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Abstrakt 
 

Franska är ett av de språk som elever idag kan välja att läsa utöver svenska och engelska i dagens 

svenska skola. I kursplanen för moderna språk talar man om språkets relevans för oss människor idag 

och det viktiga i att vi breddar våra språkkunskaper till gagn för oss själva och samhället. Den 

rådande situationen är dock bekymmersam; statistik visar att ca 25 % av elever som påbörjat studier i 

franska, hoppar av innan avslutad utbildning. Det ligger i luften att en förändring måste ske, vilket 

inte minst den aktuella debatten 2006 visar på. 

Jag har velat ta reda på varför franska idag är ett ämne mer eller mindre i kris, trots att man på högre 

beslutsnivå förespråkar dess betydelse. Vidare har jag utifrån ett ämnesövergripande synsätt 

undersökt hur konst som didaktiskt verktyg skulle kunna bidra till ett upplevelse- och 

erfarenhetsbaserat lärande, där elever och lärare inspireras och motiveras i mötet med det franska 

språket. Ser man till de nu gällande kursplanemålen i moderna språk, finns stora möjligheter att 

öppna upp för konst i det pedagogiska rummet, men idag förekommer ett sådant ämnessamarbete i 

högst begränsad utsträckning. 

Vi kan lära oss främmande språk på olika sätt; ord och bilder är viktiga instrument och hjälper oss i 

vår kunskapsinhämtning. Dessa kan i sin tur tala i olika hög grad till våra sinnen och det är 

individuellt hur vi tar till oss den kunskapen. I både uppsats och gestaltningsarbete har jag undersökt 

hur ord och bild kan samverka i franskundervisningen. Uppsatsen visar på möjligheter och 

svårigheter samt ger konkreta exempel på arbetssätt med konst som didaktiskt verktyg. Min 

gestaltning är inspirerad av Apollinaires kalligram och Magrittes flerbottnade lekfullhet i mötet 

mellan ord och bild . Jag har målat i ord, tankar kring de fem sinnena - syn, hörsel, lukt, smak och  

känsel - på fem glasskivor, vilka jag placerat framför en ständigt föränderlig himmel vid ett fönster.  

Ljud, doft och en mjuk, varmröd matta, har jag med för att fler sinnen ska kunna väckas till liv hos 

betraktaren.  

Min slutsats är att konst som didaktiskt verktyg i dagens franskundervisning är en i mångt och 

mycket oprövad väg, men med stor potential. En förutsättning för ett fruktbart resultat är att man tar 

till vara elevers och lärares egna upplevelser av en konstbild, ett konstföremål eller en 

konstupplevelse. Genom att kunna relatera till sin egen förförståelse och samtidigt möta nya intryck 

och information som är relevanta för eleverna själva, kan motivationen öka och kunskaper i såväl 

språk som realia fördjupas. 
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1 Inledning 

I dagens svenska grund- och gymnasieskola erbjuds elever att läsa ämnet moderna språk/franska. 

Statistik visar dock på att ca 25 % av dem som påbörjat dessa studier hoppar av under resans gång 

och därför slutar skoltiden med ofullständig skolgång/kurs i ämnet.1

Anledningarna är flera. Elever i en undersökning gjord på Göteborgs universitet menar att det franska 

språket är svårt att lära sig med följden att det är svårt att uppnå höga betyg i ämnet. Bland de elever 

som hoppat av studierna anses främst bristande motivation vara anledningen. Överlag önskar 

eleverna bättre läromedel och mer relevant stoff att arbeta med.2 Undersökningen ger också en bild 

av att lärare och elever till viss del har olika syn på vad som är viktigt i undervisningen, och vad som 

bör ligga till grund för studierna. 3 Allt detta får till följd att en alltför stor andel elever saknar 

motivation att fullfölja eller ens påbörja språkstudier. 

Undersökningen visar också tydligt att lärarkompetens, med en adekvat ämnesutbildning och 

kontinuerlig pedagogisk fortbildning, är en avgörande faktor för att eleverna ska uppnå ett gott 

studieresultat. Fortbildning är dock inte en självklarhet för yrkesverksamma språklärare även om 

intresset för sådan finns. Mycket små medel är dock avsatta för detta idag. 

På myndigheten för skolutveckling ser man allvarligt på situationen och man frågar sig hur man ska 

få fler elever att välja språk utöver engelskan och att också fullfölja studierna fullt ut. Sommaren 

2006 kommer beslut att fattas om ett förslag där man med hjälp av pluspoäng för genomförda studier 

i moderna språk ska kunna locka fler att läsa.4

Jag har med mitt arbete velat undersöka en möjlig väg till förändring som bygger på didaktisk grund. 

 

1 Skolverkets rapport nr 215, www.skolverket.se  samt Nyman, Ingela (2003) ”Attitydundersökning om språkstudier i 

grundskola och gymnasieskola” i LMS Lingua 4/2003 
2 UFL-rapport nr 2003:06, Utbildnings- och forskningsnämnden, Göteborgs universitet . Rapporten har sammanfattats i 

Dentler, Sigrid m.fl. (2003) ”Goddag mångfald eller välkommen enfald…?” i LMS Lingua 4/2003 
3 Eleverna vill lägga tonvikt på den muntliga framställningen; man ska kunna göra sig förstådd i ett fransktalande land, 

medan lärarna utöver detta kriterium, betonar lingvistisk kompetens och grammatikkunskaper högt.   
4 P1 Vetenskapsradion Språket 2006-05-21,intervju med Eva Engdell på Myndigheten för skolutveckling.  

 

http://www.skolverket.se/
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1.1 Bakgrund 

Jag bestämde mig redan som liten att jag ville lära mig franska. Att kunna behärska flera språk var en 

dröm för mig och det kändes självklart att välja franska då det erbjöds i årskurs sju. Att vara 

intresserad av ett språk är inte en garanti för att det är lätt att lära sig, men motivation är onekligen en 

betydande faktor. Jag läste franska tre år i grundskolan och därefter tre år i gymnasiet utan att jag för 

den skull upplevde det som speciellt lätt, roligt eller givande. Vad som dock gjorde dessa sex års 

studier värda något var då jag kom i kontakt med den franska kulturen och fick verklig användning 

för språket. Att kunna relatera till min egen vardag, till intressen som berörde och engagerade mig, 

fick mig att känna motivation och inspiration att lära mig mera och att också vilja förmedla 

kunskaperna vidare. 

