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Dagens föreläsning

Att läsa på ett andraspråk

Genrepedagogiska strategier och verktyg att använda i 

undervisningen.

Genrepedagogik i praktiken: Tema, träd i närområdet

cykeln för undervisning och lärande med fokusgenre den 

beskrivande rapporten



Läsa på ett andraspråk

• Kan uppvisa hög läs-och skrivkompetens

• Har begränsningar i ordförrådet

• Kan sakna kulturella referensramar som ofta är 

underförstådda/implicita

-högtider, traditioner, fritidsintressen, sagofigurer,

• Kan ha brister i den strategiska kompetensen och 

ineffektiva lässtrategier



Att lära sig läsa på ett andraspråk

• Utgå ifrån texter som formuleras och skrivs i klassen

• Texterna kan gärna innehålla upprepande moment och 

behandla universella teman

• Träning av den fonologiska medvetenheten med rim och 

ramsor måste kompletteras med andra aktiviteter för 

ords- och begreppsinlärningen.

• Bokstavsplanscher som refererar till svenska ord kan 

leda tankarna fel för den som spontanöversätter till sitt 

eget språk.

• Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk tar tid.

• Elever kan mycket väl avkoda och läsa med flyt utan att 

förstå orden. Det kan innebära att de själva inte reagerar 

på att de inte förstår och be om förklaringar.



Att lära sig skriva

Skickliga skribenter

• Tänker först igenom vad de vill skriva i 
alla fall i grova drag, planering, 
komposition

• Arbetar om och redigerar igenom 
under arbetets gång, från första utkast 
till färdig produkt

• Kan förutse vilka svårigheter som 
läsaren kan komma att möta

• Medvetna om skillnaderna mellan tal 
och skriftspråk

• Hur de ska presentera vad de ska 
säga.

Mindre skickliga skribenter

• Fokuserar oftast på själva skrivandet, 

som stavningen och är mer angelägna 

om att det ska bli ”rätt”.

• Har en tendens att se texten som en 

helhet

• Har svårt att förutse vad läsaren 

behöver få veta för att förstå innehållet

• Har en tendens att skriva ”nerskrivet 

talspråk”.

• Svårare att redigera det de har skrivit





genre enligt Sydneymodellen

Syfte: Vad vill författaren med sin text? 

Struktur: Hur organiseras texten i steg 
för att bäst uppnå syftet?

Språk: Vilka språkliga val och vilken 
grammatik använder författaren sig av för 
att uppnå sitt syfte?



Ben 2

Teori om språk

Hallidays systemisk-

funktionella grammatik

• Fokus på språk och 

kontext

• Fokus på språket som 

verktyg för kommunikation

• Fokus på grammatik som 

betydelseskapare

Ben 1

En teori om lärande

Vygotskys sociokulturella 

perspektiv

• Lära genom samarbete

• Närmaste utvecklingszonen

• Stöttning

Ben 3

Martin och Rotherys skolgenrer och cykeln

för undervisning och lärande

• specifika skolgenrer

• ämne och språk

• Explicit och stegvis undervisning

• om språkliga mönster

• Gemensamt metaspråk

Teori om språkbruk och 

interaktionsmönster

Bernstein pedagogisk 

sociologi



De sex basgenrerna
Typ av 

text

Återgivande Berättande Beskrivande Förklarande Instruerande Diskuterande

/Argumenter-

ande

Syfte Berätta vad 

som hänt

Underhålla, 

förmedla 

kunskap

Förmedla 

information

Förklara och 

tolka fenomen

Berätta hur 

något görs

Att övertala 

andra…

Struktur Orientering,

En serie 

händelser

Personlig 

kommentar

Orientering,

En serie 

händelser

Problem

Upplösning

Allmänna 

upplysningar

Karakteristik….

Logisk 

uppbyggnad

Målinriktat

Stegvisa 

moment

Personliga 

ställningstaga

nden

Argument och 

bevis…

Slutsats

Samman-

länkande

ord 

Tidsord

(först, sedan, 

därefter…)

Tidsord

(det var en 

gång, en dag, 

senare)

Förekommer 

vanligtvis inte

Få, ofta implicita 

orsakssamband

För det första, 

för det  

andra..

