
PROGRAM
13.00–13.15 
INLEDNING
Marie Rydenvald

13.15–14.15  
ANDRASPRÅKETS GRAMMATIK
Anna Flyman Mattsson

Andraspråkets grammatik skiljer sig från förstaspråkets 
bland annat i att många av felen utgör naturliga utveck-
lingssteg i inlärarspråket. I det här föredraget kommer 
jag att ta upp hur man kan se på grammatiska fel samt 
vikten av att skilja på olika typer av fel. Inlärarspråket 
sätts även in i lärarens perspektiv och diskuteras utifrån 
undervisning och bedömning. Föredragets fokus ligger 
på de grammatiska strukturer som är särskilt svåra för 
inlärare av svenska.  

Anna Flyman Mattsson är docent i svenska som andra-
språk vid Lunds universitet. Hennes forskning handlar 
framför allt om grammatiska svårigheter och utveck-
lingsstadier i svenska som andraspråk. Hon har nyli-
gen kommit ut med två böcker i ämnet: Andraspråkets 
grammatik (2001) och Bedömning av svenska som an-
draspråk (2021), den senare tillsammans med Gisela 
Håkansson.

14.15–14.45
PAUS

Fortbildning på Göteborgs universitet för ämneslärare

Ämnets dag – svenska  
som andraspråk

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

14.45–15.45  
ÄMNESSPECIFIK LITTERACITET I SVENSKA 
SOM ANDRASPRÅK OCH FYSIK
Camilla Håkansson

Vad innebär ämnesspecifik litteracitet och hur kan det 
ta sig uttryck i två så olika ämnen som svenska som an-
draspråk och fysik? Presentationen handlar om littera-
citetsförväntningar, dels på en generell nivå i kursplaner 
för grundskolan och i nationella prov för årskurs nio 
och dels på lokal nivå i ett undervisningssammanhang 
inom ett arbetsområde i svenska/svenska som andra-
språk och fysik i årskurs nio. Studien som presenteras 
är en del av ett pågående avhandlingsprojekt.

Camilla Håkansson är doktorand i svenska som andra-
språk och adjunkt i svenska som andraspråk vid Gö-
teborgs universitet. Hon är utbildad gymnasielärare i 
svenska, tyska och svenska som andraspråk och har un-
dervisat i svenska både i Sverige och i Tyskland. Under 
senare år har hon främst arbetat med lärarutbildning i 
svenska som andraspråk i Sverige.

15.45–16.00
UTVÄRDERING

LOKAL
Med anledning av pandemin kommer vi att informera 
längre fram om evenemanget kommer att hållas digitalt 
eller på plats.
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Korsvägen är Göteborgs universitets webbplats med fortbildning för  
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