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15.30–
16.00

Pause

[SVERRESBORG]

[AUSTRÅT]

[KRISTIANSTEN + MUNKHOLMEN]

[LADE]

[STORSAL]

ORDSTYRER:

ORDSTYRER:

ORDSTYRER:

DUGNADSGRUPPE:

DUGNADSGRUPPE: Språklig mangfold i

MARTE NORDANGER

HANS-OLAV ENGER

BENTHE K. JANSSON

Skriftspråkveksling og

skolen

16.00–
16.30

Astri Bakke Bø: Om
bortfall av feminin
genus i nomenfraser i
norsk som
andrespråk

Tori Larsen &
Christer
Johansson:
Experimentally
Investigating
Coreference
Resolution in
Norwegian

Agnete Nesse: «Jeg vil
kun slå fast [...] at
hjærte rimer på
smerte.» Bruken
av bokstavene æ og e i
historisk perspektiv

Unn Røyneland og
Øystein Vangsnes:
Multilektale
skrivepraksisar hjå
ungdommar i Noreg

Signe Rix Berthelin:
Metaforisk mangfold i
elevers skriving

16.30–
17.00

Arnstein Hjelde &
Åshild Søfteland: «Vi
lære te bruke
skrivemaskin» – om
infinitivs-merket i
amerikanorsk

Olga Urek, Terje
Lohndal & Marit
Westergaard:
Tilordning av
grammatisk
genus til noncesubstantiv på
grunnlag av
fonologiske
egenskaper

Elin Gunleifsen:
Elevers skriving i
skolen og i sosiale
medier

Avsluttende
diskusjon

Brita Høyland:
Talemålsvariasjon i
andrespråks-undervisning

skriftspråkskifte

Konferansemiddag: Det blir servert aperitiff kl. 19.00 og deretter treretters middag fra kl. 19.30. Drikke til maten kjøper folk sjøl.

FREDAG
[KRISTIANSTEN]

[AUSTRÅT]

[LADE]

[SVERRESBORG]

[STORSAL]

ORDSTYRER:

ORDSTYRER:

ORDSTYRER:

ORDSTYRER:

DUGNADSGRUPPE: Språklig

ENDRE MØRCK

URD VINDENES

KARINE STJERNHOLM

TERJE SVARDAL

mangfold i skolen

9.00–9.30

Gudlaug Nedrelid:
Omlyd på retur

Ragnhild Eik:
Argumentstruktur
i samansetjingar
med
verbalsubstantiv

Bror-Magnus S.
Strand: Morfologi
og pronomen i ein
nordnorsk
rolleleik-varietet

Bente Selback: «Noko
gammalt, noko nytt ...»
Om revisjonen av
Bokmålsordboka og
Nynorskordboka

Anja Bakken, Anne
Kathrine Hundal &
Laila L. Sakshaug: Når
minoritet blir
majoritet

9.30–10.00

Ingrid Marie
Heiene: Forskjellar
mellom
nominalfrasar i
norrønt og moderne
norsk

Pål Kristian
Eriksen: Den
egentlige da-ognår-regelen

Ann-Kristin H.
Gujord, Else Berit
Molde, AnnaMarie Kjøde Olsen
& Ilka Wunderlich:
I kva grad kan og
bruker
internasjonalt
tilsette i akademia
norsk? (NINjA)

Per Erik Solberg:
Kvalitetssikring av et
norsk syntakskorpus
med universell
annotasjon

Eli Anne Eiesland &
Signe Laake:
Grammatikk i skolen:
norsklæreres språksyn
og undervisningspraksiser

10.00–10.30

Karin Beijering:
Variasjon og
endring i norske
dobbelt objektkonstruksjoner

Heming
Strømholt
Bremnes: En
norsk
kvantortypologi

Else Berit Molde,
Ann-Kristin
Helland Gujord,
Ilka Wunderlich &
Anna-Marie Kjøde
Olsen: «There is
still always a
wall...» –
Internasjonalt
tilsette i spennet
mellom norsk og

Lars Johnsen:
Nasjonalbibliotekets API
mot språkdata

Line Sjøtun Helganger
Om grunnforskningens plass i
fagdidaktisk forskning

engelsk i
akademia (NINjA)
10.30–11.00
11.00–11.30

11.30–12.30
12.30–12.32
12.32–13.30

Pause
Kristian E.
Tom Flaten &
Helge Dyvik & Paul
Panelsamtale
Kristoffersen:
Magnhild Vollan:
Meurer: Syntaktisk søk
Termer for
Kommunenes
uten tårer:
språkvansker –
målform. Hvilken
Søketemplater for
komplett kaos eller
målform bruker
trebanken NorGramBank
uttrykk for en
kommunene på
kompleks
sine nettsider?
virkelighet?
Plenarføredrag [STORSAL]
Ingrid L. Falkum: «Mamma, hvorfor sier du at du er så glad i meg at du kan spise meg opp?» Om utvikling av pragmatikk hos norske barn.
Avslutning [STORSAL]
Lunsj

Del I

Plenarforedrag
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Phonology at its best: innovations and constraints affecting change and processing
Aditi Lahiri (University of Oxford)

‘Not everything goes’: a familiar phrase, applicable to phonological and morpho-phonological
variation, observable in synchronic systems, change and processing. The well-known speakerlistener relationship is fraught with difficulties. The listener has no influence over a speaker’s utterances which could be as variable as they please. Variability occurs on all levels
too, segmental as well as tonal. The level of variation is however, constrained, and the
ways to deal with it are observable in texts as well as in speech. We attempt to provide a
model which tries to account for the ways in which the variability is channelled to make
comprehension possible and change accountable. Diachronic evidence as well as support
from a series of psycholinguistic and neurolinguistic experiments on Norwegian, Swedish,
German, English, and Bengali will be provided.
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Folk om språk – noen folkelingvistiske observasjoner
Marit Julien (Lunds universitet)

Jeg har tenkt å se på noen folkelige oppfatninger om språk – ikke for å latterliggjøre dem,
men for å identifisere dem og prøve å forstå dem. Dette gjør jeg fordi jeg mener at vi som
er profesjonelle språkvitere, må kjenne til disse oppfatningene for å kunne forholde oss til
dem og eventuelt prøve å korrigere dem.
De som har forska mer systematisk på folkelingvistikk, har riktignok kommet fram til
at mange folkelige oppfatninger om språk faktisk stemmer ganske bra med det i hvert fall
noen lingvister mener, men det er også klart at det fins folkelige oppfatninger som er helt
feilaktige, og som blant annet kan føre til fordømmelse av andres språkbruk, samt til at
enkelte setter urimelig snevre grenser for sin egen språkbruk.
Mange av eksempla mine har jeg henta fra fjesbokgruppa Språkspalta, som med sine
nærmere 40 tusen medlemmer vel er det største forumet der norsk språk blir diskutert.
Jeg har valgt ut tre områder som jeg konsentrerer meg om:
• Forestillinger om ord
• Forestillinger om språkøre og språknormer
• Forestillinger om språkendring
Jeg kunne ha valgt andre, men de tre jeg har valgt ut, danner en viss sammenheng,
og jeg nøyer meg med disse her. For alle tre områda gjelder det at jeg vil prøve å sette de
observerte forestillingene i sammenheng med norskundervisninga, og særlig med utdanninga av norsklærere. Den største muligheta til å påvirke hvilke oppfatninger om språk
som skal dominere i befolkninga, har vi jo i undervisninga, og særlig i undervisninga av
framtidige norsklærere. Jeg tror de fleste av oss med fordel kan bli mer bevisste på hvilke
forestillinger vi direkte og indirekte formidler, og hvilke forestillinger vi eventuelt bidrar
til å punktere.
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Språkemnene i skolefaget norsk
Jan K. Hognestad (Universitetet i Stavanger)

Som medlem av Nasjonalt fagråd for nordiskfaget og som lærerutdanner har jeg gjennom mange år deltatt aktivt i debatten om utformingen av skolens læreplaner, nå sist i
høringsarbeidet forut for igangsettelsen av den såkalte Fagfornyelsen, reformen der alle
skolens læreplaner skal nylages – og iverksettes i 2020. MONS 2019 er slik sett en god
anledning til å gjøre opp status ved å tematisere språkemnene i skolefaget norsk.
Tradisjonelt har opptattheten av skolefaget ikke alltid vært like stor i nordiskakademia:
De driver med sitt, vi med vårt. Utviklingen vi har sett de siste årene: populariteten til de
nye lektorprogrammene og en grunnskolelærerutdanning der alle lærere skal ha mastergrad, kan gi grunn til økt oppmerksomhet rettet mot skolen fra vår side. I framtida vil en
svært stor prosentandel av de som tar utdanning innenfor nordisk språkvitenskap, være
å finne på disse studieprogrammene, og tilsvarende færre vil i så fall følge de tradisjonelle
disiplinstudiene. Samtidig tilsier samfunnsutviklingen at norsk som andrespråk vil være
et fagområde i vekst i alle deler av utdanningssystemet.
I mitt plenumsforedrag vil jeg legge inn et grunngitt bud på hvordan norskfagets
språkemner bør utformes. Det er viktig å se at dette vil slå begge veier: Som lingvister
og lærerutdannere bør vi ønske å påvirke språkprofilen i skolens norskfag, og det vil være
naivt å tro at utviklingen i skolen ikke vil ha konsekvenser for hvordan studiefaget nordisk
vil bli seende ut. Slik sett kommer foredraget mitt både til å handle om faglig innhold og
fagpolitisk strategi.
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Mamma, hvorfor sier du at du er så glad i meg at du kan spise
meg opp? Om utvikling av pragmatikk hos norske barn.


Ingrid Lossius Falkum (Universitetet i Oslo)

Lenge trodde vi at pragmatikken – det vil si evnen til å slutte seg frem til taleres meningsinnhold – var noe barn tilegnet seg relativt sent. Nyere forskning har tilbakevist dette.
Allerede i barnehagealder støtter barn seg på evnen til å forstå taleres intensjoner blant
annet når de lærer nye ord, når de bruker og forstår gester og pronomen, og når de tolker
komplekse substantivfraser. Der vi før antok at unge språkbrukere manglet pragmatiske
ferdigheter viser dagens forskning at de har en overraskende velfungerende pragmatikk.
I dette foredraget vil jeg fokusere på norske barns forståelse og produksjon av ikkebokstavelige uttrykk, som for eksempel metaforer, metonymi og ironi. Dette er uttrykk
der de må gå forbi bokstavelige ordbetydninger for å komme frem til talerens intenderte
mening. Mens produksjonsdata viser en imponerende evne til språklig og pragmatisk kreativitet, viser forståelsesdata fra studier med bildeutvelgelse at barna har en tendens til å
tolke slike uttrykk bokstavelig. Samtidig viser data fra blikksporing at de tar i betraktning
både kontekstuelle og prosodiske faktorer i tolkningsprosessen, selv i tilfeller der de ender
opp med en gal, bokstavelig tolkning. Jeg vil diskutere disse funnene i lys av hypotesen
om at barns økende bevissthet rundt betydningskonvensjoner i språktilegnelsesprosessen
påvirker deres pragmatiske slutninger.

21

Del II

Seksjonsforedrag

22

Verbpartiklar som fremjar grunn
Leiv Inge Aa, NTNU
Verbpartikkeltermen blir normalt assosiert med konstruksjonar der eit partikkelverb tar ein
figur (lokalisert entitet) til objekt (eller småsetningssubjekt), og der grunn (lokaliserande
entitet, jf. Talmy 1972) ikkje er synleg uttrykt, i alle fall ikkje i enkle konstruksjonar. Men
somtid kan partikkelen ta grunn utan figur. I (1a) finst eit døme på ein standard
«figurbevarande» (FB) (jf. Milway 2014) konstruksjon (der maten er lokalisert), medan
grunnen er fremja i (1b) (bordet er lokaliserande). Berre i (1a) kan partikkelen alternere.
(1) a. Ta {av} maten {av}.
b. Ta {av} bordet {*av}.
Grunnfremjing (GF) er lite diskutert i norsk tidlegare; Ven (1999) og Svenonius (2003) er to
heiderlege unntak eg veit om. Ein grunn til dette kan vere at GF-partiklar er langt mindre
frekvente enn FB-partiklar (McIntyre 2007, Svenonius 2003). Så lite frekvente er dei i
engelsk at Milway (2014) hevdar dei berre er produktive med verb som har med «cleaning» å
gjere, og med partiklane off og out. Ein annan restriksjon er at medan ein figur er «fri» i høve
til partikkelen sin, selekterer GF-partikkelen grunnen, lik ein transitiv preposisjon. Ein tredje
GF-restriksjon er at grunnen ofte blir tolka holistisk, som fullstendig affisert (å «vaske ut ei
leilegheit» er å vaske ho heilt og fullstendig) (McIntyre 2007). I tillegg til desse restriksjonane
er det ein syntaktisk interessant skilnad mellom engelsk og norsk, nemleg at engelsk kan ha
GF-partikkelalternasjon (Svenonius 2003).
(2) a. Wipe {off} the table {off}
b. Tørke {av} bordet {*av}
Svenonius føreslår ein analyse der grunnen er reanalysert som figur i engelsk, noko som gjer
alternasjonen mogleg. Han skil vidare mellom engelsk på eine sida og t.d. tysk og
nederlandsk på hi, som han meiner begge har ekte GF. McIntyre (2007) hevdar på si side at
restriksjonane er mykje dei same i alle desse tre språka, og at særleg selekteringsrestriksjonen
er vanskeleg å forklare med figurreanalysen.
I mitt innlegg vil eg syne fram norske GF-data; restriksjonane liknar dei McIntyre
nemner, men partiklane er langt fleire enn dei to Milway nemner for engelsk. Eg har funne
døme med av, for, i, inn, om, opp, over, på, til og ut. Men det er få døme å finne i korpus, og
eg har i stor grad måtta spørje meg fram til dei. Det einaste dømet eg har funne der alternasjon
som i (2a) er mogleg, er (3).
(3) Smørje {inn} ungane {inn} (dvs. med solkrem)
Spørsmål som melder seg, er om vi både har ekte og figurreanalysert grunn i norsk. I tillegg
er posisjonen til partikkelen i (1b) uklar: Prosodien kan tale for same posisjon som
venstrepartikkelen i (1a) – eller står partikkelen faktisk til høgre for ein usynleg figur, og
liknar ein transitiv preposisjon?
Kjelder
McIntyre, A. (2007). Particle Verbs and Argument Structure. Language and Linguistic
Compass 1(4): 350–367.
Milway, D. (2014). Null Pronouns in English: Evidence from Paricle Verb Constructions.
<http://ling.auf.net/lingbuzz>
Svenonius, P. (2003). Limits on P: filling in holes vs falling in holes. Nordlyd, vol. 32, 2/2003:
431–445.
Talmy, L. (1972). Semantic Structures in English and Atsugewi. Doktoravhandling, University
of California, Berkeley.
Ven, C. (1999). En syntaktisk analyse av verbpartikler i norsk. Hovudoppgåve, NTNU.
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Ungdomsspråk i endring? Ei samanlikning av talemålet hjå to
ungdomskull i Sogndal
Ragnhild Lie Anderson
Universitetet i Bergen

I samband med doktorgradsarbeidet mitt gjorde eg i 2001 opptak av talemålet hjå 36 uttrekte
ungdomsskuleelevar (13 – 16 år) ved Sogndal ungdomsskule. Hausten 2016 gjorde eg eit
tilsvarande opptak av talemålet hjå 36 nye ungdomsskuleevar i same alder ved same skule (no
Kvåle skule). Dei to materiala er samla inn på same måte, noko som også gjer at dei er
komparative.
Ved hjelp av Talebanken, som er eit digitalt forskingsarkiv (korpus) der talemålstranskripsjon
av alle opptaka vert lagt inn og kopla saman med lydfilene, kan ein i denne banken gjera gode
språklege analysar (fonetisk, morfologisk, leksikalsk) og kopla dei språklege variablane mot
sosiolingvistiske bakgrunnsopplysningar som også er samla inn.
I dette innlegget vil eg med 15 års mellomrom samanlikna talemålet hjå to ungdomskull frå
Sogndal, regionsenteret i Sogn. Kravet til å vera informant var at dei skulle ha vakse opp, dvs.
budd i Sogndal sidan skulestart. Informantane er elles rekrutterte ut frå kjønnsbalanse (18
jenter og 18 gutar) og foreldrebakgrunn (2 foreldre frå Sogndal, 1 forelder frå Sogndal eller 0
foreldre frå Sogndal).
Sentrale forskingsspørsmål er:
Kva skjer med talemålet hjå ungdom i Sogndal?
Kva drivkrefter kan forklara den utviklinga me ser?
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García, O., & Kleyn, T. (2016). Translanguaging with multilingual students: Learning from classroom
moments. New York, New York.
Garcia, O., & Sylvan, C. (2011). Pedagogies and practices in multilingual classrooms: Singularities in
pluralities. Modern Language Journal 11 11/j. 1540-4781. 201
Garcia, O., & Wei, L. (2014). Translanguaging: Language, Bilingualism and Education (1st ed. 2014.
ed., Palgrave pivot). London.
Lunde, M., & Aamodt, S. (2017). Inkluderende og flerspråklig opplæring. Bergen: Fagbokforlaget.
Palm, K. (2018). Enspråklig begynneropplæring i flerspråklige klasserom? Om lese- og
skriveopplæringen i førsteklasse (s. 115-137). I E. Michaelsen & K. Palm (2018). Den Viktige
begynneropplæringen: En forskningsbasert tilnærming. Oslo: Universitetsforlaget. Oslo.
Stille, S. & Cummins. J. (2013). "Foundation for Learning: Engaging Plurilingual Students' Linguistic
Repertoires in the Elementary Classroom." TESOL Quarterly (47) 3: 630-38
Wei, L. (2018). Translanguaging as a Practical Theory of Language, Applied Linguistics, (39)1, pp. 9–
30, https://doi.org/10.1093/applin/amx039
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Variasjon og endring i norske dobbelt objekt-konstruksjoner
Karin Beijering, Universitetet i Oslo
I dette innlegget presenterer jeg foreløpige resultater og pågående forskning om prototypiske
og mer særegne varianter av norske dobbelt objekt-konstruksjoner. Med dobbelt objektkonstruksjoner menes konstruksjoner med to objekter av typen [S V IO DO] der subjektet
overfører noe til (fordel for) en annen person (som dermed er mottaker, benefaktiv, eller begge
to samtidig), som illustrert i (1-2).
(1) Hun gav barna sjokolade.
(2) Han sendte direktøren et brev.
Foredraget fokuserer på såkalte ‘frie benefaktiver’ som i (3-4). Denne subtypen av dobbelt
objekt-konstruksjonen er dannet med verb(grupper) som ikke nødvendigvis tar indirekte objekt,
til forskjell fra kanoniske forekomster av ditransitive konstruksjoner (som i (1)) som
obligatorisk tar indirekte objekt.
(3) Han bakte gjesten en kake.
(4) Han hentet henne en stol.
Sæther (2001) har observert at nordnorske dialekter er mer tolerante i aksepten av fakultative
indirekte objekt enn sørøstnorske dialekter. Lundquist (2014) har testet aksepten av setningene
i (3-4) i en større interskandinavisk kontekst og fant lignende geografisk variasjon i aksepten
av frie benefaktiver. Den generelle tendensen i beslektede nordiske (Barðdal et al. 2011) og
germanske språk (Colleman 2009) er at stadig færre verb er akseptable i dobbelt objektkonstruksjonen og at alternativet med en preposisjonsfrase [Han gav sjokolade til barna] tar
gradvis over.
Formålet med prosjektet er å kartlegge og forklare benefaktiv-konstruksjonens
strukturelle og semantiske trekk gjennom tidene fra et interskandinavisk perspektiv. På
grunnlag av tekstdata fra 1700-tallet og framover blir både egenskaper i endring og stabile
egenskaper hos dobbelt objekt-konstruksjoner registrert. Resultatene sammenfattes i en
kronologisk taksonomi som gir en oversikt over konstruksjonens semantiske rekkevidde (hvilke
verb tillates i konstruksjonen) og syntaktiske restriksjoner (ordstilling, formelle typer av
indirekte objekt).
Referanser
Barðdal, Johanna, Kristian E. Kristoffersen & Andreas Sveen. 2011. West Scandinavian
ditransitives as a family of constructions. Linguistics 49:1, 53–104.
Colleman, Timothy. 2009. The semantic range of the Dutch double object construction: A
collostructional perspective. Constructions and Frames 1:2, 190-220.
Lundquist, Björn. 2014. Double object constructions: active verbs. Nordic Atlas of Language
Structures (NALS) Journal, Vol. 1, 136-145
Sæther, Kari-Anne. 2001. Dialektforskjeller i realiseringen av indirekte objekt. Tromsø:
Universitetet i Tromsø.
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Norsk øyhopping? En undersøkelse av topikalisering ut av adverbiale
leddsetninger
Ingrid Bondevik (NTNU)

INTRODUKSJON: I dette foredraget vil jeg presentere resultater fra en større
akseptabilitetsstudie av adverbiale øy-restriksjoner i norsk. Tidligere har det blitt hevdet at
topikalisering ut av adverbiale leddsetninger, som ellers antas å være en universell øyrestriksjon (Truswell, 2007; Stepanov, 2007), kan være akseptabelt i norsk (Engdahl, 1982;
Maling og Zaenen, 1982; Faarlund, 1992). Nyere forskning har sett på ulike øy-restriksjoner i
norsk (Kush, Lohndal og Sprouse, 2017; 2019), men dette har ikke blitt gjort i større skala for
adverbiale leddsetninger.
EKSPERIMENTENE: I denne studien har jeg undersøkt hvorvidt adverbiale leddsetninger
behandles som øyer i norsk. Dette ble eksperimentelt testet med akseptabilitetsvurderinger for
flytting fra adverbiale leddsetninger med tre ulike subjunksjoner som kjerne – om, når og
fordi i tre ulike eksperiment. I (1) er et eksempel på en testsetning med topikalisering fra en
«når»-leddsetning.
(1) John føler seg i god form når han drikker øl, men [whisky] blir han dårlig når han
drikker _ .
Eksperimentene følger metoden beskrevet i Kush et al. (2017; 2019) og Sprouse, Wagers and
Phillips (2012). Det vil si et 2x2-faktorielt design der øy-restriksjoner defineres kvantitativt
som en (over-lineær) interaksjonseffekt.
RESULTATER: Resultatene viser en signifikant interaksjonseffekt for alle øy-restriksjonene
som er testet (p < 0.001). Likevel er det store forskjeller mellom de ulike leddsetningene der
effektstørrelsen varierer (DD fra 0.397 – 1.032). I tillegg er den gjennomsnittlige skåren for
de ulike subjunksjonene statistisk signifikant forskjellig (p < 0.001). Videre er det også stor
inter- og intra-individuell variasjon akseptabilitetsvurderingene.
DISKUSJON: Det er først og fremst to funn som er særlig interessante: (1) hvorvidt flytting
ut av adverbiale leddsetninger ansees som akseptabelt, ser ut til å være avhengig av hvilken
subjunksjon som innleder leddsetningen. Dette peker i retning av at «adverbial» ikke er en
naturlig klasse for øyrestriksjoner siden norske morsmålsbrukere behandler de ulike
adverbiale leddsetningene ulikt. (2) Det er også betydelig variasjon på deltakernivå for hver
enkelt subjunksjon. Dette vitner om inkonsekvente akseptabilitetsvurderinger, både mellom
ulike deltagere, men også for hver enkelt deltager. Dette kan ingen av de gjeldende teoriene
forklare.
UTVALGTE REFERANSER:
Kush, D., Lohndal, T., and Sprouse, J. 2019. On the Island Sensitivity of Topicalization in
Norwegian: An experimental investigation. Language
Maling, J., and Zaenen, A. (1982). A Phrase Structure Account of Scandinavian Extraction
Phenomena. In J. P. and P. G.K. (Eds.), The Nature of Syntactic Representation.
Synthese Language Library (Texts and Studies in Linguistics and Philosophy) (Vol.
15). Dordrecht: Springer.
Stepanov, A. (2007). The End of CED? Minimalism and Extraction Domains. Syntax: A
Journal of Theoretical, Experimental and Interdisciplinary Research, 10(1), 80-126.
doi:10.1111/j.1467-9612.2007.00094.x
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En norsk kvantortypologi
Heming Strømholt Bremnes
NTNU
Det som i semantikken kalles kvantorer, er ei heterogen gruppe språklige uttrykk som
inneholder alt fra enkle determinativer, som ‘alle’, ‘noen’ og ‘fem’, til komplekse fraser som
består av både gradbøyde adjektiver og kvantifiserende nomen (se for eksempel Kinn 2001),
eksempelvis ‘de fleste’, ‘mindre enn fem og mer enn to’, ‘dusinvis av’ og ‘en lang rekke’.
Foruten disse D-kvantorene (Partee 1995) som modifiserer substantiv, finnes det også Akvantorer som kvantifiserer over hendelser, for eksempel ‘sjelden’, ‘flere enn fem ganger’,
‘mange ganger om dagen’ og ‘dobbelt så ofte som’. Felles for disse tilsynelatende svært
forskjellige språklige uttrykkene, er imidlertid at de refererer til mengder.
Det har lenge vært kjent at kvantorer i naturlig språk, utgjør en relativt liten delmengde av
alle logisk mulige kvantorer (Barwise og Cooper 1981, Keenan og Stavi 1986). I dette
pionerarbeidet ble de logiske egenskapene til denne delmengden karakterisert, og disse
egenskapene ble foreslått som semantiske universaler. I nyere tid har det vist seg at
universalene, som opprinnelig ble postulert med utgangspunkt i engelsk, er
bemerkelsesverdig stabile på tvers av språk, både når det gjelder semantisk innhold og
morfosyntaktisk realisering (Keenan og Paperno 2017).
På tross av interessen for tverrspråklig forskning på kvantorer det siste årtiet, samt den
betydelige rollen kvantorer har spilt i formalsemantikken (Partee 2013), finnes det foreløpig
ingen kvantortypologi for norsk. Spesielt mangler det ei klassifisering av de ulike typene
kvantifisering (eksistensiell, universell, proporsjonal, verdivurdering [value judgement] osv.),
samt ei kartlegging av de ulike måtene å generere komplekse kvantorer på. Med
utgangspunkt i den typologiske inndelinga til Keenan (2012), vil jeg derfor presentere ei
klassifisering av norske kvantorer med utgangspunkt i deres semantiske egenskaper, samt ei
kartlegging av de ulike morfosyntaktiske derivasjonene som gjør det mulig å referere til
mengder som ikke denoteres av enkle determinativer samt å beskrive forhold mellom
mengder.
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Flerspråklig praksis og språkideologi i barnehage og barnehagelærerutdanning
Edit Bugge, HVL
Carola Kleemann, UiT

Innlegget presenterer de tidligste arbeidsstadiene av et prosjekt om implementering av
språkpolitikk i barnehager og barnehagelærerutdanning i Sør-Afrika og Norge. Prosjektet
kombinerer dokumentanalyse av politiske styringsdokument, læreplaner og rammeplaner,
intervju med barnehagelærerstudenter og observasjon av språklig praksis og lingvistiske
landskap i barnehager i Vestkappregionen i Sør-Afrika og i Finnmark og på Vestlandet i
Norge. Materialinnsamlinga fra de norske barnehagene inngår mellom anna som del av WP3 i
Barnkunne (leda av Kleemann og Bugge).
Den norske Rammeplanen for barnehagen speiler et positivt syn på barns flerspråklighet og
flerspråklige identitet, og barns språklige retter i Norge er forankra i lovverk og internasjonale
forpliktelser. Etter innføringa av elleve-språkpolitikken i Sør-Afrika har de
utdanningspolitiske retningslinjene fremma «morsmålsbasert» (MT based) additiv
tospråklighet. Gjennom reguleringer prøver man slik å rette opp urett og språklig
undertrykking. Men både i Sør-Afrika og Norge er det fortsatt slik at ulike språk har ulik
status i makt- og prestisjehierarki, i barnehager og i samfunna rundt (Bloch et al 2010).
Målet med dette forskingsabeidet er å undersøke om og hvordan barns språkkompetanse og
språklige erfaringer blir møtt og synliggjort barnehagen.
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Om bortfall av feminin genus i nomenfraser i norsk som andrespråk
Av Astri Bakke Bø, masterstudent v/NTNU
Mitt masterprosjekt er utviklet fra Busterud, Lohndal, Rodina & Westergaard (2019) sitt
forskningsprosjekt om bortfall av bruk av feminin genus i Trondheim. Busterud et al. (2019)
har i sitt prosjekt undersøkt en mengde informanter i alderen 3-57 år med norsk som sitt
førstespråk (S1), mens jeg i mitt prosjekt har undersøkt tre søsken på 5, 7 og 9 år, som alle har
tysk som sitt førstespråk (S1) og norsk som sitt andrespråk (S2). I tillegg har de to eldste
informantene engelsk som sitt tredjespråk (S3). I prosjektet har jeg undersøkt om tendensen til
bortfall av hunkjønn, som Busterud et al. (2019) ser hos språkbrukere med norsk som S1, også
gjelder for språkbrukere som har norsk som S2. I tilknytning til dette har jeg tatt for meg
faktorene startalder for innlæring av norsk og transfer fra S1 og S3, og undersøkt om det kan
være en sammenheng.
Den eksperimentelle metoden jeg har brukt ble først utviklet og brukt i Rodina & Westergaard
(2015), og deretter ble en videreutviklet versjon brukt i Busterud et al. (2019). Det dreier seg
om et produksjonseksperiment i to deler. Eksperiment 1 måler bruken av grammatisk kjønn i
nomenfraser med ubestemt artikkel (en/ei/et), og i nomenfraser med bestemt artikkel (den/det)
og bestemt endingssuffiks, såkalt dobbel bestemthet (Busterud et al., 2019, s. 149).
Eksperiment 2 er derimot utformet til å teste informantenes sensitivitet overfor semantisk og
morfologisk (endinga -e) markert hunkjønn, da med utgangspunkt i fire underklasser av
feminine nomenfraser (ibid. s. 150).
Resultatene fra de to eksperimentene viser at tendensen til bortfall av hunkjønn i svært stor
grad gjelder for de tre informantene jeg har undersøkt. Tendensen er at det i all hovedsak er
hankjønn som overtar for hunkjønn. Ingen av de tre informantene brukte den ubestemte
hunkjønnsartikkelen ei, og ved avvik fra tradisjonell norsk dominerer bruken av den ubestemte
hankjønnsartikkelen en. Den bestemte hunkjønnsendinga -a ble i noen grad brukt av
informantene, og tendensen er at overensstemmende bruk av -a med tradisjonell norsk synker
med økende alder hos informantene. Hankjønnsendinga -en brukes hovedsakelig ved avvik fra
tradisjonell norsk, men det er også tendenser til bruk av nullending på substantiv som er like
på norsk og tysk. Dette kan tyde på en form for transfer fra S1 til S2. Bruken av nullending
stiger noe i takt med økende alder hos informantene. Når det gjelder informantenes sensitivitet
overfor semantisk og morfologisk markert hunkjønn, som ble undersøkt i eksperiment 2, er det
ingen klar tendens til at informantene oftere bruker -a i nomenfrasene som har
hunkjønnsmarkering.
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Testing, etikk og politikk – om språkprøver som verktøy i integreringspolitikken og om
språktesteres rolle
Cecilie Hamnes Carlsen, Høgskulen på Vestlandet
De siste ti-tjue årene har vi registrert en gradvis og betydelig endring i hvilken funksjon
språkprøver for voksne innvandrere har i samfunnet. Mens det å ta en språkprøve tidligere i
stor grad var et frivillig tilbud til de som ønsket å dokumentere språkferdighetene sine, har det
blitt stadig vanligere at det stilles eksplisitte språkkrav ikke bare ved ansettelse og opptak til
høyere utdanning, men også for permanent opphold og statsborgerskap (Shohamy &
McNamara, 2009). Denne gradvise endringen i funksjon fra å være døråpnere til samfunnet til
å bli portvakter som myndighetene bruker bevisst for å regulere innvandring, har vi sett både i
Norge og i Europa forøvrig. Det er likevel sjelden vi ser at begrunnelsen for å innføre
strengere krav er så tydelig knyttet til den innvandringsregulerende funksjonen som det vi
kunne lese på den norske regjeringens hjemmesider: «Justis- og beredskapsdepartementet har
sendt ut på høring en rekke tiltak for å stramme inn og gjøre det mindre attraktivt å søke asyl i
Norge» (regjeringen.no).
Alle språkprøver har konsekvenser for de som tar dem og for ulike deler av samfunnet.
Språktesting som fagdisiplin er derfor uløselig knyttet til verdispørsmål, til etikk og til
politikk (Shohamy, 2001; McNamara & Roever, 2008). Rådende definisjoner av validitet
omfatter de sosiale konsekvensene av prøvene (Messick, 1989), og de som jobber med
utvikling og validering, eller kvalitetssikring, av prøver, har derfor et ansvar som går ut over
det å sikre at prøvene som sådan holder høy faglig kvalitet. De har også et ansvar for hvordan
prøvene brukes i samfunnet, og for hvilke intenderte og uintenderte konsekvenser prøvene har
(McNamara & Ryan, 2011).
Med utgangspunkt i en fersk undersøkelse blant Europarådets medlemsland om bruken av
språkprøver i integreringspolitikken (Rocca, Carlsen & Deygers, 2019), vil jeg i dette
innlegget diskutere den krevende rollen de som utvikler språkprøver, har når de skal ta
Messicks definisjon av validitet alvorlig. For hva innebærer det å ta ansvar for bruken og
konsekvensene av prøvene? Hvor langt kan fagfolk gå i å uttale seg om det de oppfatter som
uetisk eller skadelig bruk av prøvene de lager? Bør fagfolk etterstrebe objektivitet og
nøytralitet i formidling av forskning, eller har de et ansvar, nettopp som fagfolk, for å uttale
seg tydelig også om spørsmål som beveger seg inn i det etiske og politiske?
Regjeringen. no. (2015).https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tiltak-for-a-mote-flyktningkrisen/id2469066/
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Fra skrift til tale – brevmateriale fra dansketiden som
utgangspunkt for forskning på historisk flerspråklighet
Nora Dörnbrack (NTNU)

