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Vart är vi på väg?

Singapore

Singapore igen. Resecheckarna är slut men jag har fyllt på med
kontanter. Australiensiska dollar. Inte mycket men tillräckligt.
Jag blir inte längre insläppt någonstans utan att först visa upp mina
tillgångar. Jag äger bara de kläder jag har på mej och min tygväska
innehåller bara några praktiska ting. Inga ombyten förutom en sarong
från Bali.
§ Vad får vi veta om ”jag”?
§ Vem tror ni att ”jag” är (ålder, kön, nationalitet, yrke...)?

sarong

Singapore igen. Resecheckarna är slut men jag har fyllt på med kontanter.
Australiensiska dollar. Inte mycket men tillräckligt.
Jag blir inte längre insläppt någonstans utan att först visa upp mina tillgångar. Jag äger
bara de kläder jag har på mej och min tygväska innehåller bara några praktiska ting.
Inga ombyten förutom en sarong från Bali.
Ankomsthallen: Flygplatsen är luftkonditionerad. Ute är det trettiofem grader varmt. Det
är kväll. Mörkt och vått. Regnperiod.
Jag sätter mig ner i raden av stolar mittemot biluthyrningen med skylten Rent-a-car,
gräver i väskan efter adressen till Jimmy´s Place. Den måste ha trillat ut genom ett hål,
för jag hittar den inte men om jag tar bussen in till stan och stiger av på någon av
huvudgatorna i de kinesiska kvarteren så kommer jag säkert att känna igen mig
meddetsamma. Det är inte så svårt att hitta i storstäder.
Jag lutar mig tillbaka i stolen och slötittar på en man som står under Rent-a-car-skylten
och fyller i ett formulär. Glansig kostym i ett tunt tyg som faller tungt. Vit skjorta,
guldklocka. Blanka skor och glasögon. Han är västerlänning men ändå ganska kortväxt.
Ser vältränad ut. Sval.
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Kostym
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bara de kläder jag har på mej och min tygväska innehåller bara några praktiska ting.
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kostym
= kavaj och byxa

… men kan även betyda:
teaterdräkt/maskeraddräkt, något
man klär ut sig i

Kostym, Ninni Holmqvist (1995)
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Vår presentation
■ Skönlitteratur – en definition
■ Varför läsa skönlitteratur?
■ Att läsa skönlitteratur med nyanlända elever: utmaning och
stöttning
■ Textval och progression
■ Våra didaktiska slutsatser

Skönlitteratur – en definition
■ Texter med estetisk särart och originalitet
■ Texter som ger ett visst motstånd
■ Texter som tillför nya idéer och perspektiv
■ Texter med tomrum där läsaren får var medskapande och fylla i

Mål för skönlitterärt läsande
Eleven ska med hjälp av stöttning
-

kunna formulera och argumentera för sin första uppfattning av en text

-

kunna ställa frågor om texten

-

kunna ompröva och utveckla sina första intryck efter samtal med
andra läsare

-

kunna dra slutsatser av det som är antytt, men inte utskrivet i en text

-

kunna göra kopplingar inom och mellan texter

Varför skönlitteratur
− vad säger forskarna?

Paul Tenngart (2012)
”Genom att spegla sig själv och sina erfarenheter i litterära karaktärer,
händelser och situationer får man hjälp att bedöma sitt eget inre
tillstånd. Genom att läsa hur andra formulerar sina eller andras
erfarenheter, tankar och känslor får man språkliga verktyg att formulera
sina egna. Genom att tolka och förstå litterära karaktärers inre tillstånd
övar man sig att tolka även verkliga människors inre tillstånd.”

Maria Nikolajeva (2014)
”Recent brainresearch confirms that reading, particular reading fiction, is
not merely pleasurable, it is essential for our cognitive, social and
emotional development – it is essential for our survival.”

