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Svenskämnets och de moderna språkens 
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Bengt-Göran Martinsson 

Katarina Eriksson Barajas  

Språk- och litteraturdidaktik globalt och i Sverige  

Svenskämnets och de moderna språkens didaktik avspeglar ett flertal ämnesinriktningar och 
forskningsområden. En av de uppdelningar av fältet som man kan göra grundar sig på om det 
är inriktad på språket som L1- eller L2-språk. Med L1 menas det förstaspråk, eller som tidigare 
det modersmål en individ lär sig. Med L2 avses de främmande språk individen lär sig efter sitt 
förstaspråk. I en svensk kontext är normalfallet att svenskämnets didaktik orienterar sig mot 
L1-forskning medan de moderna språken orienterar sig mot L2-forskning. Detta 
konstaterande kan emellertid nyanseras, till exempel genom det faktum att svenska som andra 
språk också brukar räknas in i den svenskdidaktiska forskningen. En andra uppdelning av 
forskningsområdet rör om man är inriktad på den litterära delen eller den språkliga delen av 
fältet, vilket gäller oavsett om man ägnar sig åt L1- eller L2-språk. Bakgrunden till detta är den 
traditionella akademiska specialiseringen som avspeglas i uppdelningen av grunddisciplinerna 
språk- respektive litteraturvetenskap. Ytterligare en schattering rör den del av området som 
inriktas på grundläggande färdigheter vad gäller läsning och skrivande, som studeras utifrån 
beteendevetenskapliga, pedagogiska och allmändidaktiska utgångspunkter. Vid Linköpings 
universitet finns forskning och forskarutbildning inom flera av dessa inriktningar. 

Forskning med relevans för skolans undervisning i språk och litteratur har förekommit långt 
innan termen ämnesdidaktik blev vanligt förekommande i Sverige. Ett tidigt exempel är 
Gunnar Hanssons litteraturvetenskapliga doktorsavhandling Dikten och läsaren (1959). Det 
var dock 1995 som begreppet svenska med didaktisk inriktning formaliserades när det som 
idag är Malmö universitet inrättade en forskarutbildning med denna ämnesbeteckning 
(Einarsson, 2005). Detta följdes 2002 av att Vetenskapsrådet finansierade en nationell 
forskarskola med denna inriktning. Därefter har ett flertal lärosäten initierat 
forskarutbildningar med liknande inriktning. Under de sista åren har undersökningar 
genomförts som analyserar forskningsfältet som sådant. Enligt en undersökning (Holmberg & 
Nordenstam, 2016) publicerades 98 avhandlingar mellan 2000 och 2014 med relevans för 
svenskämnets didaktik (L1) vid ett drygt 10-tal lärosäten, dock under ett flertal 



 
 
 

27 

examensbenämningar. Flest avhandlingar (23) hade examensbeteckningen svenska med 
didaktisk inriktning. Därefter följer pedagogik (17), nordiska språk/svenska språket (16) och 
pedagogiskt arbete (9). En annan analys av fältet görs av Skar och Tengberg (2014), som 
undersöker innehållet i konferensrapporter. En av deras slutsatser är att fältet domineras av 
kvalitativa studier och att experimentell didaktisk forskning är mindre förekommande. En 
analys av forskningsfältets utveckling och förhållande till didaktisk forskning och mer 
disciplinorienterad forskning görs av Martinsson (2015). Utvecklingen vad gäller den rent 
språkvetenskapliga delen beskrivs av Svensson (2018). 

Vad gäller de främmande språkens didaktik (L2) finns det för närvarande inte några 
undersökningar liknande den som Holmberg och Nordenstam genomfört. Ämnet är emellertid 
etablerat både inom forskning, forskarutbildning och grundutbildning (Tornberg, 2015). Ett 
tidigt bidrag till ämnets utveckling var forskarskolan i ämnesdidaktik vid Linnéuniversitetet, 
som producerade ett antal avhandlingar inom de moderna språkens didaktik. Ett senare 
exempel är att Malmö universitet ändrat sin ursprungliga ämnesbeteckning för 
forskarutbildningen svenska med didaktisk inriktning till språk- och litteraturdidaktik för att 
skapa ett sammanhang för ämnesdidaktisk forskning och forskarutbildning även för de 
moderna språken. Pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning vid Linköpings 
universitet har haft denna möjlighet under flera år.  