Norske kystbyer som Trondheim tiltrakk europeiske innvandrere som den slesvigske Herman Hoë (1751–1837) gjennom handelsvirksomheten. Det internasjonale preget av denne
forretningen førte til hyppig språkkontakt mellom flere europeiske språk. Det som er igjen
av disse språkmøtene finner vi i form av brev på dansk, engelsk og tysk som er sendt til og
fra Hoë. Andre europeiske fremmedspråk som fransk eller latin kunne også finne inngang
i brevvekslingen gjennom sjangerbundne uttrykk.
Korrespondansen til Hoës familie fra 1700- og 1800-tallet vitner om språkkontakt og behovet for å kunne uttrykke seg flytende på flere språk. Med familien i Slesvig kommuniserte
Hoë gjennom hele sitt liv på høytysk. Derimot foregikk brevvekslingen med kjernefamilien
i Trondheim på dansk, med unntak av Hoës eneste sønn som i tillegg skrev på engelsk og
tysk. Talemålet med familien i Norge var derimot trolig en norsk dialekt.
I dette foredraget vil jeg presentere hvordan de skriftlige nedtegnelsene av Hoës familie
synliggjør den flerspråklige hverdagen deres. Jeg vil belyse hvordan materialet kan brukes
for å slutte seg til familiens daglige talemål og deres forhold til flerspråklighet på samfunnsnivå i både Slesvig og Trondheim. Videre vil jeg diskutere om språkbruken deres
førte til språkbevaring eller språkskifte i de ulike generasjonene. På grunnlag av resultatene vil jeg argumentere for at skriftlig brevmateriale egner seg for å trekke varsomme
slutninger om skrivernes talemål ut fra et sosiolingvistisk perspektiv.
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En analyse av ‘konseptuelt ordforråd’ fra to ordtilfang
Maria-Rosa R. Doublet, Høgskulen på Vestlandet
En kan definere en flerspråklig person som en som behersker flere språk som en integrert helhet.
Språkferdighetene er ikke en sum av to komplette eller ufullstendige enspråklige kompetanser,
men er satt sammen av alle språkene språkbrukeren snakker (Grosjean, 1998, s. 146). I norsk
kontekst er det gjort lite studier på ordforrådsutvikling hos flerspråklig barn (Sandvik, Garmann
& Tkachenko, 2014). Med denne presentasjonen vil jeg diskutere foreløpige resultater fra mitt
doktorgradsprosjekt, Språkutvikling hos flerspråklige barnehagebarn – en longitudinell studie.
Jeg stiller spørsmålet, hvordan påvirker flerspråklighet utgangspunktet for tidlig språkutvikling
hos barnehagebarn? Fremlegget vil ha fokus på hvordan ordforrådet er bygget opp av to språk,
og hvordan forholdet mellom produktivt og forståelses ordforråd kan være.
Prosjektets metode er todelt med en bildetest og videoobservasjon av lek. Jeg bruker
bildetesten, Cross linguistic lexical task (CLT), hvor hver språklig testvariant består av to
deltester, en for substantiver og en for verb som igjen er delt inn i en del som måler produktivt
ordforråd og en forståelses ordforråd i hver ordklassene. Testversjonene er utarbeidet med
bakgrunn i hvert språk og er ikke oversettelser (Haman et al., 2017). Informantene testes på sitt
førstespråk og på norsk. Den norske testen er utviklet av Simonsen, Hansen og Łuniewska
(2012).
Fra et teoretisk perspektiv er det å telle størrelsen på et ordforråd en måte å måle antallet
ord et barn forstår og kan ordlegge seg om. En enkel definisjon for hva et ord er, kan være at
det refererer til noe i verden, et objekt, en hendelse, en følelse, osv. Å lære seg et ord handler
om å lære seg tankerepresentasjonen for ordet, en tankerepresentasjon for meningsinnholdet og
en kopling mellom disse. For et enspråklig barn innebærer det å lære ett ord å forstå tre
komponenter sammen, uttrykket, representasjonen av meningsinnholdet og koplingen mellom
dem. For et tospråklig barn blir prosessen ofte to uttrykk for ordet, en tankerepresentasjon for
meningsinnholdet og to koplinger (Pearson, 1998, s. 350). I min beskrivelse av flerspråkliges
ordforråd bruker jeg begrepet ‘konseptuelt ordforråd’ for å referere til ordforråd som består av
ordtilfang fra ulike språk (Oller & Pearson, 2002, s. 11).
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Populærvitskapleg formidling om språkforsking – korleis og kvifor?
Rosa Doublet1, Else Berit Molde2, Randi Neteland2, Helga Mannsåker2og Ann-Kristin Molde.
1

Høgskulen på Vestlandet, 2 Universitetet i Bergen

Det digitale populærvitskaplege tidsskriftet Språkprat har vore på nett sidan september 2016,
og meir enn 85 korte tekstar om ny forsking på norsk/nordisk språk er publiserte på nettsida
www.språkprat.no. Tekstane er skrivne av alt frå erfarne professorar til nyuteksaminerte
masterstudentar. Vi legg vekt på at tekstane skal vere i ei språkdrakt som er forståeleg for alle
vaksne med interesse for emnet. I tillegg legg vi vekt på at tekstane skal ha fine og
interessevekkande bilete og illustrasjonar, og lettfattelege figurar og tabellar. Det inneber at vi
gjerne går fleire rundar med forfattarane før publisering. Per august 2019 har vi hatt over
50 000 besøkande på nettsida.
Kven når vi med slike tekstar på nett? Kva tekstar blir mest lesne? Og kva respons får
skribentane frå lesarar og fagmiljø? I innlegget fortel vi kva vi veit om lesarane av Språkprat,
og vi avslører nokre triks for å bli mykje lesen på nett. Vi gjer greie for arbeidsprosessen som
ligg bak nettstaden og tekstane, og vi argumenterer for kvifor språkforsking bør formidlast til
eit allment publikum. Hovudargumentet vårt er at god populærvitskapleg formidling aukar
samfunnsnytta av språkforskinga, sidan det «utbrer forståelse for [...] vitenskapelige og
kunstneriske metoder og resultater» (jf. Universitets- og høyskoleloven, §1-1).

Kjelder
Universitets- og høyskoleloven. (2005). Lov om universiteter og høyskoler (LOV-2005-0401-15). Henta frå: https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2005-04-01-15

34

Syntaktisk søk uten tårer:
Søketemplater for trebanken NorGramBank
Helge Dyvik og Paul Meurer
Universitetet i Bergen
Trebanken NorGramBank (ca. 90 mill. ord hvorav ca. 10 % nynorsk), utviklet i prosjektet
INESS, er en kilde til kunnskap om norsk skriftspråksyntaks. Tekstene er automatisk
analysert syntaktisk ved hjep av den komputasjonelle LFG-grammatikken NorGram (Dyvik &
al. 2016). Det kan søkes etter eksempler i trebanken ved hjelp av søkespråket INESS Search
(Meurer 2012). Selv om søkespråket har en grunnleggende enkel syntaks og dokumentasjon
av analysene er tilgjengelig, er analysene komplekse nok til å kunne utgjøre en barriere for
mange brukere ved noen fenomener. Et forholdsvis komplekst eksempel er søk etter det settet
av adjektiver som modifiserer et gitt substantiv attributivt eller predikativt. Søket kan ta
utgangspunkt i at substantiv og adjektiv har en unifisert verdi for kjønn (GEND) for å ivareta
samsvarsbøyning. Søk etter eksempler på adjektiver som modifiserer et substantiv, f.eks.
‘trønder’, kan da formuleres slik (der variabelen #g_ er den felles verdien av GEND):
#x_ >PRED #p & #x_ >ATYPE & #x_ >GEND #g_ & #y_ >PRED 'trønder'
& #y_ >(NTYPE NSEM) & #y_ >GEND #g_
Dette er den enkleste formuleringen; for å dekke ytterligere eksempler, der f.eks. substantivet
inngår i en koordinasjon, m.m., kan søkeuttrykket bli enda mer komplekst. Dette kan lett bli
en barriere for brukerne.
I samråd med leksikografer i samarbeidende prosjekter har vi utviklet et hjelpemiddel kalt
søketemplater for å overstige denne barrieren. Søketemplater er ferdig formulerte søkeuttrykk
med parametre der brukeren kan legge inn relevant informasjon, for eksempel bestemte ord
det skal søkes etter. Templatet for søk etter adjektivene som modifiserer et substantiv, heter
N-adjmod(@N), der ‘@N’ er parameteren som skal gis ett eller flere substantiver som
verdi. Brukeren trenger bare å angi verdien trønder i grensesnittet, så er resultatet en liste med
følgende adjektiver, med frekvenser angitt og lenker til eksemplene: aldrende, atletisk,
beklagende, fisefin, flott, fornøyd, forstandig, fotballinteressert, godslig, harry, høy, intrigant,
irritert, kortvokst, lidende, liten, overbærende, pålitelig, rasende, rørslig, sinna, småvokst,
snill, stor, storvokst, svær, tett, traust, treg.
Vi vil presentere grensesnittet for bruk av slike søketemplater, der det også finnes en mulighet
for å bygge flere templater sammen til ‘ordskisser’, og gi noen eksempler. Dokumentasjon av
søketemplatene finnes i Dyvik og Meurer (2018).
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Individuell variasjon i et tospråklig samfunn: Inputdata og forklaringsmodell
Kristin Melum Eide (NTNU og Høgskolen i Østfold) og Arnstein Hjelde (Høgskolen i Østfold)

Individuell språklig variasjon er av mange ulike slag. En språkbruker tilpasser språket sitt
etter den hen snakker til, og bruker andre språklig trekk når hen snakker til en voksen
enn et barn («barne-retta tale»), til en fremmedspråklig («utledning-retta tale») eller en
innfødt. Folk som tror at de snakker med en robot (såkalte «Wizard-of-Oz-samtaler»,
ordlegger seg annerledes enn når de vet at de snakker med et menneske. Vi har ulike
språklige registre som tilpasses situasjonen, ikke bare i valg av ulike ord, men også i mer
eller mindre bevisste valg av spesifikke konstruksjoner og grammatiske trekk.
Videre kan språket endres i løpet av livet; språkbrukeren kan endre språklige
trekk fra ungdom til voksen alder, f.eks. på grunn av utdanning og livssituasjon («age
grading»). Tospråklige kan dessuten miste deler av (første-)språket sitt på grunn av
redusert input og mangel på situasjoner der språket kan praktiseres. I slike tilfeller kan
en snakke om språktap, eller attrisjon.
Alle disse ulike typene av individuell variasjon er vanskelig å skille fra hverandre
både i praksis og prinsipielt, men om en trekker en sammenligning fra aktive og passive
vokabular til aktive og passive grammatikker, kan en begynne å nærme seg en modell der
de ulike typene av intra-individuell variasjon kan beskrives. En slik modell krever at en
«grammatikk» beskrives som et mindre og mer lokalt system enn «grammatikken for
norsk»; og at «norsk» heller er et sett av mindre grammatikker som kan eksistere samtidig
i språkbrukerens sinn. For tospråklige vil dette settet bestå av grammatikk(-fragmenter)
fra to språk, der en del av grammatikkene vil være veldig forskjellige, andre veldig like.
I dette foredraget bruker vi et korpus som består av opptak av norskamerikanere
over en periode på mer enn 75 år og tre generasjoner. De tidligste opptakene er fra 40tallet (Haugen 1953), videre har vi Arnstein Hjeldes opptak fra 80- og 90-tallet og til slutt
CANS-korpuset (Johannessen 2015). Samtidig som vi utforsker spesifikke fonologiske,
morfologiske og syntaktiske trekk og hvordan disse endrer seg fra en generasjon til den
neste, ser vi hvordan dette språksamfunnet, en norsk diaspora, fra 1850-tallet av bidro til
en bred variasjon i input gjennom ulike varianter av norsk. Bibelen, salmer, aviser,
skjønnlitteratur, populærkultur og ulike dialekter i grendelaga på prærien opprettholdt
et bredt utvalg av ulike varianter av norsk, og ga et rikholdig reservoar å øse av for den
som ville benytte seg av ulike norske registre. Etter hvert som denne variasjonen i norsk
input erstattes av engelsk input, ser vi hvordan muligheten for ulike norske registre
snevres inn, og reservoaret for både aktive og passive norske språktrekk krymper.
I andrespråkinnlæring gjøres det noen ganger et poeng av at input må være så ren
og konsistent som mulig, og at variasjon vil utgjøre en type støy som hemmer effektiv
innlæring. I dette språksamfunnet som vi studerer, ser det ut til at variasjon en styrke og
kanskje til og med en forutsetning for å opprettholde et robust nedarvingsspråk; så lenge
denne variasjonen i input finnes, kan språkskifte og attrisjon avverges. Dersom vår
forklaringsmodell har noe for seg, betyr det at en variert og rikelig input i et språk kan
være vel så viktig som ensretting, drilling, og praktisk øvelse.
Referanser:
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Argumentstruktur i samansetjingar med verbalsubstantiv
Ragnhild Eik, UiO
Ord som handteikning og problemløysing har lenge vore sentrale i studiet av germansk
morfosyntaks fordi dei tar opp tilhøvet mellom argumentstruktur over og under setningsnivå.
Ein annan interessant eigenskap ved slike ord er at dei kombinerer samansetjing og avleiing,
og ein tredje eigenskap, som ikkje har blitt tilstrekkeleg vektlagt i den teoretiske litteraturen,
er at dei framviser ei overveldande fleirtydigheit. Dette er illustrert for handteikning i (1).
(1)
a.
b.
c.
d.

hand-teikn-ing
ei teikning teikna for hand
ei teikning av ei hand
ei teikning på ei hand
ei teikning laga mens ein tenkte på ei hand1

e.
f.
g.
h.

det å teikne for hand
det å teikne ei hand
det å teikne på ei hand
det å teikne mens ein tenker på ei hand

Handteikning kan tolkast på minst dei åtte måtane i (1a-h), avhengig av den grammatiske og
pragmatiske konteksten. Kva ligg til grunn for denne fleirtydigheita, og korleis er ho
avgrensa? Eg vil vise at fleirtydigheita skal forklarast av nøyaktig to faktorar: For det første er
høgreleddet teikning eit nominal som er tvitydig mellom ei såkalla resultattolking («ei
teikning»), som i (1a-d), og ei prosesstolking («teikning av X », «det å teikne X»), som i (1eh). For det andre er det ein underspesifisert relasjon mellom venstreleddet hand- og
høgreleddet teikning. Dette er ein generell eigenskap ved samansetjingar (jf. gulltre, som kan
tyde «tre av gull», «tre som gror gull», «tre som er godt som gull», osb.). Saman gjer desse to
faktorane greie for dei ulike tolkingane i (1). Under denne analysen er altså fleirtydigheita
forventa basert på det vi elles veit om nominaliseringar og samansetjingar. Denne analysen er
langt enklare enn analysane som har blitt foreslåtte i seinare år av mellom andre Harley
(2009) og Alexiadou (2017) for engelsk, men liknar på tidlegare analysar av Allen (1978),
Selkirk (1982) og Grimshaw (1990).
Dei siste ti åra har vi sett ei stormande utvikling i forskinga på argumentstruktur, og eg
vil vidare vise at norske data kan spele ei avgjerande rolle her. Andre analysar av
samansetjingar med nominalisering får nemleg problem med døme som (2), ettersom dei på
ulikt vis predikerer at objektet (her føter, tennene, Mjøsa) må realiserast inni samansetjinga.
Dei norske døma i (2) er moteksempel til dette, som påpeika allereie av Lødrup (1989).
(2) a. handteikning av føter

b. fluorbehandling av tennene2

c. kveldskryssing av Mjøsa

I foredraget viser eg korleis min analyse gjer greie for slike data ved å tillate rett mengde
fleksibilitet. Foredraget bidreg slik med analysar av eit sett med data som har fått lite
merksemd så langt, og viser at norske data har viktige konsekvensar for teoriar om
argumentstruktur på ordnivå. Foredraget byggjer vidare på doktorgradsarbeidet mitt (Eik
2019). Referansar: Alexiadou (2017) On the complex relationship between deverbal
compounds and argument supporting nominals. Allen (1978) Morphological Investigations.
Eik (2019) The Morphosyntax of Compounding in Norwegian. Grimshaw (1990) Argument
structure. Harley (2009) Compounding in Distributed Morphology. Lødrup (1989) A note
on compounds and subcategorization. Selkirk (1982) The syntax of words.
1

For tolkinga i (1d) og (og liknande for 1h) kan ein sjå for seg følgjande scenario: Kari tenker alltid på hender og
føter. Ho likar også å teikne, og når ho teiknar, tenker ho anten på hender eller føter. Med denne kunnskapen i
mente, peikar Ola på ei av teikningane til Kari og spør: «Er dette ei handteikning eller ei fotteikning?» Med
andre ord, «Tenkte du på hender eller føter då du laga denne?».
2
Eksempel frå Lødrup (1989).
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Den egentlige da-og-når-regelen
Pål Kristian Eriksen, Språkrådet

Den såkalte da-og-når-regelen («den gang da, hver gang når») er et av de mest klassiske
eksemplene på preskriptive regler i norsk grammatikk – og som så mange andre preskriptive
regler finner den ingen støtte i deskriptiv lingvistikk. Regelen er ment å definere distribusjonen
av subjunksjonene da og når i fortidige adverbiale leddsetninger, men sjøl om når nok er
enerådende ved habituelle / iterative eventer («hver gang når»), ser det i realiteten ut til å være
fritt valg mellom da og når ved enkelteventer («den gang da»).
Eller det liker i alle fall vi deskriptivister å tro. Men hvis vi går bruken av da og når ved
enkelteventer nærmere etter i sømmene, så viser det seg faktisk å være en del tilfeller der vi kun
kan bruke den ene av de to subjunksjonene. Ta som eksempel setningene nedenfor:

(1a)

Jeg satt og så på TV da jeg hørte et skrik fra naboleiligheten.

(1b)

Jeg satt og så på TV når jeg hørte et skrik fra naboleiligheten.

Setning (1a) åpner opp for ei lesning der det er ny og overraskende informasjon at taleren hørte
et skrik fra naboleiligheten. Denne lesninga er derimot utelukka i setning (1b) – den åpner
snarere for ei lesning der det allerede er kjent at jeg-personen hørte et skrik, og den nye
informasjonen er hva vedkommende holdt på med på det tidspunktet.
Ved siden av eksempler som (1a-b) finnes det også flere andre typer tilfeller av at den ene av de
to subjunksjonene blir utelukka til fordel for den andre. Felles for alle er at de hovedsakelig kan
beskrives ved hjelp av informasjonsstruktur, dvs. hva som er kjent og hva som er ukjent
informasjon i den gitte setninga. Kanskje finnes det derfor en felles regel her, en deskriptiv regel,
men den må i så fall formuleres på en ganske annen måte enn den klassiske preskriptive regla.
Jeg vil i mitt foredrag gå gjennom eksempler på slike setninger, analysere semantikken og
informasjonsstrukturen i dem, og se hvilke fellestrekk som kommer fram (uten at jeg kan love å
få presentert noen enhetlig regel på det nåværende tidspunkt). Jeg vil også trekke linjer til andre
typer leddsetninger der informasjonsstruktur spiller en rolle for subjunksjonsvalg og syntaks.
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Hvorfor deltok ikke alle kommuner i skolebarninnsamlinga?
Om en kommune på Agder som ikke bidro til stedsnavninnsamlinga på 1930-tallet
Tom Flaten, Universitetet i Agder

Bidrag til MONS 18
Dette bidraget vil presentere et pågående forskningsprosjekt om skolebarninnsamlinga av
stedsnavn på Agder. Prosjektet er i en tidlig fase, og jeg vil presentere arbeidet og noen funn
så langt.
Skolebarninnsamlinga var ei omfattende innsamling av stedsnavn. Skolebarn i
landkommunene skulle samle inn stedsnavn fra gården de hørte til. Innsamlinga ble initiert og
gjennomført under ledelse av professor Gustav Indrebø ved den daværende
Folkeminnesamlingi på Bergen Museum på begynnelsen av i 1930-tallet (Nes, 1975;
Hallaråker, 1997).
De fleste landkommunene på Agder leverte skolebarnlister, og disse har vært brukt av flere
forskere opp gjennom åra. Men noen kommuner bidro ikke, og det interessante spørsmålet
ble: Hvorfor deltok ikke alle kommunene i skolebarninnsamlinga? Hvilke grunner kunne
ligge til grunn for at noen valgte å ikke bidra?
Jeg kommer til å se nærmere på én bestemt kommune som ikke deltok. Nes (1975) pekte på
flere mulige grunner til at noen kommuner ikke sendte inn skolebarnlister, men jeg fant ut at
ingen av disse grunnene gjaldt for den aktuelle kommunen. I stedet kan det se ut som
professor Indrebø og målsaken kan ha vært årsaken. Indrebøs mange offentlige strider for
målsaken er velkjent (Venås, 1984). Ble det dermed ei politisering av skolebarninnsamlinga?
Og kan det samme eventuelt ha skjedd i flere av de andre kommunene som ikke deltok? Det
er spørsmål jeg ønsker å belyse i dette prosjektet.

Litteraturliste:
Halleråker, P. (1997). Innføring i stadnamn.
Nes, O. (1975). "Ei halvgløymd stadnamnsamling" i Språknytt 3/1975.
Venås, K. (1984). For Noreg og Ivar Aasen. Gustav Indrebø i arbeid og strid.
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Kommunenes målform
Hvilken målform bruker kommunene på sine nettsider?
Tom Flaten, Universitetet i Agder
Magnhild Vollan, Universitetet i Agder

MONS 18
Sammendrag
Dette innlegget vil presentere et pågående forskningsprosjekt om kommunenes målform.
Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom fire forskere på Universitetet i Agder. Vi ønsker å
belyse situasjonen knytta til vedtatt kommunal målform og administrativ målform brukt på
kommunenes nettsider.
Høsten 2019 har vi kartlagt nettsidene til alle de 270 kommunene som enten har vedtatt
nynorsk som målform eller som har vedtatt å være språklig nøytrale. Vi har registrert hvilken
målform som er brukt på nettsidene. Vi ønsker her å presentere og drøfte resultatene. Hvilken
bruk av målform ser vi i kommunene i dag?
Samtidig ønsker vi å se framover. Hva vil de nye kommunene velge? De mange
kommunesammenlåingene vil gi betydelige endringer i målformlandskapet. De siste åra har
mange av de nye, kommende kommunene gjort sine foreløpige vedtak om målform, under til
dels sterk debatt, og kritiske røster sier at nynorsken er trua (Lilleholt og Kihl, 2014).
Prosjektet vil derfor fortsette kartlegginga neste år når den nye kommuneinndelinga er
iverksatt.

Litteraturliste:
Lilleholt og Kihl (2014). Rapport om kommunereforma – frå Askvoll til Åseral. Noregs
Mållag.
Mållova. (1980). Lov om målbruk i offentleg teneste (LOV-1980-04-11-5). Henta fra
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Målvedtak i kommunar og fylkeskommunar (2007). Forskrift om målvedtak i kommunar og
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Engelsk «DO» og norsk «GJØRE»: når er de hjelpeverb, når er de leksikalske verb og
når utgjør de en mellomting?
Thorstein Fretheim, NTNU
Nøkkelord: hjelpeverb, pro-verb, intonasjon
Hva er de nødvendige og tilstrekkelige kriteriene for å skille forekomster av hjelpeverbene do
og gjøre ut fra de liktlydende leksikalske verbene på formelt grunnlag, og hvilken funksjon
har do og gjøre i rollen som ekte hjelpeverb?
Det engelske og det norske hjelpeverbet er ikke to-verdige predikater. De er ikke
predikater i det hele tatt. Komplementet til hjelpeverbet er følgelig ikke et objektargument.
Hjelpeverbets eneste semantiske rolle er å kode en beskjed om at ytringens informasjonsfokus
er begrenset til sannhetsverdien til den uttrykte proposisjonen, enten (a) en påstand om at den
er sann, (b) et spørsmål om den er sann, eller (c) et ønske om at den blir gjort sann.
Hjelpeverbet fokuserer på den positive eller negative polariteten i begge språk, og gjør ikke
noe mer enn det. Jeg skal argumentere for en analyse som samsvarer med dette synet.
De dynamiske handlingsverbene do og gjøre er oftest anaforiske uttrykk (pro-verb) i
verbalfraser som foruten verbet består av en pro-form som representerer en abstrakt entitet (it,
that eller so på engelsk – det på norsk). Dette innebærer at adressaten må overføre begrep fra
en diskursantesedent til denne typen anaforisk verbalfrase i den pragmatiske fasen av arbeidet
med å forstå ytringens innhold. Merkelappen «hjelpeverb» passer derfor nesten like bra på
disse pro-verbene som på det ekte hjelpeverbet i en engelsk setning som She didn’t.
Norske setninger med det leksikalske verbet gjøre kan se ut til å ha samme syntaktiske
form som setninger med hjelpeverbet gjøre, i motsetning til engelsk do, som opptrer i visse
syntaktiske konstruksjoner som hjelpeverb, og i andre når det er leksikalsk verb. Gjorde i Han
gjorde det og Gjorde han det? er enten hjelpeverb eller leksikalsk pro-verb, men det er likevel
ingen grammatisk nøytralisering her, for i talespråket blir det betont når gjøre er hjelpeverb,
men trykklett når det er leksikalsk verb, noe som også gir syntaktiske forskjeller ved
negasjon: Han gjorde ikke det vs. Han gjorde det ikke; Gjorde han ikke det? vs. Gjorde han
det ikke?. Hva de intonologiske kontrastene innebærer semantisk sett, vil bli forklart.
De anaforiske verbalfrasene do it/that/so og gjøre det med pro-verbet do/gjøre kan
forbindes like gjerne med et intransitivt som et transitivt verb i en diskursantesedent. Det er
altså ikke slik at do og gjøre knyttes til et transitivt verb og den pronominale utfyllingen til et
objektargument. B1 og B2 i replikkvekslingen nedenfor har ikke samme innhold. Verbalfrasen
i B2 må relateres til det intransitive antesedentverbet protestere/object i ytringen til A, et
predikat som ikke er statisk, i motsetning til føle og feel like.
A: Jeg følte at jeg burde protestere. / I felt like objecting.
B1: Gjorde du DET? / DID you?
(finitt hjelpeverb: «Følte du det?»)
B2: GJORDE du det? / Did you DO that? (anaforisk gjorde og infinitt do: «Protesterte du?»)
Konklusjonen blir at verbet do i de anaforiske verbalfrasene do it, do that, do so befinner
seg i en posisjon mellom det utvetydige finitte hjelpeverbet som utelukkende representerer
polaritetsfokus, og det regulære transitive verbet do. Det siste har vi i We did three songs,
hvor do ikke er et pro-verb, men et leksikalsk verb som kan bety noe i retning av «utføre»,
«gjennomføre», og i dette tilfellet «synge» eller «skrive» (avhengig av kontekst, men ikke av
innholdet i en diskursantesedent). Tilsvarende har vi et ikke-anaforisk leksikalsk verb gjøre i
Julia gjorde oppgavene og De gjorde mye godt, samt i den semantisk nærliggende
kausativfunksjonen til gjøre: Streiken gjorde at vi måtte endre planene våre.
Jeg har ikke tatt på meg oppgaven å reflektere omkring de leksikalske relasjonene
mellom de tre beskrevne funksjonene til do og gjøre: det rene hjelpeverbet, det transitive,
ikke-anaforiske leksikalske verbet og pro-verbet som ser ut til å befinne seg i en
mellomposisjon.
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Norske stadnamn – en ny ressource for stednavne
På stednavnefeltet har Norge været ret nødlidende. Navneforskning var tidligere udført decentralt
ved universiteterne, decentralt og uden koordination. Meget af norsk navneforskning bestod af
indsamling af lokale udtaler af stednavne til brug for retskrivning. Lokalisering og historicitet
(historiske skrivemåder) kom i anden og uprioriteret række. Alle norske stednavneressourcer er
derfor spredte, og ofte forekommer de kun i papirform. De digitale ressourcer der eksisterer er ikke
koordinerede og kan ikke fremsøges og udforsket fra et samlet udgangspunkt.
Nutidens krav til en stednavneressource er langt fra blot udtale. Elementer som: lokalisering,
punktfæste, historicitet og oprindelse er nødvendige for at få til en ressource som kan bruges, ikke
blot af sprogforskere, men også historikere, arkæologer og biologer, og til almen interesse, så som
skoleprojekter, slægtsforskning og lokalhistorie.
En af Språksamlinganes hovedopgaver i forbindelse med overføringen af de sproglige samlinger fra
Universitetet i Oslo til Universitetet i Bergen, var at sætte fokus på stednavne. Norske stadnamn er
blot første skridt på vejen til en samlet, national norsk stednavneressource. I Norske stadnamn
samles de enkelte hovedkilder til stednavne: matrikler, Bustadnamnregisteret, Herredsregisteret,
Ryghs Norske Gaardnavne, stednavne fra Statens kartverk, m.m. I portalen bliver det muligt at
udvælge de kilder man ønsker at arbejde med og fremsøge de stednavne man tænker at undersøge –
samlet i én ressource.
Norske stadnamn er en gratis ressource til brug for alle og data kan anvendes af alle portal,
download og gennem API. Ressourcen bliver Språksamlinganes første linked open data satsning.
Oplægget vil fokusere på baggrundsarbejdet i forbindelse med dataraffinering, dataløsningsudvikling
samt udfordringer og fordele ved en kildeorienteret løsning. Portalen vil kort præsenteres og de
videre skridt frem mod andre løsninger ridses op.
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Planlagt sosiolingvistisk variasjon i teateret i 1951
Ragnhild Gjefsen, stipendiat i teatervitskap ved Universitetet i Bergen
Konvensjonar for kva som blir rekna for å vere eit naturleg og truverdig scenespråk er i stadig
endring. Dette innlegget ser nærmare på det tala teaterspråket på 1950-talet, med
utgangspunkt i En handelsreisendes død, sendt på NRK Radioteateret i 1951.
Gjennom konkrete døme ønsker eg å danne eit bilete av kva teatrale og sosiolingvistiske trekk
som sto i fokus i scenespråket i midten av førre hundreår, og vise korleis idealet om scenisk
naturlegheit endrar seg i eit diakront perspektiv. Materialet er ein del av eit pågåande
tverrfagleg forskingsprosjekt om norsk scenespråk, der eg ser på til saman åtte iscenesettingar
frå 1930-, 50-, 70- og 90-talet.
Konvensjonen om naturlegheit er sterk knytt til fleire teatersjangrar, til dømes innanfor
realismetradisjonen og ein psykologisk-realistisk spelestil. At publikum godtar illusjonen, blir
ofte forklart som at dei opplever ein høg grad av identifikasjon med karakterane – det vil seie
aksepterer som truverdige menneske. Talespråket er med på å bygge denne identifikasjonen.
Innlegget skal ta for seg korleis aktørane i En handelsreisendes død, 1951 nyttar
samantrekkingar og innskotne småord for å sette eit munnleg preg på planlagt tale. Denne
strategien kan oppfattast som eit verkemiddel for å skape scenisk naturlegheit. Funna mine
viser òg at det er ein skilnad mellom scenespråket før og scenespråket etter krigen. Det har
mellom anna funne stad ei nedtoning av det vi i dag oppfattar som spesielt teatrale trekk.
Dette tyder på at radioteateret med denne oppsettinga har bevega seg over i eit nytt
scenespråkideal. Diskursmarkørar som lissom og all right blir nytta både for å plassere
karakterane sosialt og for å markere eit skile mellom dei ulike generasjonane i
karaktergalleriet.
Det er til no gjort lite forsking på variasjon og stilisering i norsk scenespråk. Men det er høgst
relevant å sjå etter sosiolingvistiske trekk i teateret, da det er på dette språklege nivået at
fiksjonen blir konstruert. Sosiolingvistikken gir med andre ord teatervitskapen eit verktøy for
å studere korleis aktørane nyttar scenespråket til å bygge psykologisk karakter. Også i
språkvitskapeleg samanheng vil det vere interessant å sjå på scenekunstnaranes medvitne
forhold til språkets funksjonar, til dømes når det gjeld kva markørar dei vel å legge inn og
framheve for å formidle ein bestemt karakter til publikum.

