bibliografien SkrivBib.
I Berge (2004), hvor den norske betegnelsen skriftkultur brukes istedenfor den engelske termen literacy, kommenteres denne komplekse og
sammensatte disiplinen. Selv om ”de grunnleggende forståelsene ikke er
særlig etablerte” i Norge, er de ”fleste av de grunnleggende problemstillingene innenfor dette feltet relevante for studiet av sakprosa” (Berge
2004:6), som er den sjangeren mange elevtekster sorterer under. Berge deler
så studiene av skriftkultur inn i studier med praktisk-pedagogisk orientert
tilnærming, studier med kognitiv og teknologideterministisk forankring og
studier med sosiokulturell tilnærming. Det materialet vi har samlet, som
inneholder nordiske studier av andrespråksskriving, er – som nevnt – mer
omfattende enn materialet i kunnskapsoversikten over norske studier av
andrespråksskriving (Golden og Hvistendahl 2010). Det er likevel ikke stort
nok til at Berges (2004) inndeling er hensiktsmessig.
Den elektroniske, søkbare bibliografien SkrivBib, som er en oversikt
over nordisk skriveforskning, er utviklet gjennom et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høgskolen i Vestfold. Bibliografien deler studiene inn
etter ulike kontekster for skriving og utdanningsnivåer. Kontekster for skriving deles videre inn i skriving som utføres i arbeids- og organisasjonslivet,
privat, profesjonelt og i offentlig debatt. Skriving i utdanningen deles inn
etter de ulike utdanningsnivåene fra førskole til og med høyskole og universitet og videre helt ned på det enkelte studieprogrammet og klassetrinnet.
I denne bibliografien er ikke andrespråksskriving oppført som en egen
kategori, men kan brukes som søkeord.
En tilsvarende inndeling som i SkrivBib er lite hensiktsmessig for studier av andrespråksskriving. Til det er studiene for få. Selv om studiene av
andrespråksskriving etter hvert blir flere, vil dette fortsatt være et argument.
Dessuten – og dette er nok det viktigste – kan andrespråksskriveren henge
fast ved de laveste språknivåene selv om han eller hun har nådd et høyere
klassetrinn, går i høyere utdanning eller deltar i arbeidslivet. Det vil si at
andrespråkstekstene inneholder ortografiske, morfologiske, syntaktiske og
leksikalske avvik i langt større grad enn førstespråkstekstene.
Inndeling av nordiske studier av andrespråksforskning

Når vi utvider datagrunnlaget til også å omfatte studier av andrespråksskriv-
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ing fra Sverige og Danmark, finner vi fortsatt studier som passer inn i
kategoriene studier på språknivå og studier på tekstnivå. I tillegg finner vi
et større antall studier som ikke hører hjemme i disse kategoriene, og som
er tilstrekkelig mange til at de kan deles inn i nye kategorier. Disse studiene
er i hovedsak studier av skriveopplæring og studier av skriving som sosial
praksis hvor fokuset er flyttet vekk fra skriveproduktet til den
sammenhengen som skrivingen inngår i. De nordiske studiene av skriving
på andrespråket kan derfor deles inn i fire kategorier:

1. Studier på språknivå. Her finner vi for det meste studier fra den første
perioden i andrespråksforskningen i Norden (jf. Golden mfl. 2007), særlig
studier av innlæreres mellomspråk i skrift. I disse studiene er formålet først
og fremst å analysere typiske innlærertrekk i språket og utviklingen av mellomspråket. Slike studier gjøres fortsatt og kalles performanseanalyser
(Bergman og Abrahamsson 2004), mellomspråksanalyser og analyser av
innlærerspråket.
2. Studier på tekstnivå. Her finner vi både studier av tekstbinding og tekstoppbygging. Dette gjelder for eksempel Elisabeth Seljs studie av konnektiver og diskursmarkører i tekster skrevet av voksne tospråklige lærere
sammenliknet med en norsk kontrollgruppe (Selj 1999, 2002). I tillegg
finnes studier av skrivestrategier, som for eksempel Gunilla Janssons (2000)
doktoravhandling om kohesjon, koherens og argumentasjonsmønster i
iranske skribenters tekster på svensk.
