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En del av de ungdomar som emigrerar till Sverige har begränsade 
erfarenheter av formell skolgång och är i början av sin läs- och skriv-

utveckling. I den här avhandlingen undersöker Anna Winlund hur det 
går till när de börjar på gymnasieskolans språkintroduktion och deltar i 
undervisningen i svenska som andraspråk och grundläggande litteraci-
tet. Under ett skolår följer hon en undervisningsgrupp och deras lärare 
och studiehandledare. Fokus ligger på hur eleverna erbjuds olika sätt 
att förhålla sig till, tolka och producera skrivna texter, men också hur 
de deltar i dessa praktiker. Dessutom undersöks vilken roll relationen 
mellan lärare och elever spelar för elevernas möjligheter att delta i un-
dervisningen. Slutligen undersöks och diskuteras de regler som omgär-
dar undervisningen och som elever och lärare behöver förhålla sig till. 
Det gäller såväl explicita regler som de underförstådda normer som styr 
skolgången.  

Avhandlingen baseras på fyra delstudier som undersöker olika aspekter 
av elevernas deltagande i skolans litteracitetspraktiker. I delstudierna 
prövas olika teoretiska ramverk för att förstå den komplexa situation som 
det innebär för nyanlända tonåringar att lära sig att läsa och skriva på ett 
andraspråk medan de går i skolan för första gången. Studien bidrar till 
forskning om och undervisning av den här elevkategorin men inspirerar 
också till reflektion om de allmänna villkoren för skriftspråkligt lärande.    
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