Utvald litteratur
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Cambridge University Press.
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Practice. Stockholm: Almqvist &Wiksell International.
Thøgesen, Jacob, Nikolas Coupland, og Janus Mortensen (red.). 2016. Style, Media and
Language Ideologies. Vol. 3, Standard language ideologies in contemporary Europe.
Oslo: Novus Press.
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Blir polske norskstudenter vippet av pinnen av norske metaforer?
En studie av polske studenters forståelse av hverdagslige metaforiske uttrykk.
Anne Golden & Oliwia Szymanska, Universitetet i Oslo.
I dette innlegget presenterer vi en studie hvor vi har undersøkt i hvilken grad mer eller mindre
ekvivalens med S1-metaforer hjelper studenter og i forståelsen av metaforiske uttrykk når de lærer et fremmedspråk. Det teoretiske rammeverket som studien bygger på, består blant annet av
kognitiv metaforteori slik den er formulert av Lakoff og Johnson (1980, 1999), samt teorien om
tverrspråklig innflytelse utviklet bl.a av Jarvis (2008, 2017). Datamaterialet vårt kommer fra
Warszawa, der universitetsstudenter på bachelorprogrammet i norsk har fylt ut en flervalgsoppgave med norske metaforiske uttrykk. Uttrykkene ble tidligere valgt ut fra norske lærebøker i
samfunnskunnskap til Goldens studie fra 2005, der hun undersøkte forståelse av metaforiske utrykk blant minoritetselever i ungdomsskolen bosatt i Norge.
I den polske studien er metaforene delt inn i tre grupper: norske uttrykk med direkte,
semidirekte og ingen ekvivalenter i polsk. Før testen fikk studentene beskjed om å supplere svarene med tilleggsinformasjon om de visste svaret eller om de bare gjettet. Resultatene ble senere
sammenlignet med resultatene fra 2005-studien for å se om de forskjellige læringskontekstene (å
lære norsk som andrespråk eller som fremmedspråk) ga de samme resultatene. Vi undersøkte altså nå om uttrykk med direkte eller semidirekte motsvarighet i polsk førte til best resultater på
testen, dvs om forståelsen av de norske utrykkene så ut til å være avhengig av en slags ekvivalens i polsk. Dette viste seg ikke alltid å være tilfelle.
Studien i sin helhet retter altså fokuset mot forståelse av metaforiske uttrykk i to forskjellige læringskontekster. I den første, dvs. andrespråkskonteksten, så det ut til at S1 var et viktig
redskap for de elevene som selv mente at S1 var det språket de kunne best. Dessuten var de
metaforiske uttrykkene i utgangspunktet viktige for forståelsen av innholdet i lærebøker som
igjen var viktig for skoleprestasjon. Den andre, dvs fremmedspråkskonteksten, er annerledes.
Studenter er mer avhengige av innputt fra det undervisningsmaterialet de blir utsatt for i selve
norskundervisningen for å bli kjent med uttrykkene. Man kan diskutere hva som bidrar mest i
forståelsen av dagligdagse metaforiske uttrykk, om det f.eks. er kjennskap til metaforiske uttrykk
i førstespråket, om det er daglig kontakt med målspråket eller om det er spesiell interesse for
språk som igjen fører til en bedre metalingvistisk kompetanse. Hensikten med innlegget er også
å argumentere for viktigheten av å utvikle metaspråklig kompetanse og metaforisk bevissthet i
klasserommet.
Golden, Anne (2005). Å gripe poenget. Forståelse av metaforiske uttrykk fra lærebøker i samfunnskunnskap hos minoritetselever i ungdomsskolen. Oslo: UniPub Acta Humanoria, nr. 227.
Jarvis, Scott & Aneta Pavlenko (2008). Crosslinguistic Influence in Language and Cognition.
London/New York: Routledge.
Jarvis, Scott (2017). Transfer: An Overview with an Extended Scope. I A. Golden, S. Jarvis, K..
Tenjford, (red.), Crosslinguistic Influence and Distinctive Patterns of Language Learning. Findings and Insights from A Learner Corpus. Bristol: Multilingual Matters.
Lakoff, George & Mark Johnson (1980). Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago
Press.
44
Lakoff, George & Mark Johnson (1999). Philosophy in the Flesh. New York: Basic Books.

“There is still always a wall…”
- Internasjonalt tilsette i spennet mellom norsk og engelsk i akademia (NINjA)
Ann-Kristin H. Gujord, Else Berit Molde, Anna-Marie Kjøde Olsen og Ilka Wunderlich ved
Universitetet i Bergen
Mange internasjonalt tilsette i akademia lever i ei verd der engelsk språk står sterkt og
behovet for norskkunnskap varierer. Sjølv om det i dag er mykje diskusjon rundt språkleg
praksis i akademia, særleg med vekt på bruk av norsk og engelsk, er det knapt med forsking
på språkbruken til dei internasjonalt tilsette. Dette er ei spesiell gruppe høgt utdanna
innvandrarar som ser ut til å tilhøyra ein sektor som er meir eller mindre fråkopla krava til
språkopplæring som innvandrarar utanfor akademia opplever.
I NINjA-prosjektet undersøkjer me bruken og behovet for norsk blant internasjonalt tilsette på
norske universitet og høgskular og kva for plass og vilkår det norske språket har hos denne
spesielle gruppa andrespråksinnlærarar. Prosjektet har både ei kvantitativ og ei kvalitativ
tilnærming og baserer seg på data frå ei elektronisk spørjeundersøking med nesten 1600
respondentar og 25 semistrukturerte djupneintervju.
I dette innlegget vil me presentera den kvalitative delen av NINjA-prosjektet. Me vil kort
gjera greie for tidlegare relevant litteratur før me presenterer det metodiske grunnlaget for
innhenting, gjennomføring og analyse av intervjudataa. Sentrale stikkord her er narrativ
analyse og Grounded theory, og me vil diskutera korleis me kan få innsikt i dei internasjonalt
tilsette sine opplevingar og språklege erfaringar gjennom analyse av djupneintervjua.
Hovudfokuset vil vera gjennomgang av utvalde analyserte intervju. Spørsmål me vil sjå
nærare på, er knytt til den daglege bruken av norsk og engelsk i ulike situasjonar på og
utanfor arbeidsplassen. Kva er motivasjonen for å læra seg norsk eller ikkje? Kva
forventningar til språkbruk møter dei internasjonalt tilsette på institusjonane? Korleis
forklarer dei språkvala sine, og kva kjensler og reaksjonar gir dei uttrykk for i intervjua?
Relevant litteratur
Kirilova. M. (2017). Does Danish make a difference? International university employees’
needs for learning and using Danish. Innlegg presentert på Nordand 13 ved Vasa universitet
Merika, J. (2014). Linguistic realities at the University of Copenhagen. Parallel language use
in practice as seen from the perspective from international staff. I A. K. Hultgren, F.
Gregersen, J. Thøgersen & H. Haberland (red.), English in Nordic Universities: Ideologies
and Practices. Amsterdam: Benjamins
Mortensen, J. (2018). 'Don’t bother learning Danish’ – Exploring language ideological
discourses about the (ir)relevance of Danish for transnationally mobile employees in
Danish academia. Innlegg presentert ved Universitetet i Bergen
Pavlenko, A. (2007). Autobiographic narratives as data in applied linguistics. Applied
linguistics, 28(2), 163–188
Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research Techniques and Procedures
for Developing Grounded Theory. Thousand Oaks, CA Sage
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I kva grad kan og bruker internasjonalt tilsette i akademia norsk? (NINjA)
Ann-Kristin H. Gujord, Else Berit Molde, Anna-Marie Kjøde Olsen og Ilka Wunderlich ved
Universitetet i Bergen
I NINjA-prosjektet undersøkjer me bruken og behovet for norsk blant internasjonalt tilsette på
norske universitet og høgskular og vilkåra deira for norskspråkleg utvikling. Internasjonalt
tilsette er ei særskilt gruppe andrespråksinnlærarar som skil seg frå andrespråksinnlærarar elles
ved at dei er høgt utdanna, har komne i jobb før dei har tileigna seg språket i samfunnet og fordi
det engelske språket har ein særskilt posisjon i sektoren dei høyrer til.
NINjA-prosjektet er høgst relevant for den stadig aktuelle og pågåande diskusjonen om det
norske språket sin plass og status i akademia.
Kva for plass og vilkår det norske språket har blant denne gruppa tilsette, undersøkjer me med
både gjennom ei kvantitativ tilnærming (spørjeundersøking) og ei kvalitativ tilnærming
(intervju).
Internasjonalt tilsette betyr i denne samanhengen tilsette utan norsk, dansk eller svensk som
førstespråk. Dei har anten fast eller mellombels tilsetting i ei vitskapleg, administrativ eller
teknisk-administrativ stilling.
Dette innlegget vil byggja på den kvantitative delen av prosjektet. Me vil presentera resultata
frå ei elektronisk spørjeundersøking som 1578 tilsette frå 12 ulike universitet og høgskular har
svara på gjennom SurveyXact. Spørsmåla i spørjeundersøkinga dreiar seg mellom anna om
kunnskapar i norsk som ein har og/eller kunne tenkja seg å ha, motivasjon for språklæringa,
opplæringsvilkår på arbeidsplassen, fokus på norsk frå arbeidsgjevar si side både før, under og
etter tilsetting og den daglege bruken av norsk og engelsk på arbeidsplassen. I tillegg har
respondentane svara på ei rekkje bakgrunnsspørsmål.
Det er knapt med forsking på den språklege praksisen til internasjonalt tilsette, men i innlegget
vil me kort presentera tidlegare forsking (t.d. Jürna, 2014 og NHH, 2017).
Hovudfokuset i innlegget vil vera på resultata frå analysen me har gjort av dataa og dei
statistiske metodane me har nytta.

Relevant litteratur
Gregersen, F. (Red.). (2014). Hvor parallelt. Om parallellspråkighet på Nordens universitet.
Nordisk Ministerråd.
Norges Handelshøyskole. (2017). Parallellspråk. Arbeidsgruppens rapport.
Merika, J. (2014). Linguistic realities at the University of Copenhagen. Parallel language use
in practice as seen from the perspective from international staff. I A. K. Hultgren, F. Gregersen,
J. Thøgersen & H. Haberland (red.), English in Nordic Universities: Ideologies and Practices.
Amsterdam: John Benjamins.
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Elevers skriving i skolen og i sosiale medier
Elin Gunleifsen, Universitetet i Agder
Nøkkelord: syntaks, språk i sosiale medier, skriving i skolen
Språket i sosiale medier som SMS, chat, Facebook er beskrevet flere steder, for eksempel i
Crystal (2001, 2011), Russdal-Hamre (2004), Valberg (2009), Lie (2011), Kristiansen (2013),
Kristiansen og Rathje (2014), Rathje (2014). Man antar at språket i sosiale medier påvirker
bruk av språket for eksempel i skolesammenheng. I dette foredraget vil jeg vise til resultater
av en pågående undersøkelse av elevers skriving til heldagsprøven i 3. klasse i videregående
skole. Materialet består av 33 elevtekster og tilsvarende mange spørreskjemaer som tar opp
spørsmål knyttet til informantenes bruk av sosiale medier. Informantens tekst og spørreskjema
er lenket sammen via en koplingsnøkkel hos NSD slik at en mulig påvirkning fra sosiale
medier kan spores i skrivingen til hver aktuell informant.
Fokuset i den deskriptive delen er ulike typer morfo-syntaktiske avvik som ut fra
materialet er kategorisert slik: referanse, bestemthet og ulike typer ufullstendige setninger
som 1) helsetninger som deles med punktum og stor bokstav: eksempelytring: Novella
«Dansar du?» av Frode Grytten. Er henta frå novellesamlinga Langdistansesvømmer, som
kom ut i 1990, 2) forklarende tillegg, apposisjoner: Frode Grytten har en ganske spesiell og
‘overmåte’ kreativ språkbruk, litt samme stil som Lars Saabye Christensen, 3) ytringer uten
finitt verbal: Mykje press frå føresette som ønskjer at ein skal bli til noko som ikkje er
‘einsam’ med eins eigne tankar, 4) ytringer uten subjekt: Prøve å vere både med dei «gamle
vennane» mine samt vere med familien min når eg kjem heim ei helg, 5) ytringer uten subjekt
og verbal: Eit klasselaust samfunn, der alle blir behandla likt og 6) frittstående leddsetninger:
Påverknad, det at ein som ungdom slit med å strekke til og provoserande oppførsel. Slike
ytringer blir systematisert og analysert i arbeidet.
I den analytiske delen av undersøkelsen tegnes et bilde av informantenes skriftspråkpraksis (hvilke typer sosiale medier de bruker, hvor aktive de er, hvilke holdninger de har til
skrivefeil mm.) idet svar fra spørreskjemaene sammenholdes med elevenes faktiske
språkbruk. Målet med undersøkelsen og foredraget er å sette norskfaglige begreper på f.eks.
de ufullstendige setningene elevene skriver slik at norsklærere bedre kan hjelpe elevene sine
med å utbedre tekstene sine, og å finne mulige grunner for språkbruken jeg observerer.
Kanskje finner jeg igjen mønstre vi ser i andre, ofte danske, arbeider også i det norske
materialet. De foreløpige resultatene viser imidlertid liten negativ påvirkning fra sosiale
medier. Snarere ser det ut til at de som bruker skriftspråket aktivt på sosiale plattformer, også
er de som skriver best i skolesammenheng og at avvik i skoletekstene har andre årsaker enn
bruk av sosiale medier.
Litteratur:
Crystal, David. 2001. Language and Internet. Cambridge: Cambridge University Press.
Crystal, David. 2011. Internet Linguistics. A Student Guide. London: Routledge.
Kristiansen, Anna. 2013. ”Det er lidt dumt hvis man ikke kan stave, ik?”- Unges bevidste og ubevidste
holdninger til stavefejl istatusopdateringer på Facebook. Københavns Universitet, Institut for Nordiske Studier
og Sprogvidenskab.
Kristiansen, Anna og Marianne Rathje. 2014. ""Det kommer an på hvilken stavefejl det er”. Unges holdninger til
stavefejl i nye medier", i: NyS 46 - Sprogbrug i nye medier, s. 103-131.
Lie, Svein. 2011. Det digitale språket. Ling forlag.
Rathje, Marianne. 2014. "Forord", i: NyS 46 - Sprogbrug i nye medier, s. 7-9.
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klasserommet. Masteroppgave i nordisk, Universitetet i Oslo.
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Sammendrag

Stedsnavn som speil for språkutviklingen
– uttalen endres i Oslo og Trondheim
Victor Hansen, Universitetet i Oslo
Endringene i uttalen av stedsnavn gjenspeiler ofte tendensene som allerede er kjent fra
talemålsutviklinga i Norge i dag. Den foreliggende undersøkelsen viser at kollektivselskapene
Ruter (i Oslo) og AtB (i Trondheim) nesten uten unntak velger former med mer prestisje i
tilfeller hvor det finnes flere måter å uttale et stedsnavn på – til fortrengsel for tradisjonelle
dialektale former.
Undersøkelsen tar for seg utviklingen av uttalen av 132 stedsnavn i Oslo og 130 i Trondheim
ved begynnelsen og slutten av 1900-tallet. Disse stedsnavnene er både belagt med
uttaleangivelser i Oluf Ryghs Norske Gaardnavne (andet bind 1898 og fjortende bind 1902)
og i form av holdeplassannonseringer hos kollektivselskapene i dag.
65,9 % av stedsnavnene i Oslo og 78 % av stedsnavnene i Oslo har forandret uttale i løpet av
1900-tallet. De forskjellige uttaleendringene er grovt delt inn i følgende kategorier: endret
konsonantisme, endret vokalisme, endret tonelag og grammatisk motiverte uttaleendringer
(f.eks. genus, numerus, bindeelement).
Prestisjeformene ligger nærmere skrivemåten enn de tradisjonelle dialektale formene. For
eksempel finnes stedsnavnet Solberg både i Oslo og Trondheim i materialet. På 1800-tallet
var uttalen i Oslo og Trondheim hhv. /2suːɽˌbær/ og /2suːɽˌbøranj/ med stum g og tjukk l, mens
holdeplassannonseringene i begge byene er i dag er /2suːlˌbærg/ uten tjukk l og med realisert,
final g.
I Trondheim brukes heller ikke andre tradisjonelle talemålstrekk fra bymålet. For eksempel
har uttalen av stedsnavnet Bakke, rett ved konferansehotellet Royal Garden :-), endret seg fra
/1bak/ med apokope til /2bake/ uten apokope. I stedsnavnet Lund er den tradisjonelle formen
/2lunjanj/ med palatalisering, senkning og flertallsendelse byttet ut med /1lʉn/ uten disse
trekkene.
Disse eksemplene gjenspeiler tendenser i den nyeste talemålsutviklinga, for både tjukk l,
palatalisering og senkning er talemålstrekk som er i tilbakegang. Overgangen fra flertall til
entall kan sannsynligvis forklares med at flertallsendelsen bare er overlevert muntlig og ikke
blitt skrevet.
Undersøkelsen viser tydelig at skrivemåten av navn i Trondheim avgjør om uttalen i dag er
med bestemt eller ubestemt form og i entall eller flertall. Bestemte former og flertallsformer
er bare med i holdeplassannonseringene i dag dersom de ble skrevet i bestemt form og/eller
flertall på 1800-tallet.
I løpet av 1900-tallet ble dessuten skrivemåten for 25,8 % av stedsnavnene i Oslo og 30,8 %
av stedsnavnene i Trondheim endret. Derfor vil også skrivemåten undersøkes for å se om den
har påvirket uttalen. Til slutt vil det også bli diskutert om holdeplassannonseringer er
tilforlatelige kilder for dagens uttale av stedsnavn. Det finnes spredte feil i
holdeplassannonseringene som er uvanlig blant
beboerne i byene.
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Ordfinning og ordleting hos sju flerspråklige med demens
Ved prosessering av språk er vi avhengige av å finne fram til ord i vårt mentale leksikon som
passer til det vi prøver å formidle i en gitt kontekst. Er vi flerspråklige, trenger vi i tillegg å ta
hensyn til hvilke(t) språk som er passende å trekke inn i samtalen. Nevrologiske sykdommer
som demens kan føre til vansker med prosessering av ord, og til kommunikative utfordringer.
I denne studien kombinerer vi en bruksbasert og en samtaleanalytisk tilnærming til språk og
kommunikasjon for å se på ordfinningsvansker hos flerspråklige personer med demens, og på
hvordan disse personene og samtalepartnerne deres sammen møter denne utfordringen.
Deltakerne er sju personer med demens som alle har ulike førstespråk (engelsk, japansk,
tamil, vest-afrikansk kreol, svensk, urdu), men det til felles at de har lært norsk som
andrespråk. Datamaterialet består av videoopptak av kognitiv testing, en bildebasert
benevningstest, et språkintervju og naturlig forekommende samtaler med venner,
familiemedlemmer eller helsepersonell. Kartlegging og intervjuer har foregått på flere språk,
men i denne presentasjonen fokuserer vi på de norske resultatene.
Videoopptakene er brukt både til å score testresultater kvantitativt og til samtaleanalyser. En
sammenligning av disse resultatene viser at ordfinningsvansker ikke nødvendigvis henger
sammen med evne til å ta aktiv del i samtale, ettersom enkelte av deltakerne og
samtalepartnerne deres tok i bruk effektive kompensasjonsstrategier. Det viste seg også at
deltakernes strategier hadde konsekvenser for testresultatene, for eksempel ved at ord fra
andre språk ble brukt til å finne fram til et passende ord på norsk, eller gjennom
kompensasjonsstrategier som fylte pauser for å holde ordet lenger og dermed skaffe seg mer
tid til ordleting.
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Nynorsk som sidemål og språkleg identitet
Jens Haugan
Høgskolen i Innlandet
jens.haugan@inn.no
Tema: nynorsk, sidemålsdidaktikk, fleirspråklegheit, grammatikk- og språkkompetanse,
læreplanar
Sjølv om dei to målformene bokmål og nynorsk er offisielt (juridisk) sidestilte og likeverdige
skriftspråk i det norske samfunnet, får dei status og ei ujamn behandling som hovudmål og
sidemål i den organiserte opplæringa. Nynorsk som sidemål har då i praksis svært mykje
felles med eit andrespråk, for ikkje å seie eit framandspråk. Læreplanane stiller etter kvart ein
del ferdigheitskrav som er utopiske ut frå eit læringsperspektiv. Når sidemålet i praksis er eit
framandspråk, kan ein ikkje vente meistring på tilnærma same nivå som på hovudmålet. Dette
er for så vidt ikkje ei ukjend problemstilling for lærarane. Men når dei som står bak
læreplanane og utdanningspolitikken, anten bevisst eller ubevisst ikkje vil ta omsyn til dei
faktiske forholda, må ein som lærar prøve å gjere det beste ut av situasjonen, og prøve å finne
fram til didaktiske grep som kan gje betre resultat enn dei tradisjonelle metodane.
Problemstillinga blir då å identifisere dei konkrete utfordringane i læringsprosessen. Eg
følgjer rammeverket til Norton (2013) og Dörnyei (2009) ut frå hypotesen om at omgrepet
andrespråksidentitet (L2 Self hos Dörnyei) eller den førestilte identiteten (Norton) vil vere ein
mogleg nøkkel til betre sidemålsundervisning. Ei utfordring for ein elev som har nynorsk som
sidemål, er at det finst få moglegheiter og område der ein kan møte «andrespråket» i praksis.
Hypotesen er at dei fleste elevane ikkje har ein konkret andrespråksidentitet å ta utgangspunkt
i – eller at dei faktisk rett og slett ikkje ønskjer å ha ein «nynorsk identitet» som referanse,
noko som fører til mindre eller inga «investering» i språklæringa (Norton). Mens det er greitt
og kanskje til og med statusgjevande å velje ein bestemt engelsk eller amerikansk måte å prate
på, vil dei fleste elevane på Austlandet forbinde nynorsk med vestnorsk, og få eller ingen
elevar ønskjer å skifte til ein annan språkleg identitet. Den didaktiske utfordringa blir då å
finne fram til ein nynorsk andrespråksidentitet ut ifrå sitt eige talemål utan direkte referanse til
vestnorske dialekter (eller svensk).
Referansar:
Dörnyei, Z. (2009). «The L2 Motivational Self System». I: Dörnyei, Z. og Ushioda, E. (2009).
Motivation, Language Identity and the L2 Self. Bristol, Buffalo, Toronto: Multilingual
Matters. S. 9-42
Haugan, J. (2017): “Language diversity in Norway and the question of L1 and L2”. I: Beyond
Philology 14/1. S. 181-204.
Haugan, J. (2019a): “The L2 Self as a challenge in the educational system - seen from the
perspective of Norwegian Nynorsk”. Sesjonsføredrag på Educational Role of Language IV,
Craiova, Romania, 18.06.2019.
Haugan, J. (2019b): When the first language feels like a second language: challenges for
learners of Norwegian Nynorsk”. Kjem i: Beyond Philology 16/1.
Norton, B. (2013). Identity and language learning: Extending the conversation. 2nd edition.
Bristol, Buffalo, Toronto: Multilingual Matters.
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Forskjellar mellom nominalfrasar i norrønt og moderne norsk
Ingrid M. Heiene, NTNU

