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I presentationen fokuseras ett temaarbete om kritisk flerspråkig medvetenhet i 
en förberedelseklass på högstadiet. I projektet ingick två lärare i svenska som 
andraspråk och ytterligare en ämneslärare samt sex studiehandledare. Sva-
lärare anpassade ett undervisningsmaterial om språklig medvetenhet från 
Storbritannien, We Are Multilingual (https://www.wamcam.org), till 
förberedelseklassens förutsättningar.  

Syftet med undervisning i kritisk flerspråkig medvetenhet är att ge elever ökad 
medvetenhet om språket som social praktik vilket också omfattar språkets 
maktdimensioner. I en sådan undervisning skapas utrymme för elevers, 
studiehandledares och lärares egna flerspråkiga erfarenheter och arbetet kan 
bidra med en vidgad kritisk blick på olika uttryck för en enspråkighetsnorm. I 
förlängningen syftar främjandet av minoritetsspråkstalande elevers och lärares 
flerspråkiga praktiker i skolan till ökat demokratiskt deltagande. I Sverige saknas 
ännu specifika forskningsstudier om hur man kan tillämpa ett pedagogiskt 
arbete med kritisk flerspråkig medvetenhet (och bland nyanlända elever i olika 
introduktionsgrupper).  

Arbetet utgick ifrån fem dimensioner: (1) uppfattningar om språkinlärning, (2) 
hur språkanvändningen ser ut i tal och skrift och i vad mån och hur det uppstår 
transspråkande praktiker, (3) vilka känslor som förknippas med språk och 
språkanvändning, och (4) hur språk, identitet och relationer hänger samman. (5) 
Maktdimensionen ses som överordnad och påverkar de övriga dimensionerna. 
Den inbegriper exempelvis en förståelse för språkanvändning som en icke-
neutral och historiskt inbäddad praktik. En förståelse för den kritiska 
dimensionen kan exempelvis påbörjas via elevers eget utforskande.  

Vi fann att temaarbetet lämpar sig väl i förberedelseklass där elevernas 
flerspråkighet fortfarande utgör del av den språkliga ekologin samtidigt som det 
finns ett starkt fokus på svenska. I föredraget lyfter jag arbetets olika delar och 
röster från såväl lärare, elever som studiehandledare om vad de många 

https://www.wamcam.org/


samtalen om flerspråkighet innebar för dem. Jag diskuterar särskilt sva-lärarens 
och studiehandledarens roll. Förhoppningen är att föredraget kan inspirera till 
liknande diskussioner om flerspråkighet i olika typer av klassrum, inte bara i 
förberedelseklass.  
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