
 Kielikukko 1/2020 25

Genreskrivande som del av 
nybörjarundervisningen i ett 
flerspråkigt klassrum
Följ med på besök i ett mycket flerspråkigt klassrum! Det har Lotta som forskare och facilitator 
fått göra hos läraren Jenny: bland klassens 13 elever talas åtta olika språk. Av skolans ca 180 
elever har ungefär en tredjedel ett annat hemspråk eller ett annat hemspråk i kombination med 
svenska eller finska.

Under ett skolår sker det mycket av både smått 
och stort som omöjligen låter sig beskrivas på 
några sidor. Vi vill här lyfta fram tre spår inom 
språk- och kunskapsutvecklande undervisning 
som bildar en tydlig helhet i nybörjarundervis-
ningen: läraren Jenny förbereder eleverna för 
den fortsatta skolgången genom att systematiskt 
väva samman språklig medvetenhet, läsförståel-
sestrategier och strategier för skrivande. Den här 
texten fokuserar speciellt  på genreskrivande, 
men berättar också kort om de två förstnämnda 
spåren. 

Den nya satsningen på genreskrivande kom 
till då skolan gick med som samarbetspart i Åbo 
Akademis projekt MultiPed, som kort därefter 
blev del av IKI-projektet. Gruppen har 2018 då 
läsåret i åk 1 inleds 14 elever och följande språk: 
svenska, finska, arabiska, engelska, albanska, 
kurdiska, vietnamesiska och ryska. Flera elever 
är relativt nyanlända och endast delvis integrera-
de i helklass. Endast någon enstaka har knäckt 
läskoden. Man kan säga att gruppen nästan 
saknar det kunskapsmässiga ”mellanskikt” som 
ofta överväger i ett klassrum. I tillägg finns vissa 
sociala utmaningar som t.ex. att orka koncentre-
ra sig och att hålla sams, vilket inte är helt ovan-
ligt då skolgången inleds. Situationen  är sådan 

att många lärare hellre skulle hålla sig till mer 
bekanta undervisningsmetoder under förevänd-
ningen att innovativ undervisning är tidskrävan-
de och fungerar bättre med äldre elever och mer 
homogena grupper. Men forskningen säger tvärt-
om: stöttande utmaningar som genrepedagogik 
är precis vad som behövs i heterogena flersprå-
kiga klassrum, så tidigt som möjligt. Något av 
det viktigaste som skolan kan göra för elevernas 
skolgång och fortsatta lärande är att satsa på 
strategier för läsande och skrivande, hand i hand 
med att bygga läs-och skrivengagemang, dvs. att 
tycka om och ofta syssla med läsande och skri-
vande (se t.ex. Cummins 2018).

Språklig medvetenhet i det 
flerspråkiga klassrummet
Att klassen är flerspråkig syns på väggarna i 
klassrummet och signalerar både till besökare – 
men främst till eleverna själva – att deras iden-
titet som flerspråkiga är en självklar del i skolan. 
Klassen inleder dagen med att samla sig och gå 
igenom dagens program. Då får oftast en av elev-
erna uppdraget att välja ett av klassens språk för 
att berätta vilken dag det är och sedan leda klas-
sen i att hälsa på varandra på de olika språken. 
Ibland blir veckodagens namn i fokus på alla de 
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olika språk som eleverna väljer bland, alltså inte 
bara eget hemspråk.

Genom att Jenny på olika sätt uppmuntrar 
gruppen att göra snabba kopplingar till vad saker 
heter på olika språk, går elevernas tankar ofta i 
riktning mot att de tänker på, nämner och frågar 
upp ord och uttryck av varandra. 

Arbete med språklig medvetenhet behöver 
inte – och ska inte alltid – innebära tidskrävande 
projekt. Snarare är det fråga om täta och små 
diskussioner där de olika språken får bli del av 
vardagen, en medveten systematisk användning 
av olika språk. 