Kva morfosyntaktiske forskjellar finst mellom moderne norske og norrøne
nominalfrasar, og korleis forklarer vi dei?
Nominalfrasen i norrønt er på nokre måtar morfosyntaktisk friare enn i norsk: Det mest
openberre er at sjølve ordrekkefølgja har fleire variasjonsmoglegheiter i norrønt, t.d. med
moglehgeit for både førstilte og etterstilte adjektiv, og flytting av konstituentar ut av
nominalfrasen. Samtidig er samsvarssystemet meir komplekst, med meir synleg
samsvarsbøying i kjønn enn det ein ser i moderne norsk, i tillegg til kasusbøyinga, som i mange
varietetar av moderne norsk ikkje lenger finst, med unntak av i pronomensystemet. På den
andre sida har moderne norsk utvikla eit meir komplekst system for bestemtheitsmarkering,
med ubestemtheit som ein eigen, markert kategori åtskilt frå «ikkje-bestemtheit», med
bestemtheit markert analytisk (som bøying) i staden for syntetisk (som frittståande ord eller
klitikon), og eit større utval ulike possessivkonstruksjonar som har tatt over for dei adnominale
genitivane.
Dei morfosyntaktiske forskjellane mellom norrønt og moderne norsk kan vere ganske
slåande. Den bakanforliggande strukturen er så klart i seg sjølv ikkje synleg. Det har blitt gitt
litt ulike forklaringar på korfor strukturen til norrøne nominalfrasar skil seg frå strukturar ein
reknar med for moderne norsk. Kva forskjellar er det som må forklarast, og har vi gode
forklaringar?
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Om barns intonasjonsproduksjon som pragmatisk kompetanse
Line Sjøtun Helganger, Universitetet i Sørøst-Norge
For at en taler skal kunne overbringe sin intenderte mening, må hun ordne ytringen på en slik
måte at lytteren kan oppfatte ytringens informasjonsstruktur. Lytteren må på sin side være
sensitiv overfor de ulike informasjonsstrukturerende verktøyene en taler kan bruke. I norsk,
som i mange andre språk, er det vanlig å signalisere en ytrings informasjonsstruktur blant annet
gjennom prosodiske signaler (Nilsen, 1992).
Intonasjon kan forklares som et proseduralt verktøy som bidrar med restriksjoner for hvordan
en ytring kan tolkes (Fretheim, 1998; 2002; Wilson, 2011; Wilson & Wharton, 2006). For
eksempel vil variasjon mellom aksentuerte og uaksentuerte elementer gi informasjon om hva
som skal tolkes som ny eller gitt informasjon (jf. «vi spiser FISK på tirsdager»), ved såkalt
polaritetsfokus signaliserer taleren at hun går imot en antakelse (jf. «Jesper VAR på butikken»),
og ved ytringer med fokusadverbet også i postverbal posisjon vil aksentueringen av
fokusadverbet bidra til umiddelbar disambiguering av ytringen (jf. «Eli kommer også/OGSÅ i
morgen»).
Vi vet en del om hvordan voksne språkbrukere utnytter intonasjonen som et kommunikativt
verktøy, men vi vet svært lite om hvordan denne evnen utvikles hos barn. I dette innlegget vil
jeg presentere noen observasjoner av barns intonasjonsproduksjon som kan gi grunnlag for å
danne hypoteser om hvordan denne delen av barns pragmatiske kompetanse utvikles.
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“Vi lære te bruke skrivemaskin” – om infinitivsmerket i amerikanorsk
Arnstein Hjelde og Åshild Søfteland, Høgskolen i Østfold
I amerikanorsk er å det mest brukte infinitivsmerket, men vi finn også at til (til, tel, te, ti) kan
ha denne funksjonen. Dette siste ser særleg ut til å gjelde for konstruksjonar med preposisjonen
til pluss infinitivsmerke, som ofte er redusert til berre til (1a-c). Men vi finn også at til blir brukt
som infinitivsmerke i konstruksjonar utan preposisjon (2a-c). (Døme frå (Johannessen (2015)).)
(1) a. nå har vi ikke råd te fLøtte te Nårrge (Spokane_WA_03gk)
b. hann va vant te væra uti og gjøre mange slags arbei (Fargo_ND_05gk)
c. men du veit det de fjordhestan va nokså gode dei tel dra (Coon Valley_WI_46gm)
(2) a. vi lære te bruk skrivemaskin (Saskatoon_SK_14gk)
b. mi ha plennti ti eta veit du (Rushford_MN_01gm)
c. ja de ville vare moro til gå over og se der som n oldefar var født (Rothsay_MN_01gm)
Foredraget vil drøfte to hypotesar som kan forklare denne bruken av til som infinitivsmerke.
Hypotese A: Bruken av til som infinitivsmerke er eit (arkaisk) trekk i norske dialektar og
dermed ein del av repertoaret til utvandrarane.
Vi veit at til som infinitivsmerke har vore vanleg i vestnorske dialektar. Det er dokumentert i
Aasen (1853), og ein hypotese har vore at opphavet til dette var kontakten med hanseatane i
Bergen og at det derifrå spreidde seg til å bli eit vestlandsk trekk (jf. t.d. Nesse 2003). Men det
er grunn til å tru at dette trekket også fanst over eit større område enn Vestlandet (jf. Faarlund
2003), og Nordisk dialektkorpus (Johannessen et al. 2009) kan dokumentere eit vidare område
for bruken til som infinitivsmerke i moderne norske dialektar (jf. t.d. (3b)).
(3) a. viss da går an te jera sånne ting for eksempel te havs (Bømlo_04gk)
b. å alle lærde se te danse vart grepa fLinke te danse (Vang_03gm)
Dette språktrekket er også kjent frå svensk (jf. t.d. Kalm 2016).
Hypotese B: Bruken av til som infinitivsmerke er resultat av kontakt med engelsk.
Her kan det i så fall vere snakk om enten (i) eit lån av det engelske infinitivsmerket to [tǝ], eller
(ii) konvergens som resultat av at infinitivsmerket og preposisjonen to er homofone i engelsk.
Både (i) og (ii) er typar av språkendring som ein finn elles i amerikanorsk. Lånord (i) er svært
vanlege og grundig dokumentert av t.d. Haugen (1953), og (ii) vil vere det Haugen kallar
loanshift extentions (1953:400-1). Dette siste vil i så fall vere ein parallell til når rett kan brukast
i tydinga ‘høgre’ (‘på rett sida’) eller når kulde får tydinga ‘forkjølelse’ (‘å kætsje kulde’).
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Hadde 34,1 prosent av folkeskuleelevane nynorsk i 1944?
Oddmund L. Hoel, Høgskulen på Vestlandet (Sogndal)
Få tal er meir framtredande i nyare norsk språkhistorie enn «34,1» – prosentdelen av norske
elevar som hadde nynorsk i folkeskulen i 1944. Den såkalla skulemålsprosenten hadde då
vore i kontinuerleg vekst sidan dei fyrste krinsane gjekk over til landsmål kring 1890, og etter
1940 følgde ein kontinuerleg nedgang til 1970-åra. Framstillingar av norsk språkhistorie har
peika på at tala for krigen er mangelfulle og på mangefull implementering av vedtak om å gå
over til nynorsk rett før og under krigen (jf. Rambø 2018: 596). Innlegget vil følgje opp dette
ved å vurdere i kva grad skulemålsstatistikken under krigen er til å lite på. Vidare vil det bli
granska kvar ein finn endringar i bruken av nynorsk og bokmål gjennom krigsåra, og kvar det
var stabilitet, og kva faktorar (t.d. vedtak om skulemål og demografiske endringar) som kan
forklare endringane. Det vil også bli vurdert i kva grad vedtak om nynorsk skulemål rett før
og under krigen faktisk vart sette ut i livet. Innlegget vil i hovudsak basere seg på tilgjengeleg
statistikk og tidlegare og nye lokale punktgranskingar.
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Epistemisitet i norsk som andrespråk: En longitudinell studie av uttrykk for epistemisk
holdning hos to voksne innlærere.
Paulina Horbowicz, Marte Nordanger og Gunhild Tveit Randen, Høgskolen i Innlandet
I dette innlegget presenterer vi foreløpige analyser av uttrykk for epistemisitet hos to voksne
norskinnlærere i skriftlige og muntlige data samlet inn gjennom en periode på et halvt år.
Etter Boye (2012, s.2) forstår vi epistemisitet som en overordnet kategori som inkluderer
epistemisk modalitet, her definert som markering av overbevisning, og evidensialitet, her
definert som markering av informasjonskilde. Arbeidet som presenteres her er del av et større
longitudinelt prosjekt som undersøker utvikling av språklige konstruksjoner hos sju voksne
norskstudenter mens de forbereder seg til eksamen på nivå B2. Det overordende teoretiske og
metodiske utgangspunktet er Dynamic Systems Theory (e.g. Verspoor et al. 2011), som er et
rammeverk for å forstå utvikling og endring i komplekse systemer, slik som språk. Gjennom å
studere variabilitet og variasjon over tid får man innblikk i utvikling i ustabile systemer, samt
hvordan kompleksitet gradvis oppstår. Videre antar vi at språk er komplekse, adaptive og
dynamiske systemer som er avhengige av startpunkt og som utvikles gradvis og ikke-lineært
gjennom bruk (e.g. Larsen-Freeman, 1997).
Å ha et repertoar for å uttrykke epistemisitet regnes som grunnleggende for å konstruere en
sosial identitet og en stemme på et andrespråk (jf. Ochs 1996), og man vil dermed kunne anta
at å tilegne seg et funksjonelt system for epistemistet er en viktig del av å lære seg et nytt
språk. For å se nærmere på denne prosessen, spør vi: Med hvilke midler signaliseres
epistemisitet i norsk som andrespråk hos to voksne innlærere, og hvordan utvikler repertoaret
for epistemisk modalitet og evidensialitet seg over tid? Med utgangspunkt i en undersøkelse
av uttrykk for epistemisitet i engelsk (Kärkkäinen, 2003), har vi avgrenset studien til tre
konstruksjonstyper som uttrykker epistemisk holdning: 1. nominale leddsetninger av typen
«jeg tror/antar at» 2. modalverbkonstruksjoner, 3. det-setninger av typen «det er sikkert at»,
samt leksikalske midler som adverb og partikler.
Det finnes relativt få studier av utviklingen av norsk som andrespråk som følger samme
gruppe innlærere intensivt over tid gjennom frekvente datapunkt. I dette innlegget vil vi
presentere og diskutere kategorisering av dataene, samt diskutere i hvilken grad denne
tilnærmingen er egnet for å studere språklig utvikling og kompleksitet knyttet til epistemisitet
i norsk som andrespråk.
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A-endelser og lokal indeks blant ungdommer i flerspråklige miljø i Oslo
Denne presentasjonen viser hvordan unge språkbrukere i flerspråklige miljøer i Oslo bruker
tradisjonelle talemålstrekk som utrykk for lokal identitet og tilhørighet, og at lokale
språktrekk også får ny og utvida betydning når de kombineres med nye måter å snakke norsk
på i Oslo i dag.
Hovedfokuset i presentasjonen er på de delene av ungdommenes språklige inventar som
gjennom det siste hundreåret har blitt knytta til det tradisjonelle språkskillet mellom Oslos
østlige og vestlige bydeler, med særskilt fokus på fortidsformene -a versus -et av svake verb
(kasta-klassen).
Datamaterialet som benyttes, er en storskala holdningsundersøkelse om Oslo-språket fra 2010
(Oslo-testen), i tillegg til to talespråkskorpus fra Oslo samla inn på 2000-tallet (Upus og
Nota).
Analysene viser hvordan ungdommenes språklige praksis, samt metaspråklig refleksjon rundt
egen språkbruk, kan tolkes som et uttrykk for både steds- og etnisitetstilknytning, der språkets
indeksikalitet er nært forbundet med dets lokalitet. Prosesser der nye og multietniske
språktrekk lokaliseres, bidrar også til at lokale språktrekk frakobles det lokale (jf. Eckert
2008, Johnstone 2010, Mæhlum 2007, Silverstein 2003).
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Snakkar Stian «Staysman» Thorbjørnsen Gressvik-dialekt?
Benthe Kolberg Jansson, Høgskolen i Østfold
Stian «Staysman» Thorbjørnsen (f. 1982) frå Gressvik fekk eit nasjonalt gjennombrott som
underhaldningsartist da han fekk programleiarjobben i «Ti på topp», som blei ein del av
«Gullrekka» til NRK hausten 2018. Våren 2019 deltok han også i programserien «Adresse
Tel Aviv», der alle deltakarmelodiane i Melodi Grand Prix blei vurdert og kommentert.
Artisten gjer ofte eit nummer av at han er frå Gressvik, som er ein tettstad eit par-tre
kilometer utanfor Fredrikstad sentrum. Da han var gjest hos Lindmo laurdag 28. sept. 2018,
blei det snakka mykje om Gressvik, som ifølgje artisten har ein «harrykultur». «Rølp» er ein
del av imaget hans, og i nyttårssendinga til NRK i 2018 leverte han festprat frå ein «rølpefest»
i Gressvik-området. Ordet rølpete har denne forklaringa i Nynorskordboka:
rølpete a3 (truleg samanheng med II rolp og rolpe) uvyrden; udanna, grov (III), smaklaus kle
seg rølpete/rølpete oppførsel.

Sjølv definerer han det slik for Anne Lindmo: «Det handler om en slags frihet, en slags
skamløshet, ikkeno regler (…) jæ syns det er sykt befriende sjøl, å dra et sted, rive av meg i
baris, løpe opp på den scena og være gæærn (…) og buksa kan fort ryke den òg, lissom».
Det kan derfor sjå ut til at Thorbjørnsen har ein del til felles med «rånarane» på Tynset
(Røyneland 2005, s.185ff). Dialekta er eit aktivum, slik det kjem til uttrykk i eit videointervju
med nettavisa til Fredriksstad Blad i 2018: «Jæ har fått utrulig mye fine tilbakemeldinger, og
mye av det går på det atte jæ ikke har kutta ut dialekta mi selv om jæ står i en sånn rolle og
atte dem føler vel kanskje atte jæ er mæ sjæl».1 Artisten legg her vekt på at han er «sæ sjæl».
Han framstår dermed som lokalt forankra og autentisk både i veremåte og språkbruk, og vi
kan kanskje vente at språkvala han gjer, blir prega av dette (Solli 2009).
I innlegget mitt vil eg drøfte om Stian «Staysman» snakkar Gressvik-dialekt når han
opptrer i NRK. Empirien er frå utvalde delar av NRK-materialet med Stian Staysman, og eg
gjer primært ein grammatisk analyse av morfologiske og fonologiske trekk.
For å kunne drøfte problemstillinga i tittelen, må det ligge føre ei språkbeskriving som
empirien kan haldast opp mot. Slike språkbeskrivingar blei gjort innanfor den dialektologiske
tradisjonen, og det er interessant at Ingeborg Hoff (tilsett ved Norsk målførearkiv 1948-1981,
dei siste ni åra som styrar) samla inn språkmateriale på Gressvik i 1943. Ved
Språksamlingane i Bergen finst det ein del oppskriftsbøker («kladdebøker») etter Ingeborg
Hoff, og to av desse bøkene har tittelen «Onsøy1943» (Hoff 1943) 2. Her er det oppteikningar
frå Gressvik, og dei seinare innføringane hennar i Målføresynopsisen er merkt «Gressvik».
Dette vil vera samanlikningsgrunnlaget i analysen og utgangspunkt for drøftinga.
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Det er brukt standart skriftspråk tillempa dialektuttale i transkripsjonen.
Gressvik låg tidlegare i Onsøy kommune, men ligg nå i Fredrikstad kommune etter kommunesamanslåing i
1994.
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V2 og ikke-V2 i storbynorsk
Janne Bondi Johannessen og Toril Opsahl, Universitetet i Oslo
Det er velkjent at de germanske språkene bortsett fra engelsk har verbet på andre plass i
hovedsetninger, altså V2. Samtidig er det også kjent at ikke alle varieteter har V2. For
eksempel finnes det også mangel på V2 i nedarvingsskandinavisk, se Eide and Hjelde (2015),
Johannessen (2015), Kühl & Heegård Petersen (2018), Westergaard og Lohndal (2019),
Lohndal et al. (kommer, 2020). Også i multietnolektiske ungdomsmiljøer i det germanske
språkområdet er det kjent at det finnes mangel på V2, se Opsahl (2009), Nistov og Opsahl
(2014), Walkden (2017).
I dette foredraget vil vi se på helt ferske data fra et nytt prosjekt, Storbyspråk, og vil
vurdere om data og forklaringsmåter fra tidligere forskning holder stikk for disse dataene.
Prosjektet er begrenset i omfang i denne omgang, og tar sikte på å samle inn opptak
av unge mennesker i flerspråklige miljøer på forskjellige steder i Oslo. Det er finansiert av
MultiLing, UiO.
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Norsk har ikkje bitrykk
Sverre Stausland Johnsen

Universitetet i Oslo

Om me med «norsk» meiner «urban austnorsk», då har det til alle tider vore vanleg å hevda
at norsk har fleire nivå med trykk, særleg hovudtrykk og bitrykk (Kristoffersen 2000). Denne
tanken byggjer på ei førestilling om at visse segmentale og prosodiske trekk berre kan finnast
om stavinga har ei eller anna form for «trykk». Det er ikkje klårt kva som ligg til grunn for
ei slik førestilling, og me kan difor greia oss utan henne. Resultatet vert at det ikkje er nokon
grunn til å postulera «bitrykk» for norsk.
I norsk er det berre éi staving i eit ord som kan bera fram både ein skilnad i tonelaget
og ein skilnad i lengd. Denne stavinga seier ein til vanleg har «trykk». Skilnaden i tonelaget
er mellom einstavingstonelag (bønder) og tostavingstonelag (bønner), og skilnaden i lengd er
mellom stutt vokal (matte) og lang vokal (mate).
Ein tonelagskontrast kan berast fram berre éin stad i ordet. I samansetningar vert tonelaget
bore fram på fyrstelekken, og ein tonelagskontrast kan difor ikkje koma fram på andrelekken.
Tonelagsskilndaen mellom jernet og hjerne vert difor borte når orda ikkje er fyrstelekken i
samansetningar (revejernet – revehjerne). Lengd, derimot, kan berast fram fleire stader i ordet
(uttak), og ein skilnad i lengd vert verande i andrelekken i samansetningar (sauetapp – sauetap).
Kristoffersen (2000) skil mellom «veikt» og «sterkt» bitrykk. Det veike bitrykket finn ein
om ei open staving utan hovudtrykk har vokalen [ɛ]. Ordet [tɛ.ɭə.¹fuːn] har difor eit veikt
bitrykk på fyrste stavinga, medan andre stavinga med [ə] er utan trykk. Men det har alltid
vore mykje usemje mellom språkforskarar når ein har [ɛ] og [ə] i norske ord, so dette er eit
tynt grunnlag å byggja på. Attåt byggjer denne teorien på at [ɛ] og [ə] er den trykktunge og
trykklette allofonen av det same fonemet /e/. Argumentasjonen vert sirkulær: Førekomsten av
[ɛ] viser at det er trykk der (sidan [ɛ] er den trykktunge allofonen), og førekomsten av trykk
forklårar kvifor vokalen [ɛ] er der (elles hadde fonemet hatt allofonen [ə]). Problemet er at det
er ein kontrast mellom [ɛ] og [ə] i ei lukka staving sist i ord, og det tyder på at dei høyrer til
to ulike fonem (Vanvik 1972).
Sterkt bitrykk finn ein i somme avleiingssuffiks (som t.d. -het) og i samansetningar utanfor fyrstelekken. Det einaste argumentet Kristoffersen (2000) gjev for dette synet, er at slike
morfem har lengd, og sidan lengd krev ei form for «trykk», so tyder det at desse morfema
må ha bitrykk. Etter Kristoffersen (2000) er det trykket som gjev lengda på segmentet. Argumentasjonen for sterkt bitrykk er dimed sirkulær: Lengd viser at det er trykk der, og trykket
forklårar kvifor det er lengd der. Men det er uklårt kvifor trykk må vera ein føresetnad for
lengd – det synest vera ei teoriintern førestilling me kan greia oss utan.
I norske ord er det éi staving som er meir prominent enn andre, sidan det berre er éi staving
i ordet som kan bera fram ein tonelagskontrast. Denne stavinga seier me har «trykk». Det er
ingen andre prosodiske kontrastar (som t.d. lengd) som er avgrensa på same måten, og det er
ingen andre prosodiske kontrastar som vert borte når trykket vert borte. Det er difor ingen
grunn til å postulera at det finst «bitrykk» på norsk.

Tilvisingar
Kristoffersen, Gjert (2000). The phonology of Norwegian. The phonology of the world’s languages. Oxford: Oxford University Press.
Vanvik, Arne (1972). A phonetic-phonemic analysis of Standard Eastern Norwegian. Part I. Norwegian
Journal of Linguistics 26(2): 119–164.
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Nasjonalbibliotekets API mot språkdata
Lars G Johnsen,
Nasjonalbiblioteket,
lars.johnsen@nb.no
Nasjonalbiblioteket har gjennom Språkbanken utviklet et API mot de digitaliserte tekstene. API-et
inneholder flere muligheter for søk og aggregering av språklige data, foruten tekstlig analyse, som
går utenpå det som er tilgjengelig via bibliotekets nettside www.nb.no. Blant annet utgjør de
tilgjengelige tekstene en større del av det digitaliserte materialet enn de som er lagt til rette for
lesing via web, eller det som er tilgjengelig via bokhylla-avtalen.
API-et har vært under utvikIing et par år, og har flere funksjoner tilgjengelige. Fire viktige funksjoner
som blir demonstrert (1 under ble også vist på MONS 17, de tre andre er nye) er:
1) Konkordanser med søk både etter enkeltord og betinget av ord i kontekst, med inntil 12 ord
før og 12 ord etter.
2) Kollokasjoner, eller assosierte som opptrer syntagmatisk med et søkeord, som f.eks. kaffe,
der man kan finne ut hvilke ord som er assosiert med søkeordet. Som for konkordanser
spesifiseres størrelse på kontekst før eller etter, for lettere å tolke resultatet. I studiet av
modifiserende adjektiv kan venstre kontekst settes til 1 eller 2 ord, med høyre lik 0. For
objekter og postverbale utfyllinger kan venstre kontekst settes til 0 og høyer til en passende
størrelse. Resultatet av en kollokasjon er en liste med ord sortert etter tilknytningsgrad
(assosiasjonsmål). For kaffe vil en adjektivisk analyse gi sterk, for eksempel.
3) Vektorplassering (engelsk «embeddings»). Listen av de ord som knyttes til et annet ord
gjennom kollokasjonsanalyse kan danne grunnlaget for å vektorplasseringer av ord, gjennom
en sammenligning av ordlistene. Der kollokasjonene knytter ord sammen syntagmatisk, vil
vektorplassering sammenligne ord paradigmatisk. I grammatikken har vektorer en rolle i alt
fra klassifisering til semantisk analyse.
4) N-grammer. Til forskjell fra n-gramtjenesten som ligger på web, gir API-et muligheter til å
lage n-grammer fra et korpus definert av forskeren selv.

Grunnlaget for dataene som hentes ut, er over 500 000 bøker, og over 1 million aviser. Forskere kan
definere sine egne korpus basert på metadata som er tilgjengelig via nasjonalbibliografien, noe som
gjør det mulig å lage sammenlignende korpus.
Foredraget vil vise hvordan forskere kan få adgang til dataene gjennom et webgrensesnitt i Jupyter
Notebook. Jupyter gir språkforskere muligheten til å benytte API-et til å hente ut datasett, og
visualisere dem, uten programmeringskunnskaper.

60

Pragmatikaliserte determinativer i amerikanorsk

Kari Kinn, Universitetet i Oslo
Determinativet sånn kan, i tillegg til å være komparativt/deiktisk (se 1a), gi informasjon om
talerens holdninger (Simonsen and Christensen 1980, Lie 2008, Johannessen 2012). Denne typen
bruk kan kalles pragmatikalisert (pragm.); se 1b. Pragm. sånn markerer gjerne demping (hedging)
og brukes når taleren er usikker på det påfølgende substantivet eller vil signalisere reservasjon.
a. Se der! En sånn sykkel vil jeg ha.

(1)

DEIKTISK

b. ...det var bare en sånn # e motgreie trur jeg... (NoTa, fra Johannessen 2012)

PRAGMATIKALISERT

I dette foredraget undersøker jeg i hvilken grad pragmatikaliserte determinativer (pragm. det.)
finnes i amerikanorsk (amno.), et arvespråk som snakkes av 2.–5.-generasjons-innvandrere i USA
og Canada. Mens tidligere studier kun har fokusert på sånn, vil jeg også ta for meg varianten slik,
som er utbredt i visse dialekter i Norge, og som også kan brukes som demper (jeg baserer dette
på data fra Nordisk dialektkorpus). De amno. dataene er hentet fra CANS (Corpus of American
Nordic Speech). Jeg viser at talere av amno. generelt bruker slik heller enn sånn, i motsetning
til talere i Norge.1 Slik kan helt tydelig være en demper, og følges gjerne av veksling til engelsk,
nøling og/eller metakommentarer om det modifiserte substantivet (se 2; # markerer pause):
a. jeg bruker ei slik # turkey cooker
(westby_01gm)

(2)

b. ...slik # diaper rash vi kaller det
(sunburg_03gm)

Pragm. det. er generelt mye mindre frekvente i amno. enn i norsk i Norge.2 Min tolkning av dette
er at pragm. det. var en begynnende endring i språket til utvandrerne som forlot Norge på 1800og 1900-tallet, men aldri spredde seg i amno. i samme grad som i Norge.3 At slik, og ikke sånn,
er den dominerende formen i amno., kan settes i forbindelse med migrasjonshistorien: Mange av
dagens talere av amno. har røtter i de delene av Norge hvor slik fortsatt brukes mye, særlig det
indre østlandet/dalførene (Johannessen and Salmons 2015:10).
Fenomener i skjæringspunktet mellom syntaks og pragmatikk har blitt beskrevet som sårbare
i arvespråk (Benmamoun et al. 2013:161ff). Det er derfor interessant at pragm. det. er bevart i
amno. Relevante faktorer bak dette kan være følgende: i) pragm. det. brukes i muntlig, uformelt
språk, dvs. det registeret som arvespråkstalere typisk eksponeres for; ii) arvespråkstalere har ofte
problemer med leksikalsk tilgang (e.g. Montrul 2008:65). Dette kan ha fremmet bruken av slik
som demper, og hindret tap.
Benmamoun, E., Montrul, S., and Polinsky, M. (2013). Heritage languages and their speakers: Opportunities and
challenges for linguistics. Theoretical Linguistics, 39(3–4):129–181.
Johannessen, J. B. (2012). Han professoren og sånn festskrift – om modale determinativer. In Enger, H.-O., editor,
Grammatikk, bruk og norm. Festskrift til Svein Lie på 70-årsdagen 15. april 2012, pages 151–172.
Johannessen, J. B. and Salmons, J. C. (2015). The study of Germanic heritage language in the Americas. In Johannessen, J. B. and Salmons, J. C., editors, Germanic Heritage Languages in North America., pages 1–20.
Lie, S. (2008). Veldig sånn festejente. In Johannessen, J. B. and Hagen, K., editors, Språk i Oslo. Ny forskning
omkring talespråk., pages 78–96.
Montrul, S. A. (2008). Incomplete acquistion in bilingualism. Re-examining the age factor.
Simonsen, H. G. and Christensen, K. K. (1980). Når man byner å gå sånn litt på skolen å sånn: en femårings bruk av
sånn. In Hovdhaugen, E., editor, The Nordic languages and modern linguistics., pages 334–344.
1

Totalt antall forekomster av slik/sånn direkte fulgt substantiv i amno. (CANS): 65 (100%); i 49 av tilfellene
(75.4%) brukes slik. For norsk i Norge (Nordisk dialektkorpus, regionene Østlandet, Vestlandet og Trøndelag) er det
totale antallet av slik/sånn + substantiv 2092 (100%); slik er brukt 317 ganger (15.2%).
2
Antall token per forekomst av sånn + substantiv i amno. (CANS): 29 294,1. Token per forekomst av slik +
substantiv: 8912,4. Token per forekomst av sånn + substantiv i norsk i Norge (Nordisk dialektkorpus; Østlandet,
Vestlandet og Trøndelag): 830,4. Token per forekomst av slik + substantiv: 4649,9.
3
Dette støttes av data fra LIA-korpuset.
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Termer for språkvansker – komplett kaos eller uttrykk for en kompleks virkelighet?
Kristian E. Kristoffersen
Nord universitet og Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser
En presis og detaljert terminologi er en vesentlig del av et fagområde, av flere grunner. For
det første fordi den fremmer effektiv kommunikasjon mellom fagfolk (forskere så vel som
praktikere) som arbeider innenfor et fagområde. I tillegg vil de samme fagfolka kunne
kommunisere enhetlig ut av sitt eget fagfelt til andre fagfelt. På mange områder er en presis
og detaljert terminologi også viktig fordi den er nødvendig for utøvelse av praksis. For
eksempel er det grunnleggende viktig for en pasient at termene som brukes om tilstanden
hennes blir forstått på samme måte av helsepersonell på tvers av nivåer i helsetjenesten, på
tvers av sykehusavdelinger, og på tvers av profesjoner.
Ett område der det ikke ser ut til å være allmenn enighet verken om hvilke termer som skal
brukes eller om hvordan de defineres, er språkvansker hos barn. Bishop (2014) diskuterer
forholdene i engelsk med særlig fokus på termen som på norsk er kjent som spesifikke
språkvansker. Hun peker blant annet på at det finnes en rekke ulike termer i bruk, med til dels
overlappende bruksmåter. I tillegg registrerer hun negative holdninger til termer blant fagfolk,
blant annet at de kan oppfattes som både irrelevante og skadelige, og viser hvordan dette får
negative følger både for de som sliter med språkvansker og for de som ønsker å forske på
språkvansker.
Innlegget mitt er en innledende tilnærming til situasjonen på norsk. Ut over Rygvold og Klem
(2016), som er en begrepsavklaring av termen spesifikke språkvansker på norsk, har det så vidt
jeg kan se vært lite fokus på problemstillingene Bishop (2014) reiser. Jeg har sett på et utvalg
kilder innenfor helsefeltet og opplæringsfeltet (lærebøker, retningslinjer for oppfølging,
diagnosemanualer) der termer for språkvansker for barn er brukt, og kan registrere at Bishops
beskrivelse også har relevans for norsk. Det finnes mange ulike termer i bruk, også innenfor
en og samme kilde. For eksempel finner vi i en nyutgitt lærebok om utviklingshemming, som
primært retter seg mot studenter i helsefag (Mæhle, Eknes og Houge, 2018), et stort antall
termer for språkvansker. Svært få av dem gis noen nærmere beskrivelse, og studentene
etterlates i et terminologisk kaos. Det er grunn til å tro at dette vanskeliggjør både god
oppfølging av barna med språkvansker og forskning på feltet, slik Bishop dokumenterte for
engelsk.
Referanser
Bishop, D.V.M. (2014). Ten questions about terminology for children with unexplained
language problems. International journal of language and communication disorders,
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Er bergensdialektens tonelagskontrast privativ?
Gjert Kristoffersen
Universitetet i Bergen

På 1990-tallet ble det utviklet en modell for de norske og svenske tonelagene basert på
hypotesen om at tonelag 1 og 2 skiller seg fra hverandre ved at tonelag 2 har en initial,
leksikalsk tone som tonelag 1 mangler. Resten av melodiene, en såkalt prominenstone pluss
en avsluttende grensetone, er felles for de to tonelagene. Viktige referanser er Hognestad
(1997), Kristoffersen (1993), Lorentz (1995) og Riad (1998). Et av standardeksemplene er
sørøstlandsk, der den grunnleggende kontrasten kan formaliseres slik: (HLex) + LProm + HG,
der H står for høy og L for lav tone. Alle tre tonene, HLH, karakteriserer tonelag 2, mens
fravær av den leksikalske tonen gir tonelag 1-melodien LH.
Den kanskje sterkeste talsmannen for hypotesen om at en slik struktur karakteriserer alle de
nordiske tonelagsdialektene er Tomas Riad, som i flere arbeider, også av nyere dato, legger
hypotesen til grunn for en generell strukturtypologi, se f.eks. Riad (2018). Det har imidlertid
også reist seg kritiske røster som har vist til at i noen dialekter er argumentene for en slik
privativitet i beste fall svake. Disse unntakene faller i to typer. I mange trøndelagsdialekter
kan det argumenteres for at både tonelag 1 og tonelag 2 karakteriseres av en HLH-melodi
(Kelly 2015; Kristoffersen 2007). Motsatt har det vært argumentert for at i det minste noen
vestnorske dialekter mangler den initiale tonen i tonelag 2, at melodien med andre ord for
begge tonelag har strukturen HL (Hognestad 2007; Kristoffersen 2006). For begge typene
består tonelagskontrasten i ulik timing av den initiale høytonen i forhold til segment- og
stavelsesnivået.
Mens analysen min fra 2006 bygde på et svært begrenset datagrunnlag, skal jeg i foredraget
mitt trekke inn et bredere datagrunnlag for å se om resultatet da blir det samme, nemlig at
bergensdialekten ikke er privativ, men i stedet karakteriseres av ulike timing av den samme
HL-melodien.
Referanser
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Abstrakt:

Språkholdninger i Hedmark
Gunhild Kværness, Høgskolen i Innlandet

Språket er i kontinuerlig forandring. Endringer i talespråket er gjerne første skritt mot etablering av
mer stabile endringer i både tale- og skriftspråket. Dette innlegget presenterer et ph.d.-prosjekt om
holdningene til ulike talemålsvarieteter blant ungdommer i Hedmark fylke. Prosjektet er fundert på
en antagelse om at studiet av holdninger er svært viktig om man ønsker å finne ut av de
bakenforliggende årsakene til at talemålet forandrer seg, jf. Garret (2010: 224): «Language attitudes
can drive change».
Dette prosjektet er en kvantitativ studie med 350 informanter. Jeg benytter meg av matched
guise-teknikken og har latt ungdommene lytte på totalt fire varieteter: talemål fra Oslo øst og Oslo
vest samt tradisjonell dialekt på hjemstedet og nyere dialekt på hjemstedet.
Jeg har valgt å besøke til sammen åtte ungdomsskoler i to svært ulike deler av fylket.
Regionen Hedmarken og kommunen Rendalen er ikke så forskjellige med hensyn til areal. Men
mens den førstnevnte har 88.251 innbyggere, har den sistnevnte bare 1.858. Ved å velge disse to
områdene vil jeg kunne sammenlikne ungdommer i pressområder ganske nært Oslo med
ungdommer i fraflyttingsstrøk temmelig langt fra hovedstaden.
Dette er den første undersøkelsen i sitt slag på Østlandet. Jeg bruker samme design som
språkholdningsundersøkelsene på henholdsvis Vestlandet i Norge (Sandøy 2013) og Færøyene
(Bugge 2018). Metoden brukt i disse prosjektene bygger på testdesignet utviklet ved
Sprogforandringscenteret ved KU (Kristiansen 1991). Jeg sammenligner også mine resultater med
ytterligere tre helt ferske studier fra henholdsvis Danmark, Litauen og Stuttgart-området som
bygger på samme design. Mitt prosjekt legger slik opp til et europeisk perspektiv.
De foreløpige resultatene fra Hedmark skiller seg relativt mye fra tidligere studier. Det ser
ikke ut til at det er noen sammenheng mellom hedmarksungdommers vurderinger i masketesten og
deres språklige orientering mot normsenteret Oslo.
Avhandlingen forventes ferdigstilt høsten 2019.
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Experimentally Investigating Coreference Resolution in Norwegian
Tori Larsen & Christer Johansson
University of Bergen
Language is investigated using a variety of methods, testing the hypotheses of theoretical frameworks. Any scientific hypothesis should be testable and produce effects that
are possible to measure and observe. For this reason, we aim to choose the model with
the clearest verifiable prediction. Experimental research therefore plays a critical role in
the development of linguistic theory, in that it provides insights into both how to best
describe language and which mechanisms the brain actually uses to process language.
Reaction time (RT) experiments are often used to test predictions about language
processing. We use this method to investigate coreference resolution and empty categories in Norwegian, with a focus on the null pronoun, PRO. Syntactic approaches imply
that syntactic rules and constraints restrict reference assignment and noun phrase (NP)
distribution. Semantic approaches focus on binding in terms of argument structure, while
pragmatic approaches use neo-Gricean principles, such as prominence, to explain coreference and NP distribution (Grosz et al., 1995; Arnold, 2010). PRO, as a covert subject
of infinitive clauses, may have observable processing effects that can be inferred from
these approaches. There are clear predictions for obligatory Control sentences, where
PRO has a distinct antecedent and sentential position. Coreference resolution may depend on support from both semantic and pragmatic elements that can be experimentally
controlled.
We can thus design and test experimental hypotheses concerning the behaviour of
empty categories during real-time processing. Previous research on overt NP trace processing has shown support for a Trace Reactivation Hypothesis (TRH) (cf. Nicol and
Swinney, 1989), which states that a reference-dependent item, such as a trace, triggers
immediate on-line reactivation of its antecedent NP.
Do covert NPs, such as PRO, present similar reactivation patterns? This could affect the theoretical categorization of null pronouns. Do covert NPs reactivate their antecedents, or is it a matter of plausibility and/or exclusion? It is possible that the referent
assignment is based on plausibility, for example by use of a search (memory) mechanism,
which would imply no reactivation effect. It is also possible that multiple possible referents are activated in parallel, forcing the parser to complete a referent ranking or selection
task, which also predicts no pure reactivation effect.
We will discuss how experimental methods are used to investigate language phenomena, and why these methods are an important step in the advancement of linguistic
theory. We will use examples from our own research on the processing of Control in
Norwegian to illustrate how experimental data can aid in selecting between hypotheses
and restrain theory building.
References
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Refleksiver og kroppsdelsnomen i leksikalske regler
Helge Lødrup
Universitetet i Oslo
Distribusjonen av enkle og komplekse refleksiver - seg og seg selv - er et klassisk
favorittemne i forskningen. Én generalisering setter enkle refleksiver i sammenheng
med definitte nomen som betegner kroppsdeler. Enkle refleksiver kan opptre i de
samme lokale kontekstene som definitte kroppsdelsnomen uten possessivpronomen.
F.eks. kan man si (1) og (2), men ikke (3), hvor det trengs kompleks refleksiv og
possessivpronomen.
(1) Han vasker seg
(2) Han vasker ansiktet
(3) *Han beundrer seg/ansiktet
Denne generaliseringen er diskutert i Lødrup 1999, 2007, 2010. De aktuelle
kontekstene kalles her fysiske kontekster - det vil forenklet si at handlingen er
relatert til kroppen til referenten. (Se også Bresnan et al. 2016:279-82.)
I dette innlegget diskuterer jeg to leksikalske regler som ser ut til å gi evidens
for generaliseringen over (nevnt helt kort i Lødrup 1999).
Verbet skade er vanligvis agentivt. Likevel kan en setning med enkel refleksiv
som (3) forstås slik at subjektet ikke er agens. Den samme effekten kan oppnås ved
hjelp av et definitt kroppsdelsnomen, som i (4).
(3) Han har skadet seg
(4) Han har skadet armen
I begge tilfelle er verbets argumentstruktur forandret, og det gjør at dette må
beskrives med en leksikalsk regel - gitt en leksikalistisk tilnærming til
grammatikken. Den semantiske rollen til subjektet i (3)-(4) kunne kalles "affisert"
(engelsk affected) - den samme som finnes i f.eks. Jeg har brukket armen på ham, og
dativen i den motsvarende franske Je lui ai cassé le bras.
En liten gruppe verb deler egenskaper med skade. Mer produktiv er den
muligheten som foreligger ved f.eks. klippe. Subjektet er vanligvis agens, men også
her kan det forstås som affisert i klippe seg og klippe håret. Det er både likheter og
forskjeller mellom de to leksikalske reglene. Men de har felles at de introduserer et
krav om en enkel refleksiv eller et definitt kroppsdelsnomen i en fysisk kontekst.
REFERANSER
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MONS 2019, Trondheim
Valdresdialekt – et målføre i alvorlig uføre?
Brit Mæhlum, Universitetet i Trondheim, NTNU
Unn Røyneland, Universitetet i Oslo
I likhet med en rekke andre dialekter på Østlandet er dialekten i Valdres under sterkt press fra
det urbane, sentrale Østlandsområdet. Tidligere studier har vist at Valdres ser ut til å stå midt
oppi en dialektendringsprosess – en prosess som i tillegg til dialektnivellering også inkluderer
et regulært dialektskifte fra et tradisjonelt midlandsk målføre til et sørøstnorsk, bokmålsnært
talemål (f.eks. Kvåle 1999; Strand 2009; Gudheim 2019a).
Undersøkelser av dialektbruk i grunnskolen og videregående skole utført av journalist
Helge Gudheim avisa Valdres i 1998, 2004 og 2019 viser en markant nedgang i dialektbruk i
Valdresområdet – ikke bare på Fagernes, men også i mindre bygder og tettsteder i området
(Gudheim 2019a). I den siste, og mest omfattende av disse undersøkelsene, fungerte vi som
språkvitenskapelige veiledere og «mentorer» for Gudheim, og har fått tilgang til hele det
omfattende materialet som ble samlet inn. I foredraget vil vi gjøre rede for og diskutere noen
av de sentrale resultatene i denne studien, samt legge fram resultater fra et fokusgruppeintervju
med elever ved Fagernes videregående (utført 2015).
Valdres-studien viser at det er svært store forskjeller i dialektbruk innenfor midlandsområdet, og den demonstrerer også at det er en økende differensiering av språkbruken internt i
Valdres-regionen (Gudheim 2019a og b). Der mange ungdommer bare har få lokale dialekttrekk
i talemålet sitt, bruker andre en relativt tradisjonell dialekt. Dette tyder på stor inter-individuell
variasjon, samtidig som fokusintervjuet kan tyde på at unge i Valdres varierer mye også intraindividuelt (jf. også Strand 2015). Resultatene fra avisstudien og fokusgruppeintervjuet vil
diskuteres og ses i lys av nyere sosiolingvistiske resultater og teorier. Ikke minst vitalt er
spørsmålet om i hvilken grad disse studiene har evnet å fange opp de essensielle aspektene ved
faktisk dialektbruk i Valdres i dag.
Referanser:
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Gudlaug Nedrelid
Universitetet i Agder

«Å bretta opp armane»
Omlyd var ein regressiv vokalassimilasjon der ein rotvokal vart påverka av ein etterfylgjande
endevokal og gjord meir lik denne. Omlydsprosessen førde til fonemisering av allofonar, og
utvida vokalinventaret frå fem vokalar i urnordisk til ni i klassisk norrønt. Fleirtalet av dei nye
vokalfonema skuldast i-omlyd. Prosessen førde til vokalveksling innanfor eit paradigme, både
i substantiv-, adjektiv- og verbbøying. Me ser ogso veksling mellom ulike rotvokalar i
orddanninga.
I moderne norsk har me enno vokalveksling som kan forklarast som resultat av iomlyd (fleirtalsformer i visse substantiv og gradbøygde former av visse adjektiv i begge
målformer, og presensformer av visse verb i nynorsk). I begge målformer har me ogso mange
døme på omlydsformer i orddanninga, slik at ord med same rot har ulik vokal (arm, men erm
eller erme).
Rettskrivingsendringar i nynorsk har redusert talet på omlydsformer. Analoge
infinitivsformer med omlydsvokal i sterke verb av andre klasse er no eineform, og den gamle
klammeforma utan omlyd har gått ut or rettskrivinga (skyta, mot før skyta og [skjota]). I 2012
vart klammeforma med i-omlyd i presens teken ut i verb som få og slå (slår, mot før slår og
[slær]). Dobbeltformer td. i adjektivbøyinga (grøvre og grovare, lægre og lågare) og i verb
(både husa og hysa) syner ogso at omlydsformene er på retur.
Innlegget skal vera ein freistnad på i noko mon å kartleggja og drøfta utviklinga (eller
avviklinga?) av omlydsformer i nynorsk.

Emneord: i-omlyd, språknormering
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«Jeg vil kun slå fast [...] at hjærte rimer på smerte.»
Bruken av bokstavene <æ> og <e> i historisk perspektiv.
Agnete Nesse, Universitetet i Bergen
Bruksfrekvensen til bokstaven æ ble kraftig redusert ved innføringen av «Den nye rettskrivning» i
1917: I riksmålsdelen står det at «Kort e- og æ-lyd skrives regelmessig med e» og «Den lange e- og ælyd skrives i de aller fleste ord med e». I landsmål var «Regelen for utskiljingi millom e og æ [..] som
fyrr», etter tradisjonen fra Ivar Aasen. Det vil si at landsmål og riksmål ble samkjørt i dette spørsmålet.
Normen for bruk av bokstavene e og æ var ikke klar gjennom 1800-tallet, verken i dansk eller
dansk-norsk. Ser en på bruken av <e> og <æ> i ord med kort vokallyd, som længe/lenge, tværs/tvers,
kræfter, krefter i NB N-Grams tekster, ser en at <æ> brukes hyppigst mellom ca. 1850 og ca. 1925.
Det samme gjelder en del ord med lang vokal, som sjæl/sjel og glæde/glede.
Både danske Rasmus Rask og Niels M. Petersen, og norske Knud Knudsen mente at
bokstaven æ var riktig å bruke for å gjengi både e- og æ-lyd i mange ord, enten lyden var lang eller
kort. Etter det skandinaviske rettskrivningsmøtet i Stockholm i 1869, der Knud Knudsen og Henrik
Ibsen stilte fra norsk side, var utstrakt bruk av <æ> ett av de anbefalte punktene. Dansk har som kjent i
mye større grad enn norsk beholdt <æ>, i norsk har bruken gått enda mer ned etter det som var regulert
i 1917.
Jeg skal gå kort gjennom noe av det som er skrevet om bruken av <e> og <æ> i dansk og
norsk, særlig i Norge. Hovedpunktet i foredraget vil være presentasjon av data som kan belyse
hvordan språkbrukerne selv oppfattet bokstavene <e> og <æ> og deres innbyrdes fordeling.
Datamaterialet består av minnebøker fra 1800- og 1900-tallet, og jeg undersøker graden av variasjon
mellom <e> og <æ> i ord med både lang og kort vokal. I og med at normen på dette feltet var løs, og
praksis i de trykte kildene var varierende, er det interessant å se hvordan dette vises i unge menneskers
private, men likevel høytidsfulle skriving.
Siden /æ/ er hyppig i norske talemål, er det ekstra interessant å se hvordan unge språkbrukere
har forholdt seg til fordelingen mellom <e> og <æ> gjennom rettskrivningshistorien, i og med at det
kan kaste lys over hvordan skrivere takler inkonsekvenser i fordelingen av bokstaver.
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Tverrspråklig innflytelse i markeringen av bestemthet i norsk som andrespråk hos russisk- og
engelsktalende voksne innlærere.
Marte Nordanger, Høgskolen i Innlandet
Innlegget tar utgangspunkt i og bygger videre på analysene fra en doktogradsstudie av
tverrspråklig innflytelse i sju russiskspråklige og fire engelskspråklige voksne norskinnlæreres
markering av grammatisk bestemthet (Nordanger, 2017). Tidligere forskning på læring av
andrespråk med artikkelsystem har vist at innlærere uten en tilsvarende grammatisk kategori i
førstespråket vil møte større utfordringer enn innlærere som er kjent med kategorien fra
førstespråket. Norsk markerer bestemthet grammatisk med både artikler og bøyningsendelse;
russisk har ingen tilsvarende kategori, mens engelsk markerer distinksjonen med artikler
alene. Russisk har imidlertid et rikt kasussystem markert ved endelser. Det er dermed
interessant å undersøke om disse ulike kontrastive relasjonene får betydning for innlærernes
utviklingsprofiler. Datamaterialet i studien består av skriftlige narrativer basert på The Pear
Film (Chafe) samlet inn på tre tidspunkt i løpet av omtrent et år. Denne tilnærmingen tillater
inter- og intraindividuell sammenligning over tid.
Oppsummert viser resultatene at der de russiskspråklige ved datapunkt I utfordres av
markeringen av ubestemte substantivfraser, har de engelskspråklige innlærerne vansker med
markeringen av substantivfraser som krever bestemt form. Ved datapunkt III er bildet endret:
De engelskspråklige har nå langt på vei en målspråkslik anvendelse av kategorien, mens de
russiskspråklige har utviklet markeringen av ubestemte substantivfraser, men ikke bestemte.
Dette tyder på at begge grupper utfordres, om enn på ulikt vis.
I dette innlegget argumenterer jeg for at resultatene kan forstås som et uttrykk for tillært
oppmerksomhet (Ellis, 2006) og som et resultat av strukturell konkurranse mellom S1- og S2mønstre (Austin et al., 2015; Trenkic & Pongpairoj, 2013) der S1-like strukturer foretrekkes
når prosesseringsbelastningen blir for høy. En slik tolkning underbygges av en videre analyse
av komplekse substantivfraser som krever dobbelt bestemmelse i et utvalg av materialet (fire
russiskspråklige og tre engelskspråklige innlæreres narrativer) (Nordanger, 2018). Analysen
viser at når feil forekommer, har de russiskspråklige en tilbøyelighet til å kode bestemthet
med endelse alene, mens de engelskspråklige ser ut til å foretrekke foranstilt markering
(eksemplifisert nedenfor):
S1 russisk: Han så rundt: tre gutt-ene var på vei-en.
S1 engelsk: …og den tre andre gutter gikk den andre vei.
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language production: Towards a constraint-satisfaction model. Language Learning, 65(3),
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Ferske lærerstudenters kunnskap om grammatikk
Mari Nygård (ILU, NTNU) og Heidi Brøseth (ISL, NTNU)
At grammatikk som fagdisiplin i skoleverk og lærerutdanning har svekket sin posisjon de
siste 50 år, har blitt påpekt av flere forskere både i Norge og internasjonalt (Brøyn 2014;
Hertzberg 2014; Myhill og Watson 2014). Det er likevel fremdeles forventet at elever etter 13
år i norsk skole skal ha «kunnskap om språket som system og språket i bruk»
(Utdanningsdirektoratet 2013). For å sikre dette inneholder læreplanen ulike kompetansemål
knyttet til temaet, f.eks.: «beskrive ordklasser og deres funksjon» (4. trinn), «utføre
grunnleggende setningsanalyse og vise hvordan tekster er bygd opp ved hjelp av begreper fra
grammatikk og tekstkunnskap» (7. trinn) og «beherske grammatiske begreper som beskriver
hvordan språk er bygd opp (10. trinn), «beskrive grammatiske særtrekk i norsk og
sammenlikne med andre språk» (vg1) (ibid.). Man kan likevel spørre seg hvorvidt disse
læringsmålene blir viet noen særlig oppmerksomhet ettersom flere forskere har uttrykt
bekymring for svake grammatikkunnskaper både hos elever (Hognestad 2013) og
lærerstudenter (Holmen 2014; Oksfjellelv 2011). Vår studie gir økt innsikt i hvilken
kunnskap om grammatikk norske studenter besitter ved oppstart på høyere utdanning, dvs.
hvilken kunnskap de har med seg etter 13 års skolegang. Vårt forskningsspørsmål er: Hvilken
kunnskap i grammatikk har førsteårsstudenter ved NTNUs grunnskolelærerutdanninger?
Vi presenterer resultater fra en spørreundersøkelse som er gjennomført i perioden
2015-17, og som omfatter flertallet av førsteårsstudentene ved NTNUs
grunnskolelærerutdanninger, omtrent 350 studenter. Undersøkelsen er delt i to, hvor den ene
delen består av kunnskapsspørsmål om grammatikk, mens den andre delen undersøker
studentenes erfaringer med og forestillinger om grammatikk.
I dette foredraget vil vi primært presentere resultater fra kunnskapsdelen. Vi vil gi en
oversikt over hvor mange studenter som har svart uklart, riktig eller feil på ulike
kunnskapsspørsmål, eller unnlatt å svare. Materialet gir oss grunnlag for å si noe om generelt
kunnskapsnivå, om hva som er mest utfordrende for førsteårsstudentene, og hva de synes å
beherske godt. Vi vil diskutere denne empirien opp mot de kvalitative dataene fra del to, og
da særlig spørsmål om i) studentenes definisjon av begrepet grammatikk, ii) deres erfaringer
med fagdisiplinen fra tidligere skolegang, og iii) hvordan studentene vil vurdere sin egen
kompetanse i grammatikk.
Tendensen er at studentene generelt sett har svake kunnskaper i deskriptiv
grammatikk og et lite utviklet begrepsapparat. Svært mange av dem vurderer imidlertid sin
egen kompetanse som gjennomsnittlig eller god. Dette må ses i lys av deres egne definisjoner
av begrepet grammatikk. I majoriteten av svarene oppgis grammatikk nemlig å være
synonymt med ortografi, altså normativ grammatikk knyttet til skriveferdigheter.
Brøyn, Tore. 2014. Hvorfor har det blitt så vanskelig å snakke om språket. (1), 8-9.
Hertzberg, Frøydis. 2014. Grammatikken i skolen - klart for en omkamp? Bedre skole.
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(2), 24-29.
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Veit norske barn at (ikkje) dei (ikkje) kan (ikkje) velje fritt kor negasjonen skal stå?
Tina Louise Ringstad
NTNU
På norsk finst det tre moglege ordstillingar med negasjon i innføydde at-setningar. Den mest
vanlege — kanoniske — ordstillinga er den i (1a), der verbet følgjer negasjonen. Ordstillinga
synt i (1b), med verbet framføre negasjonen, er av typen innføydd V2. Denne er ikkje alltid
tillaten, altså er det restriksjonar på kor ho kan brukast, men ho er likefullt veldig vanleg i
vaksne sin språkproduksjon (Julien 2010, Ringstad 2019). I tillegg kan negasjon følgje direkte
etter subjunksjonen, som i (1c) (Garbacz 2014).
1) a. Karsten sa [at løveungen ikkje likte grønsaker]
b. Karsten sa [at løveungen likte ikkje grønsaker]
c. Karsten sa [at ikkje løveungen likte grønsaker]
Barn som tileigner seg norsk må finne dei riktige generaliseringane for når ein bruker dei ulike
ordstillingane. Frå tidlegare studiar veit vi at barn overgeneraliserer bruken av innføydd V2, og
bruker denne ordstillinga oftare enn vaksne (Westergaard og Bentzen 2007, Ringstad og Kush
2019). Vi veit mindre om barns produksjon av ordstillinga i (1c) — subjunksjon-negasjon.
Anderssen og Westergaard (2010) finn i korpusmateriale at barn produserer at-setningar med
denne ordstillinga, men for å finne ut meir om kva barn er sensitive for i språket dei tileignar
seg, treng vi også å teste dei gjennom tilpassa eksperiment.
For å undersøkje barns produksjon av innføydde setningar med negasjon, vart eit
elisiteringseksperiment utarbeidd. 32 barn i alderen 3;1-5;8 og 11 vaksne vart presenterte for
ei kort historie om noko nokon ikkje gjorde, passa på, var glade for e.l. Deretter vart deltakarane
stilte spørsmål om historia som gjorde at det einaste passande svaret var ei at-setning med
negasjon.
Med utgangspunkt i dette eksperimentet, vil eg i dette innlegget først spørje: bruker norske barn
alle ordstillingane synt i (1) – og kva distribusjon har dei i såfall i barnespråk? Liknar barn sine
generaliseringar dei vaksne sine? Vidare ser eg nærare på ordstillinga subjunksjon-negasjon
(1c). Bruken av denne er typisk sagt å vere styrt av tilhøve som subjektstype (DP/pronomen),
informasjonsstruktur (ny/kjend informasjon) og trykk (Anderssen og Westergaard 2010,
Faarlund et al. 1997, Garbacz 2014). Her spør eg: i kva grad ser barns produksjon ut til å likne
vaksne sin, og kva generaliseringar kan vi rekne med at barn gjer når dei tileigner seg dette?
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Gradering av nominale predikat i norsk
Charlotte Sant, NTNU
Gradering av substantiv, og andre ordklassar, er ikkje eit nytt tema. Éi form for modifisering av substantiv som mellom anna Morzycki (2009, 2012) og de Vries (2010, 2018)
ser på, er modifisering ved storleiksadjektiv: Han er ein stor idiot. Ein konstruksjon som
ikkje har fått like mykje oppmerksemd, er ein kor eit nakent substantiv blir modifisert
av eit gradsadverb som veldig, altså eit gradsadverb som tradisjonelt ville ha modifisert
eit adjektiv eller eit anna adverb. I norsk er denne konstruksjonen relativt produktiv,
og gradsadverb som veldig kan modifisera både eigennamn, pronomen og fellesnamn:
(1)

a.
b.
c.

FAVORITTER: Kort kjole med påfuglmønster (kr 700) - Denne er morsom
og veldig Matthew Williamson ...
[noWaC, 2767702]
På oppskriften er dette settet avbildet i sort og grønt (som også er veldig
meg)
[noWaC, 3188427]
Den lukter veldig god, lukter "lett" samtidig veldig mann sier min kone ...
[noWaC, 7455980]

Særleg når veldig modifiserer fellesnamn ser ein at det er rollesubstantiv som kan modifiserast, som nerd, student, lærar, osv. Dette er substantiv som ofte er nakne i kopulasetningar kor ei rolle skal tildelast subjektet (jf. Borthen, 2003; Borthen & Rosén, 2017;
Geist, 2014). Lie (2008) skriv at, i predikat som veldig sånn festejente, oppfører substantivet festejente seg som eit karakteriserande adjektiv, heller enn eit klassifiserande eit.
Dette er eit skille som går igjen i gradmodifiseringslitteraturen.
Hovudspørsmålet som kjem fram i føredraget, er dei kombinatoriske trekka til
gradsadverb som veldig og mykje i norsk. Ved å sjå på andre tilnærmingar til gradmodifisering på tvers av språk og ordklassar (jf. Fleischhauer, 2016; Wellwood, 2015),
kan ein generalisera med at predikatet enten kan introdusera volum, tid eller tilstand i
ei måling. Eg argumenterer for at me på norsk bruker gradsadverbet veldig for målingar som involverer tilstand, altså kor subjektet i setninga blir plassert i ein tilstand som
blir målt i høg grad i utropssetningar. For målingar som inkluderer volum eller tid,
bruker me mykje. Dette forklarer mellom anna at me kan seia at nokon spring mykje,
altså at tida brukt på springing er lang, men at me òg kan seia at nokon spring veldig,
altså at dei spring intenst og/eller raskt (tilstand).
Det at me bruker veldig både for graderbare adjektiv, substantiv og nokre uavslutta
verb, men at betydninga i alle tilfelle relaterer til intensiteten av predikatet, viser at
målinga er den same på tvers av ordklassar. I tillegg verkar språk med eit veldig/mykjeskille til å ha større sannsyn for å godta gradering av nominale predikat. Dette blir underbygga av data frå dansk, som verken kan tilstandsgradera substantiv eller variera
mellom veldig- og mykje-tolkingane.
Utvald litteratur

Berghoff, R., Nouwen, R., Bylinina, L., McNabb, Y. (15. juli 2019). Degree modification across
categories in Afrikaans. Linguistic Variation. Del Pinal, G. (2015). Dual Content Semantics,
privative adjectives, and dynamic compositionality. Semantics & Pragmatics, 8(7), 1-53. Fleischhauer, J. (2016). Degree gradation of verbs. Düsseldorf: Düsseldorf University Press. Knobe,
J., Prasada, S., & Newman, G. (2013). Dual character concepts and the normative dimension of
conceptual representation. Cognition, 127(2), 242-257. Wellwood, A. (2015). On the semantics
of comparison across categories. Linguistics and Philosophy, 38(1), 67-101.
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En konstruksjon vi ikke ennå forstår hva er: en korpusstudie av syntaktiske
øybrudd i norsk
Charlotte Sant, Sunniva Briså Strætkvern og Dave Kush (NTNU)
Syntaktiske øyer betegnes som ledd som blokkerer flytting. I mange språk, f.eks.
engelsk, er relativsetninger (RS-er) og innføyde spørsmål (IS-er) øyer for alle typer
flytting, som man kan se i (1a,b).
(1)

a. *Which kind of Asian food do you know someone [RS who likes __ ]?
b. *Which kind of Asian food did you ask [IS who likes __ ]?

Det har blitt observert at norsk (og andre fastlandsskandinaviske språk) avviker fra
denne tverrspråklige normen ved at det tillater flyttedependenser ut fra RS-er og IS-er
(se f.eks. Christensen, 1982; Maling & Zaenen, 1982; Taraldsen, 1982; Engdahl, 1997;
Lindahl, 2017). Disse dependensene kalles øybrudd.
(2)

a. Den bygningeni vet vi ikke helt [ hva __i rommer ]. (nob-avis, 25)
b. Deti må Anne selv avgjøre [ om hun vil betro deg __i ].
(Meretes datter, nob-novel-5, 843)
c. Deti er det staten [ som gjør __i ]. (Fire brave borgere, nob-novel-4, 240)

Det har blitt foreslått at all flytting ut av RS-er og IS-er i prinsippet er grammatisk (f.eks.
Allwood, 1982), men andre argumenterer for at det finnes flere restriksjoner for de
øybruddene som er akseptable (f.eks. Engdahl, 1997). Noen bidrag (Engdahl, 1997;
Lindahl, 2017) undersøker naturlige eksempler av øybrudd fra RS-er for å bedre forstå
restriksjonene til disse konstruksjonene. Vi kjenner ikke til noe tidligere komparativt
arbeid med IS-er. Tidligere arbeid foreslår at fordelingen av naturlige eksempler er
begrensa, men tidligere generaliseringer baseres på data samla via naturlig
observasjon og begrensa korpussøk.
Vi undersøkte distribusjonen og forekomsten av fenomenet systematisk ved å
søke i korpus. Vi søkte gjennom trebankene Avis, Barnekorpus og Novel1-8 i
NorGramBank. Totalt fant vi 1068 forekomster av øybrudd i korpusene, hvor 475 viste
flytting fra spørresetninger og 593 fra relativsetninger. Ved flytting ut av relativsetninger
finner vi flere trekk som passer med funn fra tidligere forskning, som at kjerna av
relativsetninga er subjektet og at leddsetninga alltid blir introdusert av verbet være helst i presentasjonelle konstruksjoner. Flytting fra RS var alltid topikalisering eller
relativisering - det var ingen eksempler på hv-flytting fra RS. Når det gjelder flytting fra
spørresetninger, er det oftest DP-er, med funksjonen subjekt, som er relativisert. Disse
funnene overensstemmer med tidligere forskning på fenomenet, og impliserer at det er
gitte restriksjoner som gjelder ved øybrudd.
Utvalgt litteratur: Engdahl, E. (1997). Relative Clause Extractions in Context. Working
Papers in Scandinavian Syntax, 60, 51-79. Lindahl, E. (2017). Extractions from relative
clauses in Swedish (doktorgradsavhandling). Göteborgs Universitet.
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«Noko gammalt, noko nytt …»
Om revisjonen av Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Bente Selback, Universitetet i Bergen

Kvifor har ordbøkene med ord som aerogram og amtmanninne, men ikkje hipster og
cortado? Og stemmer det at ein ikkje har lov til å skriva animasjon på nynorsk, eller
at ein ikkje kan vera respektlaus på bokmål? Det kan i alle fall tolkast slik om ein slår
opp i Bokmålsordboka og Nynorskordboka slik dei ligg føre i dag.
Arbeidet med ordbøkene tok til midt på 70-talet. Då blei det sett ned to redaksjonar
som skulle jobba med å laga kvar si standardordbok, ei for bokmål og ei for nynorsk.
I 1986 var førsteutgåvene ferdig trykte. Etter det har det komme ut fleire nye utgåver,
men utan at det er gjort store endringar i utvalet av oppslagsord eller i
definisjonstekstar og bruksdøme.
Kva ord som er sentrale i det norske ordtilfanget, har naturleg nok endra seg noko i
løpet av dei meir enn 30 åra som er gått sidan ordbøkene kom ut første gongen.
Noko anna som har endra seg, er måten me bruker ordbøker på. Den gongen var
ordbøker noko som fanst på papir, men i 1994 blei dei for første gong lagde ut på
nettet, og i dag har nettsida (ordbok.uib.no) og appen Ordbøkene svært mange
brukarar. I 2018 blei det gjort om lag 45 millionar søk; det er rundt 125 000 søk i
døgnet. Mange brukarar nyttar seg av moglegheita til å søkja i begge ordbøkene
parallelt, og då blir det meir merkbart enn tidlegare at ordbøkene er utarbeidde av to
ulike redaksjonar. Ulike målsetjingar for arbeidet og ulikt kjeldetilfang førte til at det er
ein del skilnader mellom dei som ikkje har samanheng med faktiske skilnader mellom
målformene. Når brukarane får artiklane opp ved sida av kvarandre på skjermen, blir
mange forvirra når det ikkje står det same i begge. Ein del tolkar til dømes
manglande treff på eit søkjeord i ei av ordbøkene som at ordet dermed ikkje er lov å
bruka i denne målforma.
Universitetet i Bergen tok i 2016 over ansvaret for Språksamlingane og
standardordbøkene, og me er no i gang med eit femårig revisjonsprosjekt i
samarbeid med Språkrådet. Denne gongen er det éin redaksjon som arbeider med
begge ordbøkene samstundes. Tre sentrale oppgåver er å sikra at tydingane er i tråd
med språkbruken i dag, oppdatera ordtilfanget og jamna ut umotiverte skilnader
mellom dei to ordbøkene. I innlegget vil eg dela nokon av dei erfaringane me har
gjort oss så langt, og visa nokon av dei problemstillingane me står overfor.