Elever idag möter nu precis som då jag läste franska, ett ämne som behöver tid och kräver 

arbetsinsats för att kunna tillgodogöras, men som är valfritt och som konkurrerar med andra språk 

och andra kurser. Därför är det viktigt att eleverna upplever just inspiration och motivation inför 

ämnet, för att arbetsinsatsen ska kännas meningsfull. En av anledningarna till att elever inte väljer 

eller efter en tids studier väljer att hoppa av, är just den avsaknad av relevans i deras egna liv, som 

gör att det inte känns mödan värt att lägga ner tid och engagemang på ämnet. Jag upplever att här 

finns möjligheter till förändring och har tittat närmare på hur det skulle kunna gå till. 

1.2 Syfte 

Jag har velat undersöka hur konst kan fungera som didaktiskt verktyg i franskundervisningen inom 

den svenska grund- och gymnasieskolan. Genom att introducera konst och konstverk i det 

pedagogiska rummet har jag sökt se hur man med hänsyn tagen till den nu gällande kursplanen kan 

arbeta med dokument av detta slag för att uppnå en kunskapsinhämtning ur ett upplevelse- och 

erfarenhetsbaserat perspektiv. Syftet med detta arbete är att synliggöra en möjlig didaktisk väg och 

reflektera kring de möjligheter men också svårigheter det kan innebära då den praktiseras/används i 

undervisningen. 

1.3 Frågeställning 

Som blivande lärare i bild och franska är jag nyfiken på hur konst kan bidra till förnyelse inom ämnet 

franska i dagens svenska skola. Min ingång från att omfatta såväl konstbilder i sig, samt estetiska 

läroprocesser, har fått begränsas till en studie hur man på ett fruktbart sätt kan föra in konst i 

franskundervisningen med hänsyn tagen till den aktuella kursplanen. Då både konst som 
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arbetsmaterial och estetiska arbetsprocesser utgör olika ingångar till min frågeställning, har jag valt 

att fokusera främst på den förra, men kommer även att ta upp hur den senare kan hjälpa elever att 

uppnå fördjupad kunskap om den franska kulturen.   

Min frågeställning är: Hur kan konst på ett adekvat sätt inspirera, motivera och bidra till en 

kunskapsinhämtning hos elever och lärare i franska i dagens svenska skola? Att även lärare är i behov 

av dessa faktorer vill jag betona; det är till stor del genom läraren och dennes attityd till ämnet som 

eleven inledningsvis ska inhämta sin kunskap. Jag har sökt finna de möjligheter som finns, men också 

sett det som viktigt att föra fram de svårigheter man idag kan möta på vägen. På vilket sätt kan ett 

”språk” befrukta ett annat? 

1.4 Om begreppet ”konst” i detta arbete  

Konstbegreppet, som jag genomgående använder, står i det här arbetet för dokument utan direkt 

didaktisk hänsyn tagen.  Det handlar främst om konstbilder (teckning, måleri), bilder på 

tredimensionella verk, konstfoto och spelfilmer av olika slag. De kan alla presenteras i 

klassrumsmiljö utan att verkets upphovsman/kvinna för den skull haft en pedagogisk eller didaktisk 

intention med det hela. 

Konstbilder skiljer sig från illustrationer och övningsbilder vilka har ett annat didaktiskt syfte i det att 

de är bearbetade och till stor del tillrättalagda för just en speciell uppgift, vilken också styr eleven, 

oavsett vem han eller hon är. Konstbilder och konstföremål däremot är inte bearbetade i det syftet och 

inbjuder därför till en friare tolkning hos betraktaren, i det här fallet elever och lärare. Med hjälp av 

sin teknik, konstnärens eget signum och uttryckssätt, kan elever (och för den delen läraren) befrias 

från konventionsramar som hämmar eller leder till en något inskränkt slutsats. Eleven får möjlighet 

att utifrån egna associationer och erfarenheter ta in det franska språket och dess kulturer. På så sätt 

kan det finnas förutsättningar för eleven att bättre kunna relatera språket till den egna verkligheten.   

Konst kan också på ett okonventionellt och mer sinnligt sätt problematisera frågor av alla de slag, inte 

minst aktuella händelser som normalt möter oss i mer strikt nyhetsform. Liksom Picassos Guernica 

en gång fick genomslagskraft långt utanför konstvärlden, kan nutida konst ge oss fler perspektiv på 

vad som skiljer, men också förenar, olika kulturer. 
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1.5 Ett teoretiskt perspektiv på konst i undervisning 

Genom att förena konst och språk kan vi människor söka en väg mot ett flerperspektivistiskt 

förhållningssätt till hur vi tillgodogör oss kunskap. De vägar till kunskap som ger förutsättningar för 

alla elever att lära sig ett främmande språk har sin grund i hur vi kan ta till oss, bearbeta, förstå och 

sedermera själva använda oss av det vi lärt oss. Howard Gardners teorier kring de olika intelligenser 

som människan besitter är ett sätt att se på kunskapsinhämtning. Jag har valt att sammanfatta hans 

tankar kring spatial intelligens kopplad till lingvistisk, eftersom det ger oss en bild av möjligheten för 

språk och konst att samverka i det pedagogiska rummet. 5                       

Ibland Howard Gardners idag åtta intelligenser finner vi de språkliga och visuell-rumsliga 

intelligenserna. 6 När Gardner talar om den spatiala intelligensen kopplar han det inte nödvändigtvis 

till den konkret visuella förmågan; här inbegrips även förmågan att se inre – ”mentala” bilder, att i 

tanken vrida och vända på objekt. Den spatiala intelligensen är värdefull inom många områden. Det 

som ligger närmast till i vårt möte med konst är den förmåga den förmedlar så att vi kan ta till oss 

uttryck och ta till vara de intryck vi får då vi ”läser” ett konstverk eller en konstupplevelse. Gardner 

framhåller att spatial och lingvistisk intelligens utgår ifrån skilda hjärnhalvor, men att de just därför 

inte konkurrerar med varandra, utan fungerar såväl i egen kraft som i samklang med varandra. 

Spatial intelligens finns redan, dock i förhållandevis outvecklad form, hos det lilla barnet. Förmågan 

att skapa mentala bilder utvecklas först i tidig skolålder hos ett barn för att någon gång i tonåren 

utvecklas till ett mer abstrakt tänkande. Med fördjupade tankebanor föds förmågan att kunna 

formulera sina tankar kring icke konkreta fenomen och företeelser. Även om den visuellt-rumsliga 

intelligensen anses utvecklas linjärt, påtalar Gardner att avvikelser förekommer och är intressanta att 

ta hänsyn till, inte minst i det att de inte, vilket är lätt att tro, är helt avhängiga av att vi kan se.7

Den spatiala förmågan är viktig, kanske i synnerhet för personer som arbetar inom konstnärliga 

yrken, men Gardner betonar även dess betydelse för gemene man, eftersom dess förmåga samverkar 

med övriga intelligenser i olika hög grad. Perception av vår omvärld utifrån en estetisk upplevelse är 

värdefull, men måste, som så mycket annat, stimuleras och underhållas för att kunna utvecklas.   

