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Hva skjer med språkutviklinga i våre mest komplekse språksamfunn, storbyene? Hva skjer med den norske
språkfloraen i en tid preget av intensive kulturmøter? Får vi flere eller færre dialekter? Får vi nye typer norsk?
Språk i byen handler om hvordan språket utvikler seg i urbane språkmiljøer. Med utgangspunkt i studier som
er gjort blant annet i Trondheim og Oslo, diskuterer forfatterne hvordan språket blir brukt til både å skape og å
opprettholde sosiale kategorier og grenser. Med en nyere forståelse av begrepet stil belyser de hvordan
ungdom i byen iscenesetter seg selv gjennom språklig praksis. Stian Hårstad er ph.d. fra NTNU og arbeider
som førsteamanuensis ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Toril Opsahl er ph.d. fra Universitetet i Oslo og
arbeider som forsker og redaktør for Norsk Ordbok 2014 (UiO) og som førsteamanuensis II ved Høgskulen i
Volda. «Det er en stor fordel ved en bog at den er oplysende. Det er en endnu større fordel hvis man samtidig
kan få øje på de sprækker i vores viden som kalder på at blive udfyldt.
Den foreliggende bog gør begge dele muligt. Den indeholder et væld af oplysninger om sproget i Trondheim
og Oslo, den sætter disse mange oplysninger ind i et større billede som er overbevisende og velskrevet
fremstillet, og den lægger ikke skjul på at hermed er det sidste ord heldigvis ikke sagt. Min sjæl hvad vil du
mere?» - Maal og Minne
EF tilbyr språkreiser, språkkurs, utveksling og studier i utlandet. Vi er verdens største private

utdanningsselskap, og har mer enn 40 års erfaring. blåbyen, den blå byen, blå by. Her er lenker til noen andre
aktuelle nettsider som gjelder Sortland, den blå byen. Velkommen til Misjonsbarnehagen Lasse Liten.
Planleggingsdager for barnehageåret 2016-2017-mandag 15. august-fredag 18. november-mandag 2.
januar Fagstoff: Ei multimedierik vandring i norsk språk og litteratur fra urnordisk tid til i dag. - Salg av
hovedsaklig kristen litteratur. Ekstern ressurs: Om Tidslinja Tidslinja er en multimedial framstilling av språkog litteraturhistorien. Den inneholder oversikter over de ulike litteraturhistoriske. Sarpsborg ble grunnlagt av
Olav Haraldsson (den Hellige) i 1016, og byen er dermed landets tredje eldste. I 1992 ble Sarpsborg slått
sammen med de omliggende. IKM er et kompetansesenter for flerkulturell formidling. Arrangerer utstillinger,
seminarer og kurs hvor fagpersoner fra ulike nasjoner deltar. StudentTorget.no - StudentTorget.no - hele
Norges studentportal - studentliv - utdanning - karriere. By, opprinnelig betegnelse for en klynge bebodde hus,
jfr. bø, 'bosted'. På svensk heter det stad; når svenskene bruker ordet by, mener de det vi betegner landsby.