Referansar:
<ordbok.uib.no>
<uib.no/lle/revisjonsprosjektet>
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Kvalitetssikring av et norsk syntakskorpus
med universell annotasjon
Per Erik Solberg, Nasjonalbiblioteket
Dependenstrebanker,
tekstkorpus
med
dependensgrammatisk
syntaktisk
annotasjon, har blitt en sentral språkteknologisk ressurs, fordi de brukes som
treningsmateriale for maskinlæringsbaserte syntaksparsere. Slike trebanker kan
imidlertid også være en nyttig kilde i grammatikkforskning. De siste åra har det blitt
utvikla en internasjonal standard for trebankannotasjon Universal Dependencies
(UD; Nivre 2015). Ved å ha samme annotasjonsstandard på tvers av språk er det
lettere å bruke trebankene til sammenliknende språkteknologiske og lingvistiske
studier. Dette foredraget presenterer et arbeid med å kvalitetssikre annotasjonen i
den norske UD-trebanken.
I 2011-2014 utvikla Språkbanken ved Nasjonalbiblioteket en dependenstrebank for
norsk, Norsk dependenstrebank (NDT). NDT består av ca. 600 000 ord, likt fordelt
mellom bokmål og nynorsk. Både den morfologiske og den syntaktiske annotasjonen
er gjort for hånd (Solberg et al. 2014). NDT følger ikke UD-standarden, da denne
ikke fantes da UD-prosjektet pågikk. En norsk UD-trebank har imidlertid blitt lansert
ved å konvertere NDT til UD-standarden (UD-NO; Øverlid og Hohle 2016).
Konversjonen fra NDT til UD er imidlertid helautomatisk og ikke automatisk retta, og
UD-NO holder derfor ikke samme kvalitet som NDT i sin originale versjon. Dessuten
er annotasjonsvalgene i UD og NDT tidvis ganske forskjellige, noe som trolig er kilde
til en del feil i UD-NO. For eksempel er leksikalske ord konsekvent hode i UD, mens
NDT har en del tilfeller der funksjonsord er hoder. For å identifisere systematiske feil
i UD-NO har jeg satt i gang med å annotere manuelt et representativt delkorpus av
UD-NO. I foredraget vil jeg presentere de første resultatene fra dette
kvalitetssikringsarbeidet og forklare hvordan et slikt håndlaga delkorpus kan brukes
til å forbedre konversjonsalgoritmen fra NDT til UD, og dermed heve kvaliteten til
UD-NO.
Referanser:
Nivre, J. 2015. Towards a Universal Grammar of Natural Language Processing. I
Proceedings of CICLing. Solberg, P.E., Skjærholt, A., Øverlid, L., Hagen, K.,
Johannessen, J.B. 2014. The Norwegian Dependency Treebank. I Proceedings of
LREC. Øverlid, L., Hohle, P. 2016. Universal Dependencies for Norwegian. I
Proceedings of LREC
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Språkbruk og språkideologi i humor
Karine Stjernholm, førsteamanuensis, Høgskolen i Østfold
Humorfiguren Raymon er elsket og hatet i Østfold – og i hele Norge. Betydninga Raymon
har hatt for Østfold, og ikke minst for dialektmangfoldet i Østfold, er delte. – Jeg
registrerer med en viss oppgitthet at Raymon-figuren nok en engang får skylda for all
elendigheten i Østfold og Fredrikstad, uttalte Øivind Johannessen i Fredriksstad Blad i
20131. Saken handla blant annet om at Østfold fylkeskommune skulle bruke 80 millioner
på 1990-tallet for å bli kvitt «Raymon-stemplet».
I dette foredraget vil jeg diskutere humor, språk og identitet med utgangspunkt i
Raymon-figuren fra Østfold. Raymon springer ut av en lokal revytradisjon fra
industrimiljøet i Fredrikstad, og er en figur som har hatt nasjonal suksess. Samtidig
trekkes Raymon stadig vekk fram som en figur som har vært negativ for Østfolds
omdømme, og dermed også for østfoldmålet. Utsagnet til Johannessen tyder likevel på at
Raymons lokale betydning er en annen enn den nasjonale (se også Stjernholm &
Søfteland under utgivelse).
I foredraget vil jeg diskutere språkbruk og humor generelt, i tillegg til at jeg vil diskutere
sammenhengen mellom språkideologi (etter Woolard 2016) og praksis. I den generelle
delen vil jeg komme inn på funksjoner humor kan ha i sosial omgang, og hvordan vi kan
se figurer som Raymon i lys av dette. I delen om språkideologi og praksis vil jeg ta
utgangspunkt i Silversteins (1985, 2003) ”total linguistic fact” og diskutere forholdet
mellom ideologi, praksis og språklig form.
I tillegg til å diskutere Raymon, vil jeg også komme inn på nyere humorinnslag som
spiller på dialektstereotypier, og jeg kommer til å diskutere dette i sammenlikning med
eksempler på dialektparodiering i Limburg, Nederland (Cornips & De Rooij 2015).
Referanser
Cornips, L & V. De Rooij (2015). Belonging through Languagecultural Practices in the
Periphery. The Politics of Carnival in the Dutch Province of Limburg.
Anthropological Journal of European Cultures 24(1).
Silverstein, M. (2003), ‘Indexical Order and the Dialectics of Sociolinguistic Life’,
Language and Communication 23: 193–29.
Silverstein, Michael (1985). Language and the culture of gender: at the intersection of
structure, usage, and ideology. In: Mertz, E., Parmentier, R.J. (red.), Semiotic
Mediation: Sociocultural and Psychological Perspectives. Orlando: Academic Press.
219–259.
Stjernholm, Karine & Åshild Søfteland (under utgivelse). Mellom to stoler – det norske
dialektlandskapet sett fra nedsida.
Woolard, Kathryn. (2016). Singular and plural. Ideologies of Linguistic Authority in 21st
Century Catalonia. New York: Oxford University Press.
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https://www.f-b.no/kultur/raymon-er-verken-ferdig-eller-dod/s/2-2.952-1.8214477
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Morfologi og pronomen i ein nord-norsk rolleleik-varietet
Bror-Magnus S. Strand
UiT – Noregs arktiske universitet
Det har lenge vore kjent at norske born (utanom det sentral-austlandske dialektområdet) kodevekslar i rolle-ytringar i
sosio-dramatisk rolleleik til noko som blir oppfatta som (standard) austnorsk (m.a. Brekken & Helleland, 1974; Venås,
1983; Kleemann, 2015; Bugge et al., 2017). Denne varieteten har vore nemnd og diskutert i ulik faglitteratur, men den
strukturelle sida av han har ikkje blitt studert grundig med unnatak av ei masteroppgåve (Eliassen, 1998). Ho beskriv
ein del kvalitative skilnader mellom rolleleik-varieteten og den lokale dialekta til informantane.
Dette føredraget rapporterer frå ein studie som følgjer opp Eliassen (1998), og tar for seg morfologi, pronomen og
possessivar i eit longitudinelt korpus med eigeninitiert leik mellom sju born i ein barnehage i Tromsø (2;7–3;3 i fyrste
opptak og 3;7–4;3 i siste; fire jenter). Korpuset består av 18 opptak som spenner over eitt år. Eit større og longitudinelt
korpus gir oss ikkje berre høve til å sjå på kvalitative skilnader mellom rolleleik-varieteten til desse ungane vis-à-vis
Tromsø-målet deira og «standard austnorsk» (jf. Vanvik, 1985), men også kvantitative skilnader og utvikling over tid i
bruken av austnorske former. Mellom anna finn me tydelege kvantitative skilnader innad i pronomen-systemet, og ei
tydeleg utvikling mot større grad av austnorske variantar i dei tilstrekkeleg frekvente variablane.
Denne studien bidrar mellom anna til å gi oss betre kjennskap til (utviklinga av) den bidialektale og sosiolingvistiske
kompetansen til norske barnehageborn.

Referansar
Brekken, Astrid & Botolf Helleland. 1974. Lærer vi barna å bli språksnobbar? Mål og Makt 4(1). 21–25.
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Kleemann, Carola. 2015. Lek på to språk : en studie av språkalternering og kodeveksling i tospråklig rollelek på nordsamisk
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Vanvik, Arne. 1985. Norsk uttaleordbok: A Norwegian Pronouncing Dictionary. Fonetisk institutt, Universitetet I Oslo.
Venås, Kjell. 1983. Normalisering. In Magnhild Gravir (ed.), Barnet og talemålet. 141–156. Oslo: Universitetsforlaget.
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Prediksjon under språkprosessering hos tospråklige barn
Ane Theimann, Pernille Hansen, Ekaterina Kuzmina (Universitet i Oslo)
Flere studier tyder på at språkproduksjon er relatert til evnen til å predikere ord før de har blitt
sagt (Altmann & Mirković, 2009; Mani & Huettig, 2012). Tidligere studier har vist at
ettspråklige 2-åringer kan predikere substantiv basert på verbs betydning, før substantivene
har blitt nevnt (for eksempel ulik type mat når de hører «spise») (Mani et al., 2012). Det er
imidlertid lite forsket på evnen til å predikere og dens forhold til språkproduksjon hos
tospråklige barn.
Denne masteroppgaven undersøkte norsk-engelsk tospråklig barns evne til å predikere
substantiv basert på verbs betydning. I tillegg til å undersøke om det er et forhold mellom
prediksjon og språkproduksjon. 16 barn i alderen fra 2;5 til 3;3 år, og 20 voksne deltok i
studien. For å undersøke evnen til å predikere ble et eye-tracker- eksperiment benyttet. De
voksne deltok for å sikre påliteligheten til eye-tracker- testen. Produktivt ordforråd hos barna
ble målt med den norske og engelske MacArthur-Bates Communicative Development
Inventories Words and Sentences (CDI II) (Fenson et al., 2007; Kristoffersen & Simonsen
2012), mens språkbakgrunnen ble undersøkt ved hjelp av Parent of Bilingual Children
Questionnaire (COST Action IS0804, 2011; Norwegian version; Hansen & Simonsen, 2016).
Wilcoxon test ble brukt til å undersøke barns og voksne prediktive evne. Spearman
correlation ble brukt for å sammenligne prediktive evne og språkproduksjon.
Resultatene av analysen viser at barn og voksne bruker informasjon fra verb for å predikere
kommende substantiver. I barnegruppen er det imidlertid kun signifikante resultater på norsk,
og ikke på engelsk. Studien finner ikke et signifikant forhold mellom prediktiv evne og
produktivt ordforråd hos barna.
For å konkludere, tospråklige barn i alderen 2 og et halvt til 3 år kan predikere substantiv før
de har blitt sagt basert på verbs betydning på norsk, det dominante språket.

Referanser
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Direktiver på flerspråklige byggeplasser: leksikogrammatikk og arbeidsfaser i S2interaksjoner med kranførere
Paweł Urbanik, Universitetet i Oslo
Jan Svennevig, Universitetet i Oslo
Direktiver er blant de mest grunnleggende språkhandlingene mennesker bruker for å få andre
til å gjøre noe (cf. Tomasello 2008). På byggeplasser har de vanligvis en mer spesifikk funksjon:
De anvendes for å utføre handlinger som en del av fellesprosjekter. Dette innebærer at de ikke
bare får folk til å gjøre visse ting, men også koordinerer og forbinder arbeidsetapper med
hverandre. Hvert steg de markerer, leder altså til et konkret, forhåndsbestemt mål. Taleren kan
normalt forvente at handlingen vil utføres fordi dette garanteres gjennom arbeidsdeling som
definerer roller på arbeidsplassen. Siden effektivitet og god koordinasjon står sentralt i denne
typen arbeid, er direktiver oftest korte, leksikalsk og syntaktisk enkle og høyt rutiniserte. Den
vanligste formen de får er den imperative (Rossi 2012; Zinken & Ogiermann 2013; Sorjonen,
Raevaara & Couper-Kuhlen 2017).
I flerspråklige kontekster kan likevel selv enkle grammatiske konstruksjoner brukes
annerledes. I studien vår fokuserer vi på en polsk byggearbeider «Tomasz» som har lært seg
norsk som andrespråk ved å samtale med skandinaviske kollegaer på anleggsområder i Norge.
Datamaterialet består av videooptakk av hans interaksjoner med ledere og kollegaene fra to
forskjellige arbeidsplasser. Vi har samlet 183 direktiver rettet til kranførere. Analysen vår
fokuserer på leksikalsk og grammatisk variasjon i formuleringen av direktivene. Ved å bruke
multimodal samtaleanalyse som metoden ser vi nærmere på hvordan valg av
leksikogrammatiske midler svarer til og styres av den sekvensielle utviklingen av arbeidet og
hva det sier om Tomasz sin bruk av norsk som S2.
Referanser:
Rossi, G. (2012). Bilateral and Unilateral Requests: The Use of Imperatives and Mi X?
Interrogatives in Italian. Discourse Processes 49 (5), 426-458.
Sorjonen, M.-L., Raevaara, L., Couper-Kuhlen, E. (Eds.). (2017). Imperative Turns at Talk:
The design of directives in action. John Benjamins Publishing Company,
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Tilordning av grammatisk genus til nonce-substantiv på grunnlag av fonologiske
egenskaper
Olga Urek, Terje Lohndal & Marit Westergaard
Selv om det norske genussystemet tradisjonelt karakteriseres som lite transparent (Næs
1952, Faarlund et al. 1997, Rønhovd 1997, Venås 1997, Conzett 2006, 2009), er det noen
studier som hevder at grammatisk genus til substantiv kan predikeres på grunnlag av
deres fonologiske og semantiske trekk (Beito 1986, Trosterud 2001). Det har også blitt
vist at språkbrukere til en viss grad er sensitive til enkelte egenskaper i substantivene og
bruker disse når de tildeler genus til ukjente ord (Gagliardi 2012, Bobrova 2013). Vår
egen eksperimentelle pilotstudie (Urek et al. 2018) demonstrerer blandede resultater som
viser at selve den eksperimentelle metodologien har betydning: Deltakerne produserte
bare maskuline genusformer når en/ei/et + adjektiv + målsubstantiv ble trigget ved hjelp
av et bilde, mens trigging av en/ei/et + målsubstantiv ved å lese (uten bilde) viste mye
mer varierte resultater som i større grad samsvarer med en substantivenes fonologiske
egenskaper. Målene med dette foredraget er å i) eksperimentelt teste språkbrukeres
sensitivitet til fonologiske egenskaper (identifisert gjennom korpusundersøkelser) ved å
bruke nonce-substantiv på et stort og geografisk differensiert sett av deltakere, samt ii)
undersøke rollen metodologien spiller ved genustildeling.
Som i Urek et al. (2018) ble de mest prediktive fonologiske egenskapene for
genus basert på UDT bokmålskorpuset (Solberg et al. 2014): final [-v] og [-e] ble valgt
som de beste for henholdsvis nøytrum og femininum. Vi konstruerte deretter 10 norske
nonce-substantiv for hver egenskap, i tillegg til 10 substantiver som endte på andre
konsonanter enn [-v]. Vi sørget for at nonce-substantivene fulgte norske fonotaktiske
regler samt ikke hadde noen fonologiske naboer blant eksisterende substantiv.
85 norske morsmålstalere deltok, der 49% bor i Tromsø, 22% i Trondheim, 13% i
Oslo og resten andre steder i Norge. Basert på tilfeldig utvalg deltok disse i en av to
eksperimentelle prosedyrer. I prosedyre 1 (N=48) ble nonce-substantiver introdusert som
merkelapper på ikke-eksisterende objekter (bildene ble tatt fra NOUN-databasen til Horst
& Hout 2016, og alle viser tellbare ikke-animate objekter). Deltakerne ble bedt om å
velge den av de ubestemte artiklene ei, en, eller et som passet best med noncesubstantivet. I prosedyre 2 leste deltakerne nonce-substantivet uten bilde, ellers var
oppgaven identisk.
Resultatene våre viser at andelen ei-responser er signifikant høyere for substantiv
som ender på [-e]. Andelen et-responser er også signifikant høyere for [-v]. Videre finner
vi statistisk signifikante forskjeller mellom variablene: 35% et-responser i
nøytrumsvariabelen, 53% ei-responser i femininumsvariabelen, og 63% en-responser i
maskulinumvariabelen. Vi ser også at maskulinum er det hyppigst brukte genus for både
femininum- og nøytrumsvariablene. Dette bekrefter rollen maskulinum har som default
genus (jf. Trosterud 2001). Til slutt finner vi ingen effekter av metoden, i og med at det
ikke var statistiske forskjeller mellom de to prosedyrene.
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Framstillinger av dialekt, bokmål og nynorsk i tre nyere læreverk for 2. trinn
Magnhild Vollan, Universitetet i Agder
Ett av gjeldende læreplans kompetansemål etter 2. årstrinn utgjør det konkrete utgangspunktet
for en undersøkelse av hvordan nyere læreverk legger til rette for meiningsfullt arbeid med
begrepene dialekt, bokmål og nynorsk blant de yngste elevene. Presentasjonen er basert på en
komparativ læreverkanalyse med vekt på innhold, form og funksjon. Følgende tre verk for 2.
trinn er undersøkt: Kaleido (Cappelen Damm), Ordriket (Fagbokforlaget) og Salto
(Gyldendal). Materialet består av både papirbaserte ressurser, som alle blei utgitt i 2014, og
nettbaserte ressurser med relevans for temaet.
I innlegget presenteres noen innholdsmessige vektlegginger, formmessige valg og ulike
funksjoner i læreverkas presentasjon av de tre begrepene. Deretter drøftes det i hvilken grad
læreverka legger til rette for meiningsfulle samtaler om språk og språklig mangfold, og til sist
løftes språkideologiske aspekter ved framstillingene fram. Det legges med andre ord vekt på
både tekstlige, didaktiske og språkideologiske forhold.
Et sentralt funn er at både Kaleido, Ordriket og Salto tematiserer de tre begrepene. Det viser
seg imidlertid at de i ulik grad og på forskjellige måter legger til rette for meiningsfullt faglig
arbeid med dem. Når det så gjelder språkideologiske aspekter ved framstillingene, er det et
tydelig funn at læreverka plasserer seg ulikt.
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«Min bok og boka mi»: Genus og deklinasjonsklasse i endring
Marit Westergaard1, 2 & Yulia Rodina1
1. UiT Norges arktiske universitet, 2. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
I senere år har en rekke studier hevdet at hunkjønn er i ferd med å forsvinne fra mange norske
dialekter, f.eks. Lødrup (2011) for Oslo, Rodina & Westergaard (2015) for Tromsø og Busterud et
al. (2019) for Trondheim. Dermed hevdes det at tregenussystemet forsvinner og blir erstattet av et
togenussystem med felleskjønn og intetkjønn. Denne påstanden er hovedsakelig basert på undersøkelser av ubestemt artikkel (ei bok -> en bok). Imidlertid viser det seg at bestemthetssuffikset
består, slik at det nye mønsteret er en bok – boka. Man kan derfor spørre seg om denne utviklingen
faktisk betyr at hunkjønn forsvinner, eller om den kun reflekterer en utvidelse av en allerede
eksisterende synkretisme mellom han- og hunkjønnsformer.
For å finne svar på dette spørsmålet har vi undersøkt pre- og postnominale possessiver i Tromsødialekten, nærmere bestemt 1. person entall mi vs. min. I likhet med bestemthetssuffikset har den
postnominale possessiven blitt hevdet å ikke uttrykke genus, men i stedet deklinasjonsklasse (Enger
2004, Svenonius 2017), og den burde derfor ikke bli berørt av en evt. endring i genussystemet. Dersom hunkjønn forsvinner, burde imidlertid den prenominale possessiven oppføre seg som ubestemt
artikkel ei. Vi har gjennomført to produksjonseksperimenter (ubestemt artikkel, possessiver) med
fem aldersgrupper: G1, førskolebarn (N=13, gjennomsnittsalder=4;10); G2, andreklassinger (N=14,
gjennomsnittsalder=7;10); G3, sjuendeklassinger (N=15, gjennomsnittsalder=12); G4, ungdommer
(N=20, gjennomsnittsalder=16), og G5, voksne (N=15, gjennomsnittsalder=50). Resultatene viser
at prenominalt mi erstattes av min i de yngre aldersgruppene og dermed utvikler seg i takt med
ubestemt artikkel ei, mens postnominal mi beholdes, i likhet med bestemthetssuffikset -a (Figur
1/2). Disse resultatene støtter dermed tidligere påstander om at a) hunkjønn forsvinner, og b)
bestemthetssuffikset og postnominal possessiv ikke er eksponenter for genus.
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Figur 1/2. Bruk av ubestemt artikkel ei og prenominal mi & bestemthetssuffiks -a og postnominal mi.
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Del III

Dugnadsgruppe 1: Korpusbasert
grammatikkforsking
Eit klart utviklingstrekk i grammatikkforskinga internasjonalt dei siste tiåra er ei
sterkare empirisk orientering der analysane byggjer meir på observasjon av språkbruk
enn på intuisjon og introspeksjon. Utviklinga er på den eine sida gjord mogleg av at det
er bygd opp store tekstkorpus for stadig eire språk, og på den andre sida er utviklinga
teoretisk fundert særleg (men ikkje utelukkande) i bruksbaserte retningar som t.d.
konstruksjonsgrammatikk. Med denne dugnaden ønskjer vi å fremje slik forsking på
norsk, og vi ønskjer å halde programmet ope for bidrag fokuserte på andre nordiske
språk òg. Bidrag må vere korpusbaserte, men kan elles handle om kva som helst tema
innanfor feltet grammatikk, her forstått som morfologi og syntaks.
Ansvarleg: Torodd Kinn.
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Et korpusrelatert sammenlignende valensprosjekt for norsk og tysk,
illustrert med refleksive verber
Dorothee Beermann1,2, Lars Hellan1,2, Tormod Haugland2, Anna Struck2
1
NTNU, 2Polytext AS
Valens er en grunnleggende faktor i grensesnittet mellom leksikon og grammatikk (se for
eksempel Agel (2003), Malchukov & Comrie (2015)); begrepet er sentralt i tysk
språkforskning, og ble fra et tidlig tidspunkt diskutert også av norske lingvister som Bruaas
(1975). Med grunnlag i Bokmålsordboka og prosjektet TROLL bygget NorKompLex
(Nordgård (1998)) opp et norsk valensleksikon som har blitt videreutviklet i komputasjonelle
grammatikker; på tysk side er EVALBU den mest kjente brukerorienterte valensressursen. Det
presenterte prosjektet sikter på å lage et sammenlignende verbvalensleksikon for tysk og
norsk (bokmål). Arbeidet bygger på korpora, både ikke-annoterte korpora som for eksempel
Leipzig Corpus Collection (se URL under), og korpora med forskjellige grader av annotasjon,
inkludert valensannotasjon (kombinert med morfologisk annotasjon) som i Norwegian
Valency Corpus (se URL under). Leksikonet tillater direkte ekstraksjon av informasjon fra
korpora, med eksempler som viser bruken av ord i kontekst. I tillegg til eksempler for hver
ramme for hvert verb (inklusive flerordsuttrykk, og klassifisert både etter generell
argumentramme og spesifikke preposisjoner og partikler) vil leksikonet også vise
verbbetydninger og nominale betydningsdomener ut fra Dornseiff 2010, adaptert også for
norsk. Formatet for betydningsrepresentasjon vil avspeile at det dreier seg om et
sammenlignende leksikon, der betydningslikhet er en sentral faktor. Det norske prosjektet har
i utgangspunktet et omfang på nær 13000 oppslag (basert delvis på den norske komponenten i
MultiVal), rammedistinkt relativt til hvert verb, klassifisert som nevnt ovenfor, og med
minimale eksempler for hvert oppslag. Øvrige typer av spesifikasjon vil utvikles gjennom
integrering av tilsvarende ressurser for tysk, sammen med grensesnitt tilpasset forskning på
den ene side og vanlige leksikalske brukertjenester på den andre. Vi illustrerer formatene og
samspillet mellom ressursene med analyser av refleksive verber i de to språkene.
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Valenskonstruksjonar på eksemplarnivå:
Ein dependensbasert kollokasjonsstudie av verb-objekt-kombinasjonar
Tor Arne Haugen, Høgskulen i Volda

Korleis er kollokasjonsstyrke fordelt mellom verba i eit stort korpus, og korleis skil
semantisk nærskylde verb seg frå kvarandre gjennom valenskonstruksjonar på
eksemplarnivå? Store empiriske undersøkingar både av verbvalens og adjektivvalens tyder
på at utfyllingsrestriksjonar og -preferansar kan vere svært spesifikke. Preferansane gjeld
ikkje berre på grammatisk kategorinivå, men òg på leksikalsk nivå, i form av spesifikke
kollokasjonar. Som Herbst (2010: 226) argumenterer for: «Collocation and valency
represent different facets of the same phenomena: whereas collocation is the co-occurrence
of a lexical item with another lexical item, valency is about the co-occurrence of one lexical
item with a particular grammatical construction.» Bybee (2013) viser at spesifikke
utfyllingspreferansar kan gjerast greie for gjennom eksemplar-representasjonar av
konstruksjonar, der ein går ut ifrå at konstruksjons-representasjonar, i tillegg til eventuelle
abstrake kategoriar, inneheld ei liste med dei spesifikke einingane som førekjem på ein
bestemt plass i ein konstruksjon.
Korleis kan ein så studere valenskonstruksjonar på eksemplarnivå? Data for dette
prosjektet, som er ekstrahert av Emiliano Guevara, består av verb-objekt-dependensar frå
NOWAC (Guevara 2010), som er rangerte ved hjelp av det statistiske assosiasjonsmålet loglikelihood (Dunning 1993). Til kvart verb får ein såleis fram ei rangert liste med dei
substantiva som på direkte objekt-plass er sterkast assosierte med verbet, slik vi ser for dei
nærskylde verba bytte og skifte i tabellen under:
Lemma1
bytte
bytte
bytte
bytte
bytte
skifte
skifte
skifte
skifte
skifte

Lemma2
bank
plass
navn
harddisk
flue
navn
farge
retning
beite
karakter

F1-2 F1
F2
N
LogLikelihood
144
1887
663 2490957
1387,46
125
1887 8337 2490957
518,31
82
1887 5332 2490957
342,25
18
1887
258 2490957
128,64
14
1887
101 2490957
120,13
296
1556 5332 2490957
2146,49
95
1556 1959 2490957
649,67
48
1556
673 2490957
364,59
17
1556
45 2490957
191,42
34
1556 1800 2490957
167,37

I innlegget analyserer vi desse og nokre andre semantisk nærskylde verb, og diskuterer
nokre trekk ved materialet som heilskap.
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Thorsteinn G. Indridason
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Universitetet i Bergen
Hvorfor góð-lát-legur (vennskapelig) og ikke *góð-leg-látur? Om tillatt og ikke tillatt
rekkefølge av avledningssuffikser i islandsk.
I innlegget vil jeg presentere en pågående undersøkelse av rekkefølgen av avledningssuffikser
i islandsk og noen foreløpige resultater av denne. Hvilke avledningssuffikser kan stå sammen
innenfor et ord, hvilke avledningssuffikser kan ikke det, og hva styrer det?
Noen slik undersøkelse har ikke vært gjennomført for islandsk før, men det fins en del
slike for andre språk, riktignok mest for engelsk, jf. Kiparsky (1982), Fabb (1988), Aronoff
og Fuhrhop (2002), Hay og Plag (2004), Plag og Baayen (2008) og Manova og Aronoff
(2010). Rundt femti avledningssuffikser er godt gjenkjennelige i moderne islandsk, jf. Eiríkur
Rögnvaldsson (1987), og i undersøkelsen blir over tretti av disse og kombinasjoner av dem,
rundt 660 mulige suffikspar, undersøkt for å finne dokumenterte suffikspar. To korpuser ble
brukt for å finne fram til dette: ´Íslenskur orðasjóður´ (Leipzig) og ´Beygingarlýsing íslensks
nútímamáls‘ (Reykjavík).
Flere trekk, formelle og semantiske, ser ut til å begrense mulighetene for suffikspar i
islandsk, men i innlegget blir det mest fokus på de formelle trekkene. Noen suffiks kan bare
kobles til grunnord av en bestemt ordklasse, jf. suffikset -erni som bare kobles til
substantiver. Andre kan bare kobles til grunnord som selv ikke er suffigert, f.eks. -látur som
danner adjektiver, jf. avledningene þrálátur (kronisk), ranglátur (urettferdig) og kyrrlátur
(stillferdig). Suffikset tillater derimot videre suffigering med -lega som danner adverb, jf.
þrálátlega (kronisk) og ranglátlega (urettferdig). Andre suffikser tillater derimot ikke videre
suffigering, jf. -naður, uten at en genitivsendelse kommer imellom, jf. hernað-ar(gen.et.)legur (militær), dvs. en kløyvd suffigering.
Resultatene fra islandsk peker i retning av at avledningssystemet ikke er veldig godt
utnyttet når det kommer til kombinasjoner av suffikser. Det kan være flere årsaker til det, og
disse blir drøftet i innlegget.
Aronoff, Mark og Nanna Fuhrhop. 2002. Restricting suffix combinations in German and
English: Closing suffixes and the monosuffix constraint. Natural Language and Linguistic
Theory 20, 451-490.
Eiríkur Rögnvaldsson. 1987. Nokkur viðskeyti og tíðni þeirra. Morgunblaðið 15. maí, B-hluti:
8-10.
Fabb, Nigel. 1988. English suffixation is constrained only by selectional restrictions. Natural
Language and Linguistic Theory 6, 527-539.
Hay, Jennifer og Ingo Plag. 2004. What Constrains possible suffix combinations? On the
interaction of grammatical and processing restrictions in derivational morphology. Natural
Language and Linguistic Theory 22, 565-596.
Kiparsky, Paul. 1982. From Cyclic Phonology to Lexical Phonology. Harry van der Hulst og
Norval Smith (reds.): The Structure of Phonologcial Representations I:131-175. Foris:
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Bruk av korpus i studiet av språkendring i amerikanorsk
Kristin Melum Eide (NTNU og Høgskolen i Østfold) og Arnstein Hjelde (Høgskolen i
Østfold)
I denne presentasjonen vil vi vise korleis ulike korpus frå «Det norske Amerika» kan
brukast til å spore språkendring over tid. Av større samlingar med datamaterialet vi i dag har
tilgang til, og som kan brukast i denne typen studiar, er:
 Einar Haugen sine opptak frå Wisconsin, Minnesota og Iowa (1936-1948), der
hovudtyngda av informantane var fødde på siste halvdel av 1800-talet
 Arnstein Hjelde sine opptak frå Minnesota, Nord- og Sør-Dakota (1987) og frå
Wisconsin (1992, 1996), der dei fleste informantane var fødde dei to første ti-åra på
1900-talet.
 CANS - Corpus of American Nordic Speech (2010-), under leiinga av Janne Bondi
Johannessen, der informantane er fødde på 1920-talet eller seinare.
Desse tre datasetta kan brukast på ulike måtar for å studere språkendring over tid. For det
første kan ein sjå på desse tre ulike korpusa som idealiserte representantar for tre ulike
generasjonar. Og gjennom å samanlikne desse tre setta, er det muleg å seie noko om endring
mellom «generasjonar». Her er det muleg å sjå på endringstendensar innafor heile det
norskamerikanske området, eller ein kan fokusere på eit mindre språksamfunn.
I dette omfangsrike materialet finn vi også opptak av reelle foreldre og barn, slik at ein faktisk
kan samanlikne innputt frå den foreldregenerasjonen med språket til etterkommarane. Heilt til
slutt kan vi også nemne at desse korpusa gjer det muleg å sjå på språkendring på individnivå
over tid. Særleg interessant i denne samanhengen er eit opptak av ein norskamerikanar gjort
på 1940-talet, da mannen var tenåring, og nye opptak no dei siste par åra, når han nærmar seg
90.
Vi skal her sjå på eit sett språklege variablar for å sjå i kor stor grad desse er sårbare
for endring over tid. Vi fokuserer da på dativ, pre- og postnominal plassering av possessivar,
V2 i deklarativar og topikalisering. Til slutt vil vi kommentere kva mulegheiter og
avgrensingar vi ser i forsking på denne typen talespåkskorpus.
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Partisipper i norsk – kvantitative og kvalitative trekk i originale og oversatte tekster
Bergljot Behrens, Universitetet i Oslo
Lars Johnsen, Nasjonalbiblioteket
Presens partisipp benyttes i mange funksjoner i engelsk, men langt færre i norsk. Studenters
oversettelser fra engelsk til norsk antyder at relasjonen mellom partisippsetningen og oversetningen
den er knyttet til ikke alltid blir forstått, noe som medfører feil oversettelse (Dirdal 2017). Videre er
det eksempler som tyder på at partisippbruken i norske oversettelser går utover bruken i norsk
original.
Vi har samlet et korpus av norske oversettelser og norske originaler fra Nasjonalbibliotekets
elektroniske samlinger. Korpuset på 30 mill. ord er balansert med skjønnlitterære tekster fra
henholdsvis 1950-tallet og 2000-tallet. Samlingen gir grunnlag for å undersøke forskjeller i språkbruk,
ikke minst i norsk oversatt språk, i de to periodene. Vi presenterer materialet, og viser kvantitative og
kvalitative funn om den relative utviklingen av partisippbruken i de to korpusdelene.
Verbalt presens partisipp konkurrerer med finitte former, som for eksempel sa han smilende vs sa
han og smilte (Behrens, Fabricius-Hansen, Solfjeld 2012). Engelsk bruker hovedsakelig partisippet i
slike kontekster. Ved å måle frekvensen av partisippet relativt til finitte former av samme verb i de
fire tekstsamlingene, mener vi at vi kan vise om oversatt tekst følger andre normer (Toury 1995) enn
tilsvarende originalprodusert tekst i norsk. Kinn (2014) indikerer at verbalt partisipp i norsk kanskje er
i ferd med å bli vanligere som følge av kontakt mellom norsk og engelsk. Vårt materiale kan være
egnet til å teste denne hypotesen, selv om publisert oversatt skjønnlitteratur kan forventes å vise
andre normer enn den spontane skriftproduksjonen som ligger til grunn for Kinns studie.
I tillegg til å presentere resultater fra ovennevnte korpusundersøkelse belyser vi temaet ved å trekke
frem eksempler fra et dypdykk i partisippbruken i det engelsk-norske korpuset ENPC (UiO), som gir
tilgang på norske originale tekster og norske oversettelser fra engelsk med sine engelske originaler.
Vi trekkes også frem noen av problemene med studiet, blant annet det semantiske problemet med at
ekstensjonen til et verb i infinitiv og i presens partisipp ikke synes å korrespondere.
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Er vi fokusert eller fokuserte?
Partisippenes indre kamp i bokmål
Helge Dyvik
Universitetet i Bergen