3. Studier av skriveopplæring. Blant disse finnes studier av læreplaner, av
vurderingspraksis og av teknologi til hjelp i skriveopplæring på andrespråket. Et eksempel er Ola Knutsson (2005) som har undersøkt hvordan
språkteknologiske skriveverktøy kan utvikles og brukes for å støtte skrivingen og innlæringen av svensk som andrespråk.
4. Skriving som sosial praksis. Her har studiene fokus på den sosiale
situasjonen som andrespråksskrivingen inngår i. Et eksempel på en slik
studie er Lars Holms avhandling fra 2004 som ser på skriftligheten som en
sosial praksis, som skapes gjennom interaksjon og forhandling i et gitt
sosialt felt – i hans eksempel et klasserom – med de verdiene, forestillingene
og målene som finnes der. Et annet eksempel er Inga-Lena Rydéns studie
(2007) av hvordan analfabeter og voksne innvandrere med liten eller ingen
skolebakgrunn håndterer daglige situasjoner som krever lese- og skriveforståelse i det nye landet med fokus på de sosiale nettverkenes betydning.
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Hensikten med kategoriseringen av studiene er å gi bedre muligheter for å
sammenlikne resultatene og dermed tydeliggjøre både hva vi vet om skriving på et andrespråk, og hvilke områder som det fortsatt trengs forskning
på. Men heller ikke denne kategoriseringen vil favne alle studiene. Både
Ingeborg Kongsliens studie (2009) av skjønnlitterære forfattere som skriver
på sitt andrespråk (profesjonell skriving), og studier av tospråklige elever
med skrivevansker, for eksempel Christina Hedman (2009), er det vanskelig
å plassere.
Diskusjon og en foreløpig konklusjon

I denne artikkelen forutsetter vi at andrespråksforskningen er et selvstendig
forskningsområde, og følgelig bør andrespråksskriving betraktes som et
eget forskningsobjekt. Dermed vil andrespråksskriving være en egen
kategori i inndelingen av skrivestudier. En kategorisering av studier av
andrespråksskriving kan ikke uten videre ta utgangspunkt i de samme
kategoriene som brukes i studiene av skriving på førstespråket, både fordi
andrespråkstekster ofte er annerledes enn førstespråkstekster og fordi antall
studier av andrespråksskriving fortsatt er få i Norden. Vi ser imidlertid at
forskningen øker og at de samme teoretiske innfallsvinklene vinner terreng
i hele det nordiske skrivelandskapet. Dette påvirker hva en ønsker å studere,
og vi forventer en større datamengde med studier som skal kategoriseres –
og som muligens har et annet tyngdepunkt – i framtiden.
I vår kategorisering har vi valgt å ta utgangspunkt i de studiene som foreligger av skriving på andrespråket. Selv om vi har valgt noen av de samme
betegnelsene som også brukes i førstespråkssammenheng, for eksempel de
to kategoriene som Berge (2005) bruker for analyse av elevtekster, studier
på språknivå og studier på tekstnivå, er vårt perspektiv et annet enn Berges.
Andrespråksforskningen fokuserer på språktilegnelse framfor språkutnyttelse, og både språktrekk og tekstutforming er oftest forskjellig i første- og
andrespråkssammenheng, noe som får konsekvenser for studienes innretning. Studier av andrespråksskriving beskjeftiger seg i utstrakt grad med
språknivået, men språktrekkene som studeres, er ofte forskjellige fra
trekkene som studeres i førstespråksskriving. I studier på tekstnivå vil trekk
på språknivået ofte integreres.