Lässtrategier och flerspråkigt läsande
I nybörjarläsandet inkluderar Jenny tidigt strate-
gier för läsförståelse. Med utgångspunkt i den 
modell för reciprok undervisning som forskar-
na Palinscar och Brown tog fram på 1980-talet 
har det utarbetats figurer som symboliserar fem 
centrala läsförståelsestrategier: under arbetet 

stöttas eleverna genom ett dialogiskt arbetssätt 
i att förutspå vad texten kommer att handla om 
med hjälp av t.ex. rubriker och bilder; att under 
läsningen reda ut oklarheter och ställa frågor 
till texten samt att inhämta kunskap genom att 
sammanfatta. Läsaren kan också stöttas i att 
leva sig in i innehållet genom att skapa inre bil-
der. Material på svenska som utarbetats med 
hjälp av dessa strategier hittas t.ex. på http://
www.larum.fi/assets/Uploads/Goda-Lasforstael-
sestrategier-projektet.pdf

I åk 1 arbetar klassen med två av strategier-
na: att förutspå och att reda ut oklarheter.

I den heterogena gruppen är det viktigt att 
ge eleverna möjligheter till individuell läsning. Ett 
sätt är att använda ett digitalt läsprogram, där de 
antingen läser själva eller med hjälp av hörlurar 
följer med i texten medan de lyssnar, ostörda i 
sin läsbubbla. Verktyget i fråga innehåller ett ur-
val olika textgenrer på många olika språk. Här 
flätas alltså lästräningen ihop med det flersprå-
kiga spåret. 

Skrivande med stöd av genrepedagogik
Genast i början kopplar Jenny arbetet med 
skrivstrategier till olika läsämnen, inte en-
dast till svenskämnet. Här använder sig Jen-
ny av en modell som kallas cirkelmodellen 
(se t.ex. https://www.andrasprak.su.se/
om-oss/vanliga-fr%C3%A5gor/grundskola/
vad-%C3%A4r-genrepedagogik-1.96361).

Följande texttyper brukar ses som skolans 
basgenrer: berättande, beskrivande, instrue-
rande, redogörande, förklarande och argumen-
terande text. Från julen 2018 (åk 1) arbetar 
klassen huvudsakligen med två av dessa: be-
skrivande och berättande text. Innan dess har 
de också sysslat med muntligt berättande under 
rubriken Språk i klasserna, då också ovannämn-
da språkstatistik gjordes. En annan bra grund är 
laborerandet med textstruktur genom att korta 
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instruktionstexter om olika årstider klipptes isär 
och efter att eleverna pusslat ihop texten i logisk 
ordning får de skriva av den. 

Jennys väljer att inleda med beskrivande text, 
trots att sagor och andra berättelser ofta brukar 
ses som en logisk, lättare inledning. Argumentet 
är att så många av eleverna i inledningsskedet 
saknar ordförråd för att kunna uttrycka sig ge-
nom helt fritt skrivande, medan det mer styrda 
innehållet i de beskrivande faktatexterna ger 
ett behövligt stöd som underlättar skrivutveck-
lingsprocessen också för de eleverna. Texterna 
fokuserar på djur i Finlands fauna: vargen, my-
ran, gråsuggan, vargspindeln, räven, igelkotten, 
älgen och skogsödlan. Senare under vårtermi-
nen följer berättande text, tydligast exemplifierad 
genom sagor: Tre små grisar; Rödluvan; De tre 
bockarna Bruse; Svinaherden. Slutligen, sent på 
våren, inleder klassen arbetet med förklarande 
text om grodans och fjärilens livscykel. 

Jenny berättar i oktober 2019 hur elev-
erna fascinerats av begreppet ’cykel’ 
och påstått att termen i biologin borde 
uttalas på annat sätt än fordonet cykel. 
Skrivengagemanget är väckt och genre-
skrivandets rutiner sitter så pass bra att 
de i september, under behandlingen av 
äppelkärnans utveckling från frö till ett 
fruktbärande äppelträd, ville skriva en 
förklarande text om saken trots att Jen-
ny inte hade planerat detta. 