Rita Felski, Uses of Literature (2008)
Fyra aspekter av engagemang i den lästa texten:
§ Igenkänning
§ Hänförelse
§ Kunskap
§ Chock
Bikupa: Vilka aspekter utgår ni från när ni väljer skönlitteratur
för nyanlända elever?

Varför skönlitteratur
− vad säger styrdokumenten?
”Skolan ska främja förståelse för andra människor och
förmåga till inlevelse.”
Lgr 11, kapitlet ”Skolans värdegrund och uppdrag”

Varför skönlitteratur −
vad säger styrdokumenten? (forts.)
Eleverna ska ”möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider
och skilda delar av världen. / . . . / I mötet med olika typer av texter,
scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges
förutsättningar att utveckla sitt eget språk, den egna identiteten och sin
förståelse för omvärlden.”
Undervisningen ska ska ge eleven förutsättningar att ”utveckla sin
förmåga att /…/läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för
olika syften.”
Lgr 11, kursplanen i svenska som andraspråk

Varför skönlitteratur −
vad säger eleverna?

Varför skönlitteratur −
vad säger eleverna? (forts.)
”Boken (Boktjuven) förändrade min åsikt om, även om det finns krig i
mitt land så ska jag fortsätta med att läsa, lära mig nya saker, utveckla
mig mera och mera, t.ex. när jag var i Syrien precis när kriget började, det
var omöjligt att gå till skolan så sade jag till mina föräldrar att jag vill inte
längre studera om jag inte heller kan gå till skolan varför ska jag plugga,
men så sa min pappa ”om inte du och de andra elever eller barn
fortsätter plugga, vem ska bygga landet och hur ska du kunna leva, det är
bättre att fortsätta utvecklingen”. Det som min far och boken lärde mig
är att kunna fortsätta och gå framåt inte bakåt!”

Några lärarröster från Läsrörelsens
projekt Berättelser som förändrar
”Vi har haft bra samtal om känslor, hur känslor påverkar våra handlingar,
hur man sätter ord på sina känslor. Det har varit bonus för mig att det
har blivit som lite ’livskunskap’ för eleverna.”
”Litteraturläsning för människor samman. Klassen har blivit mer
sammansvetsad tack vare läsprojektet”
”De tankar som väcktes hos mig själv av boken och arbete med klassen
är hur viktigt det faktiskt är att prata om svåra ämnen i skolan och att en
bok kan hjälpa oss in i dessa ämnen så att eleverna får tänka och
diskutera dessa ämnen.”

Att läsa skönlitteratur med nyanlända
elever: utmaning och stöttning
Heterogen grupp
■ olika långt i sin allmänna
språkutveckling
■ olika långt i sin läsutveckling
■ olika erfarenheter av att läsa
skönlitteratur

Undervisningens och lärandets fyra zoner
HÖG
KOGNITIV UTMANING

Lärandezon/
utvecklingszon
(den närmaste
utvecklingszonen)

HÖG
STÖTTNING

Ex. läsa originallitteratur
tillsammans

Frustrationszon/
ängslanszon
Ex. läsa
originallitteratur
på egen hand

LÅG
STÖTTNING

Trygghetszon

Uttråkningszon

Ex. läsa LL-böcker
med bekant innehåll

Ex. fortsätta läsa LLböcker ...

LÅG
KOGNITIV UTMANING

Mariani, L.(1997) i Gibbons, P. (2014)

Stöttning (eng. scaffolding)
- samtal före, under och efter läsning

Stöttning
- samtal före läsning
§ Dialogisk närläsning (som med Kostym)
§ En fråga som leder in i berättelsens tematik (se Walqui & van Lier (2010):
o Har du blivit orättvist behandlad?
o Har du varit tvungen att ljuga någon gång?
o Har du varit kär? Hur känns det då? etc.

Har du varit kär? Hur kändes det då?

