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I det här inledande plenarföreläsningssamtalet introducerar vi symposiets tema 
Möjligheter till lärande – andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv utifrån 
svenska som andraspråkslärarens och hennes elevers klassrumsvardag och 
konkreta undervisningssituationer som belyses ur forskningsperspektiv (se 
gärna symposievolymens första kapitel). Med hjälp av centrala begrepp som 
diskurs, symbolisk makt, agens och kritiskt flerspråkig medvetenhet diskuterar vi 
relationen makt och språk, delaktighet och lärande och rätten att bli lyssnad på.  

Mot denna bakgrund resonerar vi kring hur det kritiska perspektivet kan hjälpa 
elever, lärare och forskare att få syn på och granska hur maktrelationer inverkar 
på det som sker – och inte sker – i våra klassrum och skolor samt hur ett sådant 
kritiskt perspektiv kan öppna upp för möjligheter till förändring, där elevers, 
lärares och forskares kunskaper, erfarenheter och röster tillsammans bidrar och 
är viktiga. 

Om presentatörerna 

Christina Hedman är professor i svenska som andraspråk 
vid Institutionen för ämnesdidaktik, Stockholms 
universitet. I senare forskning har hon fokuserat olika 
undervisningspraktiker för flerspråkiga elever såsom 
skolämnet svenska som andraspråk och modersmålsämnet 
samt förberedelseklass och språkintroduktionsgrupper i 
grundskolan. 

Anna Kaya är grundskollärare i sv/sva/so och hon 
undervisar i svenska som andraspråk åk 7–9. Anna är också 
samverkansstrateg på Nationellt centrum för svenska som 
andraspråk och författare till ”Att undervisa nyanlända – 
metoder, reflektioner och erfarenheter” samt ”Svenska som 
andraspråk – för vilka och hur kan undervisningen 
organiseras”. 



Josefin Nilsson är doktorand i språkdidaktik vid Institutionen för 
ämnesdidaktik, Stockholms universitet samt medarbetare på 
Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Josefin är 4–9-
lärare i sv/sva/eng och har erfarenhet av undervisning i 
flerspråkiga klassrum på högstadiet. 

Målgrupp 

Av intresse för sva- och sfi-lärare inom alla skolformer samt alla lärarkategorier, 
rektorer och beslutsfattare med ansvar för flerspråkiga elever. 
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