Men tillbaka till åk 1. Arbetet med fakta- 
texter inleds så att klassen tillsammans lyssnar 
på en text som Jenny läser. Därefter övergår de 
till att tillsammans fundera på själva texttypen: 
varför texten skrivits och hur den är uppbyggd 
i olika avsnitt. De ser förstås på rubrik(er) och 
den övergripande strukturen, som småningom 
kommer att följa med deras arbete i form av en 

genreplansch. (Vartefter fler genrer blir bekanta, 
kan genreplanscherna finnas uppsatta bredvid 
varandra i klassen som stöd för skrivandet och 
för att lätt kunna påminna om  skillnaderna text-
typerna emellan.)

Nu får eleverna också lära känna verktyget 
sexfältare, som ofta används som stöd för skriv-
planeringen, främst i samband med beskrivande 
faktatexter. 

I sexfältaren (på bläddertavla eller med 
grunden på smartboard) samlar klassen under 
Jennys ledning korta fakta inom olika katego-
rier som sedan ska användas för att formulera 
löpande text. I arbetet med olika djurarter an-
vänds följande rubriker: klassifikation; utseen-
de; förekomst och boplats; fortplantning; föda; 
övrigt. De kan tyckas onödigt abstrakta och ges 
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förstås gärna en förklaring som t.ex. Vad är det 
för djur? Hur ser det ut? osv, men åtminstone i 
den här gruppen blir det snabbt en vanesak och 
till och med  ganska spännande att använda de 
svåra orden.

Sexfältaren går också bra att tillämpa både 
på andra ämnesområden och på texttyper. Då 
arbetet med månadens författare småningom 
inleds i åk 2 blir fältrubrikerna något annat, i en-
lighet med vad eleverna har nytta av att fokusera 
på för skrivandet:  Vem? Var? När? Varför (vi lä-
ser om författaren)? Familj och Övrigt.

De två första djuren skriver klassen bara om 
tillsammans och klassen skriver av. Det är Jenny 
som modellerar genom att ”tänka högt”, först un-
der arbetet med att plocka ut fakta, och i följan-
de steg påminna om textens genrekrav me dan 
hon leder skrivandet: Kommer ni ihåg vad det 
stod om vad vargen äter? Hur kan vi skriva det 
med en hel mening, vilket ord ska jag börja med? 
Arbetet med att tillsammans plocka ut viktigt 
innehåll blir samtidigt en övning i att sammanfat-
ta, dvs. utmärkt träning av den utmanande men 
centrala strategin som behövs för att kunna in-
hämta kunskap i texter. 

Därefter följer klassens arbete med de oli-
ka djuren enligt samma mönster: Jenny läser 
högt, ibland med texten via dokumentkameran, 
klassen plockar tillsam-
mans ut fakta som Jen-
ny skriver i sexfältaren, 
sedan använder elever-
na fakta i hela mening-
ar. Genom att samtala 
om textinnehåll (bety-
delsen av svåra ord; öva 
att läsa mellan raderna 
genom kopplingar i tex-
ten; stanna till med frå-
gor som ”Vad tror ni för-
fattaren menar här?”) 

får eleverna samtidigt befästa strategier för sin 
egen läsning, dvs. arbetet runt skrivande flätas 
samman med läsinlärningen. Det är ofta Jenny 
som stannar upp för att klargöra betydelsen av 
vissa ord, men också de allt mer språkmedvetna 
eleverna. Vissa nya ord, som tas upp till diskus-
sion, men som inte skrivs i sexfältaren, blir s.k. 
expertord på en egen plansch.