På nynorsk lærer vi at det heter Korleis var dei plasserte?, To demonstrantar er drepne,
Bilane var skjulte bak trea, mens det på bokmål heter Hvordan var de plassert?, To
demonstranter er drept, Bilene var skjult bak trærne. Den forenklede regelen er at perfektum
partisipp som predikativ eller hovedverb etter være og enkelte andre verb samsvarsbøyes med
subjektet i nynorsk, men ikke i bokmål. Det er likevel lett å finne unntak i tekster på begge
målformer. I nynorsk (som ikke er hovedtema for dette innlegget) er samsvarsbøyningen i stor
grad offisielt valgfri. For bokmål er det vanlig å si at når partisippet har etablert seg som et
adjektiv, kan det samsvarsbøyes også der, som andre adjektiver (eks.: Pattedyr er mer
avanserte enn vi har trodd). Spørsmålet er da når det er rimelig å si at partisippet er å betrakte
som et adjektiv. I hvilken grad kan konsistente kriterier for dette abstraheres fra faktisk
språkbruk i tekstene?
I dette innlegget vil jeg se nærmere på dette spørsmålet med utgangspunkt i materiale fra
trebanken NorGramBank (Dyvik & al. 2016), som inneholder utførlig syntaktisk analysert
bokmålstekst på ca. 60 mill. ord. Vi skal se på hvordan de relevante konstruksjonene
analyseres i den LFG-grammatikken som er brukt i den automatiske analysen av tekstene
(NorGram), og hvordan vi kan søke etter eksempler på grunnlag av disse analysene. Vi
begrenser oss til eksempler med verbet være som copula eller hjelpeverb, og flertallssubjekt.
Det resulterende materialet på over 40 000 eksempler fordelt på over 2 500 ulike verb og
verbuttrykk gir grunnlag for å studere omfanget av samsvarsbøyning, hvordan den fordeler
seg på ulike verb, og i hvilken grad den er korrelert med verbenes semantikk og med andre
syntaktiske egenskaper ved setningene. Vi finner blant annet en signifikant korrelasjon
mellom samsvarsbøyning og sammensatte partisippformer og mellom fravær av
samsvarsbøyning og forekomst av verbalkomplementer som selekterte preposisjonsfraser,
agensfraser, indirekte objekter og frie predikativer. Vi finner også en viss korrelasjon mellom
samsvarsbøyning og gradsadverb.
Referanse:
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«Det går slag i slag gjennom rom etter rom»: norske NPN-konstruksjonar
Torodd Kinn, Universitetet i Bergen
NPN-konstruksjonar finst i mange språk, men har framfor alt vore undersøkte i engelsk. To norske
døme er gitt i (1) og (2):
(1) Hvert intervju ble skrevet ned ord for ord
(2) Elev etter elev hoppet over stanga
Nokre NPN-konstruksjonar fungerer som adverbial, som i (1), mens andre har nominal funksjon, som
i (2). Slike konstruksjonar er oppbygde av to identiske nakne teljelege substantiv i eintal med ein
preposisjon mellom. Substantiva kan generelt ikkje modifiserast, men det førekjem at det er eit
tillegg etter det andre substantivet, som i (3):
(3) Langs veggene er det hylle på hylle med flasker
Dei fleste bidraga i forskingslitteraturen fokuserer på den syntaktiske og semantiske strukturen til
slike uttrykk. Jackendoff (2008) er sentral i så måte, og hans påstand om at det dreiar seg om ei
syntaktisk nøtt – «an entrenched noncanonical structure» – står som typisk for korleis ein ser på
konstruksjonen.
Dei vanlegaste preposisjonane i norske NPN-konstruksjonar er dei som er illustrerte i (1)–(3): etter,
for og på. I tillegg er det vanleg med uttrykk av typen fra N til N, som i (4), men desse er av ein litt
annan art enn typiske NPN-konstruksjonar.
(4) Han skulle gå fra pub til pub
Det finst òg NPN-konstruksjonar med ulike andre preposisjonar, som eksemplifisert i (5) og (6).
(5) Blånene lå rygg bak rygg inntil himmelens rødfarger blandet seg med grått og svart
(6) Av og til falt de og rullet kast i kast nedover
I dette innlegget skal eg i liten grad ta opp intern syntaktisk struktur, men undersøkje semantikk og
produktivitet. Eg brukar Leksikografisk bokmålskorpus (Knudsen & Fjeld 2013), og døma her er henta
derifrå. Eg byggjer på eit materiale på over 14 000 døme som tener til til ei kartlegging av kva vi har
av NPN-konstruksjonar i norsk:
•
•
•
•

Korleis grupperer dei seg med omsyn til indre semantisk struktur?
Korleis heng den semantikken saman med motsetninga mellom adverbiale og nominale
uttrykk?
I kva grad dreiar det seg om ein produktiv konstruksjon?
I kva grad er uttrykksmåtane leksikaliserte?
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Pseudosamordningar som lokalitetsangivare
Kristian Blensenius (Göteborgs universitet) och Torodd Kinn (Universitetet i Bergen)
Vilken funktion pseudosamordning med positionsverb har i skandinaviska språk har generellt inte
varit föremål för ingående diskussion tills för ett antal år sedan. De flesta (som snarast har
intresserat sig för konstruktionens syntax) verkar ha varit ganska överens om att meningar som
hon sitter och äter nedan uttrycker någon sorts progressiv betydelse, motsvarande engelskans
’she is eating’:
Ett bakomliggande antagande är att den lokativa komponenten i förstaverbet, i exemplet
sitta, har bleknat, så att pseudosamordningen kommit att bli en progressiv konstruktion. Ett antal
problem med en progressiv analys har visats upp. Bland annat påpekar Blensenius (2015) att
pseudosamordningar kan kombineras med såväl statiska andraverb (1) som med andra
progressiva konstruktioner som hålla på att (2), något som normalt inte är möjligt hos
progressiva konstruktioner.
(1) Säljer lite prylar som ligger och skräpar.
(2) Jag sitter och håller på att fylla i en ansökan.
Samtidigt verkar inte pseudosamordningar med positionsverb heller ha imperfektiverande
betydelse, något som brukar associeras med progressiva konstruktioner. Sammantaget gör detta
att fokus kommit att riktas mot dem som lokativa konstruktioner (t.ex. Blensenius 2015), dvs.
konstruktioner som anger att en aktion äger rum på en plats. Att dessa ofta borde kombineras med
lokativadverbial som specificerar platsen ytterligare borde inte vara ett orimligt antagande.
Vårt föredrag kommer att redovisa en undersökning av framför allt lokativadverbial i
satser med pseudosamordning med ligge som förstaverb i Leksikografisk bokmålskorpus.
Några saker som ska visas är att
•
•

•

lokativadverbial som bestämning till förstaverbet är relativt frekventare än
lokativadverbial som bestämning till andraverbet
lokativadverbial som bestämning till förstaverbet är relativt frekventare med mindre
”typiska” pseudosamordningar (vad detta är återkommer vi till). Dessa
pseudosamordningar verkar främst användas som lokativangivelser för aktionen som
betecknas med andraverbet
”typiska” pseudosamordningar som man finner i grammatiklitteraturen, t.ex. ligge og
sove, inte uppvisar lika hög relativ frekvens av lokativadverbial som tillfälligare typer.
Detta kan hänga samman med t.ex. hög absolut och relativ frekvens av typiska
samordningar, vilket kan hänga ihop med deras högre grad av facilitering (Kinn et al.
2018).
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Dativalternering i norsk
Koenraad De Smedt og Stig Arne Stenseide (Universitetet i Bergen)

På engelsk såvel som på norsk kan dativ uttrykkes gjennom NP (1) eller PP (2).
(1) Hun sendte sin forlovede et brev.
(2) Hun sendte et brev til sin forlovede.
Selv om det er en viss valgfrihet mellom disse konstruksjonene, er det også restriksjoner:
både ganske klare begrensninger (3) og noen vagere preferanser (NP-konstruksjonen
forekommer oftere enn PP). Bresnan & Nikitina (2010) og Rappaport Hovav & Levin (2008)
antyder at flere faktorer, bl.a. semantiske, kan spille en rolle på en gradert og probabilistisk
måte.
(3) *Hun ga en kald skulder til ham.
NorGramBank er det største korpuset for norsk med syntaktisk detaljert annotasjon og
avansert søkegrensesnitt (Dyvik m.fl. 2016). I dette korpuset er det mulig å undersøke
glidende overganger mellom syntaktiske preferanser som blir synliggjort i form av
frekvenser. Dette har vi gjort for dativalternering i norsk gjennom søk av ulike syntaktiske
mønstre. Vi presenterer tall for norsk som viser stor likhet med funnene for engelsk, bl.a. at
det er klar overvekt av NP-konstruksjonen, mens verbet overlate skiller seg ut. I likhet med
engelsk er det også en viss innvirkning av person slik at 1. og 2. person forekommer relativt
oftere i NP enn 3. person.
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Modifisering i nakne substantivfraser
Victoria Rosén
Universitetet i Bergen

En naken substantivfrase er en nomenfrase uten determinativ som har et tellelig
substantiv i entall som kjerne. Eksempler er substantivene i fet skrift i (1).
(1)

Jeg har sykkel.
Petter er lærer.
Ungene laget snømann i hagen.

Den mest omfattende studien av nakne substantivfraser i norsk er Borthen (2003).
Den vanligste eksempeltypen i denne avhandlingen er fraser som består av ett
substantiv, uten modifisering, men det forekommer også modifiserte fraser som i (2).
(2)

Han hadde rød ytterfrakk.
Kari har lyst på prikkete bikini.
Ola ønsker seg kopp med bilde av Mikke Mus.

Borthen sier at nakne nomenfraser ofte blir mindre akseptable når de modifiseres av
adjektiver, men eksemplene i avhandlingen er ifølge forfatteren basert mer på egen
intuisjon enn på korpusbelegg.
Rosén og Borthen (2017) er en korpusstudie som undersøker fire av
hovedpåstandene i avhandlingen; forfatterne fant at påstandene til en viss grad, men
ikke helt, støttes av korpusdata.
I dette foredraget vil jeg presentere ulike typer nakne substantivfraser som finnes i
NorGramBank (Dyvik et al. 2016), den største norske trebanken, og prøve å forklare
når modifisering er mulig på basis av disse funnene.
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MONS 18

Umulig eller kanskje bare uvanlig?
Urd Vindenes (Universitetet i Sørøst-Norge) og Hans-Olav Enger (Universitetet i Oslo)

I grammatikken er det vanlig å skille mellom mønstre som er uvanlige og mønstre som rett og
slett er umulige. Adjektivet i ytringa en sta elev er absolutt mulig å bruke, men det virker
umulig i en ytring som et sta barn. Et lilla barn, derimot, vil bare regnes som uvanlig. Noen
lingvister vil si at nøytrumsforma mangler i bøyingsparadigmet til sta, og at defektivitet er en
absolutt egenskap. I dette foredraget vil vi drøfte om det faktisk er slik, eller om det i praksis
heller dreier seg om konvensjonalitet. En litt mer slagordprega måte å omtale dette skillet på
er mulig mot umulig versus vanlig mot uvanlig.
Å betone skillet mulig – umulig framfor skillet vanlig – uvanlig gir god mening både innafor
et strukturalistisk og et generativt perspektiv. Da uttrykkes skillet gjerne ved ‘akseptabelt’
versus ‘uakseptabelt’ eller ‘grammatisk’ versus ‘ugrammatisk’. Innafor kognitive og
bruksbaserte rammeverk har derimot konvensjonalitet stått mer sentralt, og det er mindre
vanlig å operere med skarpe skiller. Siden skillet mellom språkbruk og språksystem er mindre
tydelig i bruksbaserte rammeverk, får grader av konvensjonalitet en mye mer sentral
betydning her.
I foredraget stiller vi et teoretisk og et empirisk spørsmål: Er defektivitet en absolutt egenskap
i praksis? Og åssen ser det ut i faktisk språkbruk – er det umulige mulig? For å belyse
spørsmåla bruker vi Leksikografisk bokmålskorpus til å se på den faktiske bruken av noen
utvalgte norske adjektiv som angivelig skal være defektive i visse mønster. Det ene er et
syntaktisk mønster, nemlig begrensning til enten predikativ bruk (f.eks. eventuell, potensiell)
eller attributiv bruk (f.eks. ille, gøy). Det andre mønsteret vi undersøker, er de angivelig
defekte bøyingsparadigmene for adjektiver, nærmere bestemt manglende nøytrumsform
(f.eks. glad, ru). Innafor denne kategorien ser vi både på en del fonologisk sett like adjektiver
som kanskje mangler nøytrumsform, og på noen som av andre grunner ikke skal forekomme i
nøytrum. Vi vil også bruke korpusdataene til å se på frekvensen av de mønstrene vi finner.
Med støtte i korpusundersøkelsen vil vi argumentere vi for at det er mer fornuftig å forklare
defektive grammatiske mønstre som konvensjonelt uvanlige snarere enn grammatisk umulige.
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Del IV

Dugnadsgruppe 2: Språklig mangfold i
skolen
Dugnadsgruppa har som mål å løfte fram ulike sider ved det overordna temaet språklig
mangfold i skolen. Språklig mangfold og variasjon preger hverdagen til barn og unge som
vokser opp i Norge i dag, og skolen er en av de fremste arenaene for utvikling og læring
av så vel språklige ferdigheter og kunnskaper, som holdninger til språk, språkbruk og
språkbrukere. Mange elever i norsk skole er sjøl erspråklige, og alle elever forholder seg
til en stadig mer språklig sammensatt hverdag både i og utafor skolen.
Dette stiller høye krav til framtidas lærerutdannere og lærere. Lærerne skal på den
ene sida rustes til å gi ei opplæring som gir alle elever, uavhengig av språkbakgrunn og
-kompetanse, solide språkferdigheter og -kunnskaper. På den andre sida skal de legge til
rette for reeksjon over og kritisk bevissthet om sammenhenger mellom språk, identitet,
tilhørighet og makt. Lærerne (og lærerutdannerne) må med andre ord ha formallingvistisk
kunnskap om emner som grammatikk, grammatisk variasjon og grammatikkdidaktikk,
språktypologi og skriftspråksnormer, så vel som sosiolingvistisk kunnskap om blant annet
språklig variasjon på individ- og gruppenivå, transspråking, språkholdninger og språklige
ideologier.
Det overordna temaet språklig mangfold i skolen rommer slik et bredt sett av temaer,
tilnærminger og perspektiver. På bakgrunn av dette ønsker vi å innlemme både sosiokulturelle og formallingvistiske, samt diakrone og synkrone perspektiver i denne dugnadsgruppa. En slik bredde vil synliggjøre hvordan disse tilnærmingene kan supplere hverandre
og/eller integreres på produktive måter i undersøkelsen, forståelsen og ivaretakinga av
språklig mangfold i skolen.
Vi ønsker derfor innlegg om blant annet følgende temaer velkommen:
 Anvendt erspråklighetsteori i klasserommet
 Sosiokulturelle perspektiver på språk og språklig mangfold i skolen
 Den konkrete implementeringa av lingvistiske og/eller sosiolingvistiske temaer i skolen (f.eks. typologi, kontrastiv lingvistikk, grammatikkdidaktikk, språk og identitet,
språkholdninger og -ideologier osv.)
 Språkvitenskapens plass i henholdsvis læreplaner og i lærerutdanninger
 Forståelsen av lingvistikk som disiplinfag ved profesjonsuniversiteter (friksjon som
oppstår knytta til denisjonen av anvendt lingvistikk)
 Masterveiledning: Hva kan/skal studentene skrive om som er språkvitenskapelig og
-didaktisk relevant? Hva er det rom for i rammeplanene slik de foreligger nå?
I tillegg til dette ønsker vi å sette fokus på hvordan aktuell språk- og språkopplæringspolitikk står i et spenningsforhold til språkvitenskapelig innsikt når det gjelder språklig
mangfold i skolen. Vi foreslår derfor å avslutte dugnadsgruppa med en panelsamtale om
forholdet mellom fag og politikk på dette området.
Ansvarlige: Ingunn Indrebø Ims, Guro Fløgstad og Irmelin Kjelaas
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Helhetlig kartlegging av flerspråklige barns språk: Noen fallgruver og tre mulige
løsninger
Elisabeth Holm, Pernille Hansen, Anna Sara H. Romøren, Hanne G. Simonsen, Nina G.
Garmann
Det meste av språkkartlegging i norske barnehager og skoler foregår på norsk og fokuserer på
barnas norskferdigheter. Denne enspråklige praksisen kan ha flere årsaker, som et uttalt mål
om at alle barn skal kunne norsk før skolestart, eller at norskkunnskap er viktig for akademisk
suksess i en skole med norsk som undervisningsspråk. Dette fører med seg et underliggende
premiss, eller en ideologi, om at det først og fremst er barnas norskferdigheter det er viktig å
måle, også i møte med flerspråklige barn. Også innen forskning er det en tendens, både i
Norge og internasjonalt, at flerspråklige barns språkferdigheter måles ved å innhente
informasjon om ett språk – og da gjerne barnas andrespråk (se f.eks. Bialystok mfl. 2010;
Melby-Lervåg og Lervåg 2011; Rogde, Melby-Lervåg og Lervåg 2016).
Når det ikke tas forbehold om at det som er målt kun utgjør en del av de totale
språkferdighetene, går vi glipp av viktig informasjon om barnets språklige utviklingsnivå og
kompetanse. Om et barn scorer svært lavt på en norskspråklig test, kan det være fordi hun har
språkforstyrrelser. Men det kan like gjerne være snakk om et barn som har et avansert
ordforråd og imponerende grammatiske og kommunikative ferdigheter – bare ikke på norsk.
Så lenge vi bare skaffer oss informasjon om ett av barnets språk, kan vi ikke skille disse to fra
hverandre.
Hvis hensikten med målinga er å identifisere barn som strever med språktilegnelsen, eller hvis
vi vil skaffe oss et bilde av flerspråklige barns språkutvikling, er det viktig at kartlegginga
forholder seg helhetlig til barnet, og ikke bare til ett av språka. Men dette er metodologisk
utfordrende. Det finnes få verktøy som gir ekvivalente resultater på tvers av språk (Peña
2007), og det er både en praktisk og teoretisk kompleks oppgave å skulle normere verktøy for
flerspråklige grupper (se f.eks. Gathercole, Thomas og Hughes 2008).
I denne presentasjonen trekker vi fram ulike utfordringer ved kartlegging av flerspråklige
barns språk, og drøfter tre mulige innfallsvinkler til løsning på dette metodologiske
problemet, med eksempler fra et tidligere og et pågående forskningsprosjekt:




Crosslinguistic Lexical Tasks: Testing av barns ordforråd på flere språk samtidig
CDI: Et rapporteringsverktøy for kommunikativ utvikling, der voksne i hjem og
barnehage gir detaljert informasjon om enkelte aspekter ved barnets språkbruk
PaBiQ: Et spørreskjema der en som kjenner barnet godt, gir informasjon om barnets
språkmiljø og vurderer aspekter ved barnets språkferdigheter og språkbruk
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Norskkompetanse som sertifisering. Seint ankomne elevers selvforståelse i møte med
diskurser om hva det vil si å kunne norsk
Rikke van Ommeren (Institutt for lærerutdanning, NTNU)
Irmelin Kjelaas (Institutt for lærerutdanning, NTNU)

SAMMENDRAG
Et sentralt teoretisk konsept i nyere sosiokulturelt orientert språkvitenskap er kommodifisering.
Termen viser til ei tingliggjøring og markedisering av språk, lagt for dagen gjennom studier av
praksiser og policy i ei rekke (språk-)samfunn (f.eks. Heller 2010, Heller og Duchêne 2016, KellyHolmes 2016). I vårt innlegg vil vi problematisere den kommodifiseringstendensen vi finner nedfelt i
skolens diskurser og praksiser knytta til hva det vil si å kunne norsk og (dermed) være kvalifisert for
videre skolegang.
Det empiriske springbrettet for problematiseringa er observasjoner av ei gruppe seint ankomne elevers
selvforståelse i møte med norskopplæringa i to klasser på Spor 1 i voksenopplæringa. Seint ankomne
elever viser i denne sammenhengen til minoritetsspråklige elever mellom 16 og 20 år som
aldersmessig hører til på ungdomstrinnet eller i videregående opplæring, men som ofte har lite formell
skolebakgrunn og derfor «får» grunnleggende norskopplæring og faglig grunnkompetanse gjennom
grunnskoleopplæring for voksne. Analysene vi presenterer, er sosiolingvistisk orienterte og baserte på
et etnografisk materiale bestående av observasjonsdata, samtaler, foto og elevtekster, innsamla i løpet
av vårsemesteret 2019 som en del av prosjektet Language, Integration and Media.
Overordna sett belyser materialet to ulike didaktiske tilnærminger i opplæringa av denne elevgruppa:
Ei utprega dialogbasert og elevsentrert tilnærming på den ene sida, og ei mer lærerstyrt tilnærming
prega av større oppmerksomhet retta mot å nå definerte kompetansemål på den andre. I innlegget gjør
vi nedslag ved eksempel som viser hvordan trekk ved skolekonteksten, opplæringssituasjonen og
norskundervisninga angår og påvirker elevenes selvforståelse. Observasjonene kaster lys over
hvordan skolens og samfunnets diskurser knytta til hva det vil si å kunne norsk, og dermed være
kvalifisert til å gå videre til videregående opplæring, for mange bidrar til en opplevelse av
utålmodighet, manglende mestring og – for enkelte – avmakt og utenforskap. Dette er observasjoner
vi fortolker i lys av føringene for opplæringa i grunnleggende norsk, kjennetegna av en markant
sertifiseringstankegang, og hvordan disse virker sammen med språklige ideologier forbundet med hva
det vil si å kunne norsk.
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Vil talemålet til elevane bli påverka av metodane i lese- og skriveopplæringsmodellen STL+?
Petter Bjellås, USN
I denne presentasjonen drøftar eg i kva grad undervisningsmetoden STL+ kan hevdast å vere ein
normeringagent, eller om det derimot, eller kanskje i tillegg, er ei kjelde til språkleg medvit. STL er ei
forkorting for «å skrive seg til lesing», mens plussteiknet viser til at metoden er digital ved at elevane
får synleg og lydleg tilbakemelding frå datamaskinen eller nettbrettet om rettskrivinga deira er rett
eller gal.
Føremålet med undersøkinga mi er å undersøke om ei slik heilautomatisk lese- og skriveopplæring
basert på ordlista i skriveprogrammet og syntetisk tale vil påverke elevane sin dialektbruk og
haldninga deira til den lokale dialekten.
Datamaterialet mitt er kvalitative intervju med elevane i ein fyrsteklasse og ein andreklasse og
lærarane til desse klassane, til saman fem lærarar. Elevane er intervjua i grupper på om lag fire, mens
lærarane er intervjua samla trinnvis. I tillegg observerte eg klassane i skuletimar då dei arbeidde med
STL+.
Analysene av intervjua viser at lærarane reflekterer over dei språklege sidene av undervisninga. Dei er
svært medvitne talemålet sitt og vurderer stadig korleis dei ordlegg seg. Dei tenkjer òg over skilnaden
på tale og skrift. Ein viktig grunn er at dei opplever at dei har påverknadskraft på språkbruken til
elevane. Samtidig er det eit viktig funn at lærarane hevdar at autokorrektur og talesyntese påverkar
elevane i liten grad fordi det er lite å påverke: Elevane bruker få lokale målmerke, talen deira ligg tett
opp til standard austlandsk. Intervjua med elevane støttar denne oppfatninga. Fleire av elevane var
ukjente med mange lokale målmerke som dei fekk høyre under intervjuet. Likevel likte alle at me
pratar ulike dialektar. Når det gjeld språkopplæringa, så var mange svært opptatt av å skrive korrekt,
og datamaskinen og læraren var eintydige rettesnorar.
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Sammendrag til dugnadsgruppa om Språklig mangfold i skolen,
MONS 2019:
Alfabetisering for seint ankomne minoritetsungdommer
Unni Soltun Andreassen, NTNU og Irmelin Kjelaas, NTNU
I dette innlegget presenterer vi et planlagt doktorgradsprosjekt (med
oppstart januar 2020) om alfabetisering for nyankomne minoritetsungdommer
med lite formell skolebakgrunn og svake skriftspråklige ferdigheter. Denne
elevgruppa er en av de raskest økende i norsk skole (Bakken & Hyggen, 2018),
og utgjør ei særlig sårbar gruppe i opplæringssystemet. De skal både lære seg det
norske språket, tilegne seg grunnleggende faglige ferdigheter og lese- og
skriveferdigheter, og de skal gjøre det på svært kort tid. Dette stiller store krav til
opplæringa de får, ikke minst til lese- og skriveopplæringa – eller altså
alfabetiseringa.
Så langt har vi imidlertid lite forskningsbasert kunnskap om
alfabetisering, både når det gjelder organisering, praksis og erfaringer
(Birkeland og Larsen, 2014), og feltet rapporterer om stor variasjon i og
varierende kvalitet på tilbudet som gis (Lindsjørn, 2012). I tillegg til mangel på
forskningsbasert kunnskap om alfabetiseringsdidaktikk, mangler vi innsikt i
hvordan minoritetsspråklige elever sjøl opplever språkopplæringa (Axelsson &
Juvonen, 2016). På bakgrunn av dette har denne studien en todelt målsetning: På
den ene siden er det et mål å bidra med anvendt didaktisk kunnskap om hvordan
en best kan legge til rette for alfabetisering for denne elevgruppen, og med det
styrke deres muligheter for deltakelse, mestring og myndiggjøring. På den andre
siden er det et mål å bidra med teoretisk innsikt om sammenhengen mellom
språkopplæring,
språkkompetanse
og
identitet
(Norton,
2013).
Mer konkret har prosjektet teoretisk forankring i såkalt New Literacy
Studies (Jewitt, 2008. s.244), og et etnografisk design, og tar sikte på å undersøke
1) elevenes literacy-praksiser, altså de sosiale praksisene som lesing og skriving
er en del av (Blikstad-Balas, 2016, s. 46), og 2) deres selvfremstilling som lesere
og skrivere.
Axelsson, M., & Juvonen, P. (2016). Inledning: Nyanlända barn och ungdomar i de nordiske
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Troll i ord. Arbeid med ordforråd og ordoppbygging i skolen.
Anne Golden, UiO
Ingebjørg Tonne, UiO

