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Vad är forskning om svenska som 
andraspråk?

● Forskning om
– Svenska som ett andraspråk
– Inlärning, utveckling och användning av svenska som andraspråk
– Förutsättningar för att lära sig och att använda svenska, t.ex. 

sociopolitiska, institutionella, individuella…
– Lärande på ett andraspråk
– Skolämnet svenska som andraspråk (grund- och gymnasieskola), 

undervisning i svenska som andraspråk i vuxenutbildning

● Angränsande inriktningar:
– Tvåspråkighetsforskning (SU)
– Svenska, didaktik, sociologi, lingvistik m.fl.

/Ulrika Magnusson, Institutionen för språkdidaktik2017-12-20

Avgränsning och inriktning idag

● Avgränsning: forskning om språkutveckling/-
inlärning/-användning/-undervisning hos L2-
användare och flerspråkiga

● Inriktning:

– Översiktligt om områden
– Fördjupade exempel
– Något om min pågående forskning
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Svenska som andraspråk

● Avser därtill:

– En forskningsinriktning och ett huvudområde 
vid svenska lärosäten

– Ett skolämne, inklusive ett ämne i 
lärarutbildningarna
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Områden

● Svenska som ett andraspråk

● Hyltenstam (1977): syntax, bl.a. negationens placering

● L-B Andersson (1992): inlärningen av genus

● M. Axelsson (1994): nominalfrasens utveckling i L2 svenska

● Hammarberg (1996): adjektiven kongruens
– processabilitet

● G. Håkansson: processabilitetsteori applicerad på svenska

● Philipsson (2007): ordföljd, verbmorfologi
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Områden

● Sociolingvistiska perspektiv på språkanvändning

● Ganuza (2008): inversion

● Bijvoet & Fraurud: språklig variation, SMG
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Undervisning och utbildning

● Lindberg (1995): interaktion

● Otterup (2005): upplevelser och betydelser av 
flerspråkighet

● Sandwall (2012): praktik inom ramen för sfi
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Läsning

● Franker (2013): alfabetisering

● Hedman (2009): läsning på två språk, med och 
utan misstänkta läs- och skrivsvårigheter

● Damber (2009): läsning i lågstadiet
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Flerspråkig användning i 
utbildningssammanhang

● Ganuza & Hedman (flera): somalisk-
svensktalande barn

– Språkanvändning, läsning, undervisning

● Reath Warren (2017): studiehandledning och 
modersmålsundervisning
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Områden

● L2-användning i skolkontext, L2-användning och 
litteracitet, lärande på ett L2

● Koppling måluppfyllelse, undervisningens 
möjligheter (parallellt intåg i undervisning: 
genrepedagogik)

● Flertal studier baserade i systemisk-funktionell 
lingvistik (SFL) – en teori bl.a. om

– språk/kontext
– språket som social semiotik
– språket som resurs för att skapa betydelse
– relationen språk/lärande
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Att läsa historietexter på gymnasiet
(Olvegård 2014)

● Syfte: ”fördjupad bild av flerspråkiga elevers möten med 
några lärobokstexter i historia för gymnasieskolan”

● Två delstudier:

– Analys av utdrag ur läroböcker i historia för gymnasiet; 
kolonialiseringen av Afrika

– Samtal med nio elever om en av lärobokstexterna; sex 
andraspråkstalare.

Olvegård 2014

Apparat för textanalys – rik bild av 
komplexitet i text

● Genre 

● Transitivitet

● Grammatiska deltagare  

● Sociala deltagare

● Referensbindning och lexikala kedjor

● Visuella textelement

Olvegård 2014
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Exempel ur analysen: sociala deltagare

● De referenter en text handlar om

● Realiseras av olika lexikogrammatiska element

– T.ex. den svarta afrikanska befolkningen: Samuel 
Maherero – den infödda arbetskraften, slavar – söder 
om Sahara, kolonierna – ett nationalistiskt uppror, 
materiella och mänskliga tillgångar

Resultat: sociala deltagare

● Uppträder i komplexa kombinationer

– Kung Leopold av Belgien tillhörde de första i 
rusningen efter Afrika

– Leopolds fasansfulla styre fick till slut också hans 
eget land att reagera

Olvegård 2014

Spårning av sociala deltagare

● Kung Leopold av Belgien tillhörde de första i rusningen 
efter Afrika. Genom ombud ingick Leopold år 1879 
mängder av fördrag med afrikanska hövdingar som 
överlämnade ett jätteområde till Leopolds privata företag, 
som kallades Internationella Kongoassociationen. 
Innebörden i en sådan försäljning var inte klar för 
afrikanerna, som inte tillämpade individuell äganderätt av 
jord.

Olvegård 2014

Delstudie 2: läsförståelse i historia

● Textbaserad rörlighet (t.ex. sammanfatta, omformulera, 
fylla tomrum) 

● Associativ rörlighet

● Interaktiv rörlighet

Olvegård 2014

Resultat delstudie 2

● Störst variation i textbaserad rörlighet till L2-användarnas 
nackdel.

– Elever med svenska som L1 har hög eller medelhög TR. 
– Fem elever med svenska som L2 har låg TR.

