Forord
Dette nummeret av NOA spenner over et vidt spekter av temaer med artikler
om utvikling av ordforståelse hos flerspråklige elever, romfolkets språk og
historie, språkvalg i russisk-norske familier og melding av ei bok om global
grammatikk.
Den første av disse artiklene, ”Utvikling av ordforståelse for ulike
kategorier ord hos flerspråklige elever på morsmål og norsk” er skrevet av
Anne Cathrine Thurmann-Moe, Kirsten Meyer Bjerkan og May-Britt Monsrud. Informanter er en stor gruppe flerspråklige barn i alderen 6–12 år. Resultatene viser at i alle aldersgrupper oppnådde elevene best resultater når
ordene ble presentert på morsmålet. I sin drøfting av resultatene peker forfatterne på at dette kan være en effekt av at elevene generelt har bedre kompetanse på morsmål, men det ser også ut til at ordenes oppbygging kan ha
betydning, dette gjelder særlig hvis ordene på morsmålet framstår som mer
deskriptive enn de norske ordene. Artikkelen drøfter også pedagogisk tilrettelegging for akademisk læring.
Et svært aktuelt tema behandles i artikkelen ”Romfolket – historie og
språk” skrevet av Cecilie Cathrin Ruud. Romfolket har status som nasjonal
minoritet i Norge , og det er flere elever i skolen som er førstespråksbrukere
av romani, eller romanes som det også omtales som. I den historiske delen
av artikkelen ser forfatteren spesielt på norske myndigheters politikk overfor
rombefolkningen, men skriver også om romfolkets opphav og deres historie
på det europeiske kontinentet. I den andre delen gir hun en beskrivelse av
romfolkets språk.
Julia Timofeeva og Astri Heen Wold har skrevet artikkelen ”Cross-linguistic Russian-Norwegian families in Norway: Language choice, family
contexts and bilingual development”. Studien omhandler hvilke muligheter
som er til stede for at barn i tverrspråklige familier skal utvikle tospråklighet, men den viser også hvilke utfordringer som er knyttet til bruk og
overføring av begge språk. Forfatterne demonstrerer også at for å forstå
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hvilke språkbruksmønstre som velges, må en ikke bare se på faktorer i den
enkelte familie, men også faktorer på samfunnsplan.
Global grammatikk. Språktypologi for språklærere er tittelen på ei bok
forfattet av Åshild Næss. Denne boka har fått en grundig presentasjon og
en innsiktsfull anmeldelse av Tor A. Åfarli.

