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Corona-pandemi eller ej, ingen sommer uden et nyt nummer af Language Works. Med dette nummer
kan vi præsentere den ottende udgivelse af tidsskriftet. Endnu engang viser artiklerne at sprog virker
og udvirker noget; og endnu engang kommer artiklerne vidt omkring i det store sprogvidenskabelige
felt. Her er artikler om fonologi, om syntaks og om leksikon og både teoretisk anlagte,
datalingvistiske og mere samfundsorienterede artikler. Og som det efterhånden er blevet en stolt
tradition, er der flere artikler der behandler spørgsmålet om køn og kønsidentitet som udtrykt i sprog.
Det har været en stor fornøjelse at læse nummerets bidrag, og vi håber I også vil fornøje jer med dem!

Artiklerne i dette nummer
Artiklen af Christophe Zerakitsky Vies undersøger stavelsesstrukturer på moderne hebraisk.
Forekomsten af konsonantklynger er yderst begrænset i distribution på hebraisk, men nogle
konsonantklynger er opstået i moderne hebraisk pga. bortfald af støttevokalen *ᵊ (shewa). Vies
undersøger om disse klynger skal ses som en eller to underliggende stavelser, ved at bede talere af
hebraisk om at opdele ord i stavelser i to eksperimenter. Baseret på resultaterne foreslår Vies at
klynger ikke hører til på stavelsesdomænet, men at de er en kvalitet ved det prosodiske ord.
Sohpia Aakjær Juul undersøger om to engelske konstruktioner, used to + infinitive og would +
infinitiv er synonyme. På teoretisk baggrund af såkaldt usage-based construction grammar
undersøges dele af The Corpus of Contemporary American English, og det konkluderes at de to
konstruktioner ikke er synonyme men har forskellig brug.
Tine Lykkegaard Nielsen undersøger rollen køn spiller i det tyrkiske sprog i forhold til kønsroller og
normativitet. Da tyrkisk ikke har noget grammatisk køn, udforsker Nielsen hvordan tyrkisktalende
oversætter en tyrkisk tekst til engelsk, og hvordan de forbinder visse erhverv med køn gennem brugen
af tiltaleformer. Nielsen undersøger dette i to opgaver hun stiller en gruppe personer der både taler
tyrkisk og er født og opvokset i Tyrkiet, et online spørgeskema. Resultaterne peger ifølge Nielsen på
et 'mand-som-norm'-princip der diskuteres, såvel som et ‘kønsopfattelsessystem' der hævdes at
påvirke sprogvalg.
Lasse Hansen og Kristian Mengel-Niemann undersøger i hvilken grad der er en kønsbias i danske
adjektiver. På baggrund af to spørgeskemaer konkluderer undersøgelsen at der faktisk er en kønsbias
i en række almindelige danske adjectiver, og at disse biaser påvirker hvordan talere fortolker
tilsyneladende kønsneutrale syntaktiske subjekter.
Jonathan Rystrøms artikel undersøger hvor præcist epidemiologiske modeller for sygdomsspredning
kan anvendes for at undersøge spredningen af nye begreber på Twitter. De to begreber der undersøges
er klimatosse og Paludan. Begge spilled en central rolle i forbindelse med valget i 2019, og begge
spredte sig hurtigt med epidemiske kvaliteter. To spørgsmål er af særlig interesse for artiklen: (1) om

spredningen af de to begreber på Twitter kan modelleres med præcision ved hjælp af epidemiologiske
modeler; (2) om den såkaldte SEIZ-model som er udviklet til at beskrive sociale epidemier performer
bedre end en mere naiv SI-model.
Esben Kran og Søren Orm følger op på tidligere udgivne artikler som har undersøgt computerbaseret
såkaldt sentiment-analyse af forfatterens holdning i tekster. De foreslår dels en sofistikering af
metoden der bruges i sentimentanalyse så metoden inddrager flere skriftsproglige træk, og samtidig
præsenterer de et korpus af holdningsvurderede tekster som kan bruges til videre arbejde med
sentiment-analsye. Artiklen giver også anledning til en diskussion af hvordan vi skal forstå
følelsesudtryk i (skrift)sprog. Er der kun én dimension, positiv-negativ, eller skal vi operere med en
mere kompleks multi-dimensionel forståelse?

Din artikel i næste nummer?
Sidder du selv med en god ide? Er du studerende, har du måske en opgave som kunne skrives om til
en artikel? Eller er du underviser, så har du måske netop vejledt eller bedømt en opgave som du
tænker kunne omdannes til en artikel? Eller måske har du arrangeret eller deltaget i et tematisk forløb
(et kursus, et seminar, en workshop…) som kunne danne udgangspunkt for en temasektion? LWorks
søger artikler af høj kvalitet, og samtlige forfattere vil kunne skrive under på at de har skullet arbejde
på at forbedre deres artikel. Men samtidig vil vi gerne gøre LWorks til et godt debuttidsskrift. Vi
forstår godt at studerende ikke har erfaring med den hårde publiceringsstil. Hvis du som forfatter har
ideen og modet på at arbejde med formidlingssiden, så vil vi gerne hjælpe dig med at skrive artiklen.
Vi modtager helst bidrag på engelsk og dansk, norsk og svensk, men ønsker du at skrive på et andet
sprog, så aftal det med os. Kontakt os hvis du har et udkast eller bare en ide til en artikel.
Kontaktinformation og information om artiklers indhold og omfang samt deadlines findes her på
siden.
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