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Vår samtid präglas av stora utbildningsklyftor mellan olika grupper. Skolans 
kompensatoriska uppdrag är att överbrygga sådana utbildningsklyftor. I min 
presentation lyfter jag behovet av andraspråksdidaktik som utgår ifrån elevers 
och lärares flerspråkiga resurser. Genom att ta tillvara elevers språkkunskaper 
kan man bidra till ökade möjligheter till lärande och därigenom stärka tillgången 
till utbildning också för de elever som inte har svenska som förstaspråk. I 
undervisning är transspråkande som pedagogisk praktik ett sätt att arbeta för 
social rättvisa.  

Undervisning utgår ofta ifrån enspråkiga normer (Jørgensen, 2008) där språk ses 
som separata enheter och behandlas därefter (Jonsson 2013). I skol-
sammanhang finns också många exempel på det som brukar kallas ’parallell 
enspråkighet’ (Heller, 1999), det vill säga när två eller flera språk används i 
undervisningen men uppmuntras att hållas isär. I undervisning som bygger på 
enspråkiga normer utforskas de gränsöverskridande aspekterna mellan olika 
språk inte tillräckligt.  

I dagens Sverige – där nästan 30 procent av grundskoleeleverna har ett annat 
modersmål än svenska – behöver undervisningen anpassas till att utgå ifrån 
flerspråkiga perspektiv och normer. För att skapa ökade möjligheter till lärande 
genom att bygga vidare på de kunskaper som elever (och lärare) redan har, kan 
man arbeta språkutvecklande i alla ämnen och arbeta med transspråkande som 
pedagogisk praktik (García & Li Wei 2014). Flerspråkiga perspektiv i 
undervisningen bidrar till kritiska perspektiv i undervisningen eftersom frågor 
om språk är starkt kopplade till frågor om makt, delaktighet, social rättvisa samt 
elevers och lärares agens.  

  



I min presentation diskuterar jag frågor som:  

– Hur kan andraspråksdidaktik ur ett flerspråkigt perspektiv bidra till frågor som 
rör social rättvisa, deltagande och agens?  

– Hur kan transspråkande bidra till att undervisning genomförs på ett sätt som 
tillvaratar elevers flerspråkiga resurser?  
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