 

5 Spatial intelligens – går även under benämningen visuell-rumslig intelligens. Gardner, Howard (1994) De sju 

intelligenserna, Falun; Brain books 
6 Med intelligens avser Gardner ” förmågan att lösa reella problem”/…/”upptäcka eller generera nya problem” samt 

producera något som värderas högt i olika former av kulturella sammanhang. Ibid. s.54-55   
7 Ibid. 169 
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Howard Gardner är inte ensam om att se hur den spatiala intelligensen har betydelse för en människas 

utveckling; han refererar själv till bl.a. Piaget och Rudolf Arnheim, vilka haft betydelse för hans egna 

teoretiska ställningstaganden. 8 

2 Undersökning 

2.1 Empiri och metod 

Min metod har varit att genom samtal, intervjuer och litteraturstudier göra en slags övergripande 

bedömning av den rådande situationen, samt möjligheter och svårigheter med den didaktiska 

infallsvinkeln. 

Min empiri grundar sig främst på litteratur- och fallstudier i Sverige och Frankrike. Jag har 

inledningsvis intervjuat Carin Söderberg och Michel Barbier, universitetsadjunkter på Uppsala 

universitets fortbildningsavdelning, som arbetar med frågor rörande fortbildning för nu verksamma 

lärare. 

I Frankrike har jag mött Marie- Sylvie Claude-Carpentier som är lärarutbildare för blivande 

fransklärare och gymnasieelever inom Académie de Créteil utanför Paris.9 Hon har delat med sig av 

konkreta exempel på hur ämnesövergripande undervisning i franska och konst kan utformas för 

elever på gymnasiet och lärare under fortbildning. 

Jag har tagit del av ämnesövergripande undervisning mellan franska och konst i praktiken, genom att 

intervjua Margareta Forsberg på Franska skolans grundskola och gymnasium som i samarbete med 

andra lärare på skolan, genomförde ett temaarbete kring impressionismen under ett par veckor 

höstterminen 2004. Jag har också intervjuat två av hennes elever som var delaktiga i nämnda arbete. 

De går idag i årskurs sju på Franska skolan.   

Jag har gått igenom 17 läromedelsböcker i franska från tre förlag, för att se närmare på förekomsten 

av konstbilder och bilder på konstverk10. Av 2551 sidor stoff innehöll endast 66 sidor en eller flera 

 

8 Jean Piaget, (1896-1980); schweizisk forskare och teoretiker inom pedagogik, biologi, psykologi och genetik. Rudolf 

Arnheim (född 1904 ); tysk konstpsykolog.  
9 Académie de Créteil utgör en av de ”akademier” – administrativa områden, i vilka Frankrikes nationella utbildningsnät 

är uppdelat.  
10 Se bilaga 1 för referens till den litteratur jag tagit del av.  Som kriterier för att beaktas i min genomgång, har jag ansett 

det nödvändigt att bilderna har själva konstverket i fokus och att den bilden har en storlek rimlig för att man ska kunna 
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konstrelaterade bilder. (Det totala sidantalet, inklusive separata glos- och grammatikdelar vilka inte 

direkt kan förväntas ha bilder av något slag, uppgick till 3445.) Ett fåtal av dessa kommenterade 

verken och/eller hade en studieuppgift relaterad till verket.  Min slutsats är att konst presenteras i liten 

eller obetydlig skala i aktuell fransk undervisningslitteratur för grundskolan och gymnasiet. I de flesta 

fall de förekommer, utgör de enbart en illustration till en text, har kraftigt förminskats eller beskurits 

utan större hänsyn tagen till verkets estetiska innehåll. Detta inbjuder inte direkt till reflekterande 

samtal eller analysarbete. Då läroboksundersökningens resultat inte kunde leda mig vidare, har jag 

valt att stanna vid denna korta reflektion. 

2.2 Rådande situation och möjliga lösningar 

I detta avsnitt har jag sökt fler bakomliggande orsaker till svårigheterna för franskan i den svenska 

skolan. Vidare har jag tagit reda på hur skolans styrdokument och lärarutbildare förhåller sig till den 

typen av stoff som konst ofta utgör. I anslutning till vad som framkommer i intervju och litteratur har 

jag studerat förekomsten av konst i aktuella läroböcker. Just läroböcker är förmodligen det vanligaste 

arbetsredskapet inom språkundervisning och har följaktligen stor genomslagskraft i lärarens urval av 

stoff till sin undervisning.        

2.2.1 Intervju med Michel Barbier och Carin Söderberg, Uppsala Universitet 

Jag möter Carin Söderberg och Michel Barbier, universitetsadjunkter på Uppsala universitets 

fortbildningsavdelning för moderna språk.11 Jag får ta del av en rapport kring problemen för franska 

och övriga moderna språk i vilken Michel Barbier sammanfattar situationen .12 Andelen elever som 

väljer franska varierar från år till år, men man har i flera år kunnat konstatera att ”var fjärde elev /…/ 

lämnar sitt språkval under studietiden i grundskolan.”  

Rapporten behandlar sex bidragande faktorer, och jag väljer att betona två av dessa.13

Michel Barbier tar upp ”Lärar- och undervisningskulturen” som en faktor. Här handlar det om en 

lärarkår som utbildades för 30-40 år sedan, som har upplevt ett antal skolreformer under sin 

yrkesverksamma period, och som till viss del undervisar på det sätt de själva blivit undervisade. 

 

läsa verket och skaffa sig en uppfattning om verkets innehåll och uttryck( frimärksstora bilder har knappast haft den 

förutsättningen…) 
11 Barbier, Michel och Söderberg, Carin(2006-04-10) Uppsala; intervju 
12 Barbier Michel,(2003) Färre studerande i språk. Varför?, Dnr UFV 2000/504, Uppsala Universitet   
13 Ibid.s.3-9. Övriga fyra faktorer är enligt rapporten ”Ideologin”, ”Sociala föreställningar”, ”Skolsystemet” samt 

”Läraryrkets kris”   
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Elevkulturen å sin sida har förändrats under tidens gång, och det språkval som eleverna erbjuds (i 

konkurrens med andra språk eller kurser) ställs i allt högre grad mot förutsättningarna för ett bra 

betyg i förhållande till arbetsinsatsen, vilken relevans språkvalet har för framtida studieval, samt 

huruvida språk och kultur upplevs som intressant och relevant för eleven själv.  

En annan faktor, viktig för denna undersökning, är ”Språkundervisningens innehåll, didaktik och 

metodik.”. Nya medier som idag är allt mer inkorporerade i elevernas vardag (t.ex. Internet och 

video) gör att den konventionella undervisningen upplevs som föråldrad och orsakar elevavhopp. 