Heller ikke SkrivBibs inndeling av skrivestudier etter utdanningsnivå
passer. På førstespråket vil elevenes progresjon som oftest følge klas-
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setrinnene, og kompleksiteten i skrivingen øker samtidig med kravene til
sjangerbredde og tekstkvalitet. For andrespråkselevene vil klassetrinnene
ikke nødvendigvis kunne si noe om skriveferdigheten deres, siden
problemer med de laveste språknivåene, som morfologi og syntaks, ofte
kan finnes hos elever på alle utdanningsnivåer også når de skriver i ulike
sjangrer og om temaer som krever en viss modenhet. For jo bedre
språkferdigheter andrespråkselevene har utviklet, jo større likhet vil det
være mellom førstespråks- og andrespråksskriving.
De to siste kategoriene i vår inndeling, skriveopplæring og skriving som
sosial praksis, omfatter konteksten for skrivingen og vil oftest preges av at
individene selv eller deres familier er i en migrasjonssituasjon. Denne konteksten vil derfor i mange tilfeller være så ulik at det er hensiktsmessig å
skille disse studiene fra tilsvarende studier av førstespråksskriving.
For å få grep om forskningen på ”the SLA landscape”, som har foregått
på begynnelsen av 2000-tallet, deler Macaro (2010) andrespråksforskningen
inn i fire når han analyserer artiklene som er publisert i fem internasjonale tidsskrift. Områdene han deler dem inn i, har Kulbrandstad (2012) gitt oversettelsen: tilegnelsen av regelsystem og ordforråd, utvikling av språkferdigheter
og interaksjon, holdninger lærere og innlærere har til andrespråkslæring og
undervisnings- og læringspraksiser, en inndeling som muligens kunne
tillempes på skriveforskning. Under utvikling av språkferdigheter setter
Macaro videre opp stikkord som tilbakemelding, skriveplanlegging, metadiskurs og tverrkulturell kompetanse som relevante for de artiklene om skriveforskning han har funnet. Problemet med slike detaljerte inndelinger i den
nordiske konteksten er imidlertid omfanget av skrivestudier. Dessuten mister
en faktisk lett oversikten når kategoriseringen blir for detaljert. Da virker den
lett for absolutt.
Andre innfallsvinkler til en kategorisering av skrivestudiene kan være
å undersøke hoveddelene (over kapittelnivå) i generelle bøker fra det siste
tiåret som tar for seg skriveforskningen i andrespråket, for eksempel Kroll
(red) (2003) Leki, Cumming og Silva (2008), Manchón (red) (2009), Christenbury, Bomer og Smagorinsky (red) (2009), Bazerman mfl. (2010). Disse
bøkene består av to til fem deler som alle involverer skriving, og disse er
(vår oversettelse og sammenfatning): Utforskning av feltet, av de impliserte
(lærere og elever), av tekstene, av konteksten, av teknologien i Kroll (2003);
kontekst, instruksjon og vurdering, grunnleggende forskning i Leki,
Cumming og Silva (2008); tilbakeblikk på innsikt, framoverblikk over teori,
forskning og pedagogikk i Manchón (2009); tilnærminger i ulike regioner,
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utdannelse i politiske og historiske kontekster, praksis i grunn- og
videregående skole, praksis i høyere utdannelse, teori og metode for å forstå
skriving og skriveprosessen i Christenbury, Bomer og Smagorinsky (2009);
litterasitet i skolen, utenfor skolen, litterasitet og kultur i Bazerman mfl.
(2010). Men igjen, studiene som brukes som eksempler, og som danner
grunnlaget for refleksjonene og for teori- og metodeutviklingen i hver av
disse bøkene, er både mye større og strekker seg over en mye lengre periode
enn våre nordiske studier, slik at inndelingen foreløpig bare kan fungere
som en inspirasjon for nye kunnskapsoversikter.
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Abstract

In this article we argue that second language writing should be regarded as
an independent research area, because the categorization of studies of second language writing cannot necessarily be based on the same categories
used for studies of first language writing. The classification we present is
based on a review of available studies of writing in second language. Our
preliminary analysis resulted in four categories: studies focusing on the language level, studies focusing on the textual level, studies of writing instruction and studies of writing as social practice.
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