”Med såpan i klassrummet”
– Rapport från en föreläsning av Kent Fredholm
Hanna Nilsson Pingel
30-talet engagerade språklärare förgyllde sin lördag med ett besök på Folkuniversitetet och Västra Sveriges årsmöte den 7 mars 2020 i Göteborg. Det är en ynnest att
få verka i denna språklärarförening när vi får omges av god uppslutning och intressanta föredrag. Tillsammans med vår sparringpartner Studentlitteratur kan vi varje
år erbjuda våra medlemmar god fortbildning med en stunds fika från Café Glashuset.

I

samband med detta årsmöte fick deltagarna
möjlighet att lyssna på en mycket inspirerande föreläsning av Kent Fredholm från Karlstads universitet. Temat för föreläsningen var
den skriftliga förmågan och lärarnas möjligheter att kunna inspirera eleverna att utveckla och
finna glädje i skrivande på sina målspråk. Kent
redogjorde för ett mycket lyckat projekt där han
låtit sina elever arbeta med att skriva manus till
en såpopera.
Projektet börjar med att karaktärer, ort och
platser där handlingen skall utspelas bestäms.
Sedan får eleverna beskriva sina rollfigurer,
t.ex. vilka karaktärsdrag och intressen de har.
Därefter sammanställer läraren karaktärerna i
ett gemensamt dokument. Här kan läraren med

fördel lägga till detaljer hos karaktärerna för
att ytterligare ge möjlighet till intrigskapande i
handlingen. Eleverna får ta del av hela textmassan och skapa sig en helhetsbild av texten.
Platsen för handlingen i Kents exempel är en
liten by i Italien, eftersom just italienska är projektets målspråk. För att föra detta vidare delgavs åhörarna ett flertal tips. Exempelvis kan
läraren låta eleverna besöka platser från orten
virtuellt via Google street view, beskriva en vanlig dag i en av karaktärernas liv eller beskriva
hur hen var som liten. För att bearbeta texterna
kan eleverna arbeta med kamratbedömning eller
byta rollfigurer och fortsätta att skriva åt varandra.
Avslutningsvis fick deltagarna ta del av två exempel på mycket spännande och fantasirika manus som eleverna arbetat fram, vilka frambringade många skratt och gav oss åhörare inspiration
att arbeta med skrivande på ett annorlunda och
roligt sätt.
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