Att försöka fastställa modersmålsdidaktikens utveckling internationellt är inte helt lätt. Ett 
problem är att begreppet ”ämnesdidaktik” inte är gångbart inom alla språkområden. I Europa 
används det framförallt i tyskspråkiga länder och i Norden och i den anglosachsiska kontexten 
förekommer motsvarande forskning inom olika sammanhang för utbildningsforskning med 
ämnesinriktning, exempelvis det i USA verksamma National Council of Teachers of English 
(NCTE), som bildades redan 1911. 1996 bildades International Association for the 
Improvement of Mother Tongue Education (IAIMTE) i avsikt att överbrygga de 
nationalspråkliga gränserna och så att säga skapa en internationell L1-forskning. 2014 fick 
denna sammanslutning sin fortsättning i The International Association for Research in L1 
Education (ARLE), som än mer har forskningen i centrum. 2002 bildades det Nationella 
nätverket för Svenska med didaktisk inriktning (SMDI) som framför allt organiserat nationella 
konferenser. SMDI har samarbete med ARLE och motsvarande sammanslutningar i Danmark, 
Norge och Finland.  

Språk- och litteraturdidaktik vid LiU 

Läs- och skrivforskning har en lång tradition vid Linköpings universitet genom Eve Malmquist, 
som var professor i pedagogik 1969–1981. Den tidigare nämnde Gunnar Hansson var verksam 
vid Linköpings universitet som professor i Tema Kommunikation 1985–1989 och handledde 
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där ett antal doktorandprojekt med vad som i dag skulle betraktas ha ämnesdidaktisk 
inriktning. Den nuvarande forskningen inom svenskämnets och de moderna språkens didaktik 
vid Linköpings universitet rör både språk- eller litteraturdidaktik men också fenomen utanför 
denna traditionella indelning som till exempel film, serietidningar och digitala verktyg. 
Forskningen och forskarutbildningen syftar till att anknyta till undervisningen på de olika 
lärarprogrammen och blir därmed praktiknära och praxisorienterad. Organisatoriskt är 
forskningen förlagd till forskningsmiljön pedagogiskt arbete med inriktning mot 
svenskämnets och de moderna språkens didaktik vid institutionen för kultur och samhälle 
(IKOS) samt avdelningen för pedagogik och didaktik (PEDI) vid institutionen för 
beteendevetenskap och lärande (IBL). 

Aktuell och pågående forskning 

Förutom forskning och forskarutbildning bedrivs interventionsprojekt och andra typer av 
utvecklingsprojekt. Dessa studier mäter ibland effekter på elevernas lärande men har andra 
fokusområden som att utveckla lärarkompetens och förstå förutsättningar för 
förändringsarbete. Forskningen bedrivs av både seniora forskare och doktorander. Nedan 
följer en presentation av olika forskningsinriktningar exemplifierade med olika projekt, som 
kan vara finansierade från forskningsråd, fakultetsmedel eller utvecklingsmedel av olika slag. 
För aktuell och mer detaljerad information, till exempel aktuella artiklar, anges 
kontaktpersoner med ansvar för de olika projekten.  

Litterärt meningsskapande i olika kontexter 
Inom detta område undersöks hur elever skapar mening i litterära texter i olika 
undervisningskontexter samt nationella och mediala kontexter. Inom forskningsmiljön 
intresserar vi oss för litteraturundervisningens utmaningar på olika plan, med ett särskilt fokus 
på tolkning och förståelse, samt samspelet mellan läsaren och den litterära texten. Projekt som 
pågår eller nyligen avslutats inom detta fält är: 

Läsa, förstå analysera. En komparation av svenska och franska gymnasieelevers 
tolkningsstrategier vid läsning av en novell. Kontaktperson Maritha Johansson 
(maritha.johansson@liu.se).  

Användning och förståelse av och med litteraturvetenskapliga begrepp. Studier av lärares 
implementering och elevers bruk av litteraturvetenskapliga begrepp i 
litteraturundervisningen. Kontaktperson Maritha Johansson (maritha.johansson@liu.se). 

Mellanstadieelever och litterär reception. Studier av användning och förståelse av och med 
litteraturvetenskapliga begrepp. Kontaktperson Maritha Johansson 
(maritha.johansson@liu.se). 
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Elevers reception av skönlitteratur och film inom gymnasieskolans svenskämne. En empirisk 
receptionsstudie. Kontaktperson Simon Wessbo (simon.wessbo@liu.se).  

