Språkforskningsinstitutet, Utbildningsförvaltningen i Stockholm
13 november 2014, Kristina Ansaldo och Karin Rehman.
Handledning till de tre programmen i serien ”Språket bär kunskapen” från Utbildningsradion, UR.
http://www.ur.se/Produkter/182357-Spraket-bar-kunskapen-Att-identifiera-svarigheter
Handledningen med kringmaterial hittar du på Språkforskningsinstiutets hemsida som du kommer till genom
www.Pedagog.Stockholm.se

Litteratur och länkar
Här är ett litet urval av specifika böcker och länkar som kan vara värdefulla att utgå från. Det finns
mycket, mycket mer på området!

Böcker på svenska om genrepedagogik
Johansson & Sandell Ring (2012, ny upplaga) Låt språket bära, Hallgren och Fallgren, Stockholm.
Fokuserar på texttyper/genrer och har även ett avsnitt om Systemisk funktionell grammatik.
Fördel 1, Svenska som andraspråk för unga nybörjare. Natur och Kultur.
Lärobok med en digital lärarehandledning.
Lärarhandledningens inledning har ett bra avsnitt om genrepedagogikens grunder och
om Systemisk funktionell grammatik.
Gibbons, Pauline (2013, ny upplaga) Stärk språket. Stärk lärandet. Språk- och kunskapsutvecklande
arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. Hallgren och Fallgren, Stockholm.
Många exempel på aktiviteter som är språkutvecklande.
Gibbons, Pauline (2013, nu upplaga) Lyft språket. Lyft lärandet. Språk och lärande.
Hallgren och Fallgren, Stockholm.
Fokus på undervisning i högstadiet och gymnasiet.
Hajer, Maaike, Meestringa, Theun (2014, ny upplaga) Språkinriktad undervisning – en handbok.
Hallgren och Fallgren, Stockholm.
Teori och praktik om språkutvecklande undervisning i alla ämnen. En bra bok för lärare i t.ex. no- och
so-ämnen.
Rose, David, Martin, J.R. (2013) Skriva, läsa, lära. Hallgren och Fallgren, Stockholm.
Martin och Rose har varit med i många år och skrivit om genrer och genrepedagogik, både
tillsammans och var för sig. Detta är deras senaste gemensamma bok och den första som översatts
till svenska.

Böcker på engelska om genrepedagogik
Beverly Derevwianka (1990) Exploring how texts work. Primary English Teaching Association, NSW
Australien.
Den första praktiskt inriktade beskrivningen som gavs ut, som vände sig direkt till lärare.
Primary English Teaching Association Australia publicerar många böcker på området. Från 2014 finns
de även i e-pubformat. Läs mer på http://www.petaa.edu.au/BuyPublications

Bev White och Kylie Pedler, Composing Written Texts Across the Australian Curriculum F–6. (2013)
Catholic Education of South Australia.
Ett material med bra modelltexter, dekonstruktioner av dessa och förslag på övningar och aktiviteter.
Kan beställas från info@cesa.catholic.edu.au. (Pris november 2014: 50 AUD plus 50 AUD i porto.)
Knapp, Peter, Watkins, Megan (2005) Genre, text, grammar: Technologies for Teaching and Assessing
Writing. University of New South Wales, Australien.
Innehåller även ett kapitel, ”a genre based grammar” som lite grand bryggar över från formell
grammatik till funktionell.

Länkar
aktuella i oktober 2014
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/diskutera-ochutveckla/sprakutvecklande-arbetssatt.
Skolverkets sida med flera länkar kring språkutvecklade arbetssätt
http://genrebritt.blogspot.se/
Britt Johansson, utbildningsledare på Knutbyskolan och författare till ”Låt språket bära” bloggar om
hur genrepedagogik kan stötta elever att utveckla förmågor och nå kursplanernas kunskapskrav.

http://www.decd.sa.gov.au/literacy/default.asp?id=11814&navgrp=4126
Language and Literacy Levels across the Australian Curriculum:EALD students .Materialet beskriver de
språkliga färdigheter elever behöver, steg för steg genom skolåren, för att förstå och kunna visa sina
kunskaper i alla skolämnen. Fokus ligger på elevers produktion av språk och litteratcitet, såväl
muntligt som skriftligt och i multi-modala texter, alltså texter med både ord, bild i flera former och
ljud.
http://www.ur.se/Produkter/182462-UR-Samtiden-Flersprakighet-i-fokus-Metodiken-Reading-tolearn-for-alla
Ann-Christine Lövstedt föreläser om undervisningsstrategier i metoden Reading to Learn, UrSamtiden.
http://www.readingtolearn.com.au
Reading to Learn, den officiella Australiensiska hemsidan.
http://reading4life.org/
http://urplay.se/Produkter/183747-Larandets-idehistoria-Dylan-Wiliam-om-larandets-vitala-verktyg
Dylan Wiliam om framgångsrikt lärande.

