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Under det här seminariet presenterar och diskuterar jag delar av mitt 
avhandlingsprojekt som handlar om undervisning av nyanlända ungdomar med 
begränsade tidigare erfarenheter av formell skolgång. Seminariet har ett 
didaktiskt fokus och handlar bland annat om lärares och elevers 
handlingsutrymme i undervisningen i svenska som andraspråk och 
grundläggande litteracitet på gymnasiets språkintroduktion.  

Inledningsvis beskriver jag kortfattat de fyra delstudier som ingår i min 
avhandling ”’Inte för räddhågsna – undervisning i grundläggande litteracitet och 
svenska som andraspråk på gymnasieskolans språkintroduktion’” från 2021. 
Sedan fokuserar jag på några aspekter som handlar om undervisningen av den 
här elevkategorin: 

• Hur erbjuds eleverna tillgång till innehållet i undervisningen, så att deras 
flerspråkiga och multimodala resurser kan användas, samtidigt som de 
får möjlighet att utveckla den litteracitet som krävs för deltagande i skola 
och samhälle?  

• Hur deltar eleverna i undervisningen och vad kan det finnas för 
möjligheter och utmaningar för både lärarens och elevernas rörelsefrihet 
i den här kontexten? 

• Vad spelar läraren och andra personer för roll för elevernas möjligheter 
och vilja att delta i undervisningen?  

Som avslutning kan vi tillsammans reflektera över didaktiska möjligheter och 
utmaningar i undervisningen av nyanlända ungdomar med begränsade 
erfarenheter av formell skolgång.  

  



Om presentatören  

Anna Winlund är legitimerad gymnasielärare i svenska, 
franska och svenska som andraspråk och har 
erfarenheter av undervisning i svenska som andraspråk 
och svenska som främmandespråk på gymnasiet, SFI och 
universitetet. Sedan 2009 arbetar hon som 
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institutionen för svenska språket vid Göteborgs 
universitet. Hon disputerade i september 2021.  

Målgrupp  
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