Boksamtal i skolan. Projektet undersöker skönlitterära läsecirklar i årskurs 4-7. 
Kontaktperson: Katarina Eriksson Barajas (katarina.eriksson.barajas@liu.se).  

Inrutad pedagogik. Ur ett svenskdidaktiskt perspektiv utforskas populärkulturella medium, 
och de diskurser som skapar och skapas av dessa medier. Kontaktperson: Lars Wallner 
(lars.wallner@liu.se).  

Språk- och litteraturundervisningens ramfaktorer och institutionella fält 
Hur olika historiska, institutionella och kulturella ramar formar och påverkar 
svenskundervisningens innehåll och former står i fokus inom detta område. Genom studier av 
till exempel läromedel, debatt och läroplaner men också av hur undervisning organiserats och 
genomförts analyseras sambandet mellan lärande och de samhälleliga förutsättningarna.  

Att hävda och vårda ett revir. Argument, strategier och arbetsmetoder för ämnesföreningarna 
i biologi, historia och svenska 1960–2010. Kontaktperson: Bengt-Göran Martinsson (bengt-
goran.martinsson@liu.se).  

Läslyftet. Studier av kollegialt lärande i Skolverkets fortbildningssatsning inom läs- och 
skrivundervisning. Kontaktperson Maritha Johansson (maritha.johansson@liu.se). 

Litteraturens plats i nordiska kurs- och läroplaner. En komparativ studie. Kontaktperson 
Maritha Johansson (maritha.johansson@liu.se). 

Utbildningsradions program om litteraturhistoria 1960–2012. En studie av det litterära 
urvalet, litteraturvetenskapliga perspektiv och det multimodala samspelet. Kontaktperson: 
Stina-Karin Skillermark (stina-karin.skillermark@liu.se).  

Undervisningen i svenska i den svenska flickskolan. Kontaktperson: Lisbeth Hurtig 
(lisbeth.hurtig@liu.se).  

Läs- och skrivdidaktik 
Forskningen inom detta område kan handla om skrivande och förståelse av texter på olika 
nivåer i utbildningsväsendet från grundläggande färdigheter i läsning och skrivning till 
högskolestuderandes erövrande av olika ämnesspråk och språkliga praktiker.  

 

Projekt med inriktning på äldre elever och studerande på högskolan 

Lära för skrivundervisning. Studier i hur skrivdidaktisk kunskap utvecklas under 
lärarutbildning och under första året i undervisning. Kontaktperson: Helen Winzell 
(helen.winzell@liu.se).  



 
 
 

30 

Skrivdidaktisk kunskapsbildning under verksamhetsförlagd utbildning (VFU). 
Kontaktperson: Helen Winzell (helen.winzell@liu.se). 

Läsning, skrivande samtal – textarbete i svenska på gymnasiet. Kontaktperson: Suzanne 
Parmenius Swärd (suzanne.parmenius-sward@liu.se).  

Instruktionen som text - Elevers möte med instruktioner i nationella provet i svenska. 
Kontaktperson: Suzanne Parmenius Swärd (suzanne.parmenius-sward@liu.se). 

Skriv Kemi – om övergången till naturvetenskapliga professionsstudier avseende 
begreppslärande, textuppbyggnad och kunskapsutveckling. Kontaktperson: Suzanne 
Parmenius Swärd (suzanne.parmenius-sward@liu.se). 

 

Projekt med inriktning mot yngre elever:  

Textanvändning i NO-undervisningen. Kontaktperson: Annika Mindedal 
(annika.mindedal@liu.se).  

Learning study om berättelseskrivande. Kontaktperson: Anja Thorsten (anja.thorsten@liu.se). 

Skriftspråklig undervisning i f-klass och årskurs 1. Kontaktperson: Christina Aminoff 
(christina.aminoff@liu.se). 

Elever berättar om sitt eget skrivande. Elevers syn på sin eget textskapande i skolans mellanår. 
Kontaktperson:  Magnus Jansson (magnus.k.jansson@liu.se).  

Träningsläger för skriftspråklig utveckling. Detta projekt går ut på att låta elever i tidig 
skolålder intensivträna på läsning och skrivning några veckor i början av varje termin. 
Kontaktperson: Ulrika Andersson (ulrika.andersson@liu.se). 