Olvegård 2014

Resultat delstudie 2: sammanfatta

● Exempel på hög textrörlighet
– Den handlar om att Europa började ta över större delen av 

Afrika för vi fick ju reda på att Afrika hade ganska bra 
tillgångar ja eller naturresurser guld diamanter eh de har ju 
elfenben och annat # gummi så de europeiska länderna 
börja dela upp Afrika mellan sig och den som tog över mest 
det var ju då ja eller mest Leopold av Belgien han ja # han 
försökte verkligen få ut det mesta av Afrika och gjorde en 
väldigt stor vinst på detta (Lisa)

● Exempel på låg textrörlighet

– Alltså från början # att den nya imperialismen va mycket 
värre alltså det var mycket brutalt och så eller (skratt) ja, 
och så berätta dom om nåra ställen där också som # ah 
som inte var typ # k koloniserade # xx # ja. Och sen är 
det så att # hitta dom såna diamanter och guld och sånt ja 
(Farzad)

Olvegård 2014
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Att skriva i biologi på gymnasiet
Nygård Larsson (2011)

● Utnyttjas i SFL: genre

– Material:
– Tre provuppgifter, 14 + 14 elever
– Kursbetyg: Majoriteten flerspråkiga elever (8) fick G. 

(Fyra underkänt, två VG)

Nygård Larsson 2011

Sammanfall genre och betyg

● Beskrivningarna i frågorna för betyget Godkänd 

– kräver ofta mindre språkanvändning (rita, numrera, 
namnge…)

– är ofta multimodala 

• Sätt ihop rätt djurgrupp i vänsterspalten med de 
olika undergrupperna 

• Vilka är dessa organsystem

Nygård Larsson 2011

Genre i uppgifterna

● Förklaringarna i VG- och MVG-frågorna kräver mer 
språkanvändning och andra genrer än beskrivning. 

– Tre fantastiska sätt att andas och tre lika 
intressanta sätt att äta VG: Beskriv ingående tre olika 
sätt som har utvecklats hos djur för att tillgodose 
syreförsörjning och energiintag. MVG: ge ett 
evolutionärt perspektiv, dvs. visa hur de olika 
strategierna utvecklas ur varandra.

– Alla djur måste andas och äta. Varför?
– MVG: ge en detaljerad beskrivning och förklara hur de 

båda behoven hänger samman med varandra.

Vad förväntas elever göra med 
språket 

● Reproduktion och att skriva ”med egna ord” (Nygård 
Larsson 2011:266ff.)

– Efterfrågas: en självständig användning av ett 
ämnesrelevant språkbruk

– Flera av de flerspråkiga eleverna i undersökningen 
är i underläge – i produktion och reception.

– Olika grad och typ av avskrift – vanligare i 
flerspråkiga elevers texter.

Nygård Larsson 2011

Utnyttjar i SFL: modell för språklig analys i 
Nygård Larsson 2011

Verbalspråklig Multimodal/visuell

Ideationell Processtyper
Grammatisk metafor
Vokabulär

Representation: processer

Interpersonell Modalitet Orientering

Textuell Lexikal kohesion
Tematik
Satskonnektion

Kohesion:
semiotiska rum, 
komposition

Nygård Larsson 2011:55

Samt genre

Nygård Larsson 2011

Tematiska mönster (Lemke 1990)

● Underliggande semantiska relationer mellan begrepp 

● I läroboken: 

– Djurriket
• Stammar: Nässeldjur Svampdjur…

– Klasser: Manter, hydror, koralldjur…

Nygård Larsson 2011
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I lärobok: tematiska mönster

● ”Potentialer till koherent betydelseskapande” 

– t.ex. i vad mån tematiska mönster hålls fram
• I rubriker, metatext, klassificerande bilder

Nygård Larsson 2011

Pågående projekt: Hedman & 
Magnusson

● Betydelsen av skolämnet svenska som 
andraspråk för språkutveckling och lärande hos 
flerspråkiga elever i den svenska grund- och 
gymnasieskolan

● att möta det akuta behovet av långsiktig och
hållbar utbildning för flerspråkiga elever genom
att analysera skolämnet svenska som
andraspråk och dess betydelse för
språkutveckling och lärande på ett andraspråk. 

SVA som ett parallellt ämne till svenska i 
den svenska läroplanen 

● SVA-ämnet (fr.o.m. 1995) är utformat som ett 
parallellämne till ämnet svenska 
– anordnas enligt författningen ”om det behövs” (SKOLF 

5 kap. 14 § 7) för elever med annat modersmål än 
svenska 

– ersätter ämnet svenska och ger gymnasie- och 
högskolebehörighet.

● SVA-kursplanen modellerades på svenskämnets, och mål 
och betygskriterier blev med några undantag identiska.

● Grundskolan: elever placeras av skolan antingen i svenska
eller sva

● Gymnasieskolan: eleven väljer svenska eller sva.

Bakgrund: sva i ungdomsskolan

● Om historik 

– Ett mångfaldsperspektiv i utbildningen
– Tillkomst

● Om implementering

● Andraspråksämne vs kursplaner

Skolämnet svenska som andraspråk

● I relation till debatt om skolämnet svenska som andraspråk: skolsystemets 

anpassningsbarhet (”adaptability”; Westlund Allodi 2007)

● Myter om L2-utveckling: 
– Implicit
– Snabb 

● Sva-ämnets konstruktion
– I dag: samma mål som svenska (goda skäl för det)
– Förslag: 

• tydligt differentierat sva-ämne, inkl. bedömningsstöd, med tak
• svenska i kombination med svenska för 

skolbruk/språkgym/svenska  för skolframgång

Tack för mig!
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