Michel Barbier och Carin Söderberg upplever att språkämnet inte ger eleverna speciellt mycket idag, 

och vill därför se och arbeta för ett förnyelsearbete inom lärarfortbildningen; ”Man ska ha andra mål 

än de lingvistiska.”14 Det handlar inte längre om att bara lära ut, att få eleven att behärska grammatik 

och språkregler till fulländning, utan i mångt och mycket om en interkommunikation människor 

emellan. Det handlar snarare om ett ”bad av allting”; ett holistiskt synsätt.15

Kan detta delvis ske genom konst? är då min fråga, och det ser Carin Söderberg och Michel Barbier 

som fullt möjligt. Det handlar om att lägga fokus på stoff och arbetssätt. Man lär sig genom att vara i 

språket och genom att skapa interaktion. Med hjälp av konstbilder, eller ”obearbetade dokument” 

som Michel Barbier vill kalla dem, leder upplevelse och intryck av ett konstnärligt verk till en läsning 

som utgår ifrån eleven/lärarens egen begreppsvärld och egna associationer. Betraktaren ges frihet att 

relatera och associera till dess innehåll utan ett rätt- eller fel-tänkande. Samtalet kring obearbetade 

dokument behöver inte bygga på föreläsande, utan på ett mer öppet samtal där man skapar interaktion 

betraktare emellan. Vidare kan detta arbetssätt bli en möjlig ingång till det franskspråkiga kulturarvet 

och den franskspråkiga världen.  

Lärarens uppgift ligger följaktligen inte så mycket i att med sina kunskaper skriva eleverna på näsan, 

utan att ge dem nycklar till kunskap. ”Man behöver inte förstå allt för att förstå någonting.”16 Risken 

idag är att lärare istället för att anpassa sin undervisning följer med utvecklingen i skola och samhälle 

i övrigt och istället går i sina egna lärares fotspår och undervisar på ett sätt som elever och studenter 

upplever som föråldrat. Läromedelsförlagen delar också ansvaret för ett stagnerat 

undervisningsmaterial när man illustrerar stereotyper om land och språk, använder samma 

standardbilder sedan årtionden tillbaka, och på så sätt utestänger en verklighetsanpassad förändring. 

 

14 Michel Barbier, (2006-04-10) Uppsala universitet, intervju   
15 Carin Söderberg och Michel Barbier, Uppsala universitet 2006-04-10 Holistiskt synsätt innebär en metod som använder 

helheten som förklaringsprincip.  
16 Barbier Michel(Telefonsamtal 2006-05-04)   
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Följden blir att eleverna känner sig uttråkade. När språkstudierna inte uppfattas som relevanta för 

elevens livssituation och framtid, sjunker motivationen att fullfölja eller ens påbörja dessa. Med 

förnyat stoff och förnyade arbetssätt kan förhoppningsvis den negativa trenden hejdas och konst utgör 

en del av dessa.17 

2.2.2 En flerperspektivistisk pedagogik 

I Lpo 94 står följande: 

Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska det 

intellektuella såväl som det praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. /... / 

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. Det ska få pröva och utveckla olika 

uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. 18 

 

Således kan man utläsa en uttalat positiv inställning till kunskapsinhämtning med ett 

flerperspektivistiskt syn- och arbetssätt i det svenska skolsystemet. Denna generella syn på 

arbetsformer i skolan har kommit att utvecklas i olika hög grad bland skolämnena. Min erfarenhet 

vad gäller undervisningen i moderna språk är att den genom åren kommit att förankras alltför mycket 

i en läromedelsbaserad undervisning med fokus på tal- och skrivuppgifter i en förutbestämd 

ordning.19 I kursplanerna för moderna språk för grundskola och gymnasium20 finns dock inga 

restriktioner för att som ett komplement söka sig utanför de gängse källorna. Tvärtom betonas ett 

analyserande och reflekterande arbetssätt för att utvinna en större variation och säkerhet i språket 

med målet att ”uttrycka sina egna tankar på språket och samt uppfatta andras åsikter och 

erfarenheter.” Strävansmålen uppmuntrar också att eleven medvetet ska ”använda arbetssätt som 

främjar den egna inlärningen”.21 Här ligger en del av ansvaret på att läraren erbjuder en varierad 

undervisning med hänsyn tagen till elevernas olika sätt att bäst ta till sig kunskap och med ett 

 

17 Musik, skönlitteratur, bilderböcker och material från Internet är övriga. Under våren 2006 , har man på 

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering på Uppsala universitet erbjudit språklärare kompetensutbildning 

med just titeln ”Förnyat stoff och förnyade arbetssätt i undervisningen”.  Utvärdering sker hösten 2006 . 
18Utbildningsdepartementet (1998) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. 

Stockholm; Skolverket/Fritzes s.6-7 
19  Detta betonas även i Långström, Sture och Viklund Ulf (2006)  Praktisk lärarkunskap , Lund: Studentlitteratur. s 230 

”Överhuvudtaget bygger valet av ämnesinnehåll, läromedel och metoder inte bara på kunskap utan där finns i regel också 

värderingar i vårt tidigare mer eller mindre endimensionella samhälle.”  
20 www.skolverket.se

http://www.skolverket.se/
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upplevelse- och erfarenhetsbaserat perspektiv som ser till eleven som individ. Tydliga kopplingar kan 

även göras till Howard Gardners pedagogik där flera intelligenser kan samverka för att individen ska 

utvinna kunskap.  

Sture Långström och Ulf Viklund, lärarutbildare och författare till ”Praktisk lärarkunskap” ger sin 

syn på saken:  

En undervisning som vill beröra deltagarna på något sätt måste ha inslag som gör att det man 

studerar är viktigt för dem. Eleven/studenten bör få uppleva/känna att det man gör angår dem. Det 

kan vara valet av innehåll och metod som tilltalar dem men det kan också vara det perspektiv som 

undervisningens innehåll speglas genom som de känner igen eller möter för första gången och 

intresserar sig för. I princip bör detta gälla alla nivåer i vårt skolsystem. En flerperspektivistisk eller 

multiperspektivistisk undervisning kan därför närmast ses som en naturlig och viktig del i de flesta 

skolämnen. 22

Möjligheter öppnar sig för eleven att till stor del på egna villkor, och med sina egna förutsättningar, 

finna fördjupade språkkunskaper. Med hjälp av bildmaterial, och då inte minst konstbilder, finns 

möjlighet till denna spegling i innehållet där mer eller mindre medvetna känslor, intryck och 

sinnebilder får komma till tals.  

 

2.2.3 Konst som didaktiskt verktyg i språkundervisningen  

Vad kan sägas om bildens betydelse i undervisningsmaterial?  