I prosjektet Ordmanøvrering i Oslo-skolen studerer vi ulike sider ved
mottagelsen av et kompetansehevingsprogram for lærere ved tre ulike skoler i
regionen hvor andelen minoritetselever er høy. På disse skolene er elevene
mellom 6 og 16 år. Programmet, kalt Systematisk arbeid med ord og begreper,
ble utviklet av Utdanningsetaten (UDE) i Oslo. Det startet med et faglig kick-off
seminar for 230 lærere, etterfulgt av to forelesningsøkter for lærerne på hver av
deltakerskolene med instruktører fra UDE. Mellom øktene hadde lærerne fire
trinnvise samarbeidsmøter der de diskuterte hvordan de kunne bruke innsiktene
fra programmet i det pedagogiske arbeidet i egne klasser. De hadde også
samlinger i plenum på skolene, med erfaringsdelinger fra utprøvinger i klassene.
I denne presentasjonen vil vi fokusere på innholdet i programmet. Det vil si at vi
diskuterer hvilke typer ord og begreper UDE-instruktørene fokuserte på og deres
forklaring på hvorfor disse ordene og begrepene er viktige. Vi diskuterer også
den morfologiske kunnskapen, altså kunnskap om hvordan ord er bygget opp,
som presenteres i forelesningsøktene fra UDE. Dette innholdet som ble
presentert om ordforrådstyper og oppbygging av ord, vil vi sammenholde med
lærernes oppfatning av innholdet, slik den kommer til uttrykk gjennom lærernes
presentasjoner av eget klasseromsarbeid, i erfaringsdelingene. Vi analyserer
observasjoner fra samlinger og erfaringsdelinger, intervjuer med ulike aktører
(instruktører, lærere, skoleledere) og utdelt materiale fra programmet og
fokuserer på arbeid og aktiviteter rettet mot mellomtrinnet, dvs. på klassetrinn
der elevene er mellom 10 og 13 år.
Forskningsspørsmålet er flerleddet. Vi ønsker å finne ut hvilke sider av
ordforrådet og morfologi instruktørene fokuserer på og hva deres begrunnelser
er for valgene. Vi ønsker videre å undersøke i hvilken grad instruktørenes
formidling og argumentasjon om et systematisk arbeid med ordforrådet og
ordoppbygging når fram til lærerne og om noen deler av programmet er bedre
egnet enn andre til en slik formidling. Vi diskuterer resultatene i lys av nyere
innsikt om tekstlesing i skolefagene slik det er kommet fram i norsk og svensk
forskning. Teoretisk knytter vi diskusjonen til bruksbaserte tilnærminger til
læring av ord og forståelse av tekster.
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Metaforisk mangfold i elevers skriving
Signe Rix Berthelin, NTNU
Når det gjelder elever som har skolens språk som andrespråk, ser det ut til at noen lærere har
lettere for å snakke om elevenes forståelse av norske metaforiske uttrykk enn om deres bruk av
metaforiske uttrykk (Dørum, 2015). Og i forskningen på andrespråksskriveres metaforbruk
(f.eks. Golden, 2012) ser det ut til å være mer viten om bruken av konvensjonelle norske
metaforer enn om kreativ metaforbruk. Metaforisk bruk av ord på nye og kreative måter kan
imidlertid gi en estetisk opplevelse som skaper glede (Federl, 2018), og alle elever bør dessuten
ha anledning til å bruke alle sine språklige ressurser (García & Wei, 2014), inklusiv metaforer
fra flere språk. Videre kan det norske språket med fordel berikes av metaforer fra flere språk.
Dette innlegget gir et forslag til hvordan man kan støtte alle elever i å bruke metaforer fra flere
språk samtidig med at de kommuniserer det de ønsker å kommunisere til en gitt mottaker.
Jeg skal først argumentere kort for at elever bør oppfordres til å bruke metaforer fra flere
språk når de skriver, og at dette ikke er ‘conceptual errors’ (Danesi, 2008), men heller
transspråking (se Dewilde & Igland, 2015; Li, 2011) og uttrykk for kreativitet (Nacey, 2013).
En god metafor er imidlertid en som gjør det avsender vil at den skal gjøre i den gitte situasjonen
(Littlemore, 2019). Ettersom vi bruker språk til å kommunisere, er det rimelig å anta at en
skriver som bruker en metafor, ønsker å kommunisere noe som skal forstås av en leser (i tillegg
til å skape en estetisk effekt). En leser uten kjennskap til arabisk vil neppe forstå en setning der
uttrykket svart kamel er ment å referere til døden (Askelund & Agdestein, 2019, s. 44-45). Jeg
skal argumentere for at en skriver saktens kan bruke dette metaforiske uttrykket i sin tekst og
bli forstått av en leser uten arabiskkunnskaper. Argumentasjonen er basert på forståelsen av
metaforprosessering som ‘konseptuell justering’ (Falkum, 2014; Sperber & Wilson,
1986/1995). Mottakerbevissthet og bevissthet på at ords betydning justeres i forhold til
konteksten kan bidra til vellykket bruk av nye metaforiske uttrykk. Implikasjonen er at lærere
kan støtte elever i å bruke metaforer fra flere språk gjennom bevisstgjøring på at de kan designe
en kontekst som støtter opp om den intenderte forståelsen av de metaforiske uttrykkene de
ønsker å bruke.
Askelund, N. & Agdestein, M. W. (2019). Metaforer. Hva, hvor og hvorfor?
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flerspråklige elevers skriving. I: Golden & Selj (red.) Skriving på norsk som andrespråk.
Vurdering, opplæring, elevenes stemmer. Cappelen Damm Akademisk. Dørum, V. (2015). Når
is framstår som hardt vann. Om metaforer i elevtekster skrevet av minoritetsspråklige elever
på ungdomstrinnet (masteravhandling). UiT, Norges arktiske universitet. Falkum, I. L.
(2014). Polysemi. En relevansteoretisk tilnærming. Norsk lingvistisk tidsskrift 32(2). Federl,
M. (2018). Metaforene i hverdagsspråket. NDLA Nasjonal digital læringsarena. García, O. &
Wei, L. (2014). Translanguaging: Language, Bilingualism and Education. Palgrave Macmillan
Limited. Golden, A. (2012). Metaphorical expressions in L2 production. I: MacArthur, OncinsMartínez, Sánchez-García & Piquer-Píriz (red.). Metaphor in Use: Context, culture, and
communication. John Benjamins Publishing Company. Li, W. (2011). Moment Analysis and
translanguaging space: Discursive construction of identities by multilingual Chinese youth in
Britain. Journal of Pragmatics 43(5). Littlemore, J. (2019). Panel discussion on Metaphor and
Creativity. The Creative Power of Metaphor Conference, Oxford, mars 2019. Tilgjengelig via
https://www.creativeml.ox.ac.uk/about/events/creative-power-metaphor. Nacey, S. (2013).
Metaphors in Learner English. John Benjamins Publishing Company. Sperber, D. & Wilson,
D. (1986/1995). Relevance. Communication and cognition. Blackwell.
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Talemålsvariasjon i andrespråksundervisning
Brita Høyland, Høgskulen på Vestlandet (HVL), Stord

I dette innlegget vil eg presentera nokre resultat frå det pågåande ph.d.-prosjektet «Lærarars
språklege praksisar i møte med andrespråkselevar», som er ein sosiolingvistisk studie av
variasjon i lærarens munnlege språk. Tre lærarar med ulik dialektal bakgrunn er deltakarar i
studien. Dei underviser i norsk og samfunnsfag i ein innføringsklasse og i sno-grupper ved ein
sørvestnorsk ungdomsskule som har nynorsk som skriftleg opplæringsmål. Det er primært
lærarane sin talemålsvariasjon, på aksen dialekt - skriftnær tale, som vert studert. Føremålet
med forskingsprosjektet er å få innsikt i og forstå meir av dei språklege praksisane og kva
som kan forma lærarar sitt munnlege språk i denne spesifikke opplæringssamanhengen.
Forskingsprosjektet søkjer å bidra til meir kunnskap om lærarars språklege praksisar med mål
om ein meir refleksiv språkleg praksis i norske andrespråksklasserom (jf. Ellis, 2012, s. 348).
I analysen av læraranes språklege praksisar i klasserommet kategoriserer eg variasjonen
språkleg (fonologisk, morfologisk, syntaktisk og leksikalsk variasjon). Eit fellestrekk ved dei
språklege praksisane deira er at intraindividuell variasjon førekjem innanfor alle språknivåa. I
dette innlegget vil eg presentera nokre av resultata frå analysen gjennom å visa eksempel på
språkleg variasjon i kvar av lærarane sitt talemål. For Lærar 1 vil eg trekkja fram
konsonantvariasjon i ord som t.d. itʃe/iççe/iʃʃe og ʃlutt/slutt og vokalvariasjon i form av +/diftong i ord som t.d. helt/heilt, vet/veit (fonologisk variasjon). Vidare vil eg syna Lærar 1 sin
variasjon i infinitivsendinga (morfologiske variasjon), variasjon i substantivfrasar (syntaktiske
variasjon) og variasjon ved bruk av synonym og ved å nytta andre tilgjengelege språklege
ressursar (leksikalsk variasjon) (jf. García, Li & Holmes, 2019). Deretter viser eg tilsvarande
eksempel på intraindividuell variasjon som førekjem i Lærar 2 og Lærar 3 sitt talemål.
Variasjonen vil eg drøfta i lys av språkleg mangfald i skulen (jf. Husby, 2009),
språkhaldningar på individnivå (jf. Neteland, 2014) og språkideologi på samfunnsnivå (jf.
Mæhlum & Røyneland, 2009; Røyneland, 2017). Kan lærarane sin intraindividuelle variasjon
opna for didaktiske moglegheiter i andrespråksundervisninga?
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Anja Bakken, Nord universitet
Anne Kathrine Hundal, Nord universitet
Laila Lutnæs Sakshaug, Nord universitet

Tittel: Når minoritet blir majoritet: Språkopplæring i flerspråklige læringskontekster der den
minoritetsspråklige elevgruppa er like stor som eller større enn den majoritetsspråklige
elevgruppa.
Prosjektet tar utgangspunkt i et øysamfunn med ca. 600 innbyggere. En stor del av innbyggerne
jobber i eller i tilknytning til en hjørnesteinsbedrift som er lokalisert på øya. Det som er spesielt med
dette øysamfunnet, er den store andelen arbeidsinnvandrere fra en og samme østeuropeiske
nasjon, Litauen. På øyas 1-10-skole er 40 prosent av elevene litauere. På de laveste trinnene har så
mange som halvparten eller flere av elevene litauisk som morsmål. Språksituasjonen er dermed ulik
andre flerspråklige læringskontekster beskrevet i forskningslitteraturen (e.g. Palm, 2018; Lunde &
Aamodt, 2017; Engen et al., 2018; Stille & Cummins, 2013; García & Kleyn, 2016).
Hva gjør denne språksituasjonen med læringskonteksten? Vi ønsker å undersøke hva som
kjennetegner språklæringen i klasserom der den minoritetsspråklige elevgruppa blir nesten like stor
som eller større enn den majoritetsspråklige elevgruppa. Denne overordnede problemstillinga vil vi
svare på ved å gjennomføre flere delprosjekt:
1. En deskriptiv, etnografisk tilnærming der vi undersøker aspekter knyttet til den nåværende
språksituasjonen gjennom intervju med lærere, elever og foresatte samt gjennom
observasjon i klasserommene på 1. til 7. trinn.
2. En tekstbasert tilnærming der vi utforsker ulike sider ved norske og litauiske elevers
tekstproduksjon på mellomtrinnet.
3. En intervensjonsstudie på småtrinnet der vi utforsker potensialet for ‘transspråking’ eller
‘translanguaging’ (Garcia & Wei, 2014; Li, 2017), og språkutvikling gjennom bruk av
bildebøker i engelsk- og norskundervisninga.
Et sentralt perspektiv i forskningsprosjektet er hvordan det kan legges til rette for at elevene skal
kunne utnytte hele sitt lingvistiske repertoar (e.g. Beacco & Byram, 2007; Garcia, 2009; Garcia &
Sylvan, 2011) i flerspråklige læringskontekster.
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Grammatikk i skolen: norsklæreres språksyn og undervisningspraksiser
Eli Anne Eiesland, USN, Signe Laake, OsloMet
Vi presenterer funn fra en undersøkelse av hvordan et utvalg norske lærere underviser i
grammatikk, og hvilket underliggende syn på språk lærernes praksiser reflekterer. Vi
diskuterer også hvilke konsekvenser lærernes syn på språk har for lærerutdannere som skal
forberede kommende og nåværende lærere på språk- og grammatikkundervisning.
Nyere forskning på grammatikkundervisning i morsmålsfaget viser at den bør forankres i
autentisk tekst, fokusere på effekten av ulike grammatiske valg, fremme diskusjon og være
utforskende. Videre er lærerens grammatiske kompetanse avgjørende for at undervisninga
skal gi effekt (Myhill et al 2012). En undervisning som vektlegger utforsking, samtale og
refleksjon gjenspeiler et underliggende syn på språk som et mentalt system som kan
utforskes og reflekteres. Dette skiller seg fra et folkelig syn på språk og grammatikk, som er
mer normativt.
Vi har sett på tekster skrevet av norsklærere på 1.-13. trinn som tar videreutdanning, der
lærerne reflekterer over egen grammatikkundervisning og utarbeider undervisningsopplegg i
grammatikk. Vi undersøker følgende forskningsspørsmål:



Hvilke arbeidsmåter bruker lærere i grammatikkundervisninga si?
Hvilket syn på språk og grammatikk ligger til grunn for lærernes praksiser?

Det ser ut til at lærerne i stor grad tenker på grammatikkundervisning som enten rettskriving
eller arbeid med ordklasser. Lærerne rapporterer at de ofte bruker autentiske tekster, men
nevner ikke diskusjoner om effekter av ulike grammatiske valg. I stedet bruker de tekstene til
oppgaver der ordklasser skal identifiseres og kategoriseres (“finn og strek under fem verb”).
Flere lærere sier eksplisitt at de syns grammatikk er vanskelig, eller de bruker ord som
reflekterer et syn på grammatikk som noe kjedelig (“gjøre grammatikken mindre tørr”).
Fokuset på rettskriving, sammen med oppgaver med tydelig rette og gale svar reflekterer et
språksyn som er mer normativt enn læreplanen og nyere forskning legger opp til. Samtidig
viser tekstene at lærerne er veldig opptatt av å drive grammatikkundervisning som er
informert av nyere forskning. Vi diskuterer hvilke konsekvenser dette har for lærerutdannere.
Åssen kan lærerutdannere formidle det språksynet som trengs for å gi kommende lærere
mulighet til å drive god grammatikkundervising?
Referanser:
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Om grunnforskningens plass i fagdidaktisk forskning
Line Sjøtun Helganger, Universitetet i Sørøst-Norge

Fra nasjonalt hold pekes det på at det forskes for lite i norske lærerutdanningsmiljøer, og at
den forskningen som gjøres, ikke nødvendigvis har den relevansen som trengs. For å øke
kvaliteten i lærerutdanningene ytres det blant annet et behov for mer fagdidaktisk forskning
(Kunnskapsdepartementet, 2017). Dette reiser spørsmålet om hva som kan være fagdidaktisk
relevant forskning, et spørsmål som ikke synes umiddelbart enkelt å svare på. I diskusjoner
om hva som er og kan være relevant fagdidaktisk forskning, havner ofte fagdidaktikken i en
slags skvis mellom pedagogikken på den ene siden og disiplinfaget på den andre siden.
Denne tilnærmingen til å definere fagfeltet skaper dikotomier som ikke er hensiktsmessige.
Spørsmålet om hvilken rolle grunnforskning spiller i det fagdidaktiske forskningsfeltet, blir i
liten grad adressert i feltet: Begrepet ‘grunnforskning’ brukes sjelden i nasjonale strategier for
lærerutdanning, og heller ikke i særlig grad i lærerutdanningsinstitusjoners
forskningsstrategier. I dette innlegget vil jeg argumentere for at å ta i bruk ‘grunnforskning’
som begrep, vil kunne løse noe av utfordringen vi har med å definere hva som faller innenfor
det fagdidaktiske forskningsfeltet.
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Del V

Dugnadsgruppe 3: Skriftspråkveksling
og skriftspråkskifte
Den norske språksituasjonen er rekna for å vere prega av høg grad av variasjon i både
skrift- og talespråk og av høg grad av toleranse for denne variasjonen (sjå til dømes
Papazian, 2012). Nyare forsking kan likevel tyde på at det føregår skriftspråkveksling og
skriftspråkskifte som har mindre bruk av nynorsk som resultat, til dømes i opplæringa
og i sosiale medium (sjå Sønnesyn, 2018, for eit forskingsoversyn). Det er no i gang eire
studiar av skifte frå nynorsk i skulen / veksling mellom nynorsk og bokmål mellom
ungdom / veksling og dialektskriving i sosiale medium, av kva for faktorar som spelar
inn, og av kva for implikasjonar skriftspråkskifte/-veksling har for den norske
toskriftspråksituasjonen (eit UHNV-nansiert prosjekt leia av Endre Brunstad (UiB),
dessutan doktorgradsarbeidet til Janne Sønnesyn (HVL), dessutan ein studie av Øystein
Vangsnes (UiT) og Unn Røyneland (UiO) om skriftspråkpraksisar i sosiale medium).
Skriftspråkskifte og skriftspråkveksling har potensielt store konsekvensar for utbreiing
av og praktisering av nynorsk og bokmål som bruksspråk. At eire språkforskarar ved
ulike institusjonar no arbeider med dette, og det at det er levert eire masteroppgåver
om dette feltet dei siste åra (sjå til dømes Hårstad, 2018; Krogsæter, 2017; Aamli, 2017;
Idsøe, 2016) viser ei veksande interesse for emnet. Det er eitt argument for å skipe til ei
dugnadsgruppe om dette på MONS.
Dessutan er det slik at jamvel om språkveksling og språkskifte er eit temmeleg stort
forskingsfelt internasjonalt (sjå til dømes Fishman, 1991; Hornberger, 2002; Potowski,
2013), trengst eire studiar av fenomena i norsk kontekst. Ei dugnadsgruppe på MONS
kan vere eit steg på vegen til samordning av større prosjekt og etablering av nye, og det
er det viktigaste argumentet for denne dugnadsgruppa.
Ansvarlege: Eli Bjørhusdal og Hege Myklebust
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Samandrag til «Skriftspråkveksling og skriftspråkskifte i norsk
kontekst», MONS 2019
Eli Bjørhusdal
Om nokre teoretiske spørsmål i studiar av skriftspråkveksling og
skriftspråkskifte
Den norske språksituasjonen er rekna for å vere prega av høg grad av variasjon i
både skrift- og talespråk og av høg grad av toleranse for denne variasjonen (sjå
til dømes Papazian, 2012). Nyare forsking kan likevel tyde på at det føregår
skriftspråkveksling og skriftspråkskifte som har mindre bruk av nynorsk som
resultat, til dømes i opplæringa og i sosiale medium (sjå Sønnesyn, 2018, for eit
forskingsoversyn).
Jamvel om språkveksling og språkskifte er eit temmeleg stort forskingsfelt
internasjonalt (sjå til dømes Fishman, 1991; Hornberger, 2002; Potowski, 2013),
trengst fleire studiar av fenomena i norsk kontekst. Dei har har potensielt store
konsekvensar for utbreiing og praktisering av nynorsk og bokmål som
bruksspråk.
Fleire studiar er no i gang av skifte frå nynorsk i skulen/veksling mellom nynorsk
og bokmål mellom ungdom/veksling og dialektskriving i sosiale medium, av kva
for faktorar som spelar inn og av kva for implikasjonar skriftspråkskifte/-veksling
har for den norske toskriftspråksituasjonen (eit UHNV-finansiert prosjekt leia av
Endre Brunstad (UiB), dessutan doktorgradsarbeidet til Janne Sønnesyn (HVL),
dessutan ein studie av Øystein Vangsnes (UiT) og Unn Røyneland (UiO) om
skriftspråkpraksisar i sosiale medium). Dessutan er det levert fleire
masteroppgåver om dette feltet dei siste åra (sjå til dømes Hårstad, 2018;
Krogsæter, 2017; Aamli, 2017; Idsøe, 2016).
Innlegget mitt har som føremål å stille opp og drøfte nokre teoretiske og
vitskapsteoretiske spørsmål som den norske forskingsdiskursen om
skriftspråkskifte/-veksling krinsar rundt. Den fyrste diskusjonen eg vil kaste eit
blikk på, er den om kva for endringar i barn og ungdom sin skriftspråklege
praksis som kan kallast eit skifte, kva som kan kallast veksling, og kva som kan
vere språksosiologiske konsekvensar av å fagleg omgrepsfeste det som det eine
eller det andre (Fishman, 1992). Dette er knytt til den andre diskusjonen som eg
vil gå inn i, som dreier seg om vitskaplege argument for om me kan sjå veksling
eller skifte som hovudsakleg motivert av kontekstavhengige, retoriske val eller
hovudsakleg som tilknytings- og identitetsval (Juuhl, 2013; Uppstad, 2019). Den
tredje diskusjonen som eg tematiserer, handlar om vekslinga eller skiftet kan
seiast å vere mellom skriftspråk eller mellom to rettskrivingsvarietetar, og, igjen,
kva som kan vere språksosiologiske konsekvensar av at forskingslitteraturen
omtalar det som det eine eller det andre (Vangsnes, 2018). Den siste diskusjonen
som eg vil ta opp, er spørsmålet om normativitet: Korleis legitimerer forskinga på
skriftspråkskifte og –veksling temaet; korleis vert feltet sitt språkpolitiske
potensial problematisert (Fishman, 1991; Hornberger, 2002; Bjørhusdal, 2014)?
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Samandrag MONS 18
(Dugnadsgruppa Skriftspråkskifte og skriftspråkveksling)

Janne Sønnesyn, Høgskulen på Vestlandet
Skriftspråkskifte i norsk skule
Som Trudgill (2002, s.31) peikar på, er det norske språksamfunnet særmerkt av høg toleranse for
språkleg mangfald. Dialekt er nytta i alle samfunnslag og sosiale domene, og diglossi er sjeldan
(Røyneland 2009). Skriftspråkssituasjonen er særmerkt av to norske skriftspråk, nynorsk og bokmål,
samstundes som at migrasjon og globalisering gjer sitt til at både engelsk og ulike minoritetsspråk er ein
del av den norske språkkvardagen. Norske ungdommar må såleis gjera sine eigne språklege val medan
dei samstundes navigerer gjennom eit svært variert språkleg landskap med mangfaldige språklege
praksisar.
Dette innlegget tek utgangspunkt i det pågåande doktorgradsprosjektet mitt, som har som føremål å
undersøkja ulike faktorar som kan vera med på å påverka skriftspråksvala til elevar i tiandeklasse.
Prosjektet hentar det empiriske grunnlaget sitt frå ei digital spørjegransking og frå fokusgruppeintervju
med elevar i kommunane Ål, Os og Tysvær. Av særleg interesse i granskinga er forholdet mellom
skriftspråka nynorsk og bokmål. Tidlegare granskingar har synt spor av eit pågåande språkskifte, der
nynorskelevar byter skriftspråk til bokmål i løpet av ungdomsskulen eller vidaregåande skule. Særleg
ser dette ut til å vera eit fenomen i randsonene av det nynorske kjerneområdet (jf. t.d. Øzerk & Todal
2013; Idsøe 2016; Hårstad 2018).
I innlegget ynskjer eg å sjå nærare på kor vidt språkskiftefenomenet også er synleg i det empiriske
materialet mitt, og ikkje minst, kva faktorar som ser ut til å spela inn når elevar vel eitt skriftspråk over
eit anna. For å få ei betre forståing av den komplekse veven av påverknadsfaktorar, stør eg meg på
Fishman (1991) sine teoriar om språkbevaring og språkskifte, samt teoriar knytt til språkhaldningar
(Garrett 2010), språkideologiar (Woolard 2008) og språk og identitet (Giles 1977). Med den
mangfaldige norske språksituasjonen i mente, vil innlegget særleg sjå på koplinga mellom munnlege og
skriftlege språkval, samt elevane sine språklege praksisar i både formelle (t.d. på skulen) og uformelle
(t.d. sosiale medium) kontekstar.
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Skriftspråkbruk, skriftspråkskifte og språkhaldingar hjå ungdomsskuleelevar i det
nynorske kjerneområdet
Kirsti Lunde, Høgskulen på Vestlandet
Forskinga på språkskifte, språkbruk og språkval hjå nynorskbrukarar (t.d. Idsøe, 2016;
Myklebust, 2015; Øvrelid, 2014) peikar mot at nynorskbrukarar aktivt vekslar mellom
nynorsk, bokmål og dialekt, og at språkvekslinga er knytte til ulike kontekstar. Forskinga
syner òg at vekslinga varierer mellom permanent skifte av hovudmål og kontekstbunden
språkveksling. I innlegget skal eg sjå nærare på korleis dette artar seg for ungdomsskuleelevar
i det nynorske kjerneområde. Målet er å få meir kunnskap om språkvala til elevar med
nynorsk som hovudmål og elevar med bokmål som hovudmål, og om kva som spelar inn på
språkvala deira.
Dataa som ligg til grunn for innlegget er henta inn i samband med prosjektet «Vilkår for
nynorsk for ungdom», som er eit samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen,
Høgskulen på Vestlandet og Høgskulen i Volda. Våren 2019 gjennomførte me ei kvantitativ
spørjeundersøking på ungdomsskular i Volda, Sogndal og på Stord. 731 elevar frå alle
klassesteg svara på alle spørsmåla, medan 28 svara på delar av spørjeundersøkinga. Av desse
svara 95 % (705) at dei har nynorsk som hovudmål, medan 5 % (41) svara at dei har bokmål
som hovudmål. Spørsmåla elevane fekk, handla om språkbruk, språkhaldningar, lokal
identitet og skulepraksis.
Datamaterialet syner mellom anna at både nynorskelevane og bokmålselevane vekslar mellom
nynorsk, bokmål, dialekt og engelsk avhengig av kontekst. For båe elevtypane ser vekslinga i
størst grad ut til å skje mellom eitt av skriftspråka og dialekt, ikkje mellom dei to skriftspråka.
Dette gjeld òg i skulesamanheng, og både i uformelle og meir formelle kontekstar.
Datamaterialet syner òg at 12 % av respondentane har skifta hovudmål, men at det er stor
skilnad i kor viktig skiftet av hovudmål har vore. Medan 54 % av elevane som har skifta frå
bokmål til nynorsk svarar «Det vart berre slik» på spørsmål om kor viktig det var å skifte
hovudmål, svarar 45 % av elevane som har skifta frå nynorsk til bokmål at skiftet var «svært
viktig». I innlegget vil eg gå nærare inn på desse funna for å forsøke å seie noko om vilkår for
nynorsk hjå ungdom i det nynorske kjerneområdet.
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Samandrag til dugnadsgruppa Skriftspråkveksling og skriftspråkskifte, MONS 2019
Språkleg identitet og medvit mellom nynorskungdom
Av Stig J. Helset
Gjennom prosjektet «Vilkår for nynorsk blant ungdom» har vi gjennomført
ei kvantitativ spørjegransking mellom 731 ungdomsskuleelevar i tre
kommunar innanfor det som kan bli sett på som nynorskens
kjerneområde, nemleg Stord, Sogndal og Volda. I dette innlegget rettar vi eit
særleg søkjelys mot spørsmål som går på språkveksling, språkleg identitet
og medvit. Det gjeld då spørsmål om korleis elevane vurderer sin eigen
dialekt og spørsmål om elevane har kjent seg flaue eller stolte av å vere
nynorskbrukarar og dialektbrukarar, spørsmål som går på skifte av
hovudmål (og grunngjeving for dette), spørsmål om haldningar til og bruk
av nynorsk, bokmål og dialekt i ulike tekstdomene: skriving i skuletimar,
skriving i ulike tekstdomene utanfor skulen (m.a. Facebook, Instagram og
e-post) og skriving til ulike mottakarar (m.a. vener, besteforeldre,
arbeidsgjevar og ordførar).
Nokre førebelse funn syner at den store majoriteten av elevane verdset dialekten sin og det
nynorske skriftspråket, og at dei tek medvitne val om kva for språkleg uttrykksformer dei
brukar i ulike samanhengar. Dialektnær skriving og skriving på nynorsk og bokmål tilhøyrer
ulike domene for ungdomar i nynorskens kjerneområde. Eit spørsmål som vil bli via særleg
merksemd, er i kva grad elevane meistrar å skilje mellom dialektnær skriving i uformelle
samanhengar og korrekt nynorsk og bokmål i formelle samanhengar, noko førebelse funn
tyder på at dei ikkje fullt ut meistrar.
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Skriftspråkveksling som normaltilstand
Endre Brunstad
(MONS 18, 2019)
Eit sentralt kjenneteikn ved unge nynorskbrukarar er at dei driv med språkveksling – dei
vekslar mellom nynorsk, bokmål og dialekt når dei skriv, og dei gjer det i langt større grad
enn ungdom som har bokmål som hovudmål i skulen. På den måten er det grunnlag for å
hevde at nynorskungdom, i større grad enn bokmålsungdom, kan karakteriserast som
toskriftlege.
Prosjektet «Vilkår for unge nynorskbrukarar» dokumenterer at språkveksling er
normaltilstanden for unge nynorskbrukarar, dvs. på ungdomsskuletrinnet. Prosjektet får
samtidig fram at språkvekslinga varierer i høve til ulike faktorar som
skrivesituasjon/tekstnormer, identitet og kjønn. Saman med kunnskap frå eit tilsvarande
spørjegransking i Fjell kommune får prosjektet òg fram skilnader mellom ungdom i
kjerneområdet og randsona for nynorsken.
Språkveksling hos nynorskelevar byr på fleire problem. Det er tydeleg at nynorskelevane
gjennom språkvekslinga vert mindre eksponerte for lesing og skriving på hovudmålet sitt enn
det bokmålselevar gjer. Det er òg tydeleg at det eksisterer domeneavgrensingar for nynorsken.
I tillegg kan omfattande språkveksling vere med på å førebu eit språkskifte.
Når språkveksling samtidig er normaltilstanden, er det lite konstruktivt å vere «for» eller
«imot» fenomenet. Utfordringa er å forstå kva språkvekslinga går ut på, og å få
språkvekslinga til å slå positivt ut for unge nynorskbrukarar. Det siste momentet peikar på
meir forsking, men òg på andre tilnærmingsmåtar overfor nynorskbrukarar i skulen og i
språkpolitikken.
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Korleis er det å læra seg eit mindretalsspråk som andrespråk? Elevar med anna morsmål enn
norsk som buset seg i nynorskområde vil møte mange fleire tekstar på bokmål enn på
nynorsk. For ungdommar med nynorsk som hovudmål, kort butid i Noreg og foreldre med eit
anna morsmål, vil dette truleg vere særleg utfordrande når dei skal læra seg norsk. Føremålet
med denne undersøkinga er å undersøke vilkår for utvikling av nynorskspråkleg
skrivekompetanse og bruk av nynorsk hjå innvandrarungdom i kommunar som har nynorsk
som hovudmål, både i skulen og på fritida. Gjennom prosjektet Vilkår for nynorsk blant
ungdom er det samla inn ein del bakgrunnsinformasjon med sjølvrapportering om språkbruk
på ulike område – granskinga er gjennomført i tre kommunar i nynorske kjerneområde. I dette
innlegget er svara frå dei elevane som kjem frå familiar der begge foreldra har eit anna
morsmål enn norsk trekte ut, og elevane har fått spørsmål om å delta i intervju. Det er til
saman 18 elevar som både har svart på spørjegranskinga og sagt ja til å blir intervjua.
Det samla materialet vil gje grunnlag for å svara på spørsmål som: I kva situasjonar møter, les
og skriv dei nynorsk utanfor skulen? Kva haldning har dei til å vere nynorskbrukar? Kva
læreplan har dei fått norskopplæring i, har dei motteke språkstøtteundervisning i skulen, i så
fall på kva målform? Kjenner dei seg trygge på nynorsk rettskriving?
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Multilektale skrivepraksisar hjå ungdommar i Noreg
I prosjektet NoSoMe Norsk i sosial medium er målet å kartleggje skriftspråkspraksisane til
ungdommar i ulike delar av landet. Vi er særleg interesserte i korleis talemålsnære former blir brukte i
den digitale kommunikasjonen til unge – såkalla ‘chatspeak’ (Andoutsopoulos 2011) eller ‘digital
orality’ (Soffer 2012). Det er ikkje nytt at nordmenn bruker dialekt, slang eller former frå andre språk i
skriftleg kommunikasjon, men omfanget og spreiinga har auka betydeleg med auka bruk av ulike
digitale plattformer (sjå t.d. Evjen 2011; Rotevatn 2014; Røyneland 2018; Vangsnes 2019).
I dette føredraget presenterer vi resultat frå ei gransking av tale- og skrivepraksisar hjå i
overkant av 1000 elevar i vidaregåande skule frå alle delar av landet. Elevane har svart på eit digitalt
spørjeskjema som kartlegg kva for språkformer dei nyttar i kommunikasjon med ulike mottakarar på
ulike digitale plattformer. Undersøkinga omfattar direkte spørsmål om språkbruken, men samlar også
inn konkrete døme på korleis deltakarane ville ha skrive ulike typar meldingar til gitte personar.
Spørjeskjemaet har også med ein del påstandar om språk og dialekt som elevane blir bedne om å
evaluere på ein fem-punkts Likert skala.
Undersøkinga viser at dei fleste ungdommane er fleirspråklege, at multilektale praksisar er
svært utbreidde, den stadfestar geografiske mønster for bruk av talemålsnære former rapportert i
tidlegare undersøkingar (Opinion 2016), og viser tydeleg at praksisane både er sterkt plattform og
mottakar avhengige. Eit interessant funn er at for kontekstane med mest rapportert dialektbruk, blir det
også rapportert mykje bruk av engelsk, slang og blanding av språk og dialekt. Vi ser med andre ord
konturane av svært hybride, multilektale praksisar der ungdommane tek i bruk store delar av det
språklege repertoaret sitt. I føredraget vil vi sjå nærare på når og korleis talemålsnære trekk blir brukte,
av kven og til kven, kva bruken av ulike former kan indeksere, og ikkje minst kva for sosial meining
multilektale praksisar kan ha i ulike kontekstar.
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