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ÄMNETS DAG: Svenska som  
andraspråk 
Fortbildning på Göteborgs universitet för ämneslärare 
 
 
PROGRAM 
 
09.00–09.10 Välkommen 
Marie Rydenvald, Studierektor för Ämneslärarpro-
grammet i svenska som andraspråk.  
 
09.15–10.15 Anders Agebjörn  
Komplex form, abstrakt betydelse 
Att lära sig ett nytt språk innebär att lära sig nya for-
mer och att associera dessa former med dess bety-
delser. Med tiden utgör det nya språket ett finmaskigt 
mentalt nätverk som kan användas i en mängd olika 
situationer. I mitt avhandlingsarbete undersöker jag 
denna process och olika faktorer som kan påverka 
den. Jag tittar särskilt på utvecklingen av den 
svenska bestämdhetens komplexa form och ab-
strakta betydelse hos svenskstuderande i Minsk, Be-
larus. Deras förstaspråk, ryska, saknar artiklar. Fak-
torer som testas är deras explicita regelkunskap, be-
härskning av engelska samt språkbegåvning. Bety-
delsen av grammatisk komplexitet diskuteras också. 
 
Anders Agebjörn är adjunkt vid Lunds universitet och 
doktorand vid Göteborgs universitet. Med 13 års er-
farenhet från språkklassrum undervisar han framför 
allt om språkstruktur, språkutveckling och flersprå-
kighet. 
 
10.15–10.45 Fikapaus  
 
 

10.45–11.45 Frida Siekkinen   
Att vara och inte vara? I spännings-
fältet mellan svenska och svenska 
som andraspråk  
Svenska skolans uppdelning och organisering av två 
svenskämnen – svenska och svenska som andra-
språk – innebär i skolpraktiken att vissa elever sär-
skiljs genom att kategoriseras som ”svenska som 
andraspråkselever" i behov av undervisning i ämnet 
svenska som andraspråk. Hur elever och skolperso-
nal i skolans vardag förhandlar om, och förhåller sig 
till, kategorin "svenska som andraspråkselev" står i 
centrum i föredraget, som tar avstamp i mitt på-
gående avhandlingsprojekt.  
 
Frida Siekkinen är doktorand i barn- och ungdoms-
vetenskap samt adjunkt i svenska som andraspråk 
vid Göteborgs universitet. Hon är utbildad gymnasie-
lärare i samhällskunskap och svenska som andra-
språk och har undervisat på Komvux såväl som på 
lärarprogrammet vid Högskolan i Borås och Göte-
borgs universitet. 
 
11.45–12.00 Utvärdering 
 
 
 
Föreläsningarna ges via verktyget Zoom. Du 
kommer i god tid få en länk till Zoom-rummet 
via din angivna mejladress.

 