”Bilder kan ge kunskap, väcka känslor, ge förebilder, skrämma, trösta, förvirra, inspirera, manipulera 

och orientera oss i en mer eller mindre svårförstådd värld. Hur vi upplever dem beror bland annat på 

den referensram vi har. Den är individuell.” skriver Sture Långström och Ulf Viklund.23 De betonar 

också vikten av att ta vara på bildmaterial i läromedlen och att tillmäta dem en stor betydelse, men att 

det är måste ske ”utifrån ett frågande, undersökande sätt ” där läraren visst kan förmedla sin kunskap 

om en bild, men med målet att eleverna själva ska lära sig att aktivt analysera och tolka bilder. 24  

Detta tillvägagångssätt för att närma sig konst; dess uttryck, innehåll och beröringspunkter, stämmer 

med vad den pre-ikonografiska beskrivningen enligt den ikonologiska tolkningsmetoden förespråkar. 

 

21 Ingår i strävansmålen för moderna språk i både kursplanen för grundskola och gymnasiet. 
22 Långström, Sture och Viklund, Ulf  a.a., s. 230 
23 Ibid. s.183 
24 Ibid .s.184 
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Med andra ord, vid betraktandet av en bild varken behövs eller förutsätts några specifika 

förkunskaper. Istället kan vi använda våra egna erfarenheter, vårt eget kunskapskapital och utifrån 

dessa beskriva vad vi ser och upplever.25 En viktig del av arbetet med konst på språklektionerna kan 

utmynna i elevernas möjlighet att se deras egna ord- och ämnesval ta form på ett för dem nytt språk, i 

det här fallet franska.    

Läroboken är ett mycket viktigt redskap i språkundervisningen, både för elever och för lärare. I 

läroböckerna förekommer också ett stort antal bilder av olika slag, vilka ger läsaren en hel del 

information. Hur denna används beror till stor del på lärarens lektionsupplägg, vilken tyngdpunkt och 

tid läraren väljer att ägna materialet, och dess förutsättningar att användas som didaktiskt verktyg . 

2.3 Fallstudier 

Jag hittills berört hur man i teorin kan förhålla sig till konst inom språkundervisning. I detta kapitel 

vill jag visa ett par fall om hur ämnesövergripande arbete kan fungera i praktiken. Det första fallet ger 

exempel på undervisning för gymnasieelever och lärare under fortbildning i Frankrike.26 Det andra 

fallet behandlar elev- och lärarerfarenheter från ett temaarbete på grundskolan i Sverige. 

2.3.1 Intervju med Marie-Sylvie Claude-Carpentier, lärarutbildare i Paris 

Under min vistelse i Paris27 möter jag Marie-Sylvie Claude-Carpentier. Hon arbetar främst som 

lärarutbildare i franska, men undervisar också i ett antal klasser på gymnasienivå, för att på så sätt 

bibehålla kontakten med den verklighet som kommer att möta hennes lärarkandidater i yrkeslivet. 

Marie-Sylvie arbetar aktivt med att förena konst och språkutveckling i franska, både bland 

gymnasieelever och i fortbildning för lärare i franska. Dels kan arbetet genomföras i samband med 

studiebesök, dels sker det i klassrummet, då med hjälp av konstbilder som presenteras för eleverna. I 

arbetet med konst i språkundervisningen har Marie- Sylvie bl.a. knutit kontakt med Musée d´Art 

contemporain de Vitry/Val-de-Marne, för att på så sätt möjliggöra för studenter att ta del av konst i 

sin närmiljö.28 Men också elever, studenter och lärare under fortbildning får komma i kontakt med 

modern och äldre konst. Delar av hennes arbete kommer inom kort att utmynna i en bok: Quand se 

 

25 Den preikonografiska beskrivningen kan ses som första stadiet i den ikonologiska tolkningsmetoden. Utförligare 

beskrivning står att finna i Cornell, Peter m.fl.(red.)(1999) Bildanalys, Värnamo; Gidlunds Bokförlag s. 173 ff. 
26 Även svenska språklärare deltar i fortbildningskurser i denna verksamhet 
27 Mellan den 2006-04-20 och 2006-04-26 genomförde jag en studieresa till Frankrike för att samla material.  
28 www.mairie-vitry94.fr  Museum för nutida konst beläget inom Académie de Créteil där Marie-Sylvie arbetar.  

http://www.mairie-vitry94.fr/
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rencontrent littérature et arts plastiques 29. Här nedan följer två exempel på Marie-Sylvies didaktiska 

upplägg: 

1. Ett konstverk presenteras i bildform (PowerPoint-presentation) i klassrummet, alternativt i 

original (målning, skulptur, installation eller performance) på museum eller i annan 

utställningslokal. Studenterna ombeds fundera och reflektera på ord de förknippar med vad de 

ser och upplever. Här finns ingen färdig mall utan det hela beror på studenternas egna 

associationer och eventuell förförståelse inför vad de ser eller upplever. Utifrån det material 

som studenterna själva skapat, arbetar man sedan vidare i poesi- eller annan berättelseform. 

Jämsides med en estetisk upplevelse, arbetar betraktaren ifråga med sitt eget skapande, i detta 

fall sker detta i textuell form. Studenterna får sedan ta del av en redan skriven text om verket 

och kan på så sätt relatera till andras tolkning och textbehandling. Med dessa medel kan 

studenterna få en språklig träning och förhoppningsvis nå en fördjupad språkmedvetenhet 

både för sina egna och för andras texter i kommunikation med en estetisk upplevelse. 

2. Ett konstverk, inte sällan med historiskt motiv, presenteras som ovan, denna gång med 

vägledande frågor som: Vad ser vi? Hur kan …? Här tillförs en mer styrd presentation av 

verket, till följd av just den historik som ligger till grund för verket ifråga. Dessa frågor som 

lämnar utrymme åt egen personlig utformning av texten, samtidigt som vissa begränsningar 

gjorts, är ett stöd främst för den inte så bildvane betraktaren, vilket det oftast handlar om.30  

2.3.2 Intervju med Adam och Cecilia, elever på Franska skolan  

Jag möter Adam och Cecilia som går i årskurs 7 på Franska skolan i Stockholm.31 Under tre veckor 

på höstterminen 2005 deltog de i ett ämnesövergripande arbete mellan franska och bild/konst som 

gick under temat ”Impressionismen”.32 Eleverna minns att de inledningsvis fick veta att de skulle 

prata om impressionisterna och se filmen ”Linnéa i målarens trädgård”. De minns också att de fick 

rita, måla, se på målningar, lyssna till impressionistisk musik och avslutade temat med att besöka 

Nationalmuseum. Cecilia visste inget om impressionismen innan, medan Adam hade ett visst hum 

om att det handlade om ett ”nytt målerisätt” och han kände till konstnären Monet. Jag undrar om de 

 

29  ”När litteratur och konst möts”; bokstavlig översättning  
30 Marie-Sylvies studenter är litteraturvetare och förutsätts inte ha någon djupare konst- eller bildkännedom. I Frankrike 

har man inte heller kommit lika långt som i Sverige vad gäller ämnesövergripande undervisning.   
31 Adam och Cecilia heter egentligen något annat. 
32 Temaveckorna ägde rum vecka 49,50 och 51 och utmynnade i en Vårsalong i maj 2005.  
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var bekanta med målen för dessa temaveckor.33 Cecilia säger att var hon eftersom hon talat med sin 

mamma om dessa. Hon förstår det som att det handlar om hur man arbetar och för att uppnå målen 

ska man beskriva exempelvis en bild skriftligen och muntligen. Adam säger att han inte ”hade en 

susning om att de (”lärarna”, min anm.) hade mål och krav”. 

