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Svenska	  som	  andraspråk	  2	  Muntligt	  arbete	  

Centralt	  innehåll	  och	  kunskapskrav	  	  
I	  det	  centrala	  innehållet	  gällande	  muntlig	  framställning	  anges	  för	  kursen	  svenska	  som	  andraspråk	  2	  
”Muntliga	  utredande	  och	  argumenterande	  presentationer	  i	  och	  inför	  en	  grupp.	  Strategier	  för	  att	  
förstå	  och	  göra	  sig	  förstådd	  i	  samtal,	  diskussioner	  och	  presentationer.	  Deltagande	  i	  samtal	  och	  
diskussioner,	  där	  språk,	  innehåll	  och	  disposition	  anpassats	  till	  syfte	  och	  mottagare,	  och	  där	  argument	  
används	  för	  att	  tydliggöra	  egna	  åsikter	  och	  bemöta	  andras	  argument.”	  

	  I	  kunskapskraven	  formuleras	  kvaliteter	  i	  att	  samtala	  om	  olika	  slags	  ämnen	  och	  anpassa	  språket	  efter	  
sammanhanget,	  att	  diskutera	  med	  underbyggda	  argument	  och	  att	  hålla	  och	  disponera	  muntliga	  
anföranden.	  	  

Idéer	  och	  lektionsupplägg.	  	  
I	  materialet	  finns	  två	  förslag	  på	  sätt	  att	  arbeta	  med	  material	  från	  webbplatsen	  :	  Författarporträtt,	  
och	  Argumentera	  med	  Strindberg!.	  Många	  av	  de	  förslag	  som	  finns	  i	  idéer	  och	  lektionsupplägg	  med	  
fokus	  på	  andra	  mål	  går	  förstås	  också	  att	  redovisa	  muntligt!	  

Författarporträtt	  

Material	  
Det	  rika	  text-‐	  och	  bildmaterialet	  på	  webbplatsen	  inbjuder	  till	  att	  göra	  författarporträtt.	  Artikeln	  ur	  
Populär	  historia	  Strindberg	  hyllad	  och	  hatad	  (Torbjörn	  Forslid	  i	  Populär	  Historia	  2012:3)ger	  en	  god	  
och	  ganska	  lättillgänglig	  biografisk	  grund.	  Utöver	  detta	  finns	  material	  från	  Stockholmskällan	  särskilt	  
framtaget	  med	  tanke	  på	  Strindberg	  och	  Ett	  halvt	  ark	  papper.	  

Att	  göra:	  
Gör	  ett	  författarporträtt!	  För	  att	  gemensamt	  diskutera	  innehåll	  och	  olika	  slags	  upplägg	  kan	  man	  börja	  
med	  att	  titta	  på	  respektive	  lyssna	  till	  två	  korta	  och	  sinsemellan	  ganska	  olika	  presentationer	  av	  August	  
Strindberg:	  	  

• Först	  den	  korta	  animerade	  film	  gjorts	  särskilt	  för	  denna	  webbplats.	  Se	  på	  filmen	  och	  
diskutera	  med	  eleverna:	  vilka	  vänder	  sig	  den	  till?	  Vad	  lyfter	  den	  fram	  ur	  Strindbergs	  liv	  och	  
gärning?	  Vad	  finns	  inte	  med?	  Hur	  kan	  upphovsmännen	  ha	  resonerat?	  Vad	  är	  vinsten	  med	  att	  
göra	  på	  detta	  sätt?	  Vad	  förlorar	  man?	  	  

• Sedan	  Hugo	  Hanséns	  tal	  vid	  invigningen	  av	  Strindbergsåret	  i	  Stockholm	  den	  22	  januari	  2012.	  
Talet	  finns	  också	  som	  textfil.	  Vad	  lyfter	  han	  fram	  i	  sitt	  tal?	  Vad	  finns	  inte	  med?	  Hur	  kan	  han	  
ha	  resonerat?	  Fördelar	  med	  det?	  Nackdelar?	  	  

Efter	  denna	  inledning	  kan	  eleverna	  få	  i	  uppgift	  att	  skapa	  en	  egen	  författarpresentation	  som	  gör	  just	  
det	  de	  genomgångna	  presentationerna	  gjort:	  VÄLJER	  UT	  någon/några	  aspekter	  av	  Strindbergs	  person	  
och	  författarskap.	  	  Genom	  att	  välja	  fokus	  tvingas	  eleverna	  att	  tydligare	  sovra	  och	  sortera,	  och	  får	  
hjälp	  att	  både	  upptäcka	  intressanta	  detaljer	  och	  presentera	  något	  som	  inte	  nödvändigtvis	  blir	  en	  
genomgång	  av	  hela	  författarens	  liv	  och	  verk.	  	  
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Ett	  annat	  sätt	  att	  gå	  till	  väga	  att	  är	  att	  ta	  bildersom	  utgångspunkt.	  En	  författarpresentation	  helt	  byggd	  
på	  Strindbergs	  självporträtt?	  Eller	  som	  utgår	  från	  hans	  familj?	  	  

Argumentera	  med	  Strindberg!	  

Material	  
Artikeln	  ur	  Populär	  historia	  Strindberg	  hyllad	  och	  hatad	  (Torbjörn	  Forslid	  i	  Populär	  Historia	  2012:3),	  
Hugo	  Hanséns	  tal	  vid	  invigningen	  av	  Strindbergsåret	  i	  Stockholm	  den	  22	  januari	  2012.	  Talet	  finns	  
också	  som	  textfil.	  

Att	  göra:	  
Argumentera	  med,	  mot	  eller	  om	  Strindberg!	  Forslids	  artikel	  ger	  en	  god	  biografisk	  grund	  och	  uppslag	  
för	  olika	  sätt	  att	  se	  på	  Strindberg	  (som	  lyckad	  eller	  misslyckad	  samhällskritiker?	  Som	  förkämpe	  eller	  
antagonist	  i	  kvinnosaksfrågor?	  Som	  exilförfattare?).	  Hanséns	  tal	  ger	  uppslag	  till	  argumentation	  om	  
värdet	  av	  att	  läsa/arbeta	  med	  äldre	  litteratur	  i	  allmänhet	  och	  Strindberg	  i	  synnerhet,	  men	  också	  med	  
frågan	  om	  vad	  som	  är	  eller	  inte	  är	  det	  stora	  i	  Strindberg	  för	  oss	  idag.	  	  

	  