Tidig intervention i läsning och matematik. Försök med intensiv, undervisning med tydlig 
progression, där försöksledare arbetar med en elev i taget i årskurs 2 i skolan. Kontaktperson: 
Hanna Lindström Sandahl (hanna.lindstrom-sandahl@liu.se).  

Pedagogiska appar för skriftspråklig lärande. Kontaktperson: Stefan Gustafson 
(stefan.gustafson@liu.se).  

LegiLexi. Ett läsutvecklingsprojekt som syftar till att utveckla undervisning och 
lärarkompetens gällande grundläggande läsning. Kontaktperson: Stefan Gustafson 
(stefan.gustafson@liu.se).  

Läsning bland ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning (AID-R). Läsundervisningen 
i särskolan. Kontaktperson: Henrik Danielsson (henrik.danielsson@liu.se).    
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Forskning om svenskämnets didaktik som professionellt och akademiskt fält 

Svenska med didaktisk inriktning. Vetenskapssociologiska och idémässiga förutsättningar och 
traditioner. Kontaktperson: Bengt-Göran Martinsson (bengt-goran.martinsson@liu.se). 

På våra fäders axlar. Hur skapas kumulativ kunskapstillväxt på det svenskdidaktiska 
forskningsfältet? En studie av det vetenskapliga hantverket. Kontaktperson: Bengt-Göran 
Martinsson (bengt-goran.martinsson@liu.se). 

De moderna språkens didaktik 
Detta område rör språkdidaktik inom andraspråks- och främmandespråksundervisning inom 
engelska, franska, tyska, spanska, svenska som andraspråk. Forskning inom språkdidaktik 
med fokus på andraspråks- och främmandespråksundervisning relaterar ofta till någon av de 
fyra färdigheterna inom språkundervisningen: lyssna, tala, läsa och skriva. Ett huvudintresse 
är interaktionella perspektiv. Pågående projekt: 

Revideringar i digitalt samskrivande. Projektet syftar till att ge en detaljerad och samtidigt 
heltäckande bild av hur och i vilken utsträckning gymnasieelever reviderar sina texter när de 
skriver tillsammans på engelska och använder digitala verktyg, så som traditionella 
ordbehandlare (t ex Word), eller webbaserade program (t ex Google Docs). Kontaktperson: 
Nigel Musk (nigel.musk@liu.se).  

Mediating Poetry in the ESL Classroom: A Study of Swedish ESL Textbooks for Secondary 
School. Projektet studerar hur den poetiska texten påverkas av läromedlets medieekologi. I 
studien diskuteras det tryckta läromedlet i relation till multimodalitet och intermedialitet. 
Kontaktperson Elin Käck (elin.kack@liu.se)  

Andra projekt, samarbeten, samverkan, uppdragsforskning och 
seminarier  

Medarbetare med svenskdidaktisk inriktning vid Linköpings universitet samarbetar 
regelbundet med Skolverket och har bland annat utfört uppdrag inom Läslyftet. Flera av 
forskarna är involverade i olika samverkansprojekt med skolor och kommuner och arbetar för 
att forskning och praktik genom nära samarbeten ska bidra till att utveckla skolan och 
elevernas kunskaper. Viktiga insatser görs också inom ULF (Utveckling, Lärande och 
Forskning), en försöksverksamhet som ska utveckla och pröva modeller för långsiktig 
samverkan mellan akademi och skola, vad gäller forskning, skolverksamhet och 
lärarutbildning.  
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Avslutning 

En forskning och forskarutbildning med både praktikrelevans och inomvetenskaplig kvalitet 
är en självklar ambition för den språk- och litteraturdidaktiska forskningen vid Linköpings 
universitet. Vi kommer därför att forstätta anknyta vår verksamhet till våra olika 
lärarutbildningar, men också sträva efter att ha goda kontakter med skolverksamheten i vårt 
näromtråde genom fortbildning och gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt.  

Författarpresentationer & kontaktuppgifter 

Bengt-Göran Martinsson, professor i pedagogiskt arbete med inriktning mot 
kunskapsbildning och didaktik. bengt-goran.martinsson@liu.se , 013-282336 

 
Katarina Eriksson Barajas, professor i pedagogik med inriktning mot didaktik. 
katarina.eriksson.barajas@liu.se, 013-282735 
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