Under veckorna kom man att studera främst Monets konstnärskap och hans målningar, tillsammans 

med eget skapande. Detta ägde rum på både fransk- och bildlektioner. Den uppgift de minns var 

kopplade till grammatiken; till arbete med prepositioner. Detta med målet att kunna beskriva 

målningarna. De tyckte att de främst lärde sig nya ord samt mer om impressionismen, t.ex. ”om hur 

konstnärer målar” och hur Monets dåliga syn påverkade hans sätt att måla: ”om man kisade med 

ögonen kunde man se den kinesiska bron”. Arbetet upplevdes av bägge eleverna som styrt av lärarna; 

”nu ska ni måla ett träd, nu ska ni måla en kyrka” och att det inte gick att komma med egna 

motivförslag. I intervjun uttryckte de en önskan att ha kunnat påverka arbetsprocessen i högre grad. 

De upplevde också att lärarna styrde arbetet olika mycket.34 Överlag talar man inte mycket om bilder 

i dialogform mellan lärare och elev, även om det förekommer då och då, utan det blir oftast att en 

lärare visar och berättar om en konstbild.  

Vi tittar tillsammans i boken ”Linnéa i målarens trädgård” och bägge eleverna föredrar 

illustrationerna framför konstbilderna eftersom ”De hjälper en att tänka sig texten”.35

På min fråga om hur de upplevt temaarbetet så här i efterhand svarade båda att de tyckte att det varit 

intressant, men Cecilia tyckte att det varit ganska tråkigt för hon gillar inte att rita/måla. Samtidigt 

tyckte hon att det var bra för allmänbildningen att möta konst i olika sammanhang . Adam sa att han 

tyckte att det varit ganska skojigt. Eleverna tyckte båda att arbetet kring impressionismen borde ha 

fått ytterligare tid till förfogande, för temat ”började snabbt och slutade snabbt”.     

 

33 Med mål menas ett visst mått av fakta, förståelse, färdigheter och förtrogenhet inom ramen för ett ämne som eleven ska 

sträva efter respektive ha uppnått i slutet av ett genomfört arbete eller läsår.    
34 De upplevde att en lärare hade planerat allt och att undervisningen var styrd, medan en annan gav eleverna tre alternativ 

och lät eleverna välja bland dessa. 
35 Björk, Christina och Anderson Lena (1998) Linnéa i målarens trädgård, Stockholm: Rabén & Sjögren. Boken ligger 

till grund för filmen som eleverna sett i inledningsskedet av temaveckorna, och boken var med vid intervjun som ett stöd 

för minnet eftersom det var över ett år sedan temaveckorna ägde rum. Illustrationerna avser Lena Andersons teckningar 

och konstbilderna Monets verk.     
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På Franska skolan idag sker ett liknande arbete om än i mindre skala. Tema ”Cézanne” har nyligen 

avslutats. Skillnaden från arbetet med impressionismen har varit att nästan uteslutande bildtimmar har 

använts. Franskatimmarna har nyttjats till kortare textstudier. 

2.3.3 Intervju med Margareta Forsberg, språklärare på Franska skolan 

Margareta Forsberg är en av de lärare som var delaktiga i temaarbetet kring impressionismen och är 

språklärare i franska, engelska och spanska på skolan. 

Hon berättar att hon tillsammans med kollegor för cirka 1 ½ år sedan sökte möjligheter att arbeta mer 

ämnesövergripande med det franska språket och kulturen, med målet att uppnå en fördjupad 

helhetssyn på skolans undervisning. Tillsammans med kollegan Monique Kestner utarbetades en 

enkel arbetsplan kring temat impressionismen. Dess syfte var att ”låta eleverna lära känna denna 

franska konststil som förberedelse till vårsalongens tema”.36 Eleverna fick ta del av en fastställd 

planering där filmvisning introducerade ämnet och praktiskt arbete därefter varvades med språk och 

textarbete under fransk- och bildlektionerna.  

I samband med de praktiska momenten fick eleverna måla bestämda motiv, men utan begränsning av 

antalet teckningar och målningar. Vid ett tillfälle målade man till musik av Claude Debussy och 

Maurice Ravel. Claude Monets konstnärskap och verk var mest framträdande i undervisningen, men 

även andra konstnärer, som Renoir och Degas, förekom. 

De språkliga momenten bestod i att arbeta med enklare texter på franska och svenska, där man tog 

upp nyckelord inom impressionismen, talade om färger och prepositioner med hjälp av målningarna. 

Margareta förmodar att bildläraren tog fasta på andra aspekter under arbetets gång, som exempelvis 

”tekniken och ljuset i bilden”. På min fråga om hur de samtalat kring mer abstrakta företeelser och 

den sinnlighet som ett verk kan förmedla hänvisar hon till kollegan Monique Kestner, som svarar att 

hennes erfarenhet är att eleverna i den här åldern har väldigt svårt att tänka abstrakt och att det 

faktum att det handlade om att uttrycka sig på ett främmande språk, gjorde att samtalen kom att 

kretsa kring vad de såg snarare än vad de upplevde att de såg. Samtal kring mer abstrakta företeelser 

kan bli aktuella först mot slutet av grundskolan.37

 

36 Se bilaga nr 2.  
37 Kestner, Monique (e-postdialog 2006-05-22)  
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Besöket på Nationalmuseum avslutade temaperioden och Margareta fick där uppleva hur eleverna 

genom att studera och samtala om målningar (inte nödvändigtvis impressionistiska), kopplade ihop 

det med bl.a. nyvunna historiekunskaper.38   

Utvärdering kom att ske muntligen. Margareta minns elevernas reaktioner som positiva, att många 

tyckte det var roligt att måla, fast somliga gillade inte den klassiska musiken. De plusvärden som hon 

vill betona kom fram, var hur man kunde utforska ett annat inlärningssätt och hur elever som normalt 

hade svårt för franskan, kom att visa andra styrkor med hjälp av estetiska läroprocesser.  

