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DEBATT:

Vilken term är bäst?

I nnan vi tar upp själva terminologin vill vi dock poängtera att 
vi också är för translanguaging som fenomen. Därav vårt en-
gagemang i frågan. Vi har dock en stark invändning mot nät-

verkets föreslagna term. Även om många undervisningsbegrepp 
sällan når ut till ”gemene man”, så är det angeläget att begreppet 
translanguaging i någon form skyndsamt når ut till den ”vanlige 
läraren” och då inte enbart lärare i svenska som andraspråk. Här 
reser ett ord som ”transspråkande” hinder, vill vi hävda.

Förledet trans- är belastat i Sverige och för gemene man för 
det tankarna till transsexuell, transvestit eller rätt och slätt slang-
ordet ”transa”. (Det för däremot inte, som hävdas i artikeln tan-
karna till ord som ”transport” och ”transkribera”, dessa segmen-
teras språkligt/mentalt som ”tran-sport”, inte ”trans-port”). Det 
krävs ingen större lärarfortbildningsfantasi för att se att ett ord 
med konnotationer av könstillhörighet kommer väcka mot-
stånd. Inte motstånd som bottnar i ilska, utan i komik och löje, 
ättestupan för vilket implementeringsprojekt som helst. 

Ett ord som transspråkande är enkelt uttryckt för distrahe-
rande för att tas på allvar. Det här kan verka som en invändning 
som saknar relevans. Om nu ordet har den bibetydelse vi beskri-
vit, så är det väl bara att strunta i det? Slöjdlärare Lennart som 
sitter på den gemensamma kompetensutvecklingsdagen om trans-
språkande och drar på munnen får väl helt enkelt skylla sig själv? 
För oss är detta inte något som saknar relevans. Det är tvärtom 
viktigt att hitta ett ord som lärare kan känna sig bekväma med, 
inte minst om vi vill göra det till hela skolans angelägenhet. 

Att mynta en måhända akademiskt korrekt term, utan avse-
ende på hur den tas emot går stick i stäv med den inkluderande 
tanken bakom translanguaging som ett i första hand förståelse-
skapande förhållningssätt. Istället för ett ord som bjuder in får vi 
ett ord som utestänger. Användningen av ordet transspråkande 
riskerar att antingen uppfattas som akademins maktspråkliga 
tillplattning av lärarprofessionen, eller bli som något som under 
ett löjets skimmer döljer ett angeläget utvecklingsområde för 
den mångkulturella skolan.  

För att vara konstruktiva vill vi inte enbart argumentera ne-
gativt mot transspråkande som benämning, utan även föreslå 
alternativ. Även om den svenska benämning (korsspråkande) 
som från början föreslogs (Lisetten nr 4/2015) fått viss spridning 
i pedagogiska tidskrifter (se till exempel Grundskoletidningen 
nr 6/2016 och Pedagogiska magasinet nr 1/2016), så är nog inte 
heller det en term som naturligt kommer användas lärare emel-
lan i samtal om den egna undervisningen. Vi vill därför föreslå 
en annan benämning, nämligen flerspråkande, som vi uppfattar 
skulle tas emot väl i en lärarkontext. Begreppet flerspråkande, 
laddat med den innebörd och den omfattning som ligger i ter-
men translanguaging, tror vi har potential att nå ut. 

Vårt främsta skäl till att föreslå den här termen är att den kan 
associeras till termen flerspråkighet, en term som numera mesta-
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dels har positiva konnotationer. Flerspråkande/translanguaging 
är en språklig praktik som flerspråkiga personer använder sig av 
i vardagen, i och utanför klassrummet. En klar och tydlig kopp-
ling, som dessutom bjuder in enspråkiga till deltagande i den 
stora flerspråkiga gemenskapen.

Termen flerspråkande har faktiskt varit på tapeten även inom 
Nätverket för translanguaging (av artikeln att döma), men då 
förkastats ”eftersom språk inte ska förstås som separata enheter 
enligt teorier om translanguaging”. Men vi menar alltså, när vi 
föreslår flerspråkande som begrepp, att när man väljer ord mås-
te man vara pragmatisk och se till hur ord uppfattas, om man 
vill att de också ska användas. I lärartillvändhet vinner det inklu-
derande och mer lättförankrade begreppet flerspråkande, inte 
bara över translanguaging utan även över andra föreslagna be-
nämningar som plurispråkande, språkkryssande, multispråkan-
de och tvärspråkande. 

Det kan dock vara intressant att här notera ett annat av Nät-
verkets argument för beteckningen transspråkande, som har att 
göra med att förledet ”trans-” ingår i flera sammansättningar, 
exempelvis ordet ”transdisciplinärt”. Detta faktum knyts i arti-
keln till att ”trans-” ger uttryck för ”en förändring som innebär 
att man går bortom existerande gränsdragningar”. Det är förstås 
positivt, men poängen här är att den gängse svenska översätt-
ningen av termen ”transdisciplinary” inte är ”transdisciplinär” 
utan faktiskt ”tvärvetenskaplig”. Det skulle alltså med samma 
argument gå att plädera för ”tvärspråkande”. Men det är inte vårt 
argument, vi söker det begrepp som det känns mest naturligt att 
lärare tar i sin mun när de själva ska beskriva en språkanvänd-
ningssituation i klassrummet ”bortom existerande gränsdrag-
ningar”. Flerspråkande känns intuitivt som det begreppet.

Man kan förvisso ändå fråga sig om begreppet flerspråkande 
är för trubbigt eller begränsat för att användas inom forskning-
en, som kanske, åtminstone internt, ännu en tid behöver hålla 
fast vid termen translanguaging. Det är en öppen fråga, som har 
både med transparens och med ett rikt svenskt forskningsspråk 
att göra. Låt oss lämna översättningsfrågan för forskningens vid-
kommande öppen tills vidare, även om vi hoppas att begreppet 
flerspråkande på sikt etablerar sig i akademin. Att öppna för en 
sådan ”övergångsperiod” skulle då ha den fördelen att det han-
terar en annan problematik med ordet transspråkande, nämli-
gen att Nätverket för Translanguaging själva valt att i sitt namn 
behålla den engelska benämningen. Vi vill nog alla – även lärare 
– ha ord vi är bekväma med.
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