För det första, 

för det  andra, 

därför, 

emellertid

Andra 

språkliga 

drag 

Dåtid

Beskrivande 

ord

Dåtid

Handlings-

verb

Beskrivande 

ord…

Verben att vara

och att ha

Specifikt 

ordförråd

Stor variation 

och hög 

komplexitet i 

meningsbyggnad

en

Verb som ger 

instruktioner

Språk för att 

övertyga…

(Gibbons s. 89)



Skillnad mellan beskrivande och förklarande text

Vad?                              hur?



Cykeln för undervisning och lärande

1. Bygga  upp 

kunskap om 

ämnesområdet

2. Studera 

texter 

inom genren 

för att få 

förebilder

3. Skriva en

gemensam text

4. Skriva en

individuell text

Gibbons 2006, Hedeboe & Polias 2008,



Stöttningsstrategier



Bild: Låt språket bära

Johansson, Sandell-Ring



Sortera berättande texter och faktatexter.

samtala om texttyperna och skillnaderna.

2017-11-22



Sortera meningar ur de olika texterna

Grodan kramade ankan

Grodan skvätte och plaskade 

med sin kompis i vattnet

aldrig mer skulle de vara 

osams

• Grodor har en liten hjärna

• De lever nära vatten

• Honan lägger ägg



pussade Hona

sagoord faktaord

Grodor

hane
mamman

föda

äter
kväker arter

simhud





Verbens funktioner

Är  har  
finns

Består 
av

viskade, ropade, 

skrattade, stönade, 

kved, skrekville, anade, kände 

gömma

slåss

leka

trampa

hitta

Hoppade

Lekte

Sprang

gömde



”Tidsord”

• På morgonen

• Först

• Efter en stund

• Sedan

• plötsligt

• Till slut

• därefter

• I fredags

• Förra veckan

• När

• Då

• senare







Tema träd i närområdet för en årskurs 2 och 3

Genre som stöttar inlärningen: Beskrivande rapport

• Ämnesspråk för att observera, beskriva och klassificera

• Verbens funktioner i en beskrivande rapport

• Nominalisering –att göra om frågeställningar till 

substantiv

• Hypertema

• Skribent som expert med en opersonlig saklig hållning 

till sin text



Rapporter

• Beskrivande rapport Klassificerar och 

beskriver ett fenomen

• Klassificerande/ taxonomisk rapport 

Klassificerar och beskriver flera fenomen 

inom en grupp

• Komponentrapport Beskriver 

delar/komponenter som tillsammans bildar 

en helhet.
snabel

antenner

fasettögon



Beskrivande rapport

Syfte

Rubrik

Klassificering

Beskrivningssteg som delas in 

i olika faser

• Klassificera och beskriva 

fenomen i vår värld

• Fenomenet med ett ord

• Placerar fenomenet i en 

grupptillhörighet

• Utseende, utbredning, föda, 

ungar och koppling till 

människan



Cykeln för undervisning och lärande

1. Bygga  upp 

kunskap om 

ämnesområdet

2. Studera 

texter 

inom genren 

för att få 

förebilder

3. Skriva en

gemensam text

4. Skriva en

individuell text

Gibbons 2006, Hedeboe & Polias 2008,



Fas 1

Bygg upp kunskap

Samtal i 

klassrummet med 

utgångspunkt i 

elevernas 

förförståelse

Film

Böcker

Internet

Intervjuer

Studiebesök

Utflykter
Kristina Ansaldo



Sex-fältare

Vilken sorts växt? Hur ser den ut? Var växer den?

Hur skaffar växten sig 

näring?

Hur används växten?



Hur hjälpa eleverna sortera fakta och personliga 

händelser

Händelser

• Diana blev jagad av en svan

• Nikos tappade sin matsäck

• Jiannis spydde nästan på 

bussen

fakta

• Många olika lövträd vid Lötsjön-

Björk, Alm, Lönn

• Bladen börjar bli gula och träden 

ska snart tappa dem

• Ett stort blad var alldeles , det 

gjorde ont…(Almen strävt)



När vi va i löt-sjön

I mondags den 22/10 var vi nerä i lötsjön och studerade blad. Det 

blev en trevlig utflykt. Vi fick en plastpose som vi skule plocka 

dem två finaste bladen från varje träd. Vi såg änder, svanar och 

gäss.

När vi var klara med det gick vi till parken att äta vår luch sen fick vi 

leka i parken en liten stund. Jag och Julia räknade hur många 

hundar vi såg? 21 hundar. Jag hade två goda spesialmakor som 

min mamma jiorde. Julia hade också en maka med sig. Katerina 

var inte där.

Vi såg lönlöv,  björklöv, eklöv, allöv, asklöv, boklöv. Vi såg snö också 

som kom från en ishall som man åkte ishoki. Min pappa har spelat 

ishoki och filmade honom till teven.

Lötsjön var en fin mark tycker jag. Jag tyckte okso om vår utflukt

hoppas att vi jiör det ijen.



Exempel på stöttande uppgifter vi gjorde i 

klassrummet vid uppbyggnad av fältets 

specifika ordförråd och begrepp

 Tankekarta- aktivera förförståelse

 Skärmövning-använda nya begrepp

 Dictogloss- uppmärksamma språkliga drag

 Hem-och expertgrupper- informationsgap, 



Fas 2

Dekonstruktion:

Med en modelltext

arbetar lärare/elever med:

Textens 

syfte och 

mottagare

Textens struktur

Textens 

språkliga 

mönster



Ek
Klassificering

Eken är ett kraftigt lövträd som kan bli åtminstone 1000 år 

gammalt…

Utseende

Ek är ett högväxt träd med grov stam och vid krona. Barken är grov 

och skrovlig. Vinterknopparna sitter strödda och är trubbiga, i 

grenspetsarna sitter de ofta i små samlingar. Bladen är avlånga och 

rundflikiga, bladundersidan …..

Växtplats

Eken växer i södra Sverige ända upp till Värmland och norra 

Uppland. ..

användningsområde

Ekens ved är sedan lång tid uppskattad av människan för sin hårdhet 

och motståndskraft. Under flera hundra år användes ekar till 

krigsskepp och fick endast användas av kungen.
Källa: fritt efterhttp://linnaeus.nrm.se/flora



Bild: Låt språket bära

Johansson, Sandell-Ring



Bild: Låt språket bära

Johansson, Sandell-Ring



Fas 3

Gemensamt skrivande: Lärarens roll i det 

gemensamma skrivandet:

samtalsledare

sekreterare

expert

Förebild



Fas 4

Individuellt skrivande

Eleven 

planerar sin 

text i en 

planerings-

modell.

Eleven skriver 

självständigt  

eller i par med 

stöttning av 

läraren.

Eleven har 

stöttning i 

genren med 

hjälp av  den 

ordbank som 

sitter uppsatt 

på väggen.



lönnen

lönnen är ett lövträd.

lönnens stam är smal. Stamens färg är grå. Det finns växter som

växer på stamen, som lava tillixempel. lönnens bark är hård

och skrovlig. Grenarna vexer upåt på stamen. lönnens krona är

hög och bred. Bladen är stora med spetsiga flikar. lönnens frön

vaktas I lönn-näsorna. lönnen har också blomor. Hanblomor

och honblomor. De blomar i maj.

lönnen trivs bra på blöt mark. Där det inte blåser så himla

mycket.

lönnen gör sin egen mat. Den suger upp vaten ur jorden med 

röterna. I bladen gör träden sin nering. Det kalas fotosyntes.

Av lönnen kan man göra möbler och lönsirap.

flicka, oktober åk 2                                                                                                     



Tack för mig!

Kristina.ansaldo@stockholm.se