”Vi använder inte fullt ut alla intelligenser” var en av de slutsatser Margareta drog efter temaarbetet. 

Vikten av att se, höra och känna tas inte med i tillräcklig hög grad i undervisningen anser hon, men i 

det här arbetet fanns utrymme för att prova på andra inlärningssätt. Margareta uttrycker det som att 

eleverna fick ”möjlighet att blomma på ett annat sätt” och att ”man använder en annan sida av 

elevens begåvning”. 

Vad fick då läraren själv ut av temaarbetet? Margareta berättar att det här blev något nytt för både 

henne och eleverna. ”Man kan säga att man tillsammans med eleverna försöker utforska ett annat 

område”. Hon kunde lägga bort rutinerna och fann det hela stimulerande. Hon har inte kännedom om 

fortbildning inom detta område, men uttrycker ett stort intresse att få veta mer om eventuella 

möjligheter till sådan.  

Årets temaarbete om Cézanne har inte fått samma utrymme på schemat som impressionism-temat, 

men Margareta har ändå varit delaktig med sina elever, om än i mindre skala.39

 

38 Resultat och erfarenheter från temaarbetet kom sedermera att presenteras i form av en vårsalong på skolan, våren 2005. 
39 Det beror främst på tidsbrist, möjligheter till planering under en i övrigt hektisk tid på skolan samt vissa förändringar i 

personalstaben. ( Intervju 2006-05-17) 
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3 Sammanfattning och slutdiskussion 

3.1 Sammanfattning  

Att använda konst i undervisningen ligger väl i fas med vad kursplanen för moderna språk 

förespråkar. Det handlar om att kunna ta till hjälpmedel som i sin tur bidrar till ett berikande 

språkbruk såväl i tal som i skrift. Genom konst kan också kunskaper om kultur och levnadssätt 

förmedlas. Vi kan förstå vår egen och andras historiska bakgrund med hjälp av vad som berättas i 

bild och form. Idag förekommer viss ämnesövergripande undervisning mellan franska och konst, men 

inte i samma utsträckning som lärarutbildare och lärare tycks önska. 

Genom konst kan elever vinna kunskap på ett nytt sätt, och de associationer konst kan förmedla, 

möjliggör ett sätt bland flera att möta och lära sig ett språk. Vi medvetandegörs, förnimmer, måhända 

attraheras eller avskräcks inför ett konstnärligt objekt. Följdreaktioner av olika slag väcker något hos 

oss som kan inspirera till nya tankebanor och ett berikat språk. Att ta med konst i undervisningen är 

som att låta flera sinnen sättas i rörelse, vilket är snarlikt det sätt på vilket vi lär känna en ny kultur. 

Howard Gardners tankar ligger nära till hands då vi söker finna och använda oss av flera vägar till 

kunskap.  

I mitt undersökningsarbete framträder en bild av ett ömsesidigt berikande elever och lärare emellan.  

Förutsättningar för att elever och lärare kan finna en källa till fördjupade språkkunskaper genom 

konst är möjlig främst genom att samtal och praktiskt arbete på denna nivå varken kan, eller bör, vara 

alltför styrt och tillrättalagt. Ett exempel är att använda sig av en pre-ikonografisk bildanalys, där 

förhållandet lärare-elev kan bli mer jämbördigt och särskilda förkunskaper inte är nödvändiga för att 

ta del av en estetisk upplevelse. Genom estetiska läroprocesser öppnas en inom humaniora ännu 

relativt oprövad väg till kunskapsinhämtning upp. Här finns möjligheter, inte minst för elever som 

upplever ämnet som svårt, att ändå förkovra sig i språket och kulturen med hjälp av praktiskt arbete.  

I min undersökning har jag, som jag tidigare nämnt, haft vissa svårigheter att finna 

ämnesövergripande samarbete mellan språk, konst och bildskapande. Det förekommer, men endast i 

liten skala, och dess förutsättningar är inte alltid de bästa. Främst är det brist på tid och planering som 

sätter käppar i hjulet för ett mer fördjupat samarbete, eller så har man inte tänkt på möjligheten att 

koppla ämnena samman.  

Vad gäller utformningen av språkundervisning genom konst måste hänsyn tas till elevernas ålder och 

mentala utvecklingsnivå. Det blir följaktligen mer naturligt att relatera till konkreta ämnen i de yngre 
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åldrarna, medan äldre elever och vuxna kan utgå från det mer abstrakta tänkandet och reflexionen 

kring ett verk. 

Är det att ställa för höga krav på läraren att ta in konst i undervisningen? Det är onekligen en 

utmaning för den som inte är van att arbeta med dokument av detta slag, men samtidigt är det en del 

av skolarbetet, ”nämligen att eleverna ska lära sig att själva aktivt analysera och tolka bilder.”40 

Genom ett öppet sinnelag inför elevers egen förmåga och vad konst kan förmedla i form av visuella 

intryck och universella frågor, kan elevens förförståelse och associationer bidra till att tankar får flöda 

fritt och därefter tas tillvara i obligatoriska kunskapsmoment, som t.ex. muntlig framställning och 

grammatik. 

 

40 Långström, Viklund. a.a., s.184 
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3.2 Slutdiskussion 

Det finns idag inte tillräckligt underlag för att oförbehållsamt prisa eller helt förkasta idén med ett 

ökat användande av konst i språkundervisningen. Jag tycker mig dock ha införskaffat tillräcklig 

underlag för att kunna konstatera att det är ett didaktiskt verktyg som bör prövas, med syfte att 

utvinna kunskapskvalitéer och för att bidra till ett sätt att skapa intresse för franska hos elever med 

olika inställning och förutsättningar för språket. 

Jag anser det viktigt att betona betydelsen av att även läraren är betraktare och mottagare av vad 

konst kan förmedla i ett klassrum. Med elevernas associationer och tankar kring konst av det slag 

som behandlats i denna uppsats, möjliggörs en dialog mellan lärare och elev, vilket inte minst kan 

styrka eleven självförtroende och möjlighet att påverka undervisningen på ett berikande sätt. Genom 

att förankra eleven i ett lustfyllt lärande ges denne förhoppningsvis en egen inre motivation att 

upprätthålla intresset för det franska språket och att också välja fortsatta studier i ämnet. 

Det ligger ett ansvar hos pedagogen att söka källor och material utanför läromedel och bearbetade 

dokument som redan finns på skolan, eftersom nu undersökningsresultat tyder på att här finns ett 

glapp mellan vad som möter eleven innanför respektive utanför skolans väggar. Här anser jag också 

att nutida konst har mycket att tillföra i form av stoff och aktuella beröringspunkter med vad som 

händer i vår omvärld. 