Samtal under läsning
- att följa intrigen
■ Följa intrigen (se exempelvis Tengberg, 2011; Öhman, 2015;
Pettersson m.fl. 2015)
■ Sva-perspektiv: Högläsning med frågor under själva läsningen:
o Vad hände med X nu?
o Var befinner hon sig nu?
o Varför säger hon så?
o Varför gjorde hon inte så i stället?
o Vad tror du kommer att hända nu? ...

Samtal under läsning
- träna lässtrategier
Hur gör man när man inte förstår ett ord?
§

Går det att förstå hela meningen utan att förstå vad ordet exakt betyder?
o JA: Fortsätt att läsa!
o NEJ: Pröva något av följande:

§

Känner du igen ordet från ett annat språk?

§

Går det att dela upp ordet i flera ord? Hjälper det?

§

Vad står i meningen före ordet? Vad står i meningen efter ordet? Får du information
som kan hjälpa dig att förstå ordet?

§

Vilken funktion har ordet i meningen?
o Är det någon som gör något (ett verb)?
o Är det en sak (substantiv)?
o Är det ett ord som beskriver något (adjektiv)?
(fritt efter Lindqvist m.fl. 2013)

Samtal efter läsning
- ”talking points”
■ ”Talking points” (Dawes 2004, 2011): Ja, Nej eller Kanske?
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.

Michael Morpurgo ,
Kensukes rike (2001)

Samtal efter läsning
- Exit ticket
■ Vad tror du kommer att
hända i nästa kapitel?

Begrepp för att kunna diskutera
litteratur och läsning
§ Ämnesbegrepp/metaspråk (se exempelvis Holmberg, 2014)
o
o
o
o
o
o
o
o
o

skönlitteratur, fiktion – facklitteratur, faktatexter
roman – novell – dikt
handling, ”romanen handlar om”, ”novellen utspelar sig i...”
huvudperson –er
berättarperspektiv: jag-form, tredje person, allvetande berättare
miljöbeskrivning – personbeskrivning
tema
budskap
m.fl.

Vilka texter väljer vi?
■ Universella genrer som sagor och myter
■ Universella teman som kärlek, krig, identitet
■ Texter som introducerar svensk kultur, litteratur och historia
■ Texter med språkligt estetiska värden med ljud och klanger
■ Texter som speglar den nyanländes situation

Jila Mossaed

Varför kan jag fortfarande inte
uttala ö
Öar
Sjöar
Öde
Ödlor
Öm, öm, öm
Får man undvika en bokstav
i tusen rader med dikten?
Någon gång ville jag dö i ett land
Där människor kunde uttala mitt namn
Jag kompromissar nuförtiden
Jag vill snarare dö namnlös
Var som helst
Ur Varje natt kysser jag markens markens fötter (2009)

Elevernas möte med texten
■ Vad innebär den här texten för eleverna?
■ Vilka sociala och kulturella erfarenheter har eleverna haft på
modersmålet och på svenska?
■ Vad betyder handlingen i relation till elevernas erfarenheter?
■ Vilka estetiska värden förmedlar texten till eleverna?
■ Vilken språklig nivå behöver eleverna befinna sig på för att klara
denna text?
■ Vilka typer av stöttning behöver ges?

Våra didaktiska slutsatser
■ Gemensam läsning utvecklar läsförståelse och läsupplevelse
■ Närläsning ger goda grunder i berättarteknik, samtidigt som risken för
missförstånd minskar
■ Texterna får inte vara för enkla – texter måste också utmana
■ Läsupplevelsen fördjupas om man har ett gemensamt språk att tala
om texterna på
■ Det är viktigt att eleverna ser sig själva som läsare

Gustaf Fröding,
Ett grönt blad på marken
Grönt! Gott,
friskt, skönt vått!
Rik luft, mark!
Ljuvt stark,
rik saft,
stor kraft!
Friskt skönt
grönt!
Ur Mattoidens sånger, 1914

Tack för att ni lyssnade!
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