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Den første artikkelen i dette nummeret er skrevet av Åshild Næss og har
tittelen ”Natur i Norge er det litt forskjellig”: Det-setninger som topikaliseringsstrategi i tekster skrevet av vietnamesiske innlærere. I artikkelen analyseres setninger med det som formelt subjekt i et kontrastivt perspektiv,
og forfatteren argumenterer for at informasjonsstrukturfunksjonen til norske
presenteringssetninger overgeneraliseres med bakgrunn i en svært vanlig
setningstype i vietnamesisk.
I den neste artikkelen, Poesi og lingvistiske kontraster. Språklig oppmerksomhet i klasserommet, presenteres et prosjekt gjennomført i en sjetteklasse i Oslo-skolen med mange flerspråklige elever. Forfatterne, Ingebjørg
Tonne, Aase Nordby, Kristine Seljevold, Marianne Simonsen og Silje Ufs,
stilte seg spørsmål om hvordan poesi kan brukes didaktisk for å fremme
metaspråklig bevissthet blant elevene. I prosjektet ble det arbeidet med lesing og skriving av dikt på flere språk, og elevene fikk muligheter til å snakke
om sine språklige erfaringer og sin kompetanse. Forfatterne peker på at et
slikt opplegg som de gjennomførte, gir mulighet til å knytte sammen
hjemmeerfaringene til de flerspråklige elevene med de erfaringene de får
på skolen. En interessant side ved prosjektet er for øvrig at det gir et godt
innblikk i hvordan en forsker kan samarbeide med lærerstudenter om et
skoleforskningsprosjekt og sammen med dem produsere en fagartikkel.
Metaspråklig bevissthet er også tema for artikkelen til Nils Dannemark.
Artikkelen, som har tittelen Tospråklegheit og metaspråkleg medvit, bygger
på observasjoner fra samiske skoler, og målet med artikkelen er å peke på
situasjoner som egner seg for komparative aktiviteter, og å vise hvordan
slike aktiviteter kan grunngis lingvistisk og pedagogisk. Sentralt er
drøftingen av hvordan de kunnskapene elevene har om språklige og
kulturelle forskjeller kan integreres i det som foregår i klasserommet.
Bokmeldinga i dette nummeret er skrevet av Åse Lund som tar for seg
boka Lesefrø. Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i barnehagen. I
meldinga framheves det at forfatterne, Trude Hoel, Gunn Helen Ofstad
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Oxborough og Åse Kari Wagner, har lykkes med å lage ei bok som kan
stimulere barnehageansatte til språkstimulerende arbeid med litteratur. Boka
vurderes imidlertid som mer ujevn i kapitler som omhandler teori, andrespråk og flerspråklighet.

