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Barnehage og voksenopplæring, uformelle og formelle språklæringsarenaer, språkvitenskap og 
utdanningsvitenskap: spenn i norsk andrespråksdidaktisk forskning 

Det å studere hvordan et andrespråk læres, brukes og undervises er en kjerne i 
andrespråksforskningen. Det kan dreie seg om språklæring og språkbruk som del av individer eller 
gruppers flerspråklige praksiser, eller om situasjoner der andrespråket læres og brukes i utdanning, 
arbeid eller livet for øvrig. I norsk sammenhengen preges konteksten for andrespråksinnlæring av at 
de som lærer norsk på denne måten, oftest har flyktning- eller innvandringsbakgrunn og av at de kan 
befinne seg i en marginalisert posisjon.  

Selv om andrespråksforskningens tradisjonelle utgangspunkt er i språkvitenskapen, krever studiet 
av slike komplekse fenomener ofte at man krysser grenser til andre disipliner. Andrespråksforskeren 
er derfor omtalt som grensekrysser (Tarone, 2015), og forskningen som trans- eller pluridisiplinær 
(The Douglas Fir Group, 2016; Kulbrandstad & Tenfjord, 2020; Alstad & Mourão, 2021). Den 
andrespråksdidaktiske forskningen kan sies å bevege seg i et grenseland mellom språkvitenskap og 
utdanningsvitenskapelig forskning. Som didaktisk forskning står den i en fagdidaktisk tradisjon. Men i 
motsetning til forskning på de tradisjonelle skolefagenes didaktikker, spenner andrespråksdidaktisk 
forskning videre, fra barnehage til voksenopplæring. Og den har mer oppmerksomhet mot såkalte 
uformelle opplæringssituasjoner. Selv om en slik bredde i nedslagsfelt ikke er vanlig i den norske 
fagdidaktiske forskningen, er den en velkjent del av den tyskspråklige tradisjonen og sees som en 
styrke (Schneuwly, 2011).   

I denne forelesningen vil vi belyse trans- eller pluridisplinære trekk i et utvalg didaktiske studier. 
Vi konsentrerer oss om de områdene der andrespråksdidaktikken kan sies tydelig å skille seg fra de 
vanlige skolefagenes didaktikker, nemlig utforskning av de to ytterpunktene i utdanningsløpet: 
barnehage og voksenopplæring, og dessuten hvordan tilrettelegging for uformell språklæring inngår i 
disse læringsarenaene. Vi gir en oversikt over noen trender i andrespråksdidaktisk forskning på disse 
områdene, diskuterer hvilke teorier og metoder som er i bruk for å utforske slike komplekse 
situasjoner, og gjør et dykk i et utvalg studier der læreren eller pedagogens rolle i å tilrettelegge for 
læring belyses.   
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