I undersökning och sammanfattning får vi en bild av att man inte kan eller bör ta upp abstrakta ämnen 

med allt för unga elever.  Samtidigt funderar jag själv på om det ändå inte är möjligt att tala om de 

abstrakta värdena redan i tidig ålder. Känslorna finns där, men är kanske inte lika vanliga att sätta ord 

på. Det är nog upp till läraren själv att vara lyhörd för elevernas mognadsnivå och förmåga att 

uttrycka sig i tal och skrift om ämnen som lutar åt det mer reflekterande tänkandet. Howard Gardner 

talar om ett linjärt utvecklingsskede vad gäller den spatiala intelligensen, men ger samtidigt exempel 

på avvikelser. Med vår syn på ett individuellt lärande kan detta vara en möjlighet för elever med 

svårigheter i traditionell undervisning att ändå utveckla sina språkkunskaper.            

Genom att synliggöra och praktisera denna form av ämnesövergripande arbetssätt skapas 

förhoppningsvis ringar på vattnet som utmanar både nya och redan verksamma lärare att ge sig ut på 

oprövad mark där fler intelligenser kan tas i anspråk. Språklärare måste också hävda sin rätt till 

fortbildning så att språkundervisningen idag kan förnyas.       

I mitt kommande yrkesutövande kommer jag att ta vara på möjligheten att förena mina två ämnen 

bild och franska. Resultatet av de intentionerna får framtiden utvisa. 
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2. Temaarbetet ”Impressionismen” på Franska skolan i Stockholm 

3. Gestaltningsdokumentation 
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Bilaga 1 

 

Läromedel för grundskola och gymnasium 

Följande titlar ingår i min undersökning: 

Brandelius, Margareta, Sundell, Ingvor(1996) Formidable, Örebro: Liber AB(Almqvist & 

Wiksell) 

Högberg, Karin, Lindgren, Lena, Finér, Annika(2002) Cascade1, Malmö: Natur och Kultur 

Högberg, Karin, Lindgren, Lena, Finér, Annika(2003) Cascade2, Malmö: Natur och Kultur 

Högberg, Karin, Lindgren, Lena, Finér, Annika(2004) Cascade3, Malmö: Natur och Kultur 

Högberg, Karin, Lindgren, Lena, Finér, Annika(2005) Cascade4, Malmö: Natur och Kultur 

Johansson Maritha, Swedenborg Eky(2004) Au boulot! Textes 1, Falköping:Ekelunds förlag  

Johansson Maritha, Swedenborg Eky(2005) Au boulot! Textes 2, Kristianstad: Gleerups förlag  

Persson, Ulla Britta, Swedenborg Eky (2003) Salut! 3 Värnamo: Ekelunds förlag 

Persson, Ulla Britta, Swedenborg Eky (2000) Salut! 4 Värnamo: Ekelunds förlag 

Pettersson, Marie m.fl.(2003) Escalade 3, Örebro: Liber AB(Almqvist & Wiksell) 

Pettersson, Marie m.fl.(2004) Escalade 4, Örebro: Liber AB(Almqvist & Wiksell) 

Sanner, Marie-Louise, Wennberg, Lena(2002) Génial 1, Malmö: Natur och Kultur 

Sanner, Marie-Louise, Wennberg, Lena(2003) Génial 2, Malmö: Natur och Kultur 

Sanner, Marie-Louise, Wennberg, Lena(2004) Génial 3, Malmö:Natur och Kultur 

Sanner, Marie-Louise, Wennberg Lena(2005) Génial 4, Malmö: Natur och Kultur 

Swedenborg, Eky(2002) Bonne lecture! 5. Culture, Värnamo: Ekelunds förlag 

Tillman, Birgitta m.fl. (2002) Escalade 2, Örebro: Liber AB (Almqvist & Wiksell) 



 



Bilaga 3 
 
 
Gestaltning Examensarbete BI/ konst vt 2006 
 
Mitt examensarbete har kretsat kring hur humaniora och konst kan mötas i det pedagogiska 
rummet.  
 
I min gestaltning hade jag ursprungligen tanken att måla med ord och inspirerades av 
Guillaume Apollinaires kalligram1, där han i många av sina surrealistiska dikter formar ord 
och meningar till bilder. Mina egna försök började med papper och bläck, men under arbetets 
gång blev önskan att inkludera fler sinnen alltmer påtaglig.  
 
Under min studieresa till Paris i april fick jag också möjlighet att besöka en René Magritte- 
utställning på Musée Maillol. Hans teckningar och målningar har ofta kretsat kring ett vid 
första anblicken lekfullt förhållningssätt till ord och bild, dock inte sällan med allvarliga 
bottnar. Många av hans målningar, ofta mycket små och inramade i tjocka träramar, tycks 
inrymma både stora och små tankar, vilka i sin tur kan leda betraktarens reflexioner långt 
bortom verken själva. Apollinaire och Magritte har varit mina stora inspirationskällor på 
vägen.  
 
Mitt undersökningsarbete har utmynnat i en gestaltning som söker koppla ihop och involvera 
flera sinnen i ett konstnärligt uttryck med språket som medel. Idag när stereotypa 
uppfattningar om vad konst innefattar är uppblandad med nya konstnärliga uttryckssätt och 
material, har jag valt att förena just det strikta och stereotypa; ett verk placerad på en vit 
sockel med belysning på, med det som jag inte kunnat styra över; en bakgrund à la Magritte 
som varierar med vädret utanför fönstret och en sakta falnande doft kring verket.  
 
Jag har målat i ord på glas, med en ostyrig glasfärg. Samtidigt som jag själv valt vilka ord jag 
velat sätta på pränt, har färgen gått lite sin egen väg, klumpat sig här och där och ibland gjort 
sig oläslig t.o.m. för mig. Språket är franska och det handlar om våra sinnen syn, hörsel, 
smak, lukt och känsel, men också tankar som väckts under ”ordmåleriets” gång. Glasskivorna 
är löstagbara och kan på så sätt vända och vridas på, vilket förändrar det ”ansikte” vi ser 
genom glasen. Vad händer om skivorna får byta plats?         
 
Rösten i verket är Audes, en ung fransyska. Hon har fått läsa mitt glasverk utan några större 
förberedelser. Med sin röst målar hon inte bara en bild av det hon ser, utan även av det hon 
upplever med sina sinnen. 
 
Gestaltningen är en vidareutveckling av mina tankar om vilken viktig roll konst kan spela 
inom språkundervisningen idag; vissa moment i undervisningen ska kunna baseras på 
betraktarens associationer och tankar kring ett verk, och inte styras av läromedel eller en 
lärare med färdiga svar på allt … 
 
 
 
Ann Lundström    
          

                                                 
1 Apollinaire, Guillaume(1925) Calligrammes France: Bussière à Saint-Amand(Cher) 
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