De första egna texterna blir korta och fulla 
av misstag om de ses genom en felsökande 
lins, men betraktar man elevernas alster 
som de förs ta stegen där grunden läggs för 
medvetenhet om skrivande i allmänhet och 
skolans skrivkrav i synnerhet, blir processen 
både intressant och imponerande. Också hos de 
elever som behöver mest stöd syns avancerade 
tankeprocesser bakom det de försöker uttrycka. 
Tack vare att arbetet fortgår hela läsåret blir 
rutinerna en trygghet och också de elever som 
möter mest utmaningar hinner få syn på den 
egna utvecklingen.

Faktadiskussionen om älgen drar iväg 
till fantasifulla beskrivningar av älgar 
som stjäl smörgåsar genom fönster, vil-
ket ger Jenny tillfälle att låta eleverna 
påminna sig innehåll som passar i fak-
tatexter. (januari 2019, åk 1)

En viktig progression 
sker genom att klassen 
övergår till att arbeta 
med berättande text i 
form av klassiska sa-
gor. Att kunna kontras-
tera de två texttyperna 
ger ökad tydlighet åt 
respektive genres syf-
te och struktur. Första 
steget blir att muntligt 
återberätta sagan med 
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hjälp av bildstöd. Då 
alla säkert kan berätta, 
blir det dags att skriva 
sagan. 

Vartefter skrivandet 
fortsätter får eleverna 
hjälp av konkreta stöd-
strukturer skrivna på 
stora lappar som kan 
flyttas runt på en white-
board eller ett blädder-
block, t.ex. pronomen 
som ersätter och ska-
par variation, bindeord 
eller verb typiska för be-
skrivande faktatexter. 

Med hjälp av stöd-
strukturerna som hela 
tiden finns i klassrum-
met är det lättare att 
tydliggöra och repetera 
vanliga utmaningar i nybörjarskrivandet, både 
tillsammans med enskilda elever och i helklass. 
De gemensamma diskussionerna ger större 
genomslagskraft jämfört med att läraren ger 
respons på enskilda elevers skrivande. Det blir 
också tydligt vartefter hur elever på egen hand 
klarar att ta hjälp av stödstrukturerna.

Hur gick det sen? 
Det är förstås omöjligt att veta hur gruppens skri-
vande skulle ha utvecklats genom andra arbets-
sätt. Däremot kan konstateras att alla gått bra 
framåt enligt egna förutsättningar. Eleverna visar 
en medvetenhet om skrivkonventioner och gen-
rer, vilket verifieras av speciallärarens test i åk 1: 
i stället för att skriva en kort beskrivande bildtext 
börjar de flesta i gruppen bygga upp en text en-
ligt sagans konventioner, och de är också bra på 
att sätta rubrik och komma ihåg punkter. Genom 

att utgöra bas för hela 
läsårets arbete med 
läs- och skrivutveckling, 
blir genreskrivandet ett  
fungerande verktyg för 
att ta tillvara och vida-
reutveckla elevernas 
färdigheter på deras va-
rierande nivåer.  

I november 2019 
(åk 2) märks ett tydligt 
driv i skrivandet: elever-
na skriver gärna, kom-
mer igång bra med sina 
texter och då de fastnar 
i sitt skrivande gäller 
det oftast hur de ska 
formulera sig, inte vad 
de ska skriva. Genrepe-
dagogiken har fått viss 
kritik för att riskera att 

hämma det kreativa fria skrivandet, men Jenny 
ger utrymme för olika typer skrivprocesser så att 
genrestödet blir en trygghet och en tillgång, inte 
en begränsning: i november skriver eleverna 
exempelvis kreativa beskrivande texter om de 
fantasidjur de skapat i slöjden på ett sätt som 
snarare visar att de kan förhålla sig medvetet 
lekfullt till de skrivkonventioner de hittills arbe-
tat med. 

Och arbetet fortsätter: nästa steg i processen 
blir att eleverna lär sig mer om att revidera egna 
texter, t.ex. att kunna märka om centralt innehåll 
fattas eller kommer i ologisk ordning, med stöd i 
